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Lenkija jieskosi pagel 
bos prieš Lietuva

Francuzai šaudo vokiečius
29 žuvo audroje

Pabaltijos šalys darys sutartį
Lenkija jieškosi pagalbos 

prieš Lietuva
naudotis Rygos uostu kaip kad 
butų jos, kas išeis Lenkijai ant 
naudos.

Skrzynski išvažiavo Paryžiun 
ir Izindonan jieškoti pagel- 
bos prieš Lietuvą. Lietuva 
neutralinės zonos klausimą 
pavestų Norvegijos arbitra- 
cijai, bet Lenkija priešinasi.

VARSA VA, kovo 12.— Len
kijos užsienio reikalų ministe- 
ris Skrzynski vakar išvažiavo 
į Paryžių pareikalauti pagel- 
bos vykinime tautų sąjungos

ut radi nes zonos padalini irią. 
Įteikęs tą reikalavimą Franci
jos valdžiai, Skrzynski važiuos 
į Londoną. Kartu Skrzynski 
reikalaus ir galutino pripažini
mo Lenkijos rytų rubežiaus.

IJetuvos vaklžia nenori pri
pažinti tautų sąjungos nuo
sprendžio aide neutraliuos zo
nos padalinimą ir stengiasi iš
gauti Norvegijos intervenciją 
Lenkijos valdžia su tuo 
tikti visai nenori.
29 žmonės žuvo audroj

su-

Pabaltijos šalys daro pro 
kybos sutartį

Lietuva irgi, nors neoficialiniai, 
dalyvavo konferencijoje.

VARSA VA, kovo 12.— Len
kų žinių agentūra praneša iš 
Helsingforso, kad ]M> trijų die
nų jiosėdžhj užsibaigė ten Pa
balti jos šalių jJrekybos konfe
rencija, kurioj oficialiniai bu
vo atstovaujamos Suomija, Es- 
tonija, Latvija ir Lenkija, ir 
neoficialiniai — Lietuva. Kon
ferenciją užbaigta priėmimu 
rezoliucijos, užgiriančios pa
naikinimą visų klinčių ir su
varžymų navigacijos tarp tų 
šalių, kas bus pamatu bendros 
prekybos. Ta rezoliucija tapo 
paduota tų valstybių valdžioms 
užtvirtinti, 
ta atatinkamitarp tų šalių ver
stina prekybo sutartis. Sulig 
tos sutarties, Izmkija galės

ko bus ]>adary-
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Atsisako mokėti Amerikai 
armijos išlaidas

Talkininkai nori atsiskaityti už 
Amerikos gautus Vokietijos 
laivus, o kas liktų tai gal ir 
užmokėtų už kelių metų.

PARYŽIUS, kovo 11.
turios talkininkų šalys griež
tai atsisakė užmokėti Amerikos 
okupacijos armijos išlaidas iš 
tų pinigų, kuriuos jos gavo iš 
Vokietijos ir kuriuos pasidali
no tarp savęs.

Vieton to talkininkų — An
glijos, Franėijos, Belgijos ir 
linijos — finansiniai delegatai 
Amerikos armijos išlaidų kon
ferencijos pasiūlė, kad iš pri
klausančios Amerikai sumos

No. 61

giasi įtraukti Ameriką į Fran
cijos avantiūrą Ruhr distrikte, 
nes jei ta okupacija nepavyktų, 
tai Vokietijai nebepriseitų mo
kėti kontribucijos. FVancija, 
o paskui ją Belgija ir Italija 
sudėjojvisą viltį ant okupaci
jos ir jai nepasisekus nebū
tų kamjpriversti Vokietiją mo- 
kėti, nes Anglija yra labiau 
užinteresuota Vokietijos rekon
strukcija, o ne kontribucijo
mis.

Socialistai susirėmė su 
Bavarijos fašistais

Francuzai žudo vokiečius
Grūmoja žudyti vokiečių ma- 

yorus, jei bus žudomi fran- 
cuzų kareiviai.

LONDONAŠ, kovo 12. — Iš 
Beriino pranešama, kad trys 
Buer miesto piliečiai liko fran
cuzų nušauti už nepaisymą ka
rinių reguliacijų apie nes i rody
mą vakarais ant gatvių.

Pereitą šeštadienį ten buvo 
nemažų sumišimų.

Delei francuzų žudymų vo
kiečių Buere yra tąip įtempti 
santykiai, kad bile valandą ga
li ištikti didelių ’ susirėmimų. 
Vienas iš septynių vokiečių, ku
rie liko užmušti riaušėse, buvo 
mušimu nukankintas.

Veik karo stovis paskelbtas 
Buere, Visos šviesos turi būti

jai ant gatvės negali pasirodyti 
po 7:30 v. vakaro. Gyvento
jams taipjau uždrausta laikyti 
savo rankas kišeniuose.

šaudys mayorus.
BERLINAS, kovo 12. — 

Francuzai paskelbė, kad nuo 
šio laiko, jei franeuzas bus už
muštas bile kuriame okupuota
me mieste, tai to miesto mayo- 
ras bus sušaudytas, sako Esse- 
no žinia.

komi blojas pa- 
mayoras, ku-

Franc 
skelbė, 
ris laikams yra kaipo įkaitas, 
bus tiujįj 
vienas 
muštas.;

is sušaudytus, jei
rancuzas liks ten

Riaušės Buer.

dar 
už-

PARYŽIUS, kovo 12. — Iš 
Buer pranešama, kad šiandie 

iften francuzų kareiviai nušovė 
7 vokiečius ištikusiose riau
šėse.! Riaušės kįlo kada du vo
kiečiai, nužiūrimi dalyvavime 
nužudyme dviejų fi*ancuzų ofi- 
cierių, liko nušauti bandant pa 
sprukti iš militarinės policijos 
rankų. Po to dar penki vokie
čiai liko nušauti.

Dortmunde vienas francuzų 
kareivis liko užmuštas ir penki 
sužeisti susirėmime su vokie
čiais.

8 vokiečiai užmušti
Karo stovis Recklinghausen dis

trikte.

Mažosios Lietuvos sukilėliai savanoriai Šilutėje. Tai Klaipėdos krašto jaunuoliai, kurie 
stojo ginklu ginti savo krašto reikalus ir iškovojo Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos.
• ............— --------fa-......_____________________________ ----------------------------------------------------------- 1 ----------------------------------- !------2=12!^-.=

29 žmonės žuvo audroje
Tenn., užvakarykščioj aud
roj. Daug sužeistų ir užmuš
tų kituose miestuose.

CHICAGO. — Užpereitą nak
tį siautusi audra mažai palie
tė Chicago, tečiaus ir čia ji pri
darė didelių nuostolių, be to 2 
žmones liko užmušti ir 20 su
žeisti.

Bet kitose "valstijose vėtra 
pridarė dar didesnių nuostolių. 
Visose virtose, kur tik palietė 
audra, nutraukyta vielos, su
griauta daug namų ir nemažai 
užmušta žmonių. Be to kelio
se vietose siautė ir viesulą.

19 žmonių liko užmušta ir 
75 sužeisti Pinson, Tenn., apie- 
linkėse. Daugiau kaip 50 na
mų sugriauta, o tavorinis trau
kinis nuneštas nuo bėgių Su
sisiekimas su tuo miesteliu 
yra nutrauktas ir siunčiama į 
ten pagrtba, kad nors sužeis
tuosius išgabenus.

Penki žmonės užmušti vie
šnioje Richmond, Ky. Be to už
mušta vėtroje: Mihvaukee 1, 
South Portsmouth, O. 1 vai
kas ir 5 vaikai sužeisti, 
Steubensville, O., 1 vaikas, 
Vlassillon, O., 1, Greenwoo<i, 
Miss, 1.

Francuai pasitrauks kada 
Berlinas užmokės

BRUSSELIS, kovo 12.
Francijos ir Belgijos premje
rai Poincare ir Theunis savo 
konferenicijbij šiandie, sutarė 
evakuoti Pareinį ir Ruhr <Iist 
riktą automatiniai ir laipsnį 
kai sulig to kaip Vokietija o-

pą.
12. — 

sako

Bando pakelti belgų
LONDONAS, kovo 

Pusiau oficiali nes žinios 
ka<L tikroji priežastis premjero
Poincare apsilankymo Rrusse- 
ly buvo pakeliamas belgų ūpo, 
nes belgai buvo pradedą 'tolin
tis nuo Ruhr okupacijos.

Franci jos kareiviai pasi
traukė iš 'pozicijų, kurias jie 
buvo užėmę palei šiaurinį galą 
Anglijos okupacijos zonos Co- 
logne. Tas pasitraukimas pa
gerino sentikius tarp Anglijos 
ir Francijos.

Teisia W. Z. Tosterį Baisi žmogžudystė
Teisiamas 

chiga.no 
kalizmo

už peržengimą Mi- 
kriminalinio sindi- 
įstatymų.

Lietuvis nušovė kitą lietuvį ir 
supjaustė lavoną.

Naujienų
Koncerto
Kur Jus ir mes 

visi busime.
■M

RECKLINGHAUSEN, kovo 
12.— 8 vokiečiai liko užmušti 
susirėmimuose su francuzų 
kareiviais įvairiuose vietose 
Recjklingrausen dis'Mktė sėip- 
tintadienio naktį.

Iš priežasties tų sumišimų 
visame distrikte tapo ptisMh- 
tas karo stovis.

Daug pabėgimy iš laivyno
WASHINGTON, kovo 12.-, 

Ajpie 7,000 pabėgimų' ir pašali
nimų iš laivyno “be garbės” 
per pastaruosius 8 mėnesius, 
privertu laivyno! departamentą 
griebtis aitriausių priemonių 
sustabdymui nupuolimo ubo 
laivyne. 

* ........................ • ■■».* I.

)

ST. JOSEPlH, Mich., kovo 
12. — šiandie Berrien pavieto 
teisine prasidėjo nagrinėjimas 
bylos Wiilliam Z. Foster iš Chi
cago, kuris yra kaltinamas per
žengime Michigano valstijos 
kriminalli'nio «in<iil<alizuio įs
tatymų. Jį ypjič kaltinama, kad 
jis raštu ir žodžiu sąmoningai 
teisino teorija, kad “industri
nės ir politinės reformos^turi 
būti vykdomos piktadarybė
mis, sabotažu ir kitais netei
sėtais terorizmo budais**.!

Fosteris yra apkaltintas kar
tu su kitais komunistais, ku
riuos suimta laikant konferen
ciją Michigano miškuose. Bet 
Fosteris yra teisiamas atskirai, 
o kitų komunistų bylos bus 
nagrinėjamos vėliau. Daugelis 
tų apkaltintųjų, jų tarpe Bose 
Pastor Stokos, Robert Minor, 
Edgar ()wens, Charles E. Rut- 
henberg, buvo teisme ir klau
sės i jury ri nk imo.

Rinkimas jury eina sparčiai 
ir už dviejų valandų po prasi
dėjimo bylos, prokuroras ati
davė ginėjų egzaminavimui 12 
prokuroro priimtų kandidatų į 
jury — 9 vyrus ir 3 moteris.

Fosteriui, jei bus raštas kal
iu, gręsia iki 10 metų kalėjimo 
ir $5,000 pabaudos.

kovo
12 m., 

už

COLLTNSV1LLE, UI 
12 r— Felix Sacknewic, 
tapo pasodintas kailėjiman 
užmušimą Joe Poose (kitomis
žiniomis Poilsic, abu yra lie
tuviai, tik jų pavardės iškrai
pytos), 52 m. Feliksas jau pri- 
sip&žino, ka<l jis nujovė Juozą, 
paskui supjaustė lavonų j tris 
dalis ir maišuose įmetė į Can- 
teen upelį/ Maišas su kojomis 
jau ištrauktas iš upelio. Bet 
dar nesurasta antro maišo su 
galva ir rankomis ir trečio — 
su kimu.

Jis tai darė, kad paslėpus

pavykę, jei nė Jule Adomaičiu- 
tė, 14 m , kuri išdavė jį poli
cijai. Ji pranešė policijai, kad 
ji imate, kad Feliksas nušovė 
Juozą. Jai buvo įsakyta eiti 
namo ir tylėti apie tai kas at
sitiko. Ji ])arėjo namo, bet pa
skui visgi pasakė ir policijai.

Barnis prasidėjo kada Fe
liksas apkaltino Juozą drauga- 
vimęsi su jo pačia dar prieš 
aps-ivedimą. Juozas atsisakė 
apie tai kalbėti ir tada 
liksas pastvėrė šautuvą ir 
šovė jį ant vietos,

nu-

PROHIBICIJOS AGENTAS 
APKALTINTAS ŽMOG

ŽUDYSTĖJ.

MUNIGII, kovo 12. 
nicho apygardoje 
rusti padėtis delei 

.susirėmimo su 700 
'butų išskaityta vertg tų Vokie-. fušist(} ]ngcistadtc.
tijos laivų, kuriuos Amerika! 
užgriebė savo uostuose prad
žioje karo. O jeigu tai nesu<la- 
rytų Amerikai priklausančios 
smnos, tai likusių dalį atmokė
ti iš pirmųjų Vokietijos kontri
bucijos mėnesinių mokesnių, 
kurie, tik imąsi, bus pradėti 
mokėti už kokių dviejų ar tri
jų mętųj Jokių palūkanų ne-

Mu>~ 
įifiai 
listų 

Bavarijos- 
Ginkluoti

socialdemokratai saugo savo 
laik ra šč i o j spaust uvę.

300 airiy suimta Anglijoje
Juos visus išgabenta Airijan, 

kur juos pasodinta kalėji- 
man.

Talkininkai, kurie nuo mu
šiu paliaubos 
reikalavo, kad Amerika atiduo- 
ų jiems tuos laivus, apskaito, 

kad tie laivai yra verti nuo 
$50,000,000 iki $100,000,000.

Amerikos atstovas Wads- 
worth ajštriai atkirto, kad Ame
rikos yaldižia nė nesvarstys 
apie užmokėjimą už tuos lai- 

.18, nes tai prilygtų tų laivij 
atidavimui tailikiiuuikams. Bet 
kadangi tai yra oficialiais tal
kininkų pasiūlymas, tai jis ta
po persiųstas Washingtonan.

Konferencija užsidąrė iki 
trečiadienio, kada Wadsworth 
bus gavęs instrukcijų nuo savo 
valdžios.

laiko nuolatos
DUBIJNAS, kovo 12. — 

Apie 300 airių, /k uriuos suini-

j išsodinti čia Anglijos karinių

Konferencija atsisakė svars
tyti Hughes notą, kad iš sumo
kėtų kontribucijos pinigų pir
miausia turi būti apmokėtas 
armijų užilaikymas. Delegatai 
taipjau pareiškė, kari jie negai 
pa<laryti naujo kontribucijos 
pinigų pasudaijuiimo, nes gau
tieji iš Vokietijos jau senai yra 
išleisti,

Manoma, kad savo jiaSuly- 
mais talkininkai stengiasi 
Ameriką užinteresuoti kontri
bucijos klausimu ir dalyvavi
mu jo išrišime. Jie taipjau sten

laivų. Visi jie pyo uždaryti ka
lėjime. Į

Suimta /rašant Airijai. 

! LOiSDojkS, 
Vidaus reikalų 
geman atstovų 
aiškino, kad airių areštai Ang
lijoje tajx> padaryti prašant 
Airijos valdžiai. Visi tujintieji 
yra respublikonai, kurie veikė 
nuvertimui Airijos vaiklžios.

Eina gandų, kad Airijos val
džia ketina kreiptis prie Jung
tinių Valstijų, prašydama iš
duoti Amerikoje esančius 
rius respublikonus, kurie 
mia respublikonų sukilimą ir 
jį finansuoja.

kovo 12. — 
ministeris Brid- 
bule šiahdie pa

ai
re

ŠIANDIE - 
šalčiau.

Saulė teka 6:08 vai., leidžia
si 5:52 vai. Menuo teka 6:13 
valandą vakare.

apąiniaukę ir

Nušovė liudytoją.
aGARY, Ind., kovo 12.— Cas- 

per^Mandi, darbiausias liudy
tojas prieš apkaltintus 75 niun- 
šainicrius, šiandie tapo nušau
tas gatvėje. Automobilius su 3 
žmonėmis privažiavo prie jo, 
paleido du šūviu iš šautuvo ir 
nuvažiavo. Prieš tai buvo pa
daryti du pasikėsinimai nužu
dyti Mandii Jis pirmiau pats 
buvę nuinšaineris ir žinojo 
daug munšainerių paslapčių,, 
kurias jis išdavė valdžiai.

Tarp apkaltintųjų munšaine- 
rių yra Gary mayoras, miesto 
prokuroras, keli ailderinanąi, 
taipjau daugybė kit 
Gary ir kitų apielinkėšyipieste 
lių viršininkų.

Jis nušovė lietuvį Bielskį 
North Chicagi.

iš

WAUKEGAN, IKI., kivo 11.
Ira Black well, prokuroro 
Smith prohiblcijos agentas, ku
ris kiek laiko atgal nušovė lie
tuvį Juozą Biolskį, North Chi
cago, kada pas jį darė kratą, 
tapo koronėrio jury apkaltin
tas žmogžudystėj. BlackveU 
teisinosi tuo, kad jis šovęs po 

kaip Bielskis bandęs jį žnu- 
Šaim, tik jo revolveris neišsi
šovęs. ,

Priminimas
A Jus, žinoma, vis siųsite pinigus LuJus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

augštų

Vakar kovo 12 dien , užsienio pi-

$4-72 
Austrijos 100 kronų.... ...............

Belgijos 100 markių ................. $5.27
Danijos 100 markių .................$19.10
Finų 100 markių ................  $2.80
Francijos 100 frankų ....... . $6.04
Italijos 100 lirų .......  $4.79
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100 markių .......... .
Norvegijds 100 kronų ...... . $18-08
Olandų 100 guldenų ......... ,. $89.59
šveicarų 100 markių .... !.....  $1&65
Švedijos 100 kronų ...........   $26.61
.Vokietijų markių &C

r

SAMUEL GOMPERS SUN
KIAI SERGA.

NEW YORK, kovo 
Amerikos Darbo Fede 
prezidentas Samuei G 
sunkiai susirgo 
plaučių uždegimu.

Kadangi jis yra 73 melų am
žiaus, tai daktarai abejoja apie 
jo greitą pasveikinimą.

acijos 
nipers 

influlnza ir

Kratos pas komunistus.

BRUSSĘLIS, kovo 11..
Policija tyrinėdama komunistu 
‘Suokalbį’*, padarė daugiau 
kaip 50 kratų komunistų rašti
nėse ir pas pavienius narius.

Šie žodžiai yra Jums tik 
mirskite siuntinėti pinigų L 
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 tokių pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

nepa- 
e yra

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 
---------- j tj > • ■ 4b.bankai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago,

chiga.no
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1L FABIONAS 00.vieną

Iškilmingas MetinisDidys

ŠOKIAISBALIUS
Dieną

6:00 vai. vak
Programas prasideda

ASHLAND AUDITORIJOJ
BORDEN5 Kampas Ashland bulvaro Van Buren gatvės Yards 1015.

NAUJIENOS yra Amerikos lietuvių tautinės gyvybės širdis
une

■H

1739 So. JTalsted St. 
Telef. Roosevelk 8500

dešini 
metų 

žemesni 
kaino
negu 

armo
dirb- 

Jung.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

šie dvarai ir

S Jus negalėtumėt užlaikyti 
Į Į jos atsargiau, kad užtikri- 
sį nūs geriausj pietų, negu yra 
iy daroma su karvėmis kurios 
1 produkuoja Borden’s “Sel- 
f ected” Pieną. '< ,

Monroe jjat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštai!., Sekmad.
Šventėmis

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

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

SDldeR komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

Kur gauni pilną Įfląigų, vertę?’

y Klovainių 
oibolevo 336

809 W. 35th Sl./Chlcago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

adoLph e. » 
STASULANI 
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini' 
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

. Chamber of Commerce Bldg. 
183 W. Washington Street 
Telef. Franklin 117&—4945

VAKARAIS 
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Mušte Co.) 
Telef. Boulevard 6737

— Aipsadži augčm< 
|xastočių, bet pa 
m. Kunigai įsi

AR JUS ŽINOTE KAD
Dabartinii^laikii traukiniai Lietu

voje yja-Tttlstatyti dvidešimts keturių 
valandų laiko systemos? Traukinys 
išeinantis iš Kauno 10 valandą, atei
na j Radviliškį 14:38. Ar jus žino
te, kad jei jus esate nuolatiniu rūky
toju, tai jus nuolat turite rūkyti Hel- 
mar Turkiškus Cigaretus iš priežas
ties gryno 100% Turkiško Tabako, 
todėl, kad Turkiškas tabakas yra ne
stiprus ir geriausias tabakas cigare
tėms?
»■' i........................ ....................... ..............

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

VI. Komaro 150 ha.
Stačiūnų vai.: Aleniškis Al. 

Flcdžinskione 160 ha. šekščiai 
Al, Fledžinskienos 195 ha.

Augustavas. — L. Liaudans- 
kio 61.

Vasario 8
Reformos Komisij 
vietas skirstyti išparceliuotųjų 
dvarų tarp bežemių ir maža
žemių Kruopių, Žagarės, Skais
girio ir Grudžių valsčiuose.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

J. P. WAITCHES 
LAWYEB Advokatu

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom Su.

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Wabaah Ava 

Tai.: Pullnjan 6377.

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

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

z Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergę. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

Herman P. Haase 
ADVOKATAS 

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

Phone Main 1308 
Chicago, UI.

PASTOTES KUNIGAMS 
Šiaulėnai.

panaikinimu 
sirodo neilg 
drąsinę tuo, kad prezidentą tu
ri žmogų saviškį, mėgina įves
ti pastotes kunigams į liau
dies mokyklas vežioti. Iš sa
kyklos buvo paskelbta, kad tie 
sodžiai, kuriuose randasi liau
dies mokyklos, privalo atsiųs
ti kunigui nuvažiuoti į mokyk
lą arklius, nes klebono arkliai 
esą užimti, tokiu budu panai
kinus pastotes prie valsčių, 
jos įvedamos prie klebonijų.

15 d. Žemės 
vyksta į

TRIŠKIAI.
Pavyzdingas kunigo elgesys.
Sausio mėn. 9 d. pai 

silpnai sergantį darbini 
vyko drauge su vienu girtu 
ūkininku kunigas Narmontas 
ir, apsidairęs ligonio bute, lie
pė išnešti laukan staliuką, pa
rengtą kunigo apeigoms atlik
ti, ant kurio kunigas išnešęs 
ir sudėjo visas savo šventeny
bes. Po to, kunigas, įsivedęs li
gonio kambarin visus susirin
kusius ligonio atlankyti, pra
dėjo kumščiais mosuodamas 
versti ligonį atsisakyti nuo so
cializmo ir socialdemokratų, 
griaunančių ir niekinančių ku
nigus, tikėjimą ir t. t. Ir tik, 
kai susirinkusieji matydami 
tokį biaurų kunigo elgimąsi 
su ligoniu, pradėjo murmėti 
sakydami: kad tokiam kunigui 
tik mieto reikalinga daugiau 
nieko, kunigas aprimo ir įsa
kęs įnešti staliuką, atliko savo 
pareigas; bet matomai netiku
siai, nes greitai po to buvo at
vežtas jau klebonas.

Pirk Sviestą 
ir Kiaušinius 
iš Bordeno ftoducR Cb.of HlillOti.
Vežimo Franklin 3110

JOHN KUCHINSKAS
. LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausią 

ITALIŠKU 
rankomis dirbtą

ARMONIKŲ
Geriausių 

pasauly. G a- 
rantuoja- jMįJi
mos 
čiai 
Ir 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių ____
Valstijose ir t 

Italijoj. ■ 
DYKAI pir- 

kėjams armonikinė mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika iš gaidų uš 
4 mėnesių laiko. Informacijų, rašy
kite angliškai. Katalogas, papra
šius, duodama dykai. 
Ruatta SereneBi Accordeon Mfg. Co. 
817 BĮue įsiauti Avė., Chicago. 111.

Tel. Haymąrket 8669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milv/aukee ir Ashland Avės 

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

Tel. Randolph 4758

A. A. SU AKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG.
' 19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Parlf 3395

Ateikite visi lietuviai, vyrai ir moterįs, neatsilikdami viens

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

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

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

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

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

Valandos nuo Ilk iki 4 ir nuo 7 iki 9.

A D Busto Telefonas 
Armitage 3209 

ECIALISTAS 
s) ir Moterą Ligos.
2. Kampas State gat.

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

Vakarais iki 8 vai.-

Joniškio vai.: KirnaiČiai VI.
Komaro 91 ha., ir Denibovka

DVARŲ PARCELIAVIMAS.
Šiauliai.— Sausio 16 d. Šiau 

lių apsikr. Žemės Reformos 
Komisijos nutarta paimti, ei
nant Žemės Reformos Įstaymu 
valstybės žini 
folvarkai.

‘ Klovainių 
dvaras genei 
hektarai, Maldenių dv. J. 
denio 8-12 ha. \

Gaščiunu vai. Dabikinės 
Bargavonės E. Neurando

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Ofiso Telefonas TAT) II A DT
Central 4104 EF-K* W

VIDURMIESČIO SP
Apskritą Chirurgija (operacijom 

7 West Madison St., kamb. 126!
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

S.-W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phofie Central 2560

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

ANT NAUDOS.

LIETUVIAI!
Mokykite vaikus 

B muzikos. •
Aš užlaikau naujausių 

mokykloms instru
mentų.

Pigios lekcijos!

CLARINĖT SCHOOL 
OF MUSIC 

Levan Pulsucki 
2345 So. Leavitt Str.

Chicago, III.

MAJESTI/* 
FI-TH E ATREMT



1»įTttS. ■*'

BQXES oj
1O or 20

DIDŽIAUSIĄ 
VERTYBĘ

Išdirbėjai HELMAR cigaretų visados 
džiaugiasi pasitikėjimu HELMAR rūky
tojų, dėlto, kad jie duoda pilnų vertybę už 
jų pinigus.
Besidauginęs pardavimas HELMAR Ci- 
garetu, prirodo tų faktų, jog jie užsitikri
no tų pasitikėjimų duodami Helmar rūky
tojams 100% tyrų Turkiškų Tabakų, ko
kį jie mėgsta.
20 HELMARŲ kaštuoja truputį daugiau 
negu paprastų cigaretų, bet su kiekvienu 
HELMARU Jus gaunate keliolika sykių 
daugiau malonumo.
HELMAR yra supakuoti kietose skrynu
tėse, kas apsaugoja juos nuo sulaužymo 
ir susimankymo. Paprasti cigaretai yra 
supakuoti į pundelius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR VARDĄ

NAUJIENOS, ChicSgO, Itt

i KORESPONDENCIJOS-į

Baltimore, Md.
Laukiama busimų drg. 

Bielinio prakalbų.

‘ i p. Laukaitį, 
kuris patarnaus Kliubui visais 
rei ka lais. Kili ubas rengiasi prie 
padidinimo savo namo ir page
rinimo visų kambarių.

, —Kazys.

> lalinį advokatę ISTORINĮ PARKĄ KERTA.
Veliuona. — Iš tikrų šaltinių 

sužinota, kad Vėliuonos dv. sa
vininkas Vaksedis kerta (parko 
medžius, kuris yra musų ša
lies istorinė vieta.,

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat.
Telefonas Yards 1119

a

K.

Liet. JSocialdc-
atstovas iš

NEPRAŠYTUS SVEČIUS 
BAUDŽIA.

Plokščiai. — Valsčiaus Ta
ryba 1922 m> gruodžio 11 d. 
nutarė, atsilankiusius svetimo
se vestuvėse nekviestus svečius 
registruoti ir bausti pinigine 
bauda iki 30 litų.

Vos ^tik paėjo girdas; , kad 
d. K. Bielinis, 
mokratų Partijos
Lietuvos lankysis mus mieste,
tuojaus prasidėjo kalbėsis tarp 
žmonių, kur ir kada jis čia 
kalbūs, Aš čia pranešu visų 
žiniai, kad d. K. Bielinis kal
bės 17 ir 18 dd. kovo, 7:30 v. 
vak.
žymėki t
kit į kalŲamųs prakalbas, Dg. 

yrjk darbininkų kla- 
per eTtlų metų 

sietuvos darbiniu-

Uduvių Svetainėje. Pasi
sius dienas ir atvy-

K. Biotini 
sės atstovas 
dirbęs tarp

rimo tame darbe. .Jis yra bu
vęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys, buvęs Klaipėdos 
krašte ir tyrinėjęs klaipėdiečių 
padėtį. Be to d. K. Bielinis yra 
puikus 'kalbėtojas; kiekvienam 
jo prakalba bus Įdomi ir pa
mokinanti. Tat J>SS| 14-ta 
kuopa kviečia visus kuoskail- 
liiiigiausia atsilankyti.

Iš Liet. Atletų Kliubo 
darbuotės.

I LIETUVĄ
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

giminių iš Lietuvos.
White Star Line

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

(Pasaulio didžiausis laivas) 
Olympic Apr. 7; Apr. 28; May 19 
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 26; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
New York-Plymouth-Cherbourg, ' 

Hamburg. \
*Manchuria kov. 15 *Mongolia kov. 29 

*Naujos 3 klesos kajutos 
Minnekahda (3 klesos ........... April 5
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Nevv York Plymouth-Cherbourg- 

Antvverp
Zeeland Kovo 22; Belgenland Bal. 18 
Lapland Kovo 27;

Geras maistas, 
riai. 
kitės

Baigus!
Aku šert

os kolegi
ją; ilga! 
praktika
is! Penn- 
silvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa

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

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

fRENCH 
(UneS^.\

Jūrėmis visa kelionė | Lietu
vą ir ii jos, garlaiviais: 
ROCHaMBEAU kovo 27 
PAKIS .................. kovo 28
LA SAVOJE bal. 7
FRANCE ..................... bai. 18

Puikiausia sutvarkymas — 
.kambariai dviem, keturiems 

ir ieiiems žmonėms. Valdo
mas kambarys, rūkomas, ba
ras, barbernė, atdaras paden
gtas virius, puikiausia pran
cūziškas valgis, vynas ir alus 
Mkinma veltui, muzika, šo
kini. Tik Amerikos ar Dietų, 
vos pasui prancūzų vizos ne
reikia. Visais reikalais kreip 
kitės prie vietos French Li
ne agento, arba | kompani
jos ofisą, 19 State 8t„ Nevr 
York City.—Chicagos ofisas: 

133 N. Dearborn St.

Vilniaus išlaidos.

Kalbame lietuviškai visuose departamentuose

jtei- 
ka-

mo- 
mar-

kių. Sveikatos reikalams išlei
sta 353 milijonų, švietimui 37 
įhilijonai, socialines apsaugos 
38 milijonai. Iš viso išlaidų 
buvo 2 miliardu

k ė d dega turai 1923 metų 
sos apyskaitų. Pajamos iš 
kesnio sudaro 798,666,820 Zecland Bal. 25 

Uždaromi kamba- 
Dideli vieši kambariai. Kreip- 

prie vietinių agentų.
PASAŽIERIŲ SKYRIUJE,

14 N. Dearborn St., Chicago, III. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų Kaipc Patyla 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: 1625 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 4186

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

NORTH . 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
seredą

Puikiai {rengta trečio* 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
100 N. La Šalie St 

Chicago, III.

Telefonai:

Grįžta Atgal Namo
Biznio eisenoje, nekurie žmonės yra priversti uždaryti savo 

taupymo ąccountus dėl laikinos bedarbės, ligos ar kitų priežasJ 
čių. Bet kuomet ateitis išrodo jiems geresnė, jie visuomet 
“grįžta atgal namo’’, kad vėl atidarius savo bankos knygutę čia. 
Jie patjs pasakoja kitiems, kad dar nėra matę kitos tokios ban
kos kuri tiek daug pagelbėtų nelaimingiems, kaip mes kad 
darome.

s šis bankas yra dėl jusu, irgi

Kovo 6 d.laikytanie susirin
kime išrinkta naujas kliubo 
šeimininkas p. Petriką., Jis da
bar ves Kliubo ūkį ir kartu 
atlikinės spaustuvės darbų, ku
ris yra vedamas Kliubo. Susi
rinkimas buvo gana skaitlingas 
ir ramus, raportų įvairių 'ko
misijų buvo duota gana daug, 
kas reiškia, kad Kliubo nariai 
veikia energingai visuose Kliu
bo reikaluose. Šiame susirinki
me Kliubas nusiskyrtLsirti nuo-

10 ir 20 skrynutėje

T a x u Žinovas

Telephone Yards 5834

DR, P. G. fflEGNER
Prieinamo valandos nuo 8 iki 12 iš

ryto ir nuo .7 iki 9 vai. vak.

Greitumas!

r

Kelios Dienos Teliko 
Ofisas atidarytas iki 8 vai. vak. 

Nedėldieniais iki 12 dieną.
3241 SO. HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2&IS

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Ant Amerikoniškų Laivų
Prisiųsk žemiau padėtą kuponą dabar, jeigu ketini 

važiuoti į seną kražtą, arba jeigu nori parsitraukti gi
mines čion. Prisiusime knygutę, atspausdintą jūsų kal
boje dykai I

Sužinosi apie greitus Amerikoniškus laivus, kurie pa- 
^niųlo keriaunią verte tavo doleriams. Pa rąžyk dabar !

IŠ KALNO UŽMOKĖK
Jeigu mylimieji atvažiuoją j šitą šalj parašyk dėl iš- 

kalno užmokėjimo žinių.
Priaiųsk šitą Blanką

Išdirbėjai aukščiausios rų- 
šies Turkiškų ir Egyp- 

tifikų Clga retų pa
saulyje.

INFORMACIJOS BLANKA
U. S. Shipping Board, Passengrer Dept. 883 

45 Broadvray, New York City 
Malonėkite man prisiųsti, be privalumų, S. V. 
knygutę apie kelionės faktus, ir informacijas 
V. Valdžios laivus j Europą. 
Mano vardas ..............................
Gatvės numeris ......... .............. .
Miestas Vatet

C N

Valdžios 
apie S.

United States Lines
45 Broadway ’*New York City

III S. Dearborn St., Chicago, III. 75 Statą ST, Boston,
155 Congrees St. West, Detroit, Mich.

Valdo veikimus

Mau.

tvieaą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
dh*tawto. Caah arba ant išmokėjimo.

PirmutU* Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n c.

A. BARTKUS, Pres.
Uit W, 47th Stn Tol. Boulevard 7101,1892. Chicago.

T

Garsinkities “Naujienose

Roosevelt 7532
S. M. Skudas

Graborius ir Balsamuotojas 
Automobilius turiu visokiems rei

kalams; prieinamos kainos.
1911 Canalport Avė.

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 ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

AR APRŪPINOTE savo INCOME TAX-us
Tegul Prirengia Jums w _

P. J. Varkala
'UJT'U,.; ,

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Serganti žmonis yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriau,! AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Slapumo 

ir
Privatinių 
Ligų

Tel. Pullnvan 5432

DR. A. J. BERTA®

PHYSICIAN IR SURGEON 
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362
1824 Wabansia Avė.

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

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

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

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

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

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS 

Imama X-spindulių paveikslai.
Duodama Nitrous Oxid ir 

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

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

— 11 i i n, J

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. M. T, STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.
' Vai. 6 iki 8 vak.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263

Lietuvis Dentistas 
4712 So. Ashland Avė 

arti 47-tos gatvės 
""" t ■ i
Office Hours: 10 iki 12 pietų 

5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

DR. A. L YDSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

bile kokią ligą 
Atvažiuokite kad

A. SHOSHO 
AKUŠERKA

Ttų*iu patyrimą 
rpoterų ligose; ru 
pestingai' prižiū
riu ligonę ir ku> 
dikį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

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

3261 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118 z

DR. P. Z. Z ALATOMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu goriausi 
dymą .

DR. b. m. ross
35 South Dearborn St.

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augiui 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, 111.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedil 
dieniais 10-1 po piet. Panedilyj, i 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼ 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PACIŲJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonlą 
liko išgydyti, tai geriausia vieta, 
ligonių atsilankymui.

M. WAITKIEWICZ
(Banienė) 

Akušerka

t

3113 S. Halsted st 
Tel. BlvZ 3138

Per 15 iwetų pa
sekmingo I prak- 

S4tikavimo turiu 
latyriinc. Pasek- 
ningai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
apatišką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

teikiu

įna
me r gi-

Jei turi rupturų pamėgink 
šitą dykai

9

Dek jį ant kiekvienos rupturos, se
nos, ar šviežios, dideles ar mažos ir 
pradėsi sveikti; tas įtikino tūkstan
čius.

Adams, N. Y. 
jo stebuklingo 
uždėk j j ant 

susitraukti; jie

Tel. Austin 0737 .

DR.MARYA 
DOWIAT—SASS

Pasiunčiam dykai 
įsitikinimui.

Kiekvienas^ turjs rupturą, vyras, moteris 
ar vaikas, privalo tuojaus parašyti pas W. 
S. Rice, 500 B. Main St., 
nemokamam išmėginimui 
Stimuliuojančio tepajo. Tik 
rupturos ir raumens pradės
pradeda susitraukti taip, kad skylė natū
raliai užsidaro ir suveržimas, diržas ar 
aptaisymąs sutampa nereikalingas. Neuž-i 
miršk pasiųsti Šito dyko išmėginimo. Net 
jei ruptura nekvaršina, tai kam nešioti 
diržą visą gyvenimą? Kam užsitraukti 
gangrenos ir kitok| pavojų nuo mažos ir 
nieko nekaltos rupturos, nuo tokios, dėl 
kurios tūkstančiai liko paguldyti ant ope
ruojamojo stalo ? Daugybė vyrų ir mote
rų kasdien užsitraukia tok| pavojų, nes jų 
rupturos jiems neskauda ir jie jų nepaiso. 
Paraityk tuojaus dyko išmėginimo, nes tai 
tikrai stebėtinas daiktas ir jis išgydė to
kias rup turas, J kurias galėjai du kumščiu 
(dėti. Parašyk tuojaus panaudodamas šitą 
kuponą žemiau.

DYKAI RUPTURAI
W. 8. RICE, Ine.
5M B. Main St., Adama.N. Y.

Galite 
gydymą 
turai.

Vardas

Adremu

Valstija

prisiųsti man dykai pavyzdini 
jūsų stimuluojančio tepalo Rup-

5208 iV. Harrison St.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Bouleyanj 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vynškų, 
Vaikų ir visų Chroniškų ligų 

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

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

OpUmvtrUrt 
Tai. BOU lavard «MT
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mes pripažįstame valstybi
nius teismus, nors ir žinome, 
kad jie toli gražu ne visuo
met yra teisingi, — taip ir 
santykiuose tarpe valstybių 
mes turime pripažinti tarp
tautinį teismą, nors ir tos 
pačios tautų sąjungos įsteig
tą, kol nėra geresnio. JCitaip 
mes turėtume skaityti karą 
tinkama priemone tarptau- 
tihiems ginčams spręsti.

mus galima ir arbitracijos 
keliu. Arbitracija yra labai 
geras dalykas tuomet, kai 
abi besiginčijančios pusės su
tinka ją priimti ir susitaiko 
dėl tarpininko, kuris apsiima 
jų ginčą spręsti. Arbitracija 
(draugiškas teismas) buvo 
pavartota Lietuvos ir Latvi
jos ginčuose dėl sienos, ir ji 
davė labai gerų pasekmių. 
Girdėt, kad Lietuvos valdžia 
pasiūlė ir lenkams rišti da
bartinius ginčus arbitrac^- 
jos keliu (sumanydama kvie
sti į arbitratorius Norvegi
jos valdžią); bet lenkai ši
tą pasiūlymą atmetė.

Jeigu viena pusė^tsisako 
pasiduoti arbitracijai, tai 
<as tuomet daryt?

Tuomet palieka tiktai du 
keliu: arba reikalaut priva
lomo teismo (tokio teismo, 
kurį turi priimti abi besigin
čijančios pusės, jeigu viena 
pusė paduoda skundą) — 
arba kariaut.

Mes drįstame manyt, kad 
Lietuvai yra geriaųs eiti į 

o nn !

BROLIŠKA SUTARTIS.$8.00
. 4.90

2.00
„ 1.50
. .75

8c 
18c 
75c

(Atpiginta) 
s ------------------

metų ....... .........
mėnesiams.......... ... ..........2.00

gos reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu sn užsakinu.

Me 
Puse
Tri

Tarptautinis 
teismas.

randaKai kurie žmonės 
keista, kad socialistai reika
lauja, kad ginčus, kalančius 
tarpe atskirų valstybių, sprę
stų tarptautinio teisingumo 
tribunolas Haagoje. Kuomet 
“Naujienos” pasakė, kad Lie 
tuvos valdžia gerai daro, 
reikalaudama, kad jos gin
čai su lenkais dėl neitralinės 
juostos butų pavesti tarp
tautiniam teismui, tai ekstra 
-kairioji dalis musų spaudos 
ėmė šaukti, jogei mes patys 
sau prieštaraują.

“Naujienos”, girdi, ne kar
tą smerkė tautų sąjungą už 
jos 'neteisingą elgimąsi Lie
tuvos ir kitų šalių klausi
muose; jos ne kartą nurodi
nėjo, kad iš tų valdžių, ku
rios kontroliuoja sąjungą, 
negalima tikėtis nieko^gera, 
— o dabar jau jos siūlo Lie
tuvai kreiptis į tautų sąjun
gos įsteigtąjį teismą!

Šitokių kritiku reikia pir
miausia paklausti: tai ką. gi 
jie siūlo vieton teismo?

Rišti tautų nesusiprati-

teismą, negu į karą!
Ta aplinkybė, kad tarp

tautinį teismą yra įsteigusi 
tautų sąjunga, kuri daugiaus 
simpatizuoja Lenkijai, negu 
Lietuvai, nėra pakankamas 
argumentas prieš teismo 
vartojimą.

Imsime palyginimą. Šian
die visame civilizuotame pa
saulyje ginčus tarpe atskirų 
piliečių sprendžia valstybi
niai teismai. Mes žinome, 
kad tos valstybės dažniausia 
yra kapitalistinio pobūdžio ir 
jų teismai daugiaus remia 
turtuolių, negu darbo žmo
nių reikalus. Kiekvienas dar
bininkų laikraštis nuolatos 
aprašo atsitikimus, kaip tei
smai tampo ant kapitalisti
nio kurpalio teisingumą ir 
net pačius įstatymus. Vienok 
nė vienam sveiko proto žmo
gui neateina į galv^ mintis 
sakyt, kad nereikia teismų. 
Ir tai dėl tos paprastos prie
žasties, kad net ir kapitalis
tiniai teismai yra šimtą kar
tų geresnis dalykas, negu 
kad visai nebūtų teismų. Jei
gu teismų nebūtų, tai savo 
ginčams spręsti žmonės tu
rėtų vartįot kumščią.

Kaip santykiuose tarpe in- 
dividumų (atskirų asmenų)

Rochesterio klerikalai ir ko
munistai, kaip žinia, rengė ben
drą 600 metų Vilniaus sukaktu
vių aipvaikščiojimą. Nuo kle
rikalų kalbėjo kun. Kasakaitis 
ir p. M. Bagdonas, o nuo ko
munistų — V. Andriulis* Au
kas jie nutarė ]>asiųsti per p. 
Čarneckį Vilniaus atvadavimo 
reikalams. 1

Rro-oklyno “Garsus” * rašo, 
kad tarp Rochesterio klerikalų 
ir komunistų buvo da ir kita 
sutartis padaryta. Jie, girdi, 
nutarė:

įėjusiais pininuo įžangos
gaiš apmokėti, muzikantų ir 
kiląs lėšas, o likusius pini
gus per pusę pasidalinti.”
Taigi klerikalai sutiko, kad 

puse Įielno tektų komunistų 
partijai, o komunistai sutiko, 
kad kita pusė pelno tektų kle
rikalų partijai. Labai drau
giška sutartis Bet kiek ji su
tinka su tų dviejų partijų 
“principais”, tai jau kitas klau
simai.

Komunistai sako, kad su 
buožėmis ir jų sėbrais negali
ma turėti nieko benra, nes jie 
smaugia ir išnaudoja darbinin
kus. Kiekvienas, kuris vadina 
save darbiu inkų klasės draugu 
ir dedasi su klerikalais, yra 
“Judošius”, “išdavikas”. Gi ta
me Rochesterio apvaikščiojime, 
komunistai ne. tiktai susidėjo 
su klerikalais, bet ir sutiko pa
dėt jų partijai pasipelnyt iš 
darbininkjškos publikos.

Iš antros pusės, klerikalai 
rengė apvaiikščiojimą neva 
tam, kad padėjus Lietuvai at
gauti Vilnių, ir kartu leido pi- 
nigiškai pasinaudot komunis
tams, kurie yra Lietuvos nepri
klausomybes priešai ir visai ne
pritaria Lietuvos pastangoms 
Iitsi imi t i Vilnių ' iš lenkų. Ko i 
Amerikos lietuviai rengė pro

testo demonstracijas prieš len- na demokratijos teisė, turi dvo
kų Želigovskio įsiveržimą į Vii- joipą reikšfh$: viena,

ik

MARK TWAIN Vertė A. L—-is.

Slepiningąs Svečias
(Tęsinys)

Čia mano svečias atsistojo eiti. Man 
pasidarė truputį nejauku, kad, rasit, mano 
pasipasakojimai buvo tuščiam šaudomi, 
juoba kad dėl jo garsių nusistebėjimų ma
no pajamomis aš, besigirdamas, savo pel
nus gerokai perdėjau. Gal jam kiek nepa
tikau? Bet ne. Prieš atsisveikindamas sve
čias įteikė man didelį konvertą, pastebė
damas, kad, girdi, jame esąs jo skelbimas, 
kuriame aš rasiąs visąs"-smulkmenas apie 
jo biznį; jam busią malonu turėti tokį kli- 
jentą — kur gi? jis dagi galėsiąs didžiuo
tis turėdamas klientu tokį milžiniško tur
to žmogų, kaip aš; jis čia miesite pažįstąs 
keletą žmonių, apie kuriuos jis manęs, kad 
esą labai turtingi, bet kai jam tekę arčiau 
turėti su jais reikalo, tai pasirodę, kad jie 
vos vos galą su galu sumezgą; ir kad, iš
tiktųjų, seniai, labai seniai jam betekę su
sitikti akis į akį su turtingu žmogum, kal
bėtis su juo, paliesti jį ranka, taip kad jis 
vos galįs susilaikyti neapkabinęs manęs — 
ištiesų, aš Išdarysiąs jam didžiausios gar
bės, jei Įeisiąs jam mane apkabinti. v

Tas man taip patiko, kad mielai da- 
viaus tam geros širdelės svečiui apsika
binti už kaklo ir nulašinti man už spran
do keletą raminamų ašarų.

Po to jis išėjo.;

nių, tai Andriulis ir visa lie
tuvių komunistų partija susi
riesdami keikė demonstrantus.

Tame Rochesterio apvaikš- 
čiojime komunistai susibičiu
liavo su jų keikiamais “buo
žių sėbrais”, o klerikalai —su 
Lietuvos 
priešais,

nepriklausomybės

NEPROTAUJA.

“Vienybė” 
pagaliau

ėtmč\ rašyt, kad Amerikos lietu
si eibę obalsį 

. Tų laik-

Pirma
“Sandara”, 
ė*tmė\
Viai socialistai
“mei1 cento Lietuvai” 
raščių redaktoriai žino gerai, 
kad socialistai šitokio obalsio 
neskelbė. Socialistai atsisakė 
remti pinigais klerikalų kon
troliuojamą valdžią, bet ne Lie
tuvos kraštą arba Lietuvos 
žmones.

Tai yra labai didelis skirtu
mas. Ir jį mato kiekvienas 
žmogus, kuris tiktai netingi 
paklibint savo smegenis. Jį 
mato ir patys tautininkai., šian
die, sakysime, jie be paliovos 
bombarduoja Lietuvos valdžią 
ir pritaria liaudininkų partijai, 
kuri atsisako ją remti. Kuomet 
klerikalai juos už tai vadina 
“Lietuvos priešais”, tai jie bai-, 
šiai piktinasi ir, visai teisin
gai, sako, kad tai yra šmeiži
mas.

Tą skirtumą tečiaus supran
ta ir klerikalai, kada jie nori 
suprasti. Kada buvo, pav. Lie
tuvos atstovu Amerikoje p. J. 
Vileišis, tai klerikalai kaip į- 
manydami kovojo prieš jį.. Bet 
jiegu kas pasakydavo jiems, 
kad, kovodami prieš Lietuvos 
valdžios įgaliotinį, jie kovoja 
prieš Lietuvą, tai jie griežtai 
protestuodavo prieš tai.

Kodėl gi tad tautininkų laik
raščių redaktoriai užmiršta tą 
skirtumą, kai jie kalba apie 
socialistų opoziciją valdžiai. Iš
rodo, kad kritikuodami socia
listus jie neprotauja.

Dirva”

MOTERŲ BALSAVIMAS.

Yra neužginčijamas faktas, 
kad stipriausias klerikalizmo 
ramstis (Lietuvoje šiandie yra 
neapsišvietusios moters, kurios 
savo balsus rinkimų laiku ati
duoda už klerikalų partiją. Kai 
kurie klerikalizmo priešai lodei 
mano, kad moterų balsavimo 
teise turėtų būt panaikinta. Bet 
tai yra klaidinga nuomonė, ir 
“Tėvynė” teisingai pastebi:

“Tik leidžiant moterims 
kuoplačiausiai naudotis bal
savimų teisėmis bus galima 
jas įtįkinti, kad delei atlai
dų balsuoti neverta.”

. Balsavimas, kaip ir kiek vie

U O

Kaipo įrankis

teise gali būt

tankis pasiekti tam tikrų tiks
lų tuo jaus; antra, kaipo prie
monė žmonių būvio pagerini
mui ateityje.
artimiausiame tikslams pasiek
ti, balsavimo
kartais naudingesnė reakciai, 
negu pažangai; bet jeigu turėt 
omenėje visuomenes ateities 
reikalus, tai visuotinas balsavi
mas yra ne tiktai naudingas, 
bet stačiai neapsieinamas daik
tas.

Prie progos galima pastebėt, 
kad šito dalyko nesupranta bol
ševikiško nusistatymo žmones. 
Jeigu paimsite nuoširdžius idė
jinius elementus bolševikų ju
dėjime (o ne šarlatanus, žuli- 
kus ir avantiursistus, kurių yra 
taip daug tarpe bolševikų), tai 
pamatine mintis, kuria jie re
mia savo nusistatymą prieš 
demokratybę, yra ta, kad de- 
mokratybė dažnai' neduoda 
tuojauS darbininkams to, ko 
jie geidžia. Jie nori urnai pa- 
liuosuftt darbininkus, ir ka
dangi demokratijos kelias pa

prastai yra labai palengva?, tai 
jie stoja už diktatūrą. Energin
gas ir palankus darbininkams 
diktatorius, jų nuomone, gali 
daug daugiaus padaryti
darbininkams, negu patys dar
bininkai, naudodamies savo de
mokratinėmis teisėmis.

Suprantamas daiktas, kad ši
tokia mintis gali rasti pritari
mo pdatesnėse miniose tiktai 
tenai, kur liaudis dar nąfa iš
mokusi vartoti savo galią, kur 
demokratija dar yra jauna. Ir 
todėl bolševizmas gimė Ru
sijoje, kur liaudis iki 1917 m. 
revoliucijos neturėjo beveik 
jokių teisių. Bolševizmas ra
do daug pašokėjų ir daugumo
je tų naujų valstybių, kurios 
susidarė buvusios carinės Ru
sijos ir Austro-Vengrijos teri
torijose; bet jam visai nesise
kė Švedijoje, Šveicarijoje, An-' 
glijoje ir Amerikoje, kuriose 
jau" senai gyvuoja gana demo- 
kratinga tvarka.
(Moterų balsavimo

protauja taip, kaip bolševikai.
priešai

Padegėlis Kasmate

Laiškai iš Miuncheno
III. Vokiečiai ir Klaipėda.

Pirmas žinias apie pervers
mą Klaipėdos**krašte vokiečiai, 
pasitiko didžiausiu pasipiktini
mu*. Pasipiktinimas siekė net 
visai neišmintingų formų, ba
varų valdžios oficiozas “Mu- 
ench. Neueste Nachrichtcn” net 
dideliu šriftu paskelbė, kad 
ta/rp Lietuvos ir Lenkų vald
žios esanti padaryta slapta su
tartis, kuria pasidalinama: Lie
tuva imanti Klaipėdos kraštą, 
o Lenkai — Rytprilsius. Ber
lyne ties Lietuvos atstovybe net 
demonstracijos pavydalas su
rengta, .\u šauksmais “nieder” 
ir “rausei Ir visoje vokiečių 
spaudoje lietuviams daug smar
kių žodžių prisakyta, šiuo žy
giu daugiausia pasižymėjo Šiau
rės vokiečių spauda, bavarie- 
čių spauda pasirodė kur kas 
mažesnio temperamento esan
ti. Sunku pasakyti, ar tai dik
tavo jų išmintis, ar tai tik sto
ka informacijų. Ir privatiniuo
se santykiuose lietuvių su ba- 
variečiais santykiavimas nepa
blogėja, gal tik išskiriant vie
ną incidentelį: buvo kviestas 
ir sutikęs vienas profesorius 
skaityti lietuvių studentų drau
gijoj paskaitą, ir paskui griež
tai atsisakė, kol paaiškės, ' ar 
lietuviai kalti dėl Ęlaipėdos 
įvykių, ar iie. Visa tai atsiti
ko todėl, kad Vokiečiai buvo 
i&lciivto įsitikinę*, kud K lnij>v<k>s

daryta prieš prancūzų norą, 
kad Prancūzai taip uoliai Klai
pėdą gynė tik jau ne vokiečių 
naudai, spauda iškarto savo to
ną pakeitė, tiktai vis dar su
siorientuoti negalėjo. Pagaliau 
kai išėjo į aikštę, kad jau šio
mis dienomis turėjo būti pa
sirašyta prancūzų ir lenkų su
tartis, kuria už lenkų pagal
bą prancūzams prieš vokiečius 
prancūzai turėjo atiduoti Klai
pėdą pilnai lenkų kontrolei ir 
“globai”, — vokiečių širdys 
atvėso, ir jau pasitenkina 
trumpų žinučių pranešimu, o 
šiaip gyvenimo santykiai inėjo 
vėlei į normalines vėžes.

sukilimas buvo 

prancūzų žinia ir pritarimu, 
kaipo. į- Paaiškėjus, kad tai buvo pa-

Bavarų fašistų mitingas.
Bavarų fašistai butų visai 

padorus žmonės, ir kompanijoj 
malačiai, ir prie buteliuko* gas- 
padoriai, ir ant tribūnos žod
žio kišenėj nesigraibo, ir prie 
mergaičių su temperamentu. 
Tik visa bėda — notuiras pra
stas turi: maža kiek, tai tuoj 
lenda muštis, gerai, jeigu dar 
su kumščiu -"\tuo pat galima 
ir jiems atsakyti, liet kad jie 
daugiąusiti ginkluojąs guminė
mis nagaįkomis, kurios nėra 
visiems prietminos. O gumįnč- 
nagaika, tai tokiaštuka, ku
rios kartą paragavus, daugiau 
ragauti nebesinori, Todėl prieš 
juos tenka ginkluotis ąžuoli- 

lazdomis smaiVais
(geležiniais galiukais, kurias1 ti- 

roIČikai naudoja kalnuose pa- 
siraihstyti. Dvikova išeina ži-

-
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Vos spėjus jam pasišalinti, aš tuojau 

atidariau konvertą su jo skelbimais. Per 
keturias minutes nagrinėjau juos atsidė
jęs. Paskui pasišaukiau virėją: — Laikyk 
— sakau — mane, aš tuojau alpsiu! Bly
nus gali ir Marė pavartyt.

Paskui, kiek atsigavęs, pilrsišaukiau 
iš kampinės smuklės artistą keikti ir nusi
samdžiau jį visai savaitei, kad padėtų man 
dieną-naktį keikti tą prakeiktą nepažįsta
mą svečią.

Tai nevydonas, tai biaurybė! Taria
mieji jo “skelbimai” buvo ne kas kita, 
kaip nelemtas taksų lakštas — visa virti
nė begėdiškų klausimų apie mano asme-
ninius dalykus —- ištisi keturi puslapiai 
smulkaus rašto klausimų, surašytų, gali
ma sakyt, taip pasiutiškai bukliai, kad 
seniausias pasauly žmogus vargiai begalė
tų suprasti, ko dauguma jų siekiasi — to
kių klausimų, kurinis norima žmogus taip . dešimts 
apipainioti, kad jis savo pajamas pareikš
tų apie keturis kartus daugiau negu ištik
tųjų turėjo, ir dar kad noprisiektų lietei-

kurių kukliausias reikalavo pasisa- tapau amžinas beturtis! Ir kaip puikiai jismais, 
kyli, ar ‘aš nepapildęs kokio, nors užpuoli
mų, įsilaužimo į nainuą> ar plėšimo gatvėj 
ar vieškely, ar padegimo, arba ar neturė
jęs šiaip kurių nors slaptų pajamų, kurios 
nepažymėta mano pajamų pareiškime duo
tame į klausimą No. 1.

Aišku buvo, kad tas nepažįstamasis 
sugebėjo padaryti iš manęs tikrą aviną. 
Buvo aišku, kaip diena. Veikdamas į ma
no tuštybę tas žmogus suviliojo mane, su
gundė pasigirti, kad aš per praeituosius 
motus pajamų turėjęs du šimtu ir ketu- 
rioliką tūkstančių dolerių. Sulig įstaty
mais, iš tos sumos vienas tūkstantis do
lerių yra taksų nemokama išimtinė — 
vieniu telis mano suramiiiimas; bet tai tik 
lašas juroj., Mokant reikalaujamą penktą 
nuošimtį, aš turiu sumokėta valdžiai de
šimtį tūkstančių šešis šimtus ir penkias- 

dolerių “income tax” — pajamų
mokesnio!

[Šioj vietoj turiu pastebėti, kad aš to 
mokesnio vistik nemokėjau].

Aš pasižinau su vienu labai labai tur
tingu žmogum: jo namai — palocius; jo 
stalas — karališkas; jo išlaidos — milži
niškos. Ir betgi jįg buvo žmogus, kurs .ne
turėjo n^ jokių pajamų — kaip aš ne kar
tą pastebėjau iš jo paduodamo valdžiai pa
jamų pareiškimo. Vargo spaudžiamas, ei
nu aš pas jį patarimo klausti.

Paėmė jis tą baisųjį mano pajamų iš
rodymą, užsidėjo akinius, pašiėmė plunks
ną, ir veizėk! — per valandėlę laiko aš pa

singai!
Ieškojau skylės išlįsti, bet niekur jos 

negalėjau surasti. Klausimas No., 1 turėjo 
padengęs visą mano dalyką taip gausiai ir 
pilnai, kaip kad parašote skruzdyną:

“Kokių jus turėjote pelnų per pra-
> eituosius metus. iš J>et kurios preky
bos, biznio, profesijos, kur lik ir kuo 
ti buvote užsiėmę?”
O tasai klausimas buvo paremtas dar 

trylika kitais tolygiai kvočiamais klausi

talai padarė. O padarė tai vien mitriai ma
nipuliuodamas “dedukcijų” — atskaitymų 
skaitmenomis. Atskaitė mano “taksų vals
tybei, valstijai ir miestui” — tiek ir tiek; 
mano “nuostolių dėl sudužimo laivo, dėl 
gaisro, etc.” — tiek ir liek; mano “nuo
stolių nekrutamosios nuosavybės tranzak- 
cijosc”, 'L- .“nuostolių gyvulių prekyboj”, 
-^“mokesnių sodybos \nuomai”, —- “pir
mesnių taksų nuo algos kaipo Jungtinių 
Valstijų armijos, laivyno oficioras, mui
tinės viršininkas” — ir kitokių dalykų. 
Visur ir visame jis mokėjo rasti ir padaryti 
nuostolių “atskaitymų.” Ir kai jis tatai pa
dare ir sugrąžino man lakštus, aš vos žvilg
terėjęs pamačiau, kad mano pelno paja
mų per ištisus praeitus metus bebuvo lik 
vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt 
dolerių ir penkiasdešimt centų.

—Dabar žiūrėk, —tarė jis, — sulig 
įstatymais, tūkstantis dolerių yra taksų 
nemokama išimtinė. Visa, kas dabar reikia 
daryt, tai nueiti' pas mokesnių suėmėją, 
prisiekt ir pasirašyt šį dokumentą ir už du 
šimtu penkiasdešimt dolerių pelno užsimo- 
kčt reikalaujamą mokesnį.

[Jam bekalbant, pasisukęs jo vaikiūk
štis Viliukas ištraukė jam iš veste? kiše
nės dvidolerinę žaliukę ir išsmuko lau
kan. Aš galiu iš kažin kiek derėtis, kad 
jeigu mano nepažįstamasis ateitų rytoj 
pas tą vaikiūkštį rinkliavos, jis irgi duotiS 
neteisingą pareiškimą apie savo pajamas].

noma nelygi: vienas baksi, ki
tas pliekia — nei kaip dėl in
strumentų susitart negali. Ge
rai, kad dar retai kada tenka 
vienam prieš vieną pitiektis, 
— paprastai įsimaišo tavorš- 
čiai ,ir pasidaro taip ankštu, 
kad nei kančiukai nei lazdai 
ruimo nebetenka, ir juos pa
vaduoja paprastas sugniaužtas 
kumštis. Taip mes įvairinam 
musų liūdnas diedas. Tiesa, 
fašistai randas kiek priveli gi- 
j notoj padėty — jie turi sun
kiųjų makabilių< (taip automo
bilių vadina), kuriuos susital
pina visas jų būrys vadina
mas “Sturmableilung” ir dau
žos jm) senas Miuncheno sie
nas. Prieky važiuoja lengva
jam niakabily jų vadas Adolf 
Hitfler, o užpakaly brazda vi
sa kapeli j a. Ne 
Hitlerio apauga 
gubyt nesirengia 
sau sveikas, bet 
sonas išeina: ne
ser Fuehrer, kaip fašistai džiau 
gias. Na, gali jie sau ir važi
nėtis, by tik nieko nekibina. 
Bet kad jie ir nepakibinę ne
nukenčia. -Socialdemokratai 
šaukia mitingą vieną dieną, 
keikdami prancūzus, fašistai 
ant rytojaus skelbia du mi
tingu, keikdami socialistus. So
cialdemokratai skelbia du mi
tingu, svarstydami tėvynės gel
bėjimo reikalus, fašistai skel
bia keturis mitingus, keikdami 
žydus ir socialistus. Socialde
mokratai skelbia penkis mitin
gus sunkioms gyvenimo valan
doms svarstyti, fašistai tą pa
čią dieną skelbia dešimtį mi
tingų, keikdami “November- 
verbrecherius”! Mitinguoja mi
tinguoja ir eina į gatvę su vi
sa procesija. Ir vieni, ir kiti. 
Socialdemokratai nešasi
spalvę vokipčių respublikos vė
liavą, fašistai — trispalvę vo
kiečių monarkijos vėliavą. O 
kai susitinka — tai valiai vie
ni kitų vėliavas draskyti ( Ka
dangi policija paprastai palai
ko fašistų pusę, tai vėliava
dažniausia bupa sudraskyta
valstybinė — kurią socialde
mokratai nešė. Jeigu jx>licija 
fašistams į pagalbą laiku pri
būti nesuskumba, — pro šo
ną įsiveržia komunistai, ir vie
toj sudraskytųjų respublikos 
ir monarkijos vėliavų tuoj iški
ša bolševikų skudurą ir trimi
tuoja, kad jie esą mūšį laimė
ję, ir muša pasveikinimą dėdei 
Trockini. Linksmi žmonės!

(Bus daugiaus)

tai kad butų 
/ niekas jį 

-įr tegu ūžia 
mat toks fa- 
bet kas, Un-

tri

f

R

TeJ. Lafayette 4228
Phunbiiur, Heatima

Kaipo lietu-vls, lietuTianiB rlMdęo 
patarnauju kuogeriau*l*L 
, M. Yuška,

3228 W. SSth St„ Cfclc«to. IU.

—Ar tamsta, — paklausiau aš, — ar 
tamsta visados įmanai padaryt tokių “at
skaitymų”, duodamas savo pajamų pareiš
kimą valdžiai?

—Na, suprantamas dalykas! Jeigu ne 
ta vienuolika išganingų kliazių, pažymė
tų antrašte “Dedukcijos,” tai kas melai 
tektų kone ubagu likt bemokant tai nepa
kenčiamai, tai biauriai, tai plėšikiškai, ti
roniškai valdžiai mokesnius.

Šitasai džentelmenas stovi augštai tarp 
geriausių ir garbingiausių miesto piliečių 
— žmonių augštos doros, paskubusių savo 
komerciniu teisingumu, savo neįtariamu 
visuomenės akyse grynumu, — ir aš pase
kiau jo pavyzdžiu. Nuėjau į mokesnių su
ėmimo raštinę ir, įžiūrėdamas į nuostaba 
išverstas mano buvusio svečio akis, da
riau priesaiką melui po melo, suktybei po 
suktybės, klastai po klastos, kol mano sie
la colių coliais apžčlo kreivomis priesaiko
mis ir mano savigarba žlugo amžių am
žiams.

Bet — didelio čia daikto! Aš juk ne
padariau nieko blogesnia už tai, ką kas 
metai daro Amerikoj tuksiančiai turtin
giausių, šauniausių, labiausiai gerbiamų, la
biausiai nusilenkiamų, pakiliausių pilie
čių. O todėl — I don’t care, — ko aš pais
tau ! Ir man nė kiek ne gėda. Nuo šio lai
ko aš tik mažiau plepėsiu ir vengsiu to
kių kilpų, kad kartais anginai neįsigijus 
kai kurių biaurių papročių.

(galAs).
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS

PRALOŠĖ ČEVERYKUS 
IR PANČIAKAS.

Anksti rytą Ethvard Zock 
grįžo namo basas. Poli cistas 
Gomerley, manydamas, kad 
kas nors negera su Zocku, nu
sivedė jį į policiją stotį.

“Jūsų Malonybė,” pareiškė 
£ock teisėjui Burke, “aš lošiau 
jiokerį ir pralošiau viską, ką 
turėjau, įskaitant ir čevery- 
kus.”

Kai Zocko žmofia atnešė 
naujus čeverykus ir pančiakas, 
teisėjas nutarė paliuosuoti ba- 
sakojį.

y Z<x-k gyvena North 
3414 N. Leavitt St.

CHICAGOS“ PROFESORIAI 
SURADO NAUJĄ ANASTE- 

T1NĘ VAISTĄ.

A. B. Luckardto 
paskelbė, kad liko 
naujas anastetinis 

vaistai 
etc.

Ur. 
stentai 
rastas 
stas. AnastetinitJi 
chlorofomtas, eteras,
vyriausia yra naudojami * chi
rurgijoje. Operacijas* darant 
jais - pacientai užmigdoma. •

Naujai surastas vaistas esąs 
daug geresnis, negu chlorofor
mas arba eteras. O svariau
sia, jis esąs visai nepavojin-

To vaisto išradėjai yra Dr 
Luckardt, Chicagos universite
to fiziologijos profesorius, ir 
J. P. Carler.

KANKINO MOTERĮ TOL, KOI 
NEPASAKĖ, KUR PINIGAI 

YRA PASLĖPTI.

durie nu KoncerteŠoks Šokius

asi- 
su- 

vai-

sikatbėti. Ir jie jau pamatė, 
kad jie patys buvo suklaidinti, 
o mes buvome teisingai nusis-į 
lutę. Už tai LSS't ir Socialistų 
Partija pradeda atsigriebti, o 
jie jau baigia galutinai smukti. 
Ttulel dabar ir yra musų parei
ga kviesti tuos žmones, kurie 
nėra vėjo blaškomi, prisidėti 
prie kuopos”.

Pasibaigus LSS. 137 kp. 
susirinkimui, tapo atidarytas 
LDLD. 79 kp, susirinkimas. 
Nariai užsimokėjo duokles už 
1923 metus, ir taip pat prisi
rašė du nauji nariai. Svarbes
nių tarymų nebuvo daryta. L. 
D. L. D, 79 kp. sekretorium 
yra J. Kondrolavičius, 10561 
Michigan Avė. Chicago, III.,

—-LSS. 137 kp. Koresp.

NAUJAS BUDAS GYDYMO 
GARU VISOKIŲ PERSI

ŠALDYMO NESMA
GUMŲ.

Aptiekorius iš North Carolina iš
rado mostį kuri garuoja nuo • 

kūno šilumoj
.„„.M., 1, . ..

Nieko nereikia gerti tik jys 
trinkite su ja.

Labiausiai yra naudingos moti
noms su mažais vaikais. Visi 

aptiekoriai dabar gali 
gauti tas gyduoles.

Laiškas Naujieną 
Redakcijai

Gerbiama
Meldžiu 

laiškutį į

Redakcija: 
patalpinti šį mano 

sekantį “Naujienų”

Širdingai tariu ačiū advoka 
tui K. Gugiui už Jūsų Teisingą 
ir nuoširdų man patarnavimą. 
Kad ne Jus, tai mano inorgč- 
čiai butų palikę ant apveizdos 
Dievo. Tiktai .Jus man juos iš- 
gelbėjote. Patarsiu ir kitiems 
visokiais reikalais kreiptis į 
.Jus dėl teisingo patarnavimo. 
O Jamontui ilgą nosį, ba jis 
man sake, kad nereikią nė jo
kio advokato ir dar paėmė iš 
manęs nuo 200 rasytę. Aš norė
čiau žinoti, ką jis mano dary
ti? , —M. J.

Lietuvių Rateliuose

IŠGELBĖJO NUO .
OPERACIJOS

Dabar rekomenduoja Lydia 
E. Pinkham’s Vege- 

table Compound.

Washington, D. C. — “Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound išgel- 

...........į.1.;,"1 bėjo mane nuo

Pirmadienyje keturi gra
žiai pasirodę vyrai privažiavo 
automobiliu prie p-ios Peiki 
Sortehnck namų, 1518 W. 18 
St. Du pasiliko automobilyje, 
o du įsilaužė į namus. Peiki 
bandė priešintis, bet vienas

Panelė M A R I E N E M E R O V
štai jums vienas iš netikėtų siurprizų Naujienų Koncerto programoje, ši magna- 

sinė panelė yra puikioji didžiosios Chicagos Operos balerina — mandri šokėja — Marie . 
Nemeroff__arba iš lietuviško M. Nemeroviutė, — kurios šokių puikumu neatsigėri svie
tas. Ji padžiugins visų Chicagos lietuvių akis ir širdis savo stebėtinu lankstumu, gracija, 
velniškumu, savo kojy ir rankų neišreiškiama judėjimu harmonija. Tarp kitko ji šoks 
ispanišką šokį, kurio šokimu ji yra pagarsėjusi. Ir tai vis didžiajame Naujienų Kon
certe šią nedėlios dieną Ashland Blvd. Auditorijoj, kur ir jus ir mes visi tikrai busime.

Iš Jaiiiiuoliu Orkestro
Kas veikiama Orkestro — šį 
vakarą įvyksta Orkestro kon

certas.

Chicagos visuomenei jau te

su

čergą ir smogė jai į galvą.
“Pasakyk, kur tavo pinigai 

yra paslėpti arba mes tave nu- 
žudysime”, — grasino plėšikas.

Moteris ėmusi rėkti.
Plėšikai, kankindami

klausė:
. “Kur yra pinigai?”

Visai nustodama sąmonės 
kur randa-

vis

SOCIALISTŲ ĮTAKA DIDĖJA, bankas esąs pilnai saugus ir jo- P., svetainė. Šimtai žmonių tu- 
-------- — kio pavojaus jam negręsia.

Prieš dvidešimt metų FredUž Cunnea busią paduota 40% 
daugiau balsu, negu praeitais Popp buvęs laiškanešis. Šutau-

<■•11 •• ••

majoro rinkimais.

išda-

moteris pasakiusi, 
si pinigai.

Vienas 
smogė jai 
pagriuvo
Plėšikai, pasiėmę $800, paspru
ko. >

dar kartą
kačerga galvon. Ji 

be sąmonės asloje.

Laikraštis “Tribūne’ 
lino balsavimo blankas teatruo
se, kad tuo budu sužinojus 
žmonių nusistatymą' dėl busi
mų majoro rinkimų. Tie “šiau
diniai” balsavimai rodo, jog 
socialistų kandidatas, drg. Cun
nea, šiais metais gaus apie 
40% daugiau balsų, negu ikad» 
buvo paduota už sočiaĖstų
kandidatus į majorus • 19W m., 
1915 m. ir 1911 m.

pęs kiek pinigų, jis prisidėjo 
prie banko suorganizavimo.’ Iš- 
pradžių jis likęs išrinktas d i; 
rektorium, o paskui dasigavęs 
ir iki prezidento.

Nori įstatymo, kuriuo 
pergreit važinėjančius automo

bilistus butų galima pasiųsti 
kalėjiman.

einant

NUVEŽĖ MERGINĄ I BEVER
LY HILUS N 

UŽPUOLĖ JĄ.

MASKVOS DAILĖS TEATRAS 
ATVAŽIUOJA BALANDŽIO

17 DIENĄ.

i rojo grįsti atgal, kadangi nebu
vo vietos. .n

Kuopos nariai Dėbso prakal
boms pardavė 75 tikietus ir 
$120 surinkta ant biankos au-

Modeline Faut, 17 motų 
mergina, sugrįžo iš šokių tik 
brėkštant. Jo^ drabužiai, buvo 
tik vieni skudurini. Mergina 
papasakojo tėvams ir peticijai 
tokią istoriją.

Ji su dviem savo draugėm 
jiuvskusi į Trianon šokių salę. 
Jaunas vyrukas vardu Conroy 
ar Comvoy pasiūlęs parvežti 
jas automobiliu namo. Jos 
drauges jis parvežęs pirma, o 
jai pasiūlęs dar pasivažinėti. 
Jis nuvežęs ją į Beverly H i Ils 
ir ten ištraukęs ją iš automo- 
biliaus Kas atsitikę, paskui, ji 
nebeatsimenanti, nes netekusi 
sąmones.

Chicagieciams visgi teks pa
matyti Maskvos Dailės teatrą > 
Balandžio 17 d. jis pradės loš
ti Auditoriumo teatre. Tek 
pareiškimą padarė p. jftest, ku
rio rupesniu paskilbę rusų ar
tistai ir liko šion šalin atgabeni'-

Iš žymesnių Chicagos pilie
čių liko suorganizuotas komi
tetas, kuris rūpinsis išparduoti 
visiems vakarams ložas. Dailės 
teatras pasiliksiąs čia dvi sa- 
vaiti. Bet jeigu pasilikimas 
butų geras, tai jis pasiliktų dar 
ir ilgesniam laikui. į

SUĖMĖ tris banditus

Pagalios, liko suimti trys 
banditai, kurie paskutinėmis 
keliomis dienomis apiplėšė ke
letą namų prie Ualsted 
tarp 18 ir 1-Ljgatvių,

Tie banditai įsilauždavo 
nainusz ir kankindavo savo au
kas to<l, kol neišgaudavo, kur 
pinigai yra paslėpti. x

gal.

NUSIŠOVĖ BANKO PREZL ' 
DENTAS. 
_______

Apie keturios mylios nuo 
>"ranklin parko liko atrastas 
automobiliuje nusišovęs F'red

<o prezidentas. >
H. S.Savage, vyriausias val

stijos bankų dkzaiULnuoto^jas,

>us peržiūrėtos knygos. Ban
ko direktoriai tvirtina, kad

Chicagos gatvės pasidarė 
labai įiebesaugios. Nepraeina 
les dienos, kad du — trys žmo
nės nebūtų automobilių užmu
šami. šiais metais automobi
liai jau užmušė 197 žmones. 
Padėtis darosi rimta. Teisėjas 
Borrclli sako, kad šių tuo pik
tu bus galimti kovoti tik ta
da, kai bus "išleistas speciali
ais įstatymas, kuriuo einant 
pergreit važinėjantys automo
bilistai bus kišami kalėjimai!. 
Ir jis esąs pasiryžęs įdaryti 
viską, kad toks įstatymas bu
tų išleistas.

Socialisty veikimas 
Roselande

ŠS. 137 kp. ir LDLD. 79 kp. 
susirinkimai.—Prisirašė nau
jų narių. — Krizis praėjo. — 
Suklaidintieji žmonės prade
da atsipeikėti.

l LSS. 137 kp. ir LDLD. 79 kp. 
susirinkimas įvyko kovo 4 
(Iieną Chas Struimilo svetainė-

j Prie LSS. 137 kp.. prisirašė 2 
i/auji nariai. Komisija pranešu, 
kad E. V. Dėbso prakalbos vi
sais žvilgsniais gerai pavyko. 
Apgailėtina, 
ra didesnės

kad Roselande nė- 
svetaipės kaip K. of

i Komisija pranešė, kad kovo 
19 d. K. of P. svetainėje vėl 
bus prakalbos. Kalbės S„ Stcd- 
man ir Cunnea. O bal. 2 d. 
kalbės E. V. Debsas.i

Rengiamo vakaro* komisija 
pranešė, kad vakaras įvyks 
sekmadienį balandžio 1 d., t. y. 
Velykomis. Spauda jau visa 
pagaminta ir pasamdyta 8 mu
zikantų orkestras, tokio orkest
ro esą Roselande dar nesą bu
vę.

Toliau buvo skaitytas LSS. 
VIII Ra j. naujos konstitucijos 
projektas, kuris lapo priimtas 
taip kaip skaitytas.

Nariai pranešė, kad buvę pa
sižadėjusių daugiau ateiti pri
sirašyti prie kuopos. Bet tą pa
čią dieną jie turėjo išvažiuoti 
kitur. Jie prisirašysią sekama
me susirinkime.

Kuopos nariai 
pardavinėti tikietus 
ir Cunnea, o taipgi 
Dėbso prakalboms.

v Vienas narių
“Draugai, mes didžiausį krizį 
jau pergyvenome. Musų buvu
sieji draugai visaip niekino 
finus, vadino judesiais, išdavi
kais, net grąsino mums už tai, 
kad mes neprisidėjomę prie ko 
munistų, o kaip buvome taip

Orkestrą, nes jis dalyvauja vi
sur, kur tik yra kviečiamas. 
Tuo labiau kad pačių jaunuo
lių tikslas yra lavintis dailėje 
ir kitus lavinti toje srityje.

Orkestrui vadovauja Juozas 
Grušas ir p4ė Aldona Grušaitė. 
Pirmasis suorganizavo jį ir iki 
šiol nenuilstamai dirba jo nau
dai, o p-lč Aldona padeda jam, 
mokydama smuiko ir korneto.

Nuo sausio 3 d. Grušo liko
(Tąsa ant 6-to pusi.)

5ĖVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA. 

<

5EVERA s

Peršalimas yra paprastai už
degimas gerklės kur oras turi 
praeiti ir turi būti gydomas to
kiu pat budu, kaip mes gydome 
iš viršaus uždegimą, kaip tai nu
degimą, persipjovimą — tai yra 
vartojant gyduoles tiesiai ant 
ronos. Atsitikimuose uždegimo 
oro pereinamuose organuose gy
duolės gali būti vartojamos 
įkvėpuojant orą iš garų. Senu 
budu gydymas su pagelba garų 
kvėpavimo garų yra brangus ir 
nepatogus. Aptiekorius mažo 
miestelio iš North Carolina išri
šo šį uždavinį išrasdamas mostį, 
kuri veikia kaip garų liampa.

Jis išrado procesą sujungiantį 
pasaulyj žinomų gyduolių nuo 
persišaldymo — Cumparą, M^n- 
thol’ių, Eucaliptus, Thyme ir 
Terpetino — su kitais gydan
čiais aliejais — tokiu budu, kad 
tos gyduoles yra įtrinamos į 
gerklę ir uždedamos ant kruti
nės, kūno šiluma pagamina nuo 
jų garus, kurie yra įkvėpuojami 
su kiekvienuo kvėpavimu per 
nosį ir burną tiesiai į plaučius, 
kur paliuosuoja plėgmą ir užsi
kimšimą.

Tuo pačiu sykiu, gyduolė įsi
geria į odą ir stimulioja ją, kaip 
linimentas, mostis ar plasteris, 
prašalinant sunkumą ir skaudė
jimą krutinės.

Nuo gilių krutinės persišaldy
mų, skaudamos burnos, bronchi- 
čio, tonsilaitis arba pneumoni
jos, Vicks Vapo Rub turi būti 
uždedamas ant krutinės ir kaklo 
ir uždengtas su karštu flanelių. 
Palikite liuosą apklodę apie ka
klą, taip kad garai pasidaranti 
nuo kūno šilumos, galėtų būti 
lengvai įkvėpuojami.

Greita pagelba nuo Krupo.

Spazmatiškas krapas papras
tai yra prašalinamas į 15 minu- 
tų. Tik trinkite su Vicks Vapo 
Rup kaklą ir krūtinį, kol kvėpa
vimas pasidaro 'liuesas, paskiau 
uždengkite su karštu flanelių. 
Vienas vartojimas gyduolių nak
ties laike apsaugos nuo naktinių 
ligos atakavimų.

Vicks Vapo Rub ne tik yra 
geras nuo uždegimų oro organų, 
bet taipgi yra geras nuo uždegi
mo odos iš viršaus, kaip tai nu
degimų, persibrėžimų, ispuogų, 
įkandimo vabalų ir niežėjimų 
odos. Del šių nesmagumų yra 
vartojama kaipo mostis.

Vicks Vapo Rub galima gauti 
kiekvienoje aptiekoje.
35c. už slojikelį.

operacijos kur dak 
tarai buvo pasa
kę, kad aš bučiau 
turėjusi turėti dėl 
labai blogo mote
riško nesmagumo. 
Manp kūno padėtis 
visai buvo bloga 
po gimimui mano 
mažos mergaitės 
poras metų atgal. 
Paskiau aš gavau 
progos paskaityti 

apie Jūsų puikias gyduoles ir nu- 
sprarnžiau pabandyti jas. Aš be
veik negalėjau pastovėti ant kojų, 
kol vartojau kitas gyduoles, po išvar- 
tojimui šešių butelių Vegetable Com
pound aš jaučiu kaip nauja moteris. 
Aš dabar dirbu visą namų darbą, taip
gi skalbiu ir prosiju, ir nežinau, kas 
tai yra liga. Mano sveikata yra pui
ki ir aš sveriu 140 svarui Kuomet aš 
pradėjau vartoti, sverihu 97 svarus^. 
Aš noriai rekomenduoju Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound kiek
vienai kuri kenčia nuo moteriškų ne
smagumų arba yra nusilpusi. Jus ga
lite vartoti mano paliudymą, aš noriu, 

•kad kiekviena kenčianti moteris žino
tų, ką Vegetable Compound padarė 
man gero.” — jMrs. Ida Hewitt, 1529 
Penn Avė., S. Pk,, Washington, D. C.

Tokie laiškai nuo moterų iš visos 
šalies liudija, be abejonės, genimą 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
pond.

JUS AKYS
Yra jums brangesnės ui viską. Neapleis. 

kites jų. Jeigu turi kokių akių kliūti, tuo
met ateik pas mane pasitarti.

DR. SERNER, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)

3315 So. Ilalstcd St., Chicago, IIL
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 9 

Nedaliomis nuo 40 iki 1. Tel. Y arda 0632

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymo mene

Simptomai pareiškiu
\ akių ligas 

A.r jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos ? 
Degina ar niežti ?
Aj skaitant aky^j greit pavargsta? 
Ar kvaišta galva?
Ar matdte kaip ir^plukaniiua tai

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatves

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

Dr. Natalija Žukauskas 
Naprapath

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

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

i

Kaina as D. C

AtjtTsepKš^ds MosiTs

Vd.riqjcin|as qlio ąiežĮi, išberinjdi 
ir lęiio^iu odiąės lijos.

§

pasižadėjo 
Stedinano 
ir senelio

pareiškė:

ir pasilikome socialistais.
Nežiūrint to, kad jie musų 

parengimus boikotavo, nežiū
rint to, kad jie i'dušųs parengtas 
prakalbas ardė, mes išlaikėme 
LSS. 137 kp. ir Socialistinius 
principus. Buvo tokių žmonių, 
kurie pamatę socialistą, lenke 
davosi net ant šalygatvio, kad 
nesusitikus su juo. O dabar jau 
ir su tais žmonėmis galima su-

KAINA 50c

I^ldbškile pus dptfelęorita

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS. IOWA

Nesikankink su .
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Etpulleriu 
ant skaudamų victi|, ligi pa
jausi odos degimų—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas, tuojaus užstos.
Tikrasai Pam-Expe!leria turi 
INKARO vaisbaženklį.

i

Buvo nervuotas ir • 
feugriuvęs.

Dabar gali valgyti sočiai tris 
įkartus į dieną.

Taip liudija p. Emery B. Shank, iš 
Harrisburgo, Pa. Jis sako: “Per še
šėlis metus buvau sugriuvęs, silpnas, 
neturėjau jokio noro ir nesidomėjau 
savo darbu. Visuomet buvau apim
tas baimės, vis būvami šaltas, nervųo- 
tas ir blogas ūpas užeidavo. Maniau, 
kad aš iš proto išeisiu. Po suvarto
jimui jūsų stebėtino Nuga-Tone’o aš 
vėl atėjau j save. Aš galiu tris kar
tus į dieną sočiai pasivalgyti, nėsu 
nervuotas ir nesibijau šalčio.” Nuo 
nervuotumo, nevirškinimo, skrandžio 
negalės, vidurių užkietėjimo, silpno 
širdies veikimo ir menkos apytakos 
Nuga-Tone neturi sau lygaus. Pamė
gink pats ir įsitikink. Vienam pilnam 
mėnesiui gydytis tik $1.00. Nuga- 
Tone’ą pardavinėja visi geresnieji ap- 
tiekininkai pozitingai garantuodami, 
kad suteiks pilną patenkinimą, arba 
pinigai bus sugrąžinti (garantiją rasi 
prie kiekvienos bonkelėsarba pasiųs 
tiesiog apmokėtu paštu National La- 
boratory, 1038 S. Wabash Avė., Chi
cago, pasiuntus jiems $1.00.

Dr. Anele Ka 
CHIROPRSCTOR i

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas u / 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktini 
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. Nedėlioja 

9 iki 12 a. m.

.......................... ........ .................... . " ■
Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHARMACY
Yra naujai uždėta lietuvių 

vaistinyčia 
(Aptieką)

Kurioje gausite tik geriausias 
, gyduoles

3327 So. Halsted St.. Chicago. 
Phcne Boulevard 0696

DAVID RUTTER & CO 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai!
i kiemų J Visur pristatėm.
I South Side ofisas 8301 Ne

L,
----------  8301 Normai Ar.
Tel. Yards 2296. 
T"...........' I , ■i.'fc

Tel. Yards 1138

STANLEY P, 
MAŽEIKA

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.
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Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

pakviesta chorui mokyti p-ni 
Saliomija Cherienė. Nežiūrint 
to, kad jai tenka daug dirbti 
prie “Birutės” choro, p.s Cher- 
rienė jau spėjo gražiai sunie
kinti jaunuolius dainuoti.

Dr. A. Karalius nenuilstamai 
mokina lietuvių kalbą, rašybą, 
etc., o Dr. Naikelis 
ja Lietuvos istoriją.

Kovo 13 d, sueina 
metu nuo Jaunuolių
susikurimo. Dviejų metų su
kaktuvių paminėjimui Orkes
tras ir rengia koncertą, kuris į- 
vyks šiandien vak. Mildos sve
tainėje. Gros orkestras, dai
nuos choras, bus sojų, duetų, 
etc. *

Turime vilties, kad visuo
menė parems jaunuolius ir 
skaitlingai atsilankys į jų va
karą. —Pranciška Mažeikaitė.

lygiai du 
Orkestro

rinkta komisija iš ady Kuo
džio, V. Andriulio, j St. Gri- 
šiaus, kuriai tayp<pavesta pa
rašyti minėta rezoliucija ir 
pasiųsti centrui.

Išrinkta delegatas, P. Jo
nis į Lietuvai Gelbėti Komite
tą <

Nutarta įvesti fondą iš kurio 
butų įperkama vainikai bei pa
gerbimo ženklai įnirusiems na
riams. Nutarta nupirkti ipager
bimo vainiką 6 d. kovo įniru
siam nariui Juozui Ivarauskui.

Padaryta ant vietos kolelkta 
ir surinkta $9.00. Aukavo šie 
narai po $1: St. Grišius, P. 
Mockus, E. Mockienė, P. Jonis, 
Dr. Malinąs, K. Kazanauskas, 
L. Antanavičia, J, Pucieta. Po 
50c: P. Barbšys ir I. Vilkaitė.

Atidaryta piktpinigių dėžutė 
ir rasta $2.11.

Po Susirinkimo visi\ nariai 
kartu aplanke mirusį Ivaraus- 
ką,

AiL.T.S. 75 kp. Užrašų sekr.

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMA1-2EMĖ

Iš Ali. Sandaros 75-tos 
kuopos

Pranešimai
Trečiadienį, kovo 7 <1. 8 v. 

vak. Bašinsko svetainėj, 731 
\V. 18-th St., įvyko A.. L. T. 
Samlaros mėnesinis narių su- 
sj rijiki mas, Plrininiukavo S. 
K. Grišius.

Skaityta laiškas nuo Chica
gos Bendro Lietuvos Našiai-1 
čianis šelpti Komiteto, kvie
čiantis šią kuopą dalyvauti su
rengime prakalbų maršruto j>p 
I). Šleževičienei ir V. Vinčie
nei. Laiškas tapo priimtai ir 
nutarta dalyvauti. Išrinkta 
tani du delegatai, P. Jonis ir 
K. Kazanauskas,

Raportuoja apskričio orga
nizatorius, S. Grišius ir Turto 
rašt. V. Andriulis kad pasku
tiniame apskričio susi rinkime

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

• ar kviečia.
Lietuvių sviete:

KAS: — Naujienos, Naujienietės ir 
Naujieniečiai.

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

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.
į kurį tai garsingą didį parengimą 

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

Naujienų Kviesliai.

a) kad pavienes kuopos ne
gali nieko be apskričio nutarti

b) Suorganizuotas 'Lietuvai? 
Gelbėti Komitetas.

c) Nutarta pasiųsti protesto 
rezoliuciją p. Čarneckiui, kad 
jis nieko neprotestavo spaudoj 
prieš Lenkų šmeižtus ant Lie
tuvių ,

d) Klaipėdai Gelbėti Komite
tas išdavė raportą apie pžbai- i 
girną savo darbo.

Nutarta pasiųsti rezoliuciją 
protestuojančią prieš sušauki
mą Bendro Amerikos Lietuvių 
Seimo, ir atlikimui viso to IŠ

Chicagos Lietuvių Tarybos regulia
ria mėnesinis susirinkimas bus antra
dienį, kovo 13, 7:31) vak. Mildos sve
tainei. šis susirinkimas svarbua tuo) 
kad bus inauguravimas naujos valdy
bos, taip pat bus išduota apyskaita iš 
Apvaiksčiojimo 16-to vasario, po
draug ir kiti svarbus ir neatidėliotini 
reikalai bus galutinai išspręsti. Pra
šom nesivėlųoti. —Valdyba.

Bridgeport. — Chicagos Jaunuolių 
orkestrą rengia koncertą, paminėji
mui dviejų metų savo gyvavimo su 
kalytuvių. Koncertas įvyks antradie
ny/ kovo 13, Mildos svet., 8 vai. vak. 
Kviečia visus atsilankyti.

\ — Komitetas,

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI

AR JUS ŽINOTE KAI)
Klaipėda arba Memelis yra įsteigta 

1252 metuose, ir jis todėl beveik taip 
senas yra kaip ir Vilnius? Ar jus 
žinote, iš visų tabakų kurie yra var
tojami ruk>mui, nėra geresnio taba
ko negu 100% grynas Turkiškas ta
bakas kuris randasi Helmar Turkiš
kuose Cigaretuose?

PAJIEŠKAU savo brolių, Stanislo
vo BaleaiČio. Kaip iš Lietuvos apie 
20 meti} ir Pranciškaus BalčaiČio ko
kie 6 metai kaip iš Chicagos išvažia
vo. Abudu paeina Kaltinėnų vals
čiaus, Baravikų kaimo, Tauragės ap
skričio. Mieli broliai prašau atsi
šaukti, nes turiu svarbų reikalą, arba 
kas žinote apie juos malonėkit prane
šti už ką busiu labai dėginga.

AGOTA BALČAIČIUTĖ

VIDUNAKTĖJ SU 
KRUPU

Išbudinta vidunaktėj kimaus kosu
lio savo vaiko su staiga užėjusiu klu
pu ką tamsta darytum ? Tūkstančiai 
motinų patenkinamai išsprendžia šitą 
klausimą. Viena mraža doza Dro. 
Drake’o Glesce atleidžia krupą į kelias 
minutas — retai kada reikia daugiau 
kaip dvi <lozos. Jis yra saugus, ma
lonus, ištikimas ir nepravimdo. Dau
giausia parduodamas nuo krupo vais
tas Amerikoj. • Visi aptiekininkai re
komenduoja ir garantuoja. 50 centų 
bonkelė — verta $50.00 antrą valandą 
rytą. 4 • .

JIESKO KAMBADĮI
J IEŠKĄ U kambario dėl vie

nos merginos, kad butų švie
sus ir apšildomas prie lais
vų žmonių Nortlrsadėje arba 
Westsidčje. Atsišaukite laišku 
Box 220, 1739 So . Hateted St.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui, 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SLPPLY COMPAlfY

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

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiurėjinvui ir 
pasirinkimui naujus moderninius sty-, 
liūs jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyranys, 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 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
overkjrtitų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

ĮVAffiĮĮS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir ęarantuojamsas už $4. Automobilių 
troKų patarnavimas ChicagOj ir apie
linkėj. {staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavndale 0114.

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

Lūs nuo Halsted St. 
vakarais ir nedaliomisAtdara

LIETUVIŲ* bekemės nori pa
daryti duonos trustą ir nepri
klausančius prie jų trusto duo
nos išvažiotojus užpuldinėja. 
Jau tbkis užpuolimas įvyko ko
vo 9 d., 1923, ant 42 ir Maple- 
wood Avė, duonos išvažiotojo J 
Jurevičio užpuolė ir grasino vi 
saip. Ką aš esu kaltas, kad ma
ne darbininką užpuIdinSJat, ma
no priedermė tik Bus stovo gyva
stį apsaugoti. Draiveris.

Šaukite Yards 4834

JIESKO DARBO

BEIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MOTERŲ IRMEfcGINŲ

Reikia

BERNAD HEWITT CO.
910 W. Van Buren St.

lengvam ^dirbtuvės-darbui 
prie mastinių tavorų

i *r 
ibų orderių .

Sykiu po 5 tonus ir daugiau 
Franklin County, 

tiesiai iš mainų $6.75 už toną.

ypatyrimo nereikia, • 
/ —--------- -

jy gera pradžiai mokestis

'MOTERŲ 
ir 

^MERGINŲ

REIKIA merginų darbui prie 
spėka varomų mašinų.

Kreipkitės
M. RUDOLPH & CO.

1401 W. jackson Blvd.

Pranešu visiems mano pažįsta
miems kaipo didelę naujieną, kad aš, 
kaipo gerai pažįstamas chicagiečiams 
ir apielinkės lietuviams, pirmiau da
lyvavęs muzikos reikaluose per pa
staruosius 15 metų biivau apleidęs tą 
užsiėmimą trumpam laikui. Dabar 
ir vėl grjštu prie tos mano numylė
tos nuo pat mažens dailės muzikos. 
Ir vėl pasirengiau ^patarnauti savo 
draugams muzikos reikaluose. Apsi
imu patarnauti veselėms, varduvėms, 
baliams, piknikams, pagrabams ir ki
tokiems reikalams. Be to ddr už
laikau saldainių krautuvę, 3150 So. 
Halsted St., kur galima gauti ir ru
siškų kendžių dėl visokių reikalų ir 
prieinama kaina ir kitokių kendžių 
ir minkštų gėrimų. Taipgi turėda
mas nuosavą namą prigelbstu prie iš- 
bilavimo savo pažįstamiems atsišau
kusiems tuo reikalu. Ir su automo
biliu patarnausiu nekuriems reika
lams.

Reikalaudami mano patarnavimo 
meldžiu kreiptis.

STANISLOVAS DIJOKAS 
3150 So. Halsted St.

Kampas 32 St.
Tel. Boulevard 3305

______ MOTERŲ______
ĮJEIKIA patyrusių moterų 

sortavimui regsų; nuolat dar
bas ir gera mokestis. Atsišau
kite:

Miller & Cohen
1416 Blue Island Avė.

VYRŲ
REIKIA kriaučiaus prie mo

teriško kostumersko darbo.
Kreipkitės

K. AWGAITIS
3130 W. Harrison St.

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

2109 So. Halsted St.
Phone Roosevelt.8729

PARDAVIMUI

POCAHONTAS ANGLIS 

Tiesiai iš mainų, $9.75 už toną.

JIEŠKAU darbo prie maliavo- 
jimo ir dekoravimo namų, esu 
patyręs darbininkas tame ama
te. Kreipkitės laišku ar ypatiš- 
kai. K. Bružas, 3122 South 
Halsted St.

16 metų amžiaus ir 
senesnių.

pakavimui
inspektinimui
sudėstymui kianų ir 
lengvam prie mašinų 
darbui
taipgi merginų mokini- 

muisi prie punch press darbo 
Atsišaukite

AMERICAN ČAN CO.
3951 S. Canal St.

4 blokai į vakarus nuo 
Wentworth Avė.

Baltų moterų ir merginų 
lengvam dirbtuvės darbui. Dar
bas nuo štukų. Gera alga. Dar
bas nuolat visą metą( Geros 
ąrbo aplinkybės Telefonuokil 

niijnns kas link algų transpor- 
bibijos ir tt.
L1BBY, McNEILL & LIBBY 

Blue Island, 11'1.
Phone Blue Island 620

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

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

REIKIA vyrų abclnam darbui 
į popieriaus sandėlį. Nuolat dar
bas, gera alga. Atsišaukite. Chi
cago Paper Grading Co., 509- 
515 W. Mather St., 1 blokas į 
pietus nuo Harrison St.

PARSIDUODA bučernč ir groser
nė arba mainysiu ant automobiliaus, 
loto, biznis yra išdirbtas ilgus metus. 
Intaisymai visi naujausi. Nepraleis 
kit šitos progos, kas pirmas tas lai 
mės.

3016 Normai Avė.

BEIK ALINGA mergiiuKarpa 
moteris dėl namų darbo; dėl 
pridabojimę 4 metų vaiko. Mo
kestis, valgis ir guolis. Atsišau
kite vakare nuo 4 iki 9. Ch. 
Bartkus, 2941 W. Pershing Rd. 
arba 39th St.

REIKIA moterų prie rinkimo 
skudurų. Ateikit prisirengę į 
darbą; gera mokestis.

IIARRY DRAY 
1447 Blue Island Avė.

REIKIA siūlių siuvinėtojų ir 
patyrusių beisterkų prie moterį] 
siutų.

M. WEIL & SONS > 
226 W. Madison St. 4th floor

REIKIA moterų sortavimui 
popierinių atkarpų. Nuolat dar
bas, gera mokestis. Chicago 
Paper Grading Co. 509-515 W. 
Mather St. 1 blokas į pietus nuo 
Harrison'.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Reikia -
Į geležies atkairpų jardą vy

rų sfiearmenų, nuolat darbas.
S. S. P.I & co., 

5833 So. Throop St.

Reikia —
Vyrų darbui prie drop mašinų 

molding. Gera proga, patyrimo 
nereikia.

AMERICAN BRAKE SHOE
. & FOUNDRAY CO.

Melrose Park, III., 
miestelis prie Chicagos.

REIKIA vyrų. Darbas ang
lių jarde.

Atsišaukite.
WESTERN FUEL CO.

2623 W. A<lMns St.

REIKIA 2 arba 3 vyrų dirbti 
geležiss atkarpų jarde.

Atsišaukite
WARSHAWSKY & CO.

1915 So. State St.

REIKIA vyrų darbui į popie
rių sandėlį. Nuolat darbas.

SOUTH SIDE PAPER
f STOCK CO.

5833 So. Throop St.

REIKIA 10 lietuvių vyrų, kurie 
gyvena 3 metus arba daugiau Chi- 
cagoj. Turi būti 25 metų ar dau
giau amžiaus; uždarbys _„as ir •ga
lima išmokti geriausi <)arbą Chrca- 
goj. Atsišaukit. prie

W. H. Novek gr.
Room 348 — 29 S. Šalie St.

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

8 metųREIKIA vaikinų 1 
amžiaus, darbas dešrų 
mente. Patyrimas nereikalin
gas. Anglų kalba irgi nereika
linga.

Kreipkitės
ARNOLD BROTHERS 
660 W. Randolph St

REIKALINGI kriaučiai 
vyriški] drapanų siuvimo.

Atsišaukite tuojaus
F. DEGUTIS,

832 W. 33rd St.

prie

REIKIA vyrų siuvėjų, patyru
sių prie jaketų operatorių ir 
moteriškų siutų.

M. WEIL & SONS
226 W. Madison St. 4th floor

REIKIA VYRŲ nuolatiniam 
darbui.
PEOPLES IRON & MĖTAU CO.

5835 So. Loomis Ęhnd.
Tel. Englewood 2575

REIKIA porterių. Gera al
ga. Nuolat darbas.

Kreipkitės ,
THE 12th ST. STORE

Halsted St. ir Roosevelt Rd.

RAKANDAI
SALIUNO RAKANDUS

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

S. PINK,
1843 South Wabash Avė., 

Phone Calumet 4460

DIDELIS BARGENAS
5 kambarių vėliausios mados ra

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

1926 So. Kedzie Avė. V

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA HUDSON

Taxi Cab 1917 labai gerame sto
vyje parsiduoda tik už $800.

Kreipkitės
PALACE GARAGE 

724 W. 19th St.

PARDAVIMUI
EXTRA BARGENAS

Parsiduoda valgykla viena iš 
geriausių. Turi būt parduota į 
trumpą laiką už pusę kainos. 
Savininkas išvažiuoja ant ūkės 
ir atidaro Suminer Resorts. At
sišaukite tuojaus.

Tel. Boulevard 5788.

PARDAVIMUI pekames biz
nis lietuvių ir lenkų apgyven
to] vietoj. Priežastis pardavimo 
iga. Taipgi galiu mainyti ant 

namo. Turiu parduoti greitu 
aiku. Banis Visovkis

4550 So. Wood St.

PARDAVIMUI pigiai bučerne ir 
grosernė; biznis išdirbtas; ant biz
niavęs gatvės. Renda $30.00 su 
gyvenimu. Lysas ant 5 metų. Prie
žastis — partnerys eina i kitą biz

nį. \
704 W. 120 St.

W. Pullman, 111.
Phone Pullman 6570

PARSIDUODA grosernė kur 
yra apgyventa lietuviais ir ki-‘ 
tokių tautų. Biznis senas ir ge
rai išdirbtas. Priežastis parda
vimo patirsite ant vietos

Kreipkitės 505 W. 32 St.

PARDAVIMUI du saliunai 
po mum. 602 W. 14-th St., ant
ras 1120 S. Canal St.

Atsišaukite tuojaus

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė Brighton Parke. Par
duosiu pigiai.

4458 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų apgyventa. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus, renda 
pigi, 6 kamb. gyvenimui. Prięža- 
stį pardavimo sužinosite vietoje.

4536 So. Paulina St.

PARSIDUODA 1-os klesos 
grosernė. Turiu parduoti į sa
vaitę laiko.

Kreipkitės
2101 S. Ashland Avė.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui kriaučių ^apa: biznis 

išdirbtas per daug metų. Geriausia 
vieta Town of Lake. Dirbimo nauju 
rūbų cleaning ir presring; šapa su 
visais įrengimais, elektra varomos 
mašinos. Kas pirmas, tas laimės.

4503 So. Wood St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučar- 
nė įvairių tautu apgyventoje kolonijo
je. Panašio biznio arti nesiranda. 
Biznis “cash”; išdirbtas gerai. Galiu 
parduoti sykiu su namu ar be namo. 
Pričžastį pardavimo sužinosite vietoje.

ALEX BARSHIS, 
3801 W. 60th Str. (Chic*go-Lawn)

PIGI IR GERA FARM A. Parduo
siu arba mainysiu an^ miesto namo 
ar loto, 80 akr. derlingos juodžemės, 
50 akr. dirbamos, 5 akr. nviško 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. 
Obolių sodas; 12 akr. žieminių javų, 
žemė beveik visa užsėta dobilais ir 

u. Visos prie fanuos reikalingos 
...ašinos, 2 geri arkliai ir 9 karvės, 6 
kiaulės 150 vištų, 7 antįs, karvinis šu
va, visokie vežimai, pienui skirti nau
ja mašina, su visais įurniČiais 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, Mieli.

PARSIDUODA bučetmė ir gro 
šerne ant biznio gatvės, apgy
venta visokių tautų, 4 ruimai 
dėl gyvenimo. Atsišaukite

2136 S. Halsted St.

PARDAVIMUI HARDWARE ir ki
tokių smulkmenų krautuvė, geriausioj 
apielinkėj North Sidėje. Pigi ven
dą, garu šildoma, su gyvenimui kam
bariais, geras lysas. Bargenas. La
bai daug didelės vertės tavoro. Nau
jos mados įrengimas. Kaina $2509, 
arba greitas pinigais pasiūlymas nu
pirks viską. Jei reikalas butų, par
duosiu tik dalį. Tik vienas stakas 
kainuoja daug daugiau. Gera 
padaryti didelius pinigus.

Kreipkitės
3337 N. Halsted St.

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

proga

PARSIDUODA pučernė ir 
grosernė su nauju mūriniu na
mu ; biznis labai gerai išdirbtas 
per šešerius metus. Norintis ge
ro biznio ir gražaus naujo na
mo įsigyti, kreipkitės tuoj, nes 
pamatysite, kad tai bargenas.

BIZNIAVAS mūrinis namas 
2 augštų, 8 metai kaip statytas. 
Maudynes elektra, ąžuolo vidus 
ištaisytas, cimeri'Įinis basemen- 

 

tasi Parduosiu u^ teisingą pa
siūlymą. 
Halsted Sti

3313 S L

PARDAVIMUI arba mainy
mui 6 ruimų su extra lotu me
dinis namas Gary, Ind. Mainy
siu ant automobilio, Chicagos 
loto ar saliuno. Kreipkitės. 
3150 Emcrald Avė. Ch-go, 111.

Tel. Yards 3188

2859 W. 40th St.
Tel. Lafayette 3223

PARDAVIMUI krautuvė, visokių 
daigtų didelis stakas. Hardvvare, gro- 
seris, kendės, Ice Creamas ir ciga
rai. Randasi prieš Public mokyklą. 
Parduosiu pigiai, nes savjninkas eina 
iš biznio.

O. MALESRE
4300 So. Mozart St.

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, 5-5 kambarių, netoli 
McKinley Parko. Elektros švie
sos, pečiais šildoma. Kaina 
$9500. Telephone Lafayette 2635

MOKYKLOS
TURIU parduoti savo $250 

vertą viktrolą, vartota tik 2 mė
nesiu. Yra daug rekordų ir dei
mantinė adata, už $60. 2502 W. 
Division St. Phone Armitage 
1981.

PARDAVIMUI ice crcam par- 
lor, cigarų, tabako ir kitų smul
kmenų krautuvė, priešai didelę 
mokyklą. Renda pigi. Kreipkitės 

2700 So. Wallace St.
Chicago, UI.

PARSIDUODA Hardware sto
ras lysas išsibaigė, turiu parduo
ti viską greitai. Visokių malia
vų, varnišių ir storo rakandai ir 
kitokių smulkių daiktų, 4629 S. 
Ashland Avė.

NAMAI-ZEME
SPECIALIS BARGENAS

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

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis na
mas, naujas furnace ir pečiais šildo
mas, randasi prie 93 ir Green St 
Rendos neša $2100. Kaina $16.500. Pi
nigais įmokėti $5000.

M. T. PLUMMER, 
7848 So. Halsted St.

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

Tel. Belmont 3892

PARDAVIMUI lotai, $175 ir 
brangiau. Netoli 51 ir 52nd 
Avė. 30X125, namų ir biznio 
lotai. $25 pinigais,"— $5 ir $10 
į mė į Kąste, 5124 Archer 
Avė

NUSTOK mokėjęs rendą, $1000

2 aukštą nvurinj namą, pečiais šildo
mą, ‘ .......
Atsišaunte.

įmokėti kitus kaip rendą, nupirksite 

Wallace St. Kaina $5000. 

3606 Lowe Avė., 
2 flatas

GERIAUSIAS BARGENAS kada 
nors pasiūlytas, 2 augštų mūrinis na
mas, 4 flatai po 4 kambarius kiekvie
nas. pečiais šildoma. Kaina $5000. 
$1000 įmokėti, kitus kaip rendą, 3725 
Wallace St. Atsišaukite

3606 Lowe Avė., 2 blatas

PARSIDUODA naujas 5 rui
mų Bongolow $7000, —« $3000 
įmokėti, tuoj. 1

Krfeipkitės
4335 So. Rockwėll St.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 We«t Madison Street 
Tel, Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gėro 
amato išmokti.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
riuti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

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

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

THE MĄSTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

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

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.
HOFFMANO- MOKYKLA/”

Įsteigta 1910.

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

Aukštesnės mokyklos pHren- ♦ 
giame kolegijon į dvyligą mėne
sių. ' |

Pereituose dvyliką metuose 
daugeliui lietuvių moksleivių pį 
geibėjom. Tūli iš jų jau pr 
kuoja kaipo profesionalai ir yrh) 
vadovais savo apielinkėse. Ateik 
pas mus, o mes išvesim tamstą 
iš tamsps į šviesą.

Mokintojai visai draugiški. 
Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk brlė su kuom, vyru ar 
moteria'ftiteligentiškai, o gausi 
gerą rekomendavimą Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

1537 North Robey St, 
(Arti Milwaukee Ava.)


