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Anglijos valdžia
nusileido

i >

pas franeuzų komanduotąją de
legaciją prašyti * - ka<y francu
zai užimtų ElbenfekTir Barmen. 
Tokis komunistų žygis tapo pa
darytas po Elberfeld valdžios at
sisakymo rupsutij bedarbių šel
pimu. . •

i~ 1 --Bga-iiiii ... .

Viešnia i iš Lietuvos

< z i • J* • u s. Francija paduosianti savoVokietija protestuoja kontribucijos sąlygas.

Lenkija deportuoja žydus Sumažisianti kontribuciją, bet 
okupuos Ruhr iki galutino už
mokėjimo. Pasiūlymas bus 
paduotas Anglijai.

Talkininkai priešinasi Turkijos 
koncesijoms Amerikai

Premjeras Bonar Law nu 
silenkė darbininkams.

Sutiko priimti darbiečių nusi
statymą tame klausime, ku
riame jis buvo atstovų 
sumuštas.

bute

IŠKILMINGOS L MARTO- 
VO LAIDOTUVES

BĖRIUKAS, lial. 11. (“For- 
verts“). — Vakar po pietų įvy
ko laidotuvės pasimirusio 
Š va re valde garsaus rusų socia
listų darbuotojo L. Martovo. 
Velionies išreikštu prieš mirti 
noru jo kūnas buvo sudegin
tas. J.aidotuvės buvo labai iš
kilmingos; dalyvavo minių mi
nioms žmonių ir įžymiausieji 
Vokiečiu ir kitu šalių socialis
tų darbuotojai, tarp jų buvo 
ir rusų rašytojas Maksim Gor
ki. Prie kapo pasakyta daug 
kalbų. Vienos I internacionalo 

wardu kalbėjo nepriklausomų
jų socialdemokratų vadas Cris- 
pien. Pabrėžęs mirusiojo nuo
pelnus kaipo narsaus kovotojo 
už išliuosavimą darbininkų 
klasės, jis savo kalbą baigė 
įspėdamas dabartinę Rusų val
džią, kuri nesidrovėjo išguiti 
"š savo šalies tokį proletaria
to darbuotoją, ki'Įip Martovas. 
Didelio įspūdžio padare pasi
rodymas senutes Kautskio žmo
nos. Ji labai apgailestavo,* kad 
jos vyras dėl nesveikatos ne
galįs dalyvauti laidotuvėse ir 
pasakyti bent keletą žodžių 
ant kapo mirusio savo drau- 
crn. f

Sulig mirusiojo pareikštu 
noru, daugelis darbininkų or
ganizacijų vieloj vainikų paau
kojo pinigus., Rusijos politinių 
kąlinių išvadavimo tikslams. 
“Forvertso” korespondentas sa
vo atstovaujamojo laikraščio 
vardu paaukojo tam reikalui 
milioną markių.

PEORIA, III., bal. 12. —-'Bū
rys ginkluotų žmonių užpuolė 
ties Morton, 111., Santa Fe tavo- 
rin| traukinį, išplėšė vagonus ir 
paėmė už $30,000 alkoholio ir 
degtinės.

“Karalius” Purnell esąs 
miręs.

Tik tas esą slepiama nuo jo 
sekėjų, kurie tikėjo jį esant 
nemariu.

LANSING, Mich., bal. 12. 
— Eina gandų, kad prapuolęs 
^Dovydo Namų“ “karalius” 
Benjamin Purnrtl yra miręs 
ir kad jo lavonas yra paslėp
tas urVe po jo namais. Tą ur
vą jis buvo išsikasęs, kad rei
kalui /esant jis galėtų pabėgti 
nuo “pagonių”. KaUjama, kad 
jis slapta tapo palaidotas ten 
todėl, k«<l jo mirtį paslėpus 
nuo jo sekėjų, kurie tikėjo, khd 
jų “karalius“ niekad• nemirs. 
Tai ir pats Purnell skelbė ir 
žadėjo nemarumą kitiems su
teikti. Tą nemarumą ^jis žadė
jo visiems savo geriems sekė
jams,, kurie jo aklai klausys ir 
kurie gaus jam daugiau sekė
jų (ypač turtingų). Tas nema
rumas jo sekėjų turėjo prasi

dėti nuo to laiko, kaip jis gaus 
12,000 sekėjų. Pats Purnell. 
žinoma, kaipo “jauniausias 
Kristaus brolis” ir taip buvo 
nemarus. Savo haremo mer
gaitėms jis teikdavo “amžiną
ją gyvybę” tuo, kad jas išža
gindavo. Tą jis skaitė pakėli
mo į nemarumą ceremonija.

Kaip pasakojama, paskutinį 
kartą jį matyta kolonijoj Ka
lėdose. Jis sakėsi sergąs ir va
žiuosiąs pasilsėti. Manoma, kad 
jis tuo ląjku ir mirė. Kiek ži
nia, jis buvęs senas žmogus 
ir jo byloje buvo liudijama, 
kad jis dažydavęs savo plau
kus.

Valdžia ketina ištirti teisin
gumą tų gandų. Bet ji mano, 
kad Purnell nėra miręs, o tik 
yra pabėgęs.

BALTIEJI PAėMė VLADI
VOSTOKĄ?

IjONIDONAS, balandžio 12. 
—I'š llelšingforso pranešama, 
kad baltagvardiečiai po smar
kaus mūšio atėmė iš bolševikų 
Vladivostoką, Siberijos portą. 
Bolševikai pasitraukę už mies
to, kur jie laukia pagelbos, kad 
paskui vėl atsiėmus miestą.

I-V' ,■ ■■' 1 L. ■■■'—

PARYŽIUS, bal. 12. — Svar
bus pasitarimas įvyks šiandie 
tarp Anglijos premjero Bonar 
Law ir Francijos ambasadoriaus 

butų trukumą ir pralaimėjimo | Į^n(Įone graf0 Saint Au'laire.

Aulaire išvažiavo vakar iš 
Paryžiaus gavęs nuo premiero 
Poincare pilnų inšttųkcijų pa
siūlyti kontribucijos plausimo 
išrišimą, paremtą rekolnenda- 
cijomis iLouis Loucheur,■ buvu
sio ministerio ir turtingiausio 
Francijoj žmogaus, kuris ne
senai lankėsi Anglijoj ir tarė
si ten su Bonar Law ir kitais 
ministeriais.

trijų valdžios narių, kurių kam
panija tuo klausimu ir rėmėsi, 
valdžia rengia dabar bilių apie 
parupinimą daugiau gyvenamų- 
jų butų. Tas bilius leistų svei
katos ministerijai prisidėti su 
metine suma, nedidesne £6, prie 
kiekveino buto, kiną parūpins 
vietų valdžios. Tie mokesčiai tę-'l 
sis per 20 metų.

Visi jaučia, kąd dabartinės 
Anglijos valdžios amžius bus 
trumpas ir kad veikiausia bus 
paskelbti nauji rinkimai.

LONDONAS, balandžio 
Valdžia šiandie atstovų 
nusilenkė opozicijos valiai ka
ro veteranų klausime, kuriame 
ji buvo sumušta tame pačiame 
atstovų bute trečiadieny.

Iždo kancleris Bakhviri pas
kelbė, kad-bus paskirtas komi
tetas ištirti buvusių kareivių 
skundus deki algų, kurias jie 
gavo civilinėj tarnyboj.

Posėdis išpradžių žadėjo bū
ti tiek pat triukšmingas, kaip 
kad vakarykštis, kurį prisiėjo 
delei triukšmo uždaryti, nes at
stovai priėjo kuone prie peš
tynių, o niekurie pradėjo dai
nuoti “Raudonąją VėJiavą”. 

Bet valdžiai nusileidus, triukš
mo nebuvo ir posėdis tęsėsi ra
miai.

Valdžia dŠpradžtių pakartojo 
savo pirmesnį reikalavimą, 
kad visas atstovų butas pasi
skaitytų komitetu ir apsvarsty
tų paski rimus civilinei tarny
bai. Tečiaus liberalas James 
D. Millar tucųaus pašildė, kad 
butų paskirtas komitetas ištir
ti algas buvusių civilinės tar
nybos darbininkų. Jo įnešimą 
parėmė kitas liberalas. Kad ne
kiltų nesusipratimų, nes pir
miausia tokį reikalavimą išsta
tė <kirbiečiai, Millar pareiškė, 
kad jis duoda pasiūlymą ne 
vardu kurios nors partijos.

Kancleris Baldwin tada pas
kelbė, kad valdžia mano paskirti 
tokį komitetą. Jo kalba buvo 
labai nuolaidi, nes valdžia norin
ti prisitaikinti prie “aiškaus at
stovų buto pageidavimo’’.

Opozicijos vadovas J. Ram- 
say MacDonald įSareiškė, kad 
butas išklausė Baldwino pareiš
kimą su pasitenkinimu ir kad jis 
priima kanclerio pasiūlymą.

Valdžia daro ir kitą nusilel- puotoj Vokietijoj, atėjo į oku- 
dimą. Prispirta protestais prieš puętojo Ruhr pasienį ir pasiuntė
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Naujas Vokietijos pro 
testas,

Dar vieną Vokietijos miestą nu
baudė. Draudžia Vokietijai 
areštuoti talkininkų šalių pilie
čius.

BERIJNAS, bal. 12.
Buer pranešama, kad tą miestą 
francuzai nubaudė 50,000,000 
markių pabaudos ir kad visas 
judėjimas gatvėse naktimis liko 
sustabdytas dėl išsprogdinimo 
militarizuoto geležinkelio tarp 
Buer ir Recklinghausen.

Vokietijos valdžia pasiuntė 
aštrų protestą talkininkų Parei- 
nio komisijai, kuriame protes
tuojama prieš tos komisijos nuo
sprendį, kad Vokietijon valdžia 
turi pranešti tai komisijai, kada 
ji mano areštuoti kokį nors pi
lietį okupuojančių šalių. Vokie
tijos valdžia sako, kad ji tokio 
įsakymo negali pildyti.

Protesto nota sako, kad tokis 
nuosprendis suteikia okupuojan
čių šalių piliečiams tokią apsau
gą, kokia yra teikiama tik neci
vilizuotose šalyse prie taip va
dinamų kapituliacijų ir kad to
kis patvarkymas yra peržengi
mas Vokietijos teisminio suve
reniteto.
Komunistai kviečiasi franeuzus.

LONDONAS, bal. 12. — Iš 
Dusseldorf pranešama, kad 2,000 
komunistų iš Elbečftld, neoku-

Roseland
DIDELIS PROTESTO MITINGAS PRIEŠ 

KLERIKALŲ TERORĄ LIETUVOJ
Įvyks

Pelnyčio!, Balandžio 13 d., 7:30 v. v.,
G. Strumilo svet., 158 E. 1071h St.

Visi Roselando ir apielinkės lietuviai-ės ateikite į šį 
didelį protesto mitingą ir pakelkite savo balsą prieš juodųjų 
gaujų siautimą Lietuvoj. Ruščią valandą pergyvena Lietu
va; ten eina didelė kova. Padėkite kovai už tikrai LAISVĄ 
Lietuvą. Visi iki vienam ateikite šin mitingam Bus gerų 
kalbėtojų, kurie parodys tikrąją padėtį Lietuvoj.

Aulaire atvyko į Paryžių

betgi dalyvavo slaptame kabi
neto susirinkame antradienio 
naktį, kur Poincare perskaitė 
raštiškas Loucheur rekomen
dacijas.

Vienu iš svarbiausių reko
menduojamų* dalykų yra, kad 
Francija stovėtų už okupavimą 
Ruhr distrikto Jki nebus už
baigta lmo|kėfti kontribucija. 
Jeigu Anglija su tuo dalyku , su
tiks, tai Francija sutiks suma
žinti kontribuciją palengvinti 
budus mokėjimo ir sumažins 
gvarantijas.

Lenkai deportuoja žydus
Daugiau kaip. 8,000 žydų de
portuota į Rusiją ar kitas šalis.

VARSA VA, balandžio 12. 
šimtai žydų kasdie yra areš
tuojami Lenkijos valdžios įsa
kymu, išvarančiu iš Lenkijos

ji ro m-

Apskaitoma, kad ikišiol dau
giau kaip 8,(MM) žydų deportuo
ta. Delei suvaržymų immigra- 
cijos į Ameriką, didžiuma jų 
važiuoja į Argentiną./

Dideliame mitinge
berge protestui prieš kun. But
kevičiaus nužudymą, -pardikaA 
lauta, kad visi Rusijos žydai 
Lenkijoje butų internuoti ir 
laikomi kaipo įkaitas, o jų tur
tas butų konfiskuotas, iki nebus 
paliuosuota's nuteistas 10 metų 
kalėjiman arkivyskupas Ciep- 
liak.

North Side—
DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS

NEDĖLIOJĘ BALANDŽIO 15 d.
7 vai. vak.

LIUOSYBĖS SVETAINĖJ.

Bus gražus ir smagus pro
gramas. Be to kalbės Naujie
nų Redaktorius

P. GRIGAITIS 
svarbiais dienūs klausimais —- 
apie dabartinę padėtį Lietu
voj.

Visi kviečiami yra atsilan
kyti į šį smagų vakarėlį.

Pn. V. VENCIENĖ
4

P-ia V. Vencienė dabar vieši Chicagoje kartu su p-ia 1). 
Šleževičiene. Jos atvyko į Ameriką Lietuvos našlaičių rei
kalais'—su pabudint i amerik/iečius su Lietuvos našlaičių padė
timi ir parinkti jiems aukų. Tuo tikslu Chicagoje ir apielin- ' 
kėse rengiama yra visa eilė prakalbų.

Talkininkai priešiuaSsĮur- 
kijos koncesijoms Ame

rikai.
Anglija ir Francija protestuos 

prieš koncesijų davimą ame
rikiečiams.

12. —LONDONAS, bal.
Anglija mano griežtai užpro
testuoti prieš Turkijos nacio
nalistų steikimą niekurių kon
cesijų Amerikos interesams, 
turtuos 
Chester, 
iečia ir 
<us.

Londone manoma, kad da
bartinė Chesterio sutartis su 
Turkija žymiai skyriasi nuo 
pirmesnės sutarties, nors smulk 
menų dar nėra gauta. Anglų 
žiniomis, amerikiečiai daugiau
sia rūpinasi pabudavojimu dau
gelio naujų geležinkelių Ana
tolijoj.

Kadangi Francija jau pada
re formalinį protestą, nes buk 
os koncesijos amerikiečiams 
įprieši na si F ra n ei j os-Turk i j os 
1914 m. sutarčiai, kuriąja bu- 
davojimą geležinkelių ir uostų 
Turkijoje 'pavedama Franci
ja i, tai tas klausimas .veikiaju. 
šia bus svarstomas įLausannos 

konferencijoje.
Francija protestuos.

PARYŽIUS, balandžio 12. — 
Francija rengiasi užprotestuoti

Amerikos 
a tsto va u ja ad m i rolas 
jei tos koncesijos pa-
Mosid ab'eiaus lau-

artimųjų rytų konferencijai, 
kada prasidės pastarosios posė
džiai Lausannoje bal. 22 d., 
prieš Turkijos seimo ratifika
vimą sutarties su Amerikos in
teresais.

Gautosios Paryžiuje žinios' 
rodo, kad turkai visai nekrei
pia domės į Francijos protes
tus. Taipjau yra žinių, kad 
Francijos kompanijos bando 
gauti iš amerikiečių kiek serų 
Chesterio projekte, kad nors 
tuo išgavus atlyginimą už ne
tekimą savo senųjų koncesijų.

Neįsileis Kalinino žmonos
WASHINGTON, bal. 11.

Paskelbta, kad Jungt. Valsti
jos neįsileis atvažiuojančios į 
Ameriką 'Rusijos “pre 
Kalinino žmonos, kuri 
ja į Ameriką kaipo 
Raudonojo Kryžiaus 
sąryšy su

važiuo

atstovė, 
^Amerikos šelpimo 
jos globojimu Ru

sijos vaikų. Ji nebus įleista

talikų praloto kun. Butkevi
čiaus. Esą gauta daug protes
tų prieš jos įleidimą. Protes
tuoja išimtinai vieni klerika
lai, su Kolumbo Vyčiais prie
šakyje.

SUfiMf: 4 AIRIJOS RESPUBLI
KONŲ VADOVUS.

šilčiau.
Saulė teka 5:14 v., leidžia

si 6:27 v. Mėnuo teka 4:10 
vai. ryto. .. f

PINIGU KURSAS
Vakar bal. 12 dieną, užsienio pi
li ne mažiaus kaip už 26,000 dolerių 
ūkų buvo skaitoma Amerikos pini 

(aifl ii talpi
Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.67
Austrijos 100 kronų..............H c
Belgijos 100 markių............... $5.72
Danijos 100 markių ........... $18.95
Finų 100 markių ................... $2.7?
Francijos 100 frankij ..........   $6.65
Italijos 100 lirų ...................  $5.0C
Lietuvos 100 Litų.................... $10.0f
Lenku 100 markių ................... Ū<
Norvegijos 100 kronų .......  $18.00
Olandų 100 guldSnų ........... $39.17
šveicarų 100 markių .......... $18.20
Švedijos 100 kronų ....
Vokietijos 1QQ markią

LONDONAS, bal. 12. — Iš 
Dublino pranešama, kad Tippe- 
rary distrikte Airijos kareiviai 
suėmę keturius svarbius Airijos 
respublikonų vadovus — grafą 
Plunkctt, grafienę Markievicz, 
p-lę Mary MacSwiney ir brolį 
mirusio respublikonų karvedžio 
Liam Lynch.

Pats de Valera yra gaudomas 
kalnuose gana didelės karinome-* 
nės.

BERLINA3, bal. 12. — Vokie
tijos pinigų presai sumušė savo 
pirmesnius rekordus ir dabar iš
spausdina kasdien po 100,000,- 
000,000 markių, arba 3,000,000,-

i 000,00d marikių j mėnesį.

Naujienų Ekskursija 
Lietuvon ir iš Lietuvos

Naujienos vėl surengė ekskursiją Lietuvon su 
palydovu, kurs palydės keliautojus iki pat Kau
no ir aprūpins viską kelionėje.

Kas nori važinėti tik j svęčius Lietuvon, tam 
kelionė atgal yra užtikrinta, išpildžius Naujie
nose reikalingas popierfts.

Keliaujant Lietuvon reikia išsiimti tuoj pas- 
portą. Lietuvos atstovybė Washingtone neiš
duoda amerikiečiams pasportų, jeigu kas nepri
stato metrikų arba seno rusiško pasporto. Tai
gi kas neturite, gaukite iš Lietuvos savo metri
kus tuoj aus.

Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicagos 
birželio 15 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu 
“George Washington”, kurs yra puikiausia 
įrengtas ir kuriame NAUJIENŲ EKSKURSI
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.

Kas norite turėti smagią kelionę Lietuvon, 
tuoj aus atsišaukit ar ateikite j Naujienų ofisą 

___ išpildymui aplikacijų .pasportui ir vizoms.
Kas norite, kad Naujienų atstovas nuvažiavęs 

Lietuvon pagelbėtų jūsų giminėms pergalėti 
kliūtis atvažiavimui Amerikon, ateikite į Nau
jienų ofisą ir čia išaiškinkit savo reikalą.

NAUJIENOS
EKSKURSIJŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St., Chicago, HL
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Informacijų Skyrius
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 

KONSTITUCIJA.

jas ar per bi kokią valstiją per rinkimus kaip legislatura 
delei rastis, spalvos, arba pir- nurodo, 
mesnių priklausomybės sąly-, 
gų.

(Tęsinys)

Dalis 4.

Tikrybe viešųjų Suvienyto
se Valstijose skolų, užtvirtin
tų įstatymais, imant drauge 
pasidariusias skolas išmokant 
pensijas ir atlygas už tarny
stę laiku sutrėmimo sukilimų 
ar maištų, neprivalo būti už
ginčijama. Bet nei Suvienyto
sios Valstijos nei šiaip kuri- 
nors valstija neprivalo prisi
imti ar išmokėti kokias-nors 
skolas ar prižadus, padarytus 
l>ercmiant -sukilimą arba mai- 
■STnspriešais Suvienytąsias Val
stijas, ar kokias-nors prieka
bas už nuostolius ar paliuosa- 
vimus kokio-nors vergo; bet vi
sos šitokios skolos, prižadai ir 
priekabės turi būt skaitomos 
netiesotomis ir tuščiomis.

Dalis 2.

Kongresas privalo turėti 
lę. išpildyti šitą straipsnį 
pagalba tam tikros įstatymda- 
Vystes.

ga-
su

Straipsnis XVI,
Kongresas privalo turėti ga

lę. uždėti ir išrankioti' mokes
čius ant ineigų, gautų iš bet 
kokių šaltinių, be padalinimo 
tarp kelių valstijų ir nekrei
piant atydos į gyventojų su- 
slkaitymą arba išrokavimą.

Šitas priedas neliečia rinki
mą ar laiką jokio išrinkto se
na torio pirm negu taps dalis 
konstitucijos.

Straipsnis XVIII.
Dalis 1.

Vienus motus po užtvirtini
mo šito straipsnio, išdilsimas, 

^pardavimas ir pergabenimas 
svaiginančių likerių viduje, jų 
{gabenimas į, ar išgabenimas 
iš Suv. Valstijų 
rijų dėl gėrimo 
uždrausta.

Dalis 3.

šitas straipsnis nebus Vei
kiantis kol nebus užtvirtintas 
kaipo konstitucijos priedas per 
kelių valstijų lėgislatųras, kaip 
konstitucijos nusako, laike sep- 
tyinerių metų nuo padavimo 
dienos valstijoms per kongre- 
stJ- 1 - i I. ■ ^i

Straipsnis XIX.
Teisės balsavimo Suv. Val

stijų piliečiams neprivalo bu-

ir jos terito- 
tikslliį šiuo m i

\. .. 1 |
pieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai) 

Vakarais 10c.-81c.-45c. (ir taksai

ti atimamos ir susiaurinamos!lę išpildyti šitą straipsnį su 
bi pagalba tam tikros įsifrtymda-per Suv. Valstijas ar per 

kokią valstiją delei lyties.
Kongresas privalo turėti ga (Bus daugiau)

i———i——..........  i ■ ■■■ i n ■ i

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

ANT NAUDOS.

S.L. FA8I0NAS 60.

Dalis 5. /
Kongresas privalo turėti ga

lę išpildyti viršminėto straips
nelio parėdymus su pagalba 
tam tikros įstatymdavystės.

Straipsnis XVII.
Suvienytųjų Valstijų Sena

tas privalo nusidėti iš dviejų 
senatorių nuo kiekvienos val
stijos, žmonių renkam^ še
šiems metams; ir kiekvienas 
senatorius privalo turėti vieną 
balsą. Kiekvienos valstijos rin
kimai privalo turėti teises, pri- 
dtjrančias rinkikams skaitlin
giausių šakų valstijos legisla- 
turose. 7

Dalis
Kongresas ir kėlios valstijos 

privalo turėti galę išpildyti ši
tą straipsn| su pagalba tam 
tikros įsUitymdavystės.

2.

Ar jus žinote, Kad —

Straipsnis XV.
Dalis 1.

val-
vie- 
pil- 

pada-

Congressional Knygynas Washing- 
tone turi pasotinai didelį skyrių ir 
ten yra labai daug lietuvių kalboj'e 
knygų? Ar jus žinote, kad visi taba
kai, kurie yra paskirti rūkymui, nėra 
geresnio tabako, kaip Turkiškas Ta
bakas, kuris randasi Helmar Turkiš
kuose Cigaretuose?

♦

Tėisės balsavimo ĮSuvienylų- 
Akrtstijų piliečiams nepriva-iu

lo kbuli atimtos ar susiaurin
tos Suvienytąsias \ralsti-

Pasitaikius kokios nors 
stijos vakansijai (tuščiai 
tai) Senate, tos valstijos 
domu j i valdžia veikiai 
vadija rinkimą ir šitokią
kansiją užpildo, jeigu bi val
stijos legislatura suteikia gal£ 
jos valdytojui paskirti laikiną 
paskyrimą kol žmones užpil
dys vąkansus (tuščias vietas)

Rengia
I)-stė Atg. Lietiv,iv Trutos, vyry ir motery 

Subatoje, Balandžio-April 14 d., 1923 
BAŽNYTINĖJ SVET.,

“ 3509 So. Union Avė., kampas W. 35th St.
Kviečiame atsilankyti visus lietuvius ir lietuvaites į rengiamų balių, 

nes turėsime gardžiu gėrimų ir užkandžių. Taipgi bus pasilinksmimas su 
šokiais prie geros muzikos iki vėlam vakarui.

Pradžia nuo 6:30 vai. vakare. Kviečia Komitetas.

Temoj

Šėtono Karaliste Griuvo!
Milijonai žmoniy dabar gRnanciy nebemirs, bus 
aiškinta iš pranašiščiy kaip tai išmanoma; ir kas 
poiam, iur nusiduoti, taigi mielas prieteliau, jeįgu 
uoi i sužinoti kaip jotam busią, tai ateik su draugiu 

Tie dalykai atsineša į kiekvieną šeimyną, 
.tuksiančiai šiame mieste gyvenančių bus amži
nais gyventojais, statys jie sau namus ir gyvens 
juose be baimės — gyvens kaipo kūniški žmonės, 
čia ant žemės, ir niekados nebemirs. Jei geidžia
te davadų šitam linksmam pamokslui, kuris gar
sinamas pagal Šventą Raštą, be jokio apmokėji
mo, esate širdingai kviečiami atsilankyti ir iš
girski žemiaus nurodytose vietose:

Nedėlioj, Balandžio 15 d., 1923 m.
‘ Pradžia 12 valandą

Mildoš'Salėje, 3148 So. Halsted St., Chicago. 
Kalbės A. Yakutis.

Rengia ir kviečia T.(B. S. S* 
Town Hali 63 ir Major Avė., Clearing, III.

Kalbės J. Sinkus, pradžia 3 vai. p. p.
Salėj 307 kertė 16 ir 15 Avė., Chicago Height, III. 

Kalbės F. Zavist, pradžia 2 v. p. p.
Froebel School Svet., Madison ir 15ta, Gary, Ind. 

Kalbės W. Beneckas, pradžia 2:30 v. p. p.
Katherine Hali, 3801 Deodoi^st. Ind. Harbor, Ind. 

Kalbės Y. Beneckas, pradžia 7 vai. vak.
Odd Felovs Hali, 604 W. State St., Rackford, III. 

Kalbės S. Beneckas, pradžia 12:30 p.
Eagle Hali, 204 State St., Beloit, Wis. 
Kalbės F.(Karusaitis, pradžia 7 v. v.

Liuosybės Salėj, 711 8ta gatvė, Waukegan, III. 
Kalbės A. M. Beneckas, pradžia 7 v. v.

Salėj Y. M. C. A. Larele ir Foks St., Aurora, III. 
Kalbės J. Zavist, pradžia 3 vai. po piet.

Įžangą liuesą, nėra kolektos.

M a. J ESTI/*
e- \ ’ V, t ■. «
Monrde gat. arti State beperslo- 
giųis Vodevilius šeštad., Sekm., 
Šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). Šciin. rateliams 10c (išski- 
(riant še/tad. sekfnad. ir* šventes.

Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.“Kur gauni pilną pinigų vertę?’

BORDEN’S Eagle 
Pienas neturi 

nieko kilo savy kaip 
tik gryną karvių pie
ną ir gryiįą cukrų. 

, nis maistas ^įiisų kė
slas kūdikia.iufVper 63 
metus ir /ra vienati
nis maistas savo kū
dikiui duoti kada mo
ti 103 pienas jo neuž- 
ganėd’na. p

artėti Pieną,

809 W. 35th SI., Chicago
Tel. ižoulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO KAŠTLLS^^ 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Jei nežinai kaip 
prisius!; mums šitą paskelbimų, ir mes 
pasiusime jums penėjimo instrukcijas, 
Kūdikių Kpygą ir kitokias brangias in-
formacijas* dykai.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A V., 461 N. Halsted St.
Telephone Haymarket 1018

THE 
BORDEN 

COMPANY

li O R D E N 
BU1LDING 
NEW YORK

fei J«ui

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais iki 8 /Vai. 
1739 So. Halstįd St.

Telef. Roosevelt 8500

Šiuo Skelbiame
Jog Atvykusio

ragarsejusio
Visame viete
Lietuvio Tenoro

Juozo Bab

■

JUOZAS BABRAVIČIUS

bus Petnyčios vak., Balandžio 20
ORCHESTRA

i ' U ■’ ■ 1. • .<)■ ‘ I

' 220 So. Michigan Blvd.

ALL

JUOZĄS BABRAVIČIUS savo puikių dainavimu pagarsėjo ne tik 
Rusijoj, bet taipgi Francijoj, Anglijoj ir Graikijoj. Jis buvo didžiausiu ■ ' i• ; • . •’ .i,,a * . • v * • ■ •• ‘ '

garsiausiu ir mylimiausiu tenoru Rusijos Imperatoriškame Teatre Mask
voje. Pasiklausyti jo yra tikras džiaugsmas. O turėti tokios spėkos ir di- 
dybės lietuvį dainininką yra didelė garbė lietuvių tautai, ir tą mes lietu
viai turime pilnai įvertinti. -/'i

Atsilankykite visi, jauni ir seni, į šitą nepaprastą, maloniausią lietu 
vių dainos ir didybės pokylį. Turėsite tikro širdies pagavimo, tikro sma \X \1 > . f
gurno, kurį ilgam minėsite. Kviečiame! Koncerto Rengia

K. GŪGISADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vietas 
3323 So, Haisled St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. V, kiek 
vieną vakarą, išskyrus utanjinką 
ir ketvergą. . Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto. ’

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 VV. 22nd St., arti Lcavitt 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, 
Natnus, Firmas ir Bizpius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS .

Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDG

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto, iki 5 po pietų
Namų Tel.A^yde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel. :/3entral 6890

Vak. 8223 S. Halsted St. ChicarO 
Tel. Yards 46^1

'Tel. BrtthsWick 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas *v 
Kambarys 306. Home Bank Bldg., 
Kam p. Milvvaukee ir Ashland Avės 

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

S.W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

J— j \-----
Herman P. Haase\ 

ADVOKATAS
‘ 609-610 Chamber of Comraerce

133 W. Washington St., 
Phone Main 1308 

Chicago, III. "

JOSEPH. C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

309 So. La Šalie St. Room 706 
Telephone Harrison 0421 ' 

utaminkais ketvergais ir subatomis
1612 West 46th Street 

Telephone Boulevard 8172

Telefonai: 
Randolph 2675 ir Dearbom 6272 į 
Res. Telefonas Parlg^idge 2252

I. Wesley Baker 
Advokatas ir teisių 'patarėjas 
Kambarys 1317JAshland Block, 

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

tuvių kalbon. Tyrinėtojas.
Nottry Public. i

Garsiiikitės Naujienose



Penktadienis* Bal. 13, 1923 NAUJIENOS, Chicago, III.

Į KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, Ind.
Atvažiuoja “Lietuviškas Milio- 

nierius”.

Indianrt-barboriečių turbūt 
maža kas žino, kad ir lietuviš7 
ku milionieriu esama Ameri
koj. Jie girdėjo apie milionie- 
rius Roekefellerius, Morganus, 
švabus ir kitokius, kurie neži
no kįir savo milionieriu dėti, 
bet kad butų lietuviškų milio- 
nierių — to jie tikfffT'hežinojo. 
O betgi vienas toks lietuviškas 
iniliončikas yra. čikagiečiai tai 
gali pasakyti, nes ten jis ne 
kartą lankėsi. O dabar jį turės 
savom akim išvysti ir savom 
ausim girdėti taipgi. ir harbo- 
rieciai. Parsikviečia jį čionai 
SJjK. 185 kuopa.

Trumpai sakant, tas ‘^Lietu
viškas Milionierius” tai yra 
gražiausia lietuvių operete, ku
ri SLA. 185 kuopos rupesniu 
bus statoma čia scenoj ateinan
tį sekmadienį, balandžio 15 d. 
Auditorium Svetainėj, prie Mi- 
chigan Avė. ir Grand Blvd. 
Operetė statoma p. P. Sarpa- 
liui, iš Chieagos, dirigųpjant.

Tatai rengkitės visi išanksto 
pamatyti ląetuvjšj&ą milionie- 
rių — turėsite gražiausios pra
mogos, kokios, čia dar nesate 
turėję. — Korespondentas.

ZIUREK
VARDO

IR VARDĄ

BOXES of 
ao oi-io

HELMARAI yra 100% 
Tyro Turkiško Tabako ir 
todėl buvo per daugelį me
tų išrinkti per žinovus.
HELMARS yra tos pačios 
kokybes šiandien kaip, kad 
buvo išsykio padaryti. Tas 
patslOO% Tyras Turkiš- 
kasTabakas.

20 HELMARŲ. kainuoja 
truputį daugiau negu 20 
paprastų c igaretų, vienok 
su\ kiekvienu HELMARU 
Jųš gaunat kelioliką sykių 
daugiaus malonumo.
HELMAR yra Supakuoti 
kietose skrynutėse, kas ap
saugoja juos nuo susilau- 
žymo ir susimankymo. Pa
prasti Cigaretai yfa supa
kuoti į pundelius.
ATSIMINK SKRYNUTĘ

frbejaLaugščiausioa rųšies 
Turkišką ir Egyptiškų

Cicaretų pasaulyj.

A. L. T. Sandaros 35 kuopi! 
balandžio 8 d. 2 v. po pietų San
daros Klinbė buvo suruoštos pra
kalbos tuo tikslu, kad parinkus 
aukų Lietuvos Valstiečių Liaud. 
Sąjungai vesti rinkimų į Seimą 
agitacijai. Kalbėtoju buvo iš 
Chieagos Dr. A. L. Graičunas, 
kuris išdėstė tą reikalą nurody
damas gyvus faktus, kaip Lietu
vos juodieji klerikalai elgiasi su 
progresyviškomis partijomis ir 
net pavieniais, kaip pav. miru- 
sis Andriaus Martaus kūną Kre
tingos kunigas atsisakė į kapi
nes priimti. Mat velionis dides
nę dalį savo amžio buvo laisvų 
pažiūrų žmogus. Dr. A. L. Grai
čunas antrą dalį kalbos pašven
tė vien aiškindamas sveikatos 
dėsnius ir kaip reikia apsisaugo
ti nuo pavojingų ligų. Patarė 
publikai užsisakyt “Gydytoją”, 
kuris yra leidžiamas daktarų 
draugijos ir kuris teikia patari
mų kaip užsilaikyti ir daboti sa
vo sveikatą.

Kalbėtojo prakalba buvo vi
siems suprantama ir klau
sytojai buvo dėkingi Dr. 
Graičunui už suteiktus la
bai svarbius, nurodymus.jęAukų 
sudėta laikė prakalbų $16.27, 35 
kuopa aukoja $10, ir po prakalbų 
įgalioti rinkėjai M. Kasparaitis
ir Matas Matkus surinko $14.00, 
kas viso sudaro sumą $40.00; 
atėmus rengimo išlaidas — $10, 
likosi suma $30.00 pasiųsta į L. 
P. Iždą.

Kadangi velionis Andrius Mar- 
tus 1917 m. vasario mėn. įkūrė

New Yorko-Brooklyno
■M • ■Žinios

Antros d. Bielinio prakalbos.

Brooklyn, N. Y. — Balandžio 
3 diehą įvyko d. K. Bielinio an
tru 1/artu prakalbos, šios pra
kalbs veik visai nebuvo gar- 
siutą, tai ir žmonių atsilankė kapitalizmas pažebotas — tą
nedaugiausia. Rodos . rengėjai 
turėjo garsinti daugiau, bet pa
sitenkino pagarsinę tik per pir
mas prakalbas žodžiu.

šį kartą d. Bielinis papasako
jo gana įdomių dalykų, ko 
žmonės ligi šiol nežinojo arba 
nepaiegė sau išsiaiškinti. Gana 
vaizdingai nur<x|inėjo kaip ne
tikusiai {Lietuvos valdžia veda 
su užsieniu prekybą; delko taip 
ilgai Lietuvos valdžia neįvedė 
savos valiutos; kokią naudą iš 
to turėjo įvairus spekuliantai— 
Vailokaičiai ir kiti. Nurodinėjo 
kaip Visa tai turėtų būti sutvar
kyta, jeigu Lietuvos liaudis su
prastų kiek šalis ir patys gy
ventojai iš tokio netikusio ša
lies tvarkymo turi žalos.

Kalbėtojas kai kiek palietė 
ir “komunistišką” Rusiją, tat 
po prakalbos vienas Laisves 
štabo narys stengėsi apginti, 
ir dėlto kilo diskusijos. Komu- 

vi ----------------- :-------

* nistukas bandė būt rimtas, bet 
nieko daugiau negalėjo pasakyti 
kaip tik “buržuazija”, “revoliu
cija”, ir kitus panašiai skam
bančius žodelius, kuriuos bet 
kūdikis gali kartoti. Kalbėjo 10 
miliutų, po tam ;Vniinutes, bet 
ant galo K. Bielinis taip gražiai 
tą komunistėlį prispyrė prie 
sienos, kad jis pats prisipažino, 
jogei Rusijoj grįžta kapitaliz
mas ir visa buržuazinė tvarka;
lik savęs suraminimui pabaigoj 
pasakė: nors Rusijoj kapitaliz
mas plėtojasi, bet jis pažebo- 
tas.. — Mat kad Rusijoj esąs 

gali išgirsti kartojant kiekvie
noj smuklėje, todėl žmonės iš 
tokio “susiraminimo” tik nusi
kvatojo. Jčigu komunis Inkai 
visuomet stengtųsi laikytis tvar 
kos Socialistų prakalbose, tai 
jie galėtų ir išsikalbėti šį-tą, 
bet tankiausiai jie nenori kalbė
li, o„ tik susirinkimą ardyti, 
tuomet .reikalinga ir policistas. 
Po prakalbos žmonės kalbasi, 
kad ’ tas “Laisvės” redakcijos 
štabo narys gavo geni lekciją 
apie Rusijos komunizmą.

Busima draugiją konferen
cija ir komunistai.

Balandžio 7 d. buvo Lietu
viu Amerikos Ukėsų Kliubo su
sirinkimą. lLr{iškus skaitant 
perskaityta Tarpsrovinio Ko
miteto atsišaukimas prisiųsti 
delegatus į draugijų konferen
ciją balandžio 15 d. Kilo disku
sijos, nes Trockio davatkos kal
bėjo, kad nereikią siųsti, nes 
Lietuvoj valdžia negera, kala- 
likiška ir 11. Iš kitos pusės buvo 
nurodyta, kad reikia siųsti, nes 
8 <1. balandžio įvyksta masinis 
mitingas, ir jeigu bus kiek su
rinkta aukų, tai šioji konferen
cija veikiausia spręs, kam tas 
aukas pasiųsti. Tat nenorint 
kad tos aukos tektų klerikalų 
fondui arba šauliams, >' kurie 
virsta fašistais, bet kady butų 
pasiųsta Profesijiniai Mokytojų 
Sąjungai, tai reikia siųsti juo 
daugiau delegatų. Nežiūrint 
tokio įrodymo komunistai vis 
dar priešinosi, bet viskas buvo 
veltui. Išrinko 3 delegatus ir 
jų tarpe vienas didelis komu
nistas Buivydą, kuris daugiau
siai tam priešinosi. Girdėjau, 
kad kai kurios draugijos, ačiū 
komunistų pasidarbavimui, ne
pasiuntė į minimą konferenciją 
delegatų. 'Jeigu tos aukos teks 
klerikalų fondui, tai jie padė- 
kavos už tai komunistams.

— A. P. S.*

Racjne, Wis.
Sandariečių prakalbos.

\LTS. 35 kuopą, tai užsibaigus 
prakalboms ir tvarkos vedėjui 
paprašius publika pagerbė jo at
mintį atsistojimu.

Sandaros Kliubas balandžio 29 
d. Turner HaJ'l ruošia vakarą. 
Rus statoma scenoje keturių 
veiksų drama “Laimės Jieškoto- 
jai”. Vėl vietos lietuviams bus 
progos liuoslaikį linksmai praleis 
ti, nes užsibaigus programui bus 
Šokiai iki vėlumai.

—Meldinietis.

Indiana Harbor, Ind.
“Naujienų” laikraštį skaityda

mas pastebėjau 65 numeryj ne
teisingą žinią. Koks “Alvienas” 
rašo iš vietos lietuvių parapijos, 
buk parapijoj esą kokių nera
mumų. Ponas “Alvienas” toli 
apsilenkia su teisybe. Indiana 
Harbor parapijoj buvo ir yra 
ramu. Ponas Alvienas rašo, kad 
kunigo alga sumažinta iki 50 
dol. mėnesiui. Netiesa. Kun. 
alga numažinta tik 25 dol. me
nesiui. Tiesa, naujieji komite
tai žiuri, kad parapijonų sudėti 
pinigai nebūtų be reikalo 'leidžia
mi ir stengias sumažinti išlaidas. 
Ponas “Alvienas” rašo, kad mu
sų gerb kun. J. Čuberkis daug 
vyno suvartojęs, net devynis 
“keistis”. Na, čia jau p. “Al
vienas’'’ visai prasimano. Pas 
mus daugiausiai kad suvartoja 
du “keisti”, bet ne devynis.

Ponas “Alvienas” rašo, kad 
musų kun. Jonas Čuberkis iš ne- 
sutikimftpsu komitetais manąs 
aplei^mparapiją. Kun. J. Ču
berkis niekam nėra sakęs, kadi 
jis dėl neapykantos apleistas 
parapiją, ir jis pas mus bus tiek, 
kiek jo sveikata tarnaus. Nau
jieji komitetai gerai apseina su 
savo klebonu, klebonas taipgi1 
su komitetais. Privalo visi pa
ra pi jonys lankytis į parapijos 
susirinkimus ir išgirsti vistis 
nutarimus. Yra tokių parapijo
nų, kur į susirinkimus neina, tik 
išgirdę ką nuo moterėlių nepai
sydami nieko, ar teisybė ar ne,! 
’eidžia bebūtas pasakas.

Komitetai: -
K. Paulauskas, pirm. 
J. Gusčius, rašt.

[Abi pavardes viena ranka j 
rašytos.—Red.]

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A.J. BERT ASiUS
PIIYSICIAN 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

DR. S. RIETIS
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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS 

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

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

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted Stn Chicato, m. 
kampas 18-th Sfifeet 

Phone Canal 0257

Aukos Klaipėdos 
reikalams. ,

So. Omaha, Nebr. — Draugo 
K. Bielinio prakalbų laiku bu
vo išrinktas iš šešių draugų 
komitetas, kad pavaikščiotų po 
lietuvių namus^aukų klaipėdie
čiams parinkti. Dviem to ko
miteto nariam, J. Papikai ir y. 
Pcldik’ji parlidadbavus surinkta 
$31.35

Aukojo: A. Paškus, V. Šukie
nė, V. Uždavinis po $2; V. Kar
velis, E. Pilipavičius, O. Bal- 
kienė, B. Miklinąs, P. K1 i j linas, 
J. Poškus, K. Gražis, V. Vaš- 
kelevičius, M. Bakenas, J. 
Strazdas, M. Bartuševičius, S. 
Krasauskas, K. Junevičienė, J. 
Bliumas, J. Pa petitas, L. Pame- 
ditis ir J. S-po $1; P. Kirdaikis, 
A. Balkis, A. Paiinskas, A. Ba- 
zis, M. Katinas, A. Ginaitis, J. 
Ginaitis, A. Ak romas, J. Pilis, 
Jo. Barisas, Je. Barisas, J. Ja- 
cinskas, 4). Mažeikis, K. Šedlau- 
skas po 50c; A. Aleksiunas, P. 
Gražis, A. Savickas ir J. Jankau 
skas po 25c; A. Baltriinas 10c.

» — Petras J. Juzeliūnas.
[Aukų $31.35 gavome ir 

siunčiame Klaipėdon Vyriau
siam Maž. Liet. Gelbėjimo Ko
mitetui. — “N-nų” Atim.].
-f-....... 1,1 ........................
Expreso Patarnavi
mas i EUROPA!

j PEGULIARI-
NIAI išplau

kimai siibatomis. 
Laivai išplaukia 
iš prieplaukų 3 ir 
4 Hoboken. Di
deli ir greiti lai
vai. Geras mai
stas — dideli 
kambariai. Pada
rykite savo ke
lionę malonia ant 
S. V. Valdž.os 
laivų.

Pres. Roosevelt 
Pres. Harding

Geo. yVashington Gegužės 19 
Rašykit dėl informacijų ir dėl 

išplaukimo, kainų ir t. t.
United States Lines 

45 Broadway, New York City 
Manageriai Operatoriai dėl 

U. S. Shipping Board j

Tel. Lafayette 4228 )
Phvnbing, Heating

'Kaipo lietuvis, betuvimns ‘
patarnauju kuogeriMualal

M. Yušk».
8228 W. 38th Si,, Chicagn Iii

i

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
8259 So. Halsted St., Chicago, III.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ž5 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 3362 
1824 VVabansia Avė.

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

t

Ned. 10—12 A. M.
Realdence Canal 2$18

Phone Yards 0994.
Utarninkais, seredomis, ketvergais 
subatomis vakarais. Nedėliomis ] 
gal sutarimą.

ANNA M. BONDZINSKI 
BEAUTY SHOP .

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

PINIGAI
IS 

Roselando 
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai/ 
su pilna g varanti j a.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 

233 E. 115-th St. Ken- 
sington.

Telephdne Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Tele?cnas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė,
arti 47-tos gatvės

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų • 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZAL ATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

8261 South Halsted 8L 
Tel. Boulevard 6052

MBS. A. MJCHNIEVICZ 
AKUšEBKA

31*1 So. Halsted SU kampas 81 gal
Telefonai Yards 1119

Baigusi
Akušeri- 

ios kolegi 
ią; ilga) 
praktika

vusi Penn 
silvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek 
ni ngai pa 
tarnauja 

prie gim < 
lymū. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki 

tokiuose 
reikaluose

I
Dr. Herzman kraustosi jiš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

rfjgrDR. HERZMAN^>
—Iš RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1625 W 
18th St., netoli Fisk SL

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

Dienomis: Canai 
3110 arba 0375

Makt} Drexel 950 
Boulevard 4136

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai i •

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

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 riuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos rjte iki 1 vai. po piet.
, Telefonas Drexel 2880

Tel. Pullman 5432

A. SiiUSHO 
AKUSEPKA

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

Chicago. III.____  -

m7waitkiewicz
(Banienė)

Ikušerka

3113 S. Halsted et
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metuką 
ekmingo l^k- 

tikavimo turiu 
•atyriinc. Pasek/ 
lingai patarnaut 

,u prie gimdyme 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
patišką prižįiu- 
ėjimą. Duodu 

patarimus mo- 
erims ir mergi

noms veltui.

/■ 1 ..

Dr. Maurice Kairo
GYDYTOJAS ir CHIRURGIŲ 

4631 So. Ashland Avė.
Tek: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 41294 
Ofiso tel. Boulevard 9698^

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted StM Chicago ■

Dr. A. IL BLUMENTHA1

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliomis. 10—12 dięnų 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago
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užmačioms, tai jie patį Sei
mų išvaikė.

Jie nori atsistot augščiaus 
Seimo, augščiaus įstatymų, 
augščiaus net valstybės kon
stitucijos, kurių jie patys 
yra pravedę St. Seime. Ta
tai gi reiškia ne kų kita, 
kaip diktatūrų.

Diktatūra yra toks valdy
mo būdas, kur valdžia ne
paiso daugumos žmonių va
lios ir įstatymų. Bet nuo 
diktaruros yra tik vienas 
žingsnis iki despotizmo. Kai 
diktatoriai įsigali, tai jie pa
keičia įstatymus taip, kad 
liaudis netenka savo teisių.

Jeigu Lietuvos klerikalai 
laimėtų daugumų busimam 
Seime, tai jie dabartines ne
teisėtas savo užmačias pa
remtų įstatymais. Todėl 
šiandie yra be galo svarbus 
momentas Lietuvai. Ma
žiaus kaip per mėnesį laiko 
bus nuspręsta, ar jai lemta 
tolyn eiti prie didesnės lais
vės ir demokratybės — ar 
atsidurti po despotizmo jun- ■ 
gu.

Palyginus su tuo, net ir

f

iškabas Kaune, ir net spaus
dinama tų chuliganų atsi
šaukimai, atvirai kurstan
tys tautinę neapykantą ir 
kerštų atskiriems žmonėms.

Lygiai taip kitąsyk elgda
vosi ir Rusijos caro cenzo
riai. Tas privilegijas, ku
riomis šiandie * Lietuvoje 
naudojasi krikščionys de- 

‘mokratai, tenai' turėdavo 
“istinno russkije liūdi”.

Apžvalga
UŽKIETĖJIMAS GRIEKUOSE. 

_____ _____ * . r j

“Draugas” jau buvo prisipaži
nęs, kad jokio bloko tarpe Lie
tuvos socialdemokratų, valstie
čių liaudininkų, bolševikų, žydų 
ir lenkų nėra. Jisai buvo prisi
pažinęs net, kad negalima sakytu 
jogei tos partijos buvo susitaru
sios bent tam vienam balsavi
mui, kurio tapo nuverstas Gal
vanausko kabinetas.

Bet, atsipeikėjęs jisai vėl ėmė 
kartot savo senąjį melą, pridėda-

‘ mas prie jo dar daugiaus melų. 
Vakarykščiame savo numeryje, 
pav. jisai išspausdino Rymo-Ka- 

simai yra mažos svarbos, ka- talikiškos fedaracijos apskrities

Uetuvon ir kitur užsieniuoiei 
(Atpiginta)

Metams ..................... $8.00
Pusei metų ___ __________  4.00
Trims mėnesiams ...........—.........2.00

Pinigus reikia siųsti pašto Money Klaipėdos ir Vilniaus klau- 'pav. jisai išspausdino Rymo-Ka- 
ordenu, kartu su užsakymu. į simai yra mažos svarbos, ka- talikiškos fedaracijos apskrities 

Į dangi nuo to, į kokį kelią pa- atsišaukimą, kur tarp kitko sa
koma : , j

“Kaip perkūnas iš dangaus 
trenkė žinia, kad žydų-bedie- 
vių-lenkų blokas suardė Seiiftą 
ir mėgins pavergti milionus 
katalikų Lietuvoje po savo 
būrelio jungu.”
Apie klerikalų prasimanytą 

“bloką” čia jau neapsimoka kal
bėti. Visi žino, kad tai yra’me
las. Žino taip pat visi, kad Sei
mą išvaikė ne žydai arba “bedie
viai”, bet krikščionys demo
kratai.

Vienok “Draugui” da ir 
melagysčių neužtenka. Jisai su 
savo federacija drįsta tvirtinti, 
kad klerikalų priešai Lietuvoje 
sudarą tiktai “neskaitlingą bū
relį”, kuris norįs pavergti kata
likus! Tuo gi tarpu paskutiniai 
rinkimai parodė, kad visas kle
rikalų blokas turi mažumą tarpe 
Lietuvos piliečių. Pagal skaičių 
balsų, kiną gavo krikščionys de- 

kraščiai dažnai yra išmar- mokratai, jiems priklausė Sei{
i-______ •_ •!_____  1___ ne J' • A „ _• y. noS

BARA SAVUOSIU
IR GIRIASI.

bara 
kam

Penkiadienis, Bal. 13, 1923

Mažiau kaip 
mėnuo.

teks vidujinis Lietuvos gy
venimas, priklausys visa

______  Lietuvos ateitis. Despotiš- 
Ligi rinkimų j Lietuvos kai valdoma Lietuva ne tik' 

Seimą belieka mažiaus, kaip neįstengtų išlaikyt Klaipė-1 
mėnuo laiko. Taigi, drau- dos kraštą ir atgaut Vilnių, 
gai, kuriems rupi, kad Lie-' bet nepajiegtų nei savo ne-j 
tuvoje laimėtų darbo žmo- priklausomybę apginti nuo

• i priešų. Nes ar žmonės tu-
retų pasiryžimo guldyti savo 
galvas už šalį, kurioje jie bu
tų pavergti?

Taigi Amerikosytietuviai 
darbininkai tegu /suskumba 
ateiti pagelbon Lietuvos lai
svės gynėjau) 
savo aukomis 
aldemokratus

Brooklyno “Vienybė” 
So. Bostono sandariečius, 
jie suardė socialistų prakalbas, 
ir sako:

“Nekliudykime jų (socia
listų) kalbėtojams, kaip tą 
daro komunistai su klerika
lais”.
šitas patarimas yra visai vie

toje, bet “Vien.” prasilenkia su 
liesa, kuomet ji giriasi, kad 
tautininkai iki šiol pasižymėję 
didesniu tolerantiškumu sveti
mai nuomonei, negu kitos sro
ves. Praeities rekordai rodo vi
sai ką kita. Mes čia priminsi
me liktai kai kuriuos fak
tus.

Ar “Vienybe” užginčys, kad 
tautininkų vadas Dr. J. šliupas, 
per Keletą metų keikdavo so
cialistus “benkartais” ir net 
lygindavo prie “arkliavagių?”

Ar ji užmiršo, kaip tas pats 
Šliupas, viešose prakalbose, 
kritikuodamas” socialistų te
oriją apie klasių kovą, šitaip 
ISvadžiodavo: “Visų žmonių 
dantys yra balti, bet su socia- 

I tistu, kuris tokią teoriją pri
pažįsta, aš bijočiau susitikti 
tamsiam miške?”

Ar “Vienybe” pati nedėjo į 
savo špaltas to paties šliupo 
atsišaukimo delei aukų rinki
mo Lietuvių Dienoje, kur bu
vo pasakyta, kad, feigu socia
listai rinks aukas b« klcrika- 
liniai-tautinio komiteto leidi
nio, tai jie bus “imami už ke
teros”, kaip kokie vagys ir ap
gavikai?

........................................... ........ .....................

Sveikatos Dalykai
t - -■

Socialinės ligy prie
žastys.

Rašo Dr. A. J. Karalius.
3303 So.. Morgan St., Chicago. '

syti reiškia gaudytu.durnus, o 
nepaisyti iš kur tie durnai ei
na. Senovės arba ir musų lai
kų burtininkai turi visokių žo
lių nuo visokių skausmų: jiems 
ligos priežastys nežinomos^ 
Modernus daktaras pirmiausia

visų Jigy. 
virsta sau- 
Modernus 
apsaugoti

nes, sukruskite!
Šie Seimo rinkimai tai yra 

Jyg kryžkelė Lietuvos kelio
nėje į nepriklausomų gyve
nimų. Jie nuspręs, ar Lietu- 

. va eis laisvės ir demokraty
bės keliu, ar smurto ir des
potizmo keliu.

Pirmutinėse kovose Lietu
vos liaudis laįmėjo pusėtinai 
daug teisių: visuotinų balsa
vimų^rėspubliką, žmonių 
renkama^savivaldybes ir tt. 
Bet dabar toms teisėms jau 
grasina pavojus. Tie gaiva
lai, kurie pirmiaus stojo už 
monarchijų, kurie piršo Lie
tuvai karalių Urachų, kurie 
jiega mėgino nuslopinti dar
bininkų judėjimų, — dabar 
vėl kelia savo galvas.

Jie stveriasi legalio ir ne- 
legalio smurto priemonių 
liaudies pavergimui.

Jie neteisingai išaiškino 
rinkimų įstatymų, kad suda
rius sau dirbtinę daugumų 
Seime. Jie pasigrobė į savo 
rankas svarbiausias vietas 

^valstybėje ir, pagalios, kho- 
m^t Seimas pasipriešino’jų

Ar “Vienybes” redaktorius, 
p. J. O. Sirvydas, savo laikraš
tyje nepravardžiuodavo socia
listų “tautos išgamomis” ir ki
tais šlykščiais žodžiais?

Norint, šilą litaniją butų ga
lima tęsti per keletą spalių. 
Bet jau ir tų faktų, kurie yra 
augščiaus nurodyli, pakanka,

ir šituAad kiekvieifani aišku 
. ’ jogei tolerantiškumu tautiniu i e n i o 11 <’

Cenzūra

Paremkite 
uvos soci-

Ateinantys iš Lietuvos lai-

ginti baltais tarpais vidury
je straipsnių. Tai yra Lie
tuvos cenzoriaus darbas.

Bet cenzorius kandžioja 
tiktai opozicijos spaudų, o 
ne krikščionių demokratų. 
Net tokie straipsniai kleri
kalų spaudoje, kur teisinama 
kriminaliniai darbai arba ra-1 ri uždėti savo juhgą anti-kleri- 
ginama p$e tokių darbų, pa- kalinei daugumai.

ine tiktai 32 ar 33 vietos iš 78. 
Ir net po to, kai jie išaiškino pa
lankiu sau budu rinkimų įstaty
mų (su liaudininkų pagelba), 
jiems teko tiktai 38 vietos, t. y.
mažiaus kaip pusė. #

Taigi, tikrenybėje,Yne “bedie
viai” stengiasi pavergti katali- 
kus^bet klerikalinė mažuma no-

kai anaiptol negali pasigirti, 
kaipo savo nuopelnu. Atpeiič, 
jie yra praeityje pasižymėję be
veik tokia pat fanatiška neapy
kanta socialistams, kaip kuni
gų sukurstytieji parapijonys 
— laisvamaniams.

Tas, kų mes šiandie mato
me tarpe So. Bostono sanda- 
riečių, yra niekas kita, kaip 
Atkritimas. į senąją tautininkų

Redakcijos Atsakymai

Šitaip atkakliai nusidedamas 
tiesai, “Draugas” ne tiktai 
griešija, bet ir rodo savo “užkie
tėjimą griekuose”. Nejaugi ji- 

_ _ sai visai nesibijo “Pono Dievo”, 
tiems chuliganams, kurie kurio vardu jisai nuolatos gąsdi- 
degutu ištepė nelietuviškas na kitus ?

lieka cenzoriaus neliesti. Juo 
dašimtiškos “darbo federa
cijos” organe, pa v. ištisos 
špaltos prirašoma pagyrimų

| Literatūros Darželis
Padegėlis Kasmatė

j Užžėlusių takų dainius
' [Antanas Vienuolis]

/ (Tęsinys)
| ' Jau kurkus indomesnis ir būdas ir gy

venimas, ir moraline struktūra vaizdų, pie
šiamų apysakose “Pati” ir “Grįžo”. Apy
saka “Pati” pradedama katorgininkų tarpu
saviu pasipasakojimu savo gyvenimo, ir 
kaip kas pakliuvo į tų katorgos požemio 
urvų. “Klausau aš jūsų, nelaimės draugai, 
ir stebiuos: vieni skundžiatės patekę į šitų 
užburtų verpetų, į šitų kalėj imą, būdami 
valkatos, nes jauni būdami nedasiekėt jokio 
mokslo; kiti dėl savo neturto, nelaimių, 
nepasisekimų; dar kiti kaltinate žmones, 
kurie šiuo ar tuo sulaikė jūsų plėtotę, pa
vergę, nunuodiję jūsų dorų, sielų; dar kiti, 
girdėjai, sakote neišmokę jokio amato, sa
varankio darbo*. Aš, nelaimės draugai, 
žemiau už vištas nutūpiau, — nors tiesų 
pasakius, su ereliais niekuomet nebuvau ir 
iškilos - visai kitaip ir kitais keliais...”

Toliau tasai karžygis pasakoja, kaip jis bai
gė girių institutų, gavo gerų valdiškų vietų, 
kur galėjo valdžios pinigus eikvot ir nie
kuomet’ į teismų nepakliut, gavo jaunų gra
žių gana turtingų pačių ir tt. Bet kaip tik
tai jo ^pražūtis ir buvusi, ja žodžiais ta
riant, jo pati. Jisai — lietuvis, valstiečio 
sūnūs, grynai lietuviško budo ir lietuviškų 
palinkimų. Jo pati — aristokrate, ji, gi
rių mdškiną paniylusi visa širdžia, bet nie
kuomet jo nesupratusi. Jis svajojo apie 
tylų šeimyninį gyvenimų, apie vaikus, apie 
ramių visuomeninė darbuotę, apie gyveni
mų laukuose, giriose;-Jinai — atsisakė nut> 
šeimyninio gyvenimo, \ atsisakė gimdyti, 
nes tai esu pakenksiu jos gražumui, svajojo 
apie vakarus, pokilius ir savo vyro karjerų. 
Vyras — lietuv|iškals versis: smaugiamas, 
kol dar gali išsivaduoti, tai stovi ir pasiil- 
guotinai mykia, bet kad jau būna per vėlu, 
tai galvų taip temptels, kad pats pasi
smaugs. Jinai — landus žvėriukas, vove
rė: visur įlys, visiems įtiks, visus pabovys, 
iš visų laimės tų, ko tik jai reikia. Du griež
tai priešingu, vienas kitų neigiančiu tipu. 
Žinoma, laikui bėgant, gyvenimas darės jau 
nebegyvenimas, o galas žino kažkokia ko
medija, bet vienas sau kentėdamas mykė, 
o kita—šėrė ir savo pareigas ėjo (moteries,

• r, 1

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. Stulgiui, Chgo. — Tamsios 

ir Just. Dudieno noru, aukotus7 
$2 pasiuntėme ChiCagos Komi
tetui Lietuvos našlaičiams šel-

Pašieptam Vaikinai. :— Visai 
privatinis dalykas; nedėsimę.

M. K-kui. — Mesk tamsta ei
lių rašyimąi. Niekui. Dėkingi 
busim už žinutes. '

Asihuo yra visuomenės są- Modernus daktaras pirmiausia 
lygų padaras, organinės cvoliu- .stengiasi surasti ligos priežastis, 
cijos produktas. Asmuo, žino- jas kiek galėdamas pašalinti, 
ma, yra ir gali būti toks, kokiu pagelbėti kūnui kovoti su ligą 
draugija jam leidžia būti. Ben- gaminančiomis aplinkybėmis 

ir perais, jei tokių randa. Nes 
modernus daktaras žino, kad 
žmogaus kūnas yra svarbiau
sias faktorius ligos pašalinime; 
tai yra stiprus kūnas.

Mes visi turime paveldėtos 
arba įgytos atsparos ligoms; ki
taip mes visi senai 'būtume iš
mirę. Bakterijų visur pilna ir 
mes su jomis kasdien susidu
riame, o tiktai sulyginamai ma
ža dalis apsergame. Kodėl? 
Musų kūnas visuomet prisiren
gęs kovoti su liga ir labai daž
nai šitą kovą laimi. Ačiū ši
tai iiergalei mes nuo ligos pasi- 
liuosuojamc. Jei .kūno apsau
gos armija iškrikus, tai liga jį 
greitai sunaikina. Sveikatą ir 
atsparą nuo ligų randame tik
tai sveikame kūne. Ir dėlto ne 
visus lygiai ta pati liga suvargi
na, ne visi lygiai pasveiksta. O 
kad musų kūnas butų sveikas ir 
tvirtas, nuims reikia, paprastai 
kalbant, įgyventi higieniškai’’, 
t. y. tokiose sąlygose, kuriose 
kimo apsaugos armija galėtų 
tarpti, o ligoms nebūtų pragu
mų vystytis. O kadangi tas va
dinamas higieniškas gyvenimas 
galimas tiktai [li^ieniškoj (to
kioj, kuri klauso hienos nio-

dra kilme, visus valdančios są
lygos, paveldėjimas ir pragu
mai gyvenime sudaro visa tai, 
kuo asmuo gali pasigirti, kas 
•jame gera ir kas bloga. Jei 
draugija sveika, tvirta ir iš
mintinga, tai ir asmuo bus 
sveikas, tvirtas ir išmintingas, 
ir atvirkščiai. Galvočių drau
gijoj asmuo galvočius; žioplių 
draugijoj asmuo bus žioplas. -

Ir ligas, aplamai imant, as
muo gauna iŠ draugijos: drau
gija jam suteikia linksmybių ir 
skausmų.

Apie bakterijas kaipo ligų 
priežastį musų spaudoje jau be
ne perdaug prirašyta, bet ir 
bakterijų mes gauname iš 
draugijos. Jei nebūtų tų sąly
gų, kuriose musų draugijoj 
bakterijis veisiasi ir tarpsta, 
tai, žinoma, ir bakterijų nebū
tų. Mes pasiimame svarbesnį 
uždavinį: bandysime paieškoti 
ipania tingesnių] ų priežasčių

musų ligų. Bandysime išaiškin
ti didesnę dalį visų tų sąlygų, 
kuriose musų ligos gali tarpti 
ir plėtotis. Bandysime nuodug
niau išgvildenti klausimą: ko
dėl musų civilizuotoj ir kultū
rinėj draugijoj yra tiek daug 
įvairių ligų. ’ |

Pirmiausia turime pasakyti 
kas, musų prasme, yra “liga”.

socialinių priežąsčių 
Modernoji medicina 
gojamąja medicina, 
daktaras stengiasi 
nuo ligų, o savo veikime jisai
priverstas susidurti su sąlygo
mis ir aplinkybėmis draugijoj, 
kurios atsako už ligų išsiplėtoji- 
iną. O kadangi, kaip matysi
me, skurdas yra bene svarbiau
sia priežastimi visų kančių ,ir 
rigų, tai modernus daktaras ne
gali nematyti visų blogybių šal
tinio. Kitaip, sakant, modemus 
daktaras, eidamas savo parei
gas, privalo švitsli 
privalo būti ir 
kurie kovoja

,žmonių naudojimu. Modernioji 
medicina didesnę dalį ligų pri
skiria prie nereikalingų, prie 
tokių, nuo kurių galima ir rei
kėtų apsisaugoti, 
mokslas turi tikrų

žmones, 
dirbti su tAis, 
su skurdu, su

kioj draugijoj, kuri netoleruoja 
ligų, stengiasi visais galimais 
budais su ligomis kovoti. x . 1/LIUČI1& Ilį'lMlIIS KUVVU, -----

Ir štai:, liga mes Čia vadiname tad galime dar aiškiau pasaky-
visokį musų kūno arba proto 
pakrikimą, mažinantį asmens 
tvirtumą, suteikiantį jam skau
smų, trumpinantį jo amžių ar
ba jį marinantį. Tas pakriki
mas gali būti staigus (staigi li
ga, sužeidimai), lėtas (chronine 
liga), nuolatinis (nepagydoma 
liga), musų kunui kenkiąs ma
žiau ar daugiau, arba jį visai 
naikinąs. Liga visuomet (apart 
sužeidimų) ardo visą kūno me
chanizmą, ne vieną kokią nors 
jo dalį, nors vienoj kokioj nors 
daly jos veikimas daugiausia 
jaučiamas arba pastebimas. 
Pv. plaučių uždegimas naikina 
visą kimo mechanizmą, nors 
plaučiams daugiausia blėdies 
padaro. To negana. Ligos ar
domam kūne, įra protas: liga 
griauja mechanizmą kūno ir 
dvasios. Ieškodami priemonių 
ligai pašalinti šitai neturėtu
me užmiršti. Išmintingas gy
dymas pirmiausia sumažina ar
ba visai pašalina pagrindines li
gos ]>ptežastis. Skausmas yra 
ligos simptomas aT|>a ženklas, 
gamtos signalas duodąs gydyto
jui siųlo galą. Mažinti skaus
mus ir ligos priežasčių nepai-

ti: ligos tarpsta ten, kur tole
ruojama skurdas, žmonių nau
dojimas. Už vaikų mirimus, už 
didesnę dalį susirgiinų,. apla
mai kalbant, už ligas, mes tu*- 
rime daug teisių kaltinti draų-

Medicinos 
du apsau

goti žmones nu\> ligų. Jei gydy
mas nevisuomet sėkmingas, 
tai apsaugojimas duoda gražių 
ir tikrų rezultatų. Medicinos 
mokslas nieką neslepia ir netu
ri ką nuo žmonių slėpti. Tiktai 
gaila, kad daktarams leidžiama 
pasakyti, o kai reikia padaryti, 
tai šaukiama politikieriai ir di
plomatai, kuriems žmonių svei
kata labai maža terūpi. O dar 
vienas kitas žiophitčlis žmoge
lis pasako: daktarams, girdi, 
nėra vietos politikoje, jie pri
valo užsiimti savo darini, t. y. 
žmones gydyti... žinoma, „tai 
kalba tie, kuriems nerupi ligi] 
naikiu inlas.

Dabar galime, kiek platėliau 
pakalbėti
socialines ligų priežastis. Gali
me įvardyti tas ligas, kurių bu
vimą jyalaiko musų dienipdrau
gija. štai šitos ligos: džiova, 
didesnė dalis mitybos organų 
ligų (įvairus skrandžio ir žar- 
iių uždegimai, jaknų ligos, ka
sos ligos, visokios rųšies tifai, 
didesnė dalis apendicitų, cukri
nė liga, dispepsijos, etc.), veik 
visos inkstų ligos, širdies ligos, 
plaučių uždegimas, veik visos 
kitos plaučių ir aplamai kruti
nės ligos, verikocclčs, hemoroi- 
dai, visit rupturos; sifilis, go
norėja ii>sankroidai, bubonai ir 
tukskmčiai įvairių pasekmių 
šilų ligų; didesnė dalis vaikų li
gų; didesnė dalis vadinamų ap
krečiamųjų figų; /naler'ija, 
cholera; visos industnnės ligos; 
didesnė dalis sužeidi^ių; dides
nė dalis odos ligų; didesnė da
lis nėrvų ir proto ligų; veik vi
sos vadinamos moterų ligos, ir 
t. t.

apie svarbesniąsias

Jųs žinote, kad musų drau
gija toleruoja ir net užtaria 
žmonių tamsiu imą įvairi ų-į vai
riausiose formose. Jus žinote 
kiek tamsinimo įstaigų bujoja 
musų vadinamoj civilizuotoj 
draugijoj, kiek visokio plauko 
fanatizuotojų puikų gyvenimą 
pasidaro. O kur viešpatauja 
tamsybė ir prietarai, ten skur
das ir ligos tarpsta. Ačiū tam
sumui ir prietarams asmuo at
eina į šį svietą su tėvų ir tėvų- 
tevų ligomis. Ačiū prietarams 
ir tamsumui asmuo apsikrečia 
nereikalingomis ligomis ir pa
skui kitus jomis apkrečia. Tam
sumas palaiko pavojingiausias 
ligas. O ir čia, žinoma, drau
gijai tenka primesti didesnė 
dalis kaltybės. '

Medicinos mokslo nuopelnas
yra tiktai tame, ant kiek jo Jnane, tai aš šokau Į^er tvorą 
įtaka paveikė į naikinimą šitų

Vistiek kaltas.

Teisėjas: —Tamsta nori, 
kad šis džentelmenas užmokė
tų tamstai už sudraskytas keli
nes. Bet čia du liudininkai 
liudija, kad jis savo automobi
liam anaiptol tamstos nesiekė.

Skundėjas: — Siekti tai ne
siekė, bet kai aš papiačiau jį 
atlekiant automobiliu tiesiai į

ir kelines susidraskiau.

ne žmonos!). Ir gal butų taip visų gyveni
mų nusikomedijį, .jei visai netikėtas, 
nors ir paprastas įvykis nebūtų viskų is 
vagos išsukęs, jeigu šios dvi priešingybi 
nebūtų susitikusios moralinėj plotmėj,—ne 
los moralės, kurių nulemia bažnyčios ar 
cerkvės palaiminimas, bet tos morales, ku
ria remias žmogaus sąžinės grynumas. Ir 
tai atsitiko šitokiu budu. Jų jungtuvių 
metinių sukaktuvių dienų jo žmona padarė 
didelį pokilį (tais metais aštuntų iš eilės). 
Vyrui tie pokiliai jau buvo atsibodę, jis sta
čiai biaurėjos jais, bet žmonai priešintis 
nedrįso. O jinai prikvietė visokių tipų, ky
šininkų, apgavikų, tačiau kurių pagalba bu
vo galima jos vyrui karjerų padaryti, ir ji 
privertė jį su tais tipais būti kuomaloniau- 
siu ir net bruderšaftų gerti. Svečiams išsi- 
skirstant jis, kaip visuomet, turėjo lydėti 
namo girto tardytojo žmonų. Pakeliui jinai 
norėjo primeilihti, duodama suprasti, kad 
vyras girtas ir greit neišsipagirios, bet jis 
net nemandagių budu jos mcilinimos atsi
kratęs. Bet grįsdamas namo mato ant til
to stovi kažkokia moteriškė, skara apsigau
busi, tačiau iš visko matyti, kad jauna ir 
karšta. “E!—tariau sau,—kas jaunas bū
damas nenusidėjo Dievui ir žmonėms, tas 
ir jaunybes nematė! Kas ji tokia butų, pri

eisiu ir gana! Jei ji prostitutė, tegu atvirai 
pasako man, kadi j i yra tokia, — aš tai]/ no
rėjau išgirst iš žmogaus lupų teisybę, ko
kia ji butų, bet tik teisybę, nes jau senai ne
sikalbėjau su žmogum, kuris su manim ne
politikuotų, nepataikautų, neveidmainiau
tų. Galop baisiai norėjau keršyti — sau, 
pačiai, visuomenei ir tai nežinomai mote
riškei.. . ” Bet vos tik priėjo prie jos ir pa
sisiūlė palydėti jų, kaip toji moteriškė dro
žė jam į žandų. Pasirodė, tai jo pačios bu
tą! “Pati, inepasakiusi man nei žodžio, 
kažin kaip kleistai sušniukštė nosimi, nesu
raukusi veido, apsipylė ašaromis ir parimo 
ant geležinių tilto turėklų. Tik dabar su
pratau, kaip ji mane mylėjo ir kaip aš ją’ 
savo pasielgimu įžeidžiau. Atvirkščiai, ji 
butų apsimetusi apalpusi ir tuojau nugriu
vusi, bet dabar jos nelaimė buvo tokią? di
delė ir žaizda tokia opi, jog ji nebesuradusi 
nei žodžio, nei pasielgimo joms išreikšti, 
tiktai tylomis apsipylė ašaromis... ” Taip 
tuomet jis paliko savo pačių ant tilto vcr-l 
kiančių ir nuėjo klajoti nežinomais keliais. 
Buvo Tibete, Sibire, Induose, Japonuose, 
Kinuose, išvaikščiojo pėsčias visų Eiropų, 
kelis kartus buvo ištisais metais kalėji
muose... Buvo ir į savo namus užsukęs, į 
lėvyškę. “Kad ne senos liepos, ir keletas

išlikusių beržų, tai savo/sodo bučiau ir ne
bepažinęs. Aš tik stebėjaus, kad viskąs 
buvo padaryta taip, k/ip aš juos kitada bu
vau įmokęs... Tačiau sode takeliai užsine
šę žole, o obelys senai nebepakasamos ir 
kalkiais nebeapitepamos, daugybė skiepų 
nudžiūvę... Klojimo pašaly pažinau tuos 
pačius geležies arklus ir akėčias, kuriuos 
kitada jiems buvau atsiuntęs...” ir tt,. Ap
sidairęs prislinko prie lango (buvo vakaras 
ir viduj su žiburiu) ų^sižiurėt, kas tenai 
dedas. “Stale degė mažulis, surukęs ži
bintėlis; stalo gale’ sėdėjo susitraukęs, lo- 
pyŪTkiUiailiniais apsigaubęs, apšepusia bar
zda ir baisiai pasenęs tėvas, šalia jo stovė
jo vyresnioji sesuo Anelė ir trupino jam 
į dubinėlį duonos plytelių. Tuojau pama
čiau ir abu jaunuoju broliu, buvusiu gim- 
nazininku (jiems seniau pinigų atsiųsda
vo) : vyresnysis Olesis, matyti sus tikęs sy 
saVo laime, sėdėjo trobom vidury žemame 
suolely ir, suko pančius, o jaunesnysis, Pet
ras, apsivilkęs kailiniai^ ir pasiuvęs dide
liais mediniais gulėjo aukštieninkas suole.

(Bus daugiau)



NAUJIENOS. Chicago; HL
— ........ .. ................... ..........• Į ■ ■■■■ —

Penktadienis, Bal. 13, 1923

Lietuvai pagra
žinti Draugijos 

atsišaukimas
Broliai Amerikiečiai.

2jų Kelnių Siutai
1 *

LOT 3 — Suaugusiems ir jauniems 
vyrams ŽJ.ių kelnių siutai iš wor-

juos vi-
j v^eną

dvi gru-

syti. Nepaprastai geros $28 
vertes po__________________

LOT 1 — Suaugusiems ir jauniems 
vyrams 1 ir 2 kelnėmis siutai, ge
rai nešiojasi, maišyti. Tikrai spe
cialu kaina parsiduoda $16 
po

Iš New Yorko pirkome apie 800 siu- 
I ■ *

tų tokiomis kainomis, kad nusistebėsi
te! Skaitykite vyrai ir veikite!

LOT 2 — 2-jų kelnių siutai suaugu
siems ir jauniems vyrams, tikri 
vilnoniai worstads, cassimeres ir 
ševjotai. Naujausių $23 
styhų ,

475 moterims pavasariniai siutai

n

tikrai vilnonių 
poiret twill, tri- 
ir novelty ka-

Tik Jcą gavome iš New 
Yorko ir dabar yra iš
pakuojami dideliam su- 

II baliniam išpardavimui.
Mes manome

H sus parduoti 
diėną. Y ra
pos!

Siutai 
siūlų, 
cotine
mel’s plaukų.
Pasiūti tiesių linijų ir 
bliuzių modelių ir bak
simo efekto — šilki
niais pamušais.
Juodi, navy, cococa, 
tan ir žalu Embroi- 
dered ir bekded

$18.95

$24.95
Verti nuo $30 iki

Mergaitėms Dresės 
Naujausi modeliai vi
sokių pavasarinių iš
dirbinių, rankomis, ap 
siūti. Mieros nuo 7

$1.75

Lietuvai Pagražinti Drauigja 
jau pernai kreipėsi savo kvieti
mu į visą Tautą, ir į savo brolius 
ir seseris Amerikoje, prašyda
ma padėti Draugijai pasiekti 
taip svarbų kultūriniame gyve
nime tikslą, šitas atsišaukimas 
rado gerą dirvą. Dabar ji, Drau
gija, kreipiasi vėl į visą tautą, 
ragindama visuomenę organi
zuoti Medžių sodinimo šventę, 
kaip savotišką lietuvių kultu- 
.ros apsireiškimą.

Broliai Amerikiečiai! Prisidė
kit prie šitos Tautos-gamtos 
šventės, švęskite ją Amerikoje 
su mumis, kad turėtumėt gyvą 
žaliuojantį sąryšį su savo tėvy
ne. x

Draugija pakviesta dalyvauti 
švedų Gokuburgo j iibilejaus 
šventėj. Dr-jia parodys ten Lie- 

luvos miestų planus! Draugija 
'.nutarė, imtis atgaivin

ti Lietuvos istorines vietas: pi
liakalnius, griuvėsius ir t.t.

Broliai Amerikoje! Jei jus 
mylite savo tautą, savo tėvynę, 
padėkit mums. Gelbėkit atgai
vinti Lietuvos istoriją, jos bran
gias vietas! Atsiminkit, kad 
istorinės vietos yra kiekvienos 
tautos brangiausias turtas.

Sudarykite “'Lietuvai pagra
žinti Fandą” arba “Istorinėms 
Vietoms Atgaivinti Fondą” arba 
ir “Centraliniam Lietuvos So
dui Įsteigti Fondą” — kaip jus 
norit. Turėkit omenėj, kad to
kiu budu statote sau amžinąjį' 
gyvą paminklą. Padėkit mums 
padaryti iš musų tėvynes •kultū
rinį kraštą. Koks sūnūs, kokia 
duktė gali užmiršti savo matiną? 
Ar galite jus užmiršti savo tė
vynę? i

Todėl susidarykit į “Lietuvai 
Pagražinti Komitetus” ir dirbkit 
energingai. Atgaivinta ir ža
liuojanti tėvynė bus dėkinga.

Su tikra pagarba,
Lietuvai pagražinti Draugija

Centro Valdyba.

rovskio, kap. Steponaičio ir A. 
Randomanskio.

žengdami į antrus leidimo 
metus, rhusų naujas židinys eko
nominiam ir finansįniain pri
brendusių reikalų pažinimui ir iš 
dirbimui toj specialėj sferoj ti
kisi, kad ir toliau apie jį grupuo- 
sis suinteresuotos įstaigos ir 
organizacijos ir bus visokeriopa 
paspirtis iš musų darbuotojų ii 
inteligentinių sferų pusės. Mu
sų ekonominis įsigalėjimas ir 
materialis sustiprėjimas toj sfe
roj musų nepriklausomo valsty-, 
binio gyvavimo gali daug toliau 
pažengi pirmyn, jeigu sa
vo ekonominių ir finansinių tru
kumų ir reikalų išaiškinimui, 
kelių radimui,' jiems įvykinti 
mes visi susijungsim į vieną vie
netą, ir jeigu musų valstybinės, 
tautinę?, 'luomų ir kitokios su
dėtinės atstatomosios ir organi
zacinės pajėgos susilies į rvieną 
galingą vienetą, į sujungtą har
monizuotą procesą \ beaugančių 
gamybos jėgų, bestiprėjančių 
materialių išgalių.

Taip sukoncentravus jėgas ir 
pinigines 'ISšas artoinančiais ine- 
tais mums lengviau bus pasiek
ti užbrėžtą tikslą — leisti kas 
mėnuo savo vienijama organą, 
kuris stengiasi kuo geriausiai 
špildyti savo pastatytus uždavi
nius (žiųr. pirmąjį str. “Musų 
uždaviniai” žurnalo 1 N) ir tapti 
visų pribrendusių reikalų reiškė
ju musų atgimusioj ekonom. ir 
finansinėj srpbyj.

Be bendro ekonominio ir fi
nansinio turinio straipsnių, že
mės ūkio, pramonės ir prekybos, 
credito ir finansų klausiniais, 
užsienio ekonominių ir finansi
nių santikių apžvalgos žurnalo 
“Liet. Ūkis”, ypač paskutiniuose

keturiuose jo nemeriuose yra 
platus ir turiningi skyriai: 1) 
Korespondencijos ir visų Lietu
vos vietų, iš okupuotos Vilnijos 
srities ir iš Klaipėdos y rašto; 
a) Kronikos — vidaus-dr užsie-
nio, duodančios įvairiausių sta
tistinių ir informacinių žinių; 3) 
Bibliografijosxsu recenzijomis ir 
sąrašais naujų knygų ir žurna
lų iš ekon. ir f masinės srities; 
4) Prekybos-pramonės, techni
kos ir finansų informacijos sky
rius su įvairiomis žiniomis apie 
reikalavimus ir siūlymus įvai
riose niusų ir užsienio ūkio ir 
materialio gyvenimo srityse.

žurnalo “Lietuvos Ūkis” pre
numeratos kaina yra: Lietuvoj 
10 IKų, Amerikoj 2 dol. me
tams.

Adresas: “Lietuvos Ūkis”, 
Laisvės Alėja 43, Kaunas.

Kahinas 
1923, III. 20.

šilkinės pančiakos 
Moterims Esbre Šilko 
Pančiakos,/ su pyra- 
midinėmis kulninyj 3 
siūlių iš užpaAtio. 
Specialė _ Ogc 
kaina wwv

Rankiniai kapšeliai
Moterims ’ mergi
noms, vilkių spalvų 

 

ir styliu/su primiera- ■

$1.89

šviesą ir pajiegą suvedame į penus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacijr. Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, I’res.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

vimu 
rytoj/po

PABA1GTI NAUJO EKONOM. 
IR FINANS. ŽURNALO “LIE
TUVOS ŪKIS” IŠLEIDIMO ME

TAI.

Ar jus žinote, Kad —
Laike periodo nuo Liepos 1, 1921 

iki Balandžio 30, 1922 tik 1,257 lie
tuviai buvo įleisti į šią šalį? Ar ^ųs 
žinote, kad paprasti cigaretai turi sa
vyje paprastą tabaką, bet Hehnar 
Tu i kiški Cigaretai turi 100 % gryną 
Turkišką Tabaką ?

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių

ITALIŠKU
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ^
Geriausių 

pasauly. ilflJhįjE?
rantuoja- fv '2^- mMH 
mos <I< Airn-jt —'j':'; 
čiai metų ji j ;
Ir žemesnė jį —— jĮjMį 
mis b aino. |: — «j įi | 
mis. negu |r — MlįuajaBfĮfifiįį
kitų' armo- Ir —— į|W|į 
nikų dirb- II Įajffiglj 
tuvių Jung. II
\ ... I .i ijonu ir I —I

Italijoj. g 
DYKAI pfr-

kčjanis armonikinė mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika iš gaidų ui 
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogas, papra
šius, duodama dykaj.
Kuatta Sercneilj Accordeon Mfg. Co. 
817 Dine Island Avė. Chicago, III.

A. Ę. STASULANI 
Advokatas \ 

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

Chambėr of Commerce Bldg. 
133 W/ Washington Street 
Telef. Franklin 1176—4946 

VAKARAIS 
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

--- ----------- -.. —........ <

J. P. WAITCHES 
LAM^YER Lietųvya Advokatai 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom St., 

Telephone' Randolph 5584 
Vakarais*. 10736 S. Wabaah Ate. 

Tel.: Pullman 6377.

Kam Mokėt Rendą
Kuomet jus galite pasistatyti savo locną namą. Jei 
jus turite lotą, išmokėtą., jums reikia tik pusės tiek 
dadėti ir jus turėsite namą. Ant likusių pinigų 

'! mes paimsime morgičiy, rokuojant tik legali nuo
šimti. Jei jus norite statyti, neabejokite, bet veikite 
tuojau. Ateikite į musų ofisą arba parašykite ir mų> 
sų atstovas ateis pas jus. Rašykite savo prigimta 
kalba ŠIANDIEN.

THE PEOPLES H^ME BIDG. CO. 
119 Federal St., 125 Martin Bldg., \

N. S. Pittsburgh, Pa.
— *■■■»■............................. -.......... - - - - — — ~ 7-"—

Ofiso Telefonas nn tt Ą DDfUlTi Buato Telefonas
Central 4104 ,U.1V* LĮ. A« ISivUIzALz Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. 

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

Penuki Daiktai Reikalingi 
Del Kiekvieno žmog

1. Gerai padarytas Drabužis
2. Geras audimas padarynei gero Drabužio.
3. Geras pataisymas, rejjjdle
4. Tinkamas išprosinim5\ ir i alymas.
5. Geras siuvėjas atlikimu ų augščiau minimu

dalykų.
Viską gausite pas.

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

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

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

tai paeina nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingo pažinimo ligos. Dkras 
ištyrimas šlapumo ir kraujo turi būt padarytas su X-ray metodu. y 
dom« radiumu,, serumu ir elektriką. Speciahs gydymas lytiškų ligų 

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

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

Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo t iki 9.

Per praeitus metus, nuo gruo
džio 1921 m. iki gruodžia 1922 
m., išėjo 7 NN. ekonom. ir fi
nansinio žurnalo “Lietuvos 
Ūkis”, kurie sudaro viso 321 
puslapių didelio formato (in 4°}. 
Mėnesinį žurnalą leisti pakol bu
vo sunku dėl to, kad tipografi- 
jos buvo apkrautos skubesniais 
darbais, sunku buvo organizuoti 
pirmais metais redakcinius ir kt. 
darbus palyginant naujoj pas 
mus ękonominiai •— finansinėj 
srityj ir dėl panašių aplinkybių. 
Visgij padedant, mokslingiem^ 
vedėjam Finansų, Prekybos ir 
Pramonės ir žemės Ūkio ir V. T. 
ministerijų, kurios sutartinai 
teikė pagalbos jaunam leidiniui, 
jis per vienerius metus atsisto
jo tvirtoje dirvoje, o išleistieji 
ypač'antrą pusmetį NN. 4—7, 
taip didumu ir turiniu, taip 'ly
giai ir savo sukonstruotu’ cha
rakteriu yra pilnai apib<ėžjfes in- 
dividualis vienetas, šio leidinio 
bendradarbių sudėtis taip pat 
jau pilnai nusistatė, nežiūrint į 
paprastus pas mus sunkumus 
sukoncentruoti pajėgas vienos 
srities veikėjų naujam darbui. 
Per praeituk metus žurnale buvo 
spausdinami straipsniai ir kiti 
darbai šių specialistų: Agr.J. 
Aleska, St. Bilevičius, V. Biržiš
ka, Daglys, J. Etingeris, prof. 
Jodelė, J. Jazdauskas, agr. V. 
Kriaučiūnas, R. Karuža, ,dr. H. 
Landau, A. Moravskis, mok. gir. 
P. Matulionis, V. Petrulis, J. 
Paknys-, A. Rimka, chemikas 
A. Rondomanski, prof. R. Rud- 
zinskas, mok. giriu. A. Rukuiža, 
ir. J. Šimkus, kap. V. Steponai
tis, V. Stankevičius, J. 
agr. J. Tonkūnas ir k.

Redakcija susidarė iš

Smilga,

A. Ma-

PAVASARINIAI TR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiurėjim-ui ir 
pasirinkimui naujus moderninius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
ternų 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, 
•537.50 ir $42.50. , Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
□verkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

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

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

lllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllm

HIIGA
ROCKFORDO

Lietuvon

809 So. Main St

Rockford, III

NATURALĖ SPALVA —NEJMONĖ

JELKE

CHICAGOJOHN F. JELKE CO.

be jokios atsako.

Kaip jis išgydė 
savo rupturą

Pvockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

MARO AR! NE
Geriausias Tepalas Dėl Duonos

Čia ir vhaHus nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Vaikai myli didelį šmotą duonos storai apteptą su Jelke 
GOOD LUCK Margarinu. Jie mėgsta jo saldų šviežų skonį.

< * ,

Ir jis yra geras dėl jų. Riebus pienas ir tyr| gardus riebalai 
yra vartojami susukime GOOD LUCK, tai yra kaip tik iš 
tokio materijolo, kokio jie reikalauja budavojimui jų stipru
mo jų augančiam kūne. Jis sudaro maistingą valgj. Jus ga
lite duoti jiems pakankamai GOOD LUCK, kadangi jis visai 
nedaug tekainuoja.

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Senas jurą kapitonus išgydė 
savo tupturą, kuomet daktarai 
buvo pasakę “Eik ant operaci
jos arba mirties”.

mnucK 
įLEOMARGARINE

_ save, 
ir Kalų gale jis pate surado 

Z——i greit, 
linksmas.

Labaj 
pigu. Kiekvienas 

privalo turėti 
kur aprašoma, 

. Ir kaip kiekvienas 
j jsavo namuose be 

gyduolės DYKAI. Bus 
rupturą sergančiam 

savo vardu ir 
dabar —

DYKAI RUPTUROS KNYGA IR 
RECEPTŲ KUPOLAS

Capt. W. A. CollingH (Ipc.Ji 
Box J581, H. Watertown, N. Y. 
Prisiųskife man jūsų rupturos knygą ir 
nurodymus DYKAI, be jokios ateakio- 
mybės iš mano pusės.
Vardaą........................ ............ ............... .
Adresas ..... ..... ....... ...............

Kiekviena taupi šeimininkė mėgsta GOOD LUCK. Ji gali 
vartoti jį ant stalo ir, taipgi dėl virimo. Jo žema kaina pa
dės jai daug sutaupyti šeimininkystes išlaidose. Jus galit 
gaut GOOD LUCK nuo Jūsų pardavėjo—ŠVIEŽIĄ.

Jo patarimai ir knygutė 
siunčiama dykai

Kapitonas Collings plaukiojo jūrėmis daug 
metuAfr jis įgavo dvigubą rupturą. Jis ne- 
tikWurejo apleisti savo plaukiojimą, bet 
turęjo eitį I lovą atsigulti net keliems me. 
tams. Jis bandė visokius daktarus. Vis be 
pasekmių. Oalų gale jis jau buvo manęs 
eiti ant pavojingos operacijos arba mirti. 
Bet jię nevartojo nieko 1 Vietoj to jis pats 
save flšgydė.

Kapitonas Coli ings išstudijavo pats 
savo ligą —\ f __L
metodą kas padarė j| sveiku labai 
Dabar jaučiasi energingas

Kiekvienas gali vartoti tą metodą, 
-paprasta, lengva\ saugu ir 
asiituo kuru turi rupįurą 
Kiipitpno Collinvs knygą, 
IpMfr jis pats išsigydė. L 
gali vartoti tą patj būdą 
trukdymų. Knyga ir 
atsiųsta kiekvienam ___ 
kurią prisius š| kuponą su i 
adresu^ Bet Siųskite tuojaus 
pakol padėsi š| laikraštj j šalj

Maistingas Valgis 
Kurį Jūsų Vaikai Mėgsta
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ji turėjo “Bailaus Daktaro” re-
A.

. I HAD AN EXPERT į I THOUGHT THEY 
’ BRIHG ’IT 00WH f | LlVED 0N DATE5 
O WDATūi " i “NUT5 GAME f ROM'

Pinigai bus naudojami švieti
mo ir pasilinksminimo rei
kalams.

DIDYOU KNOVVVVE.
HAD A FAMILY TREBi i WHERE ALI THE

Ghicagos žydai nori su
rinkti $2,500,000

CESTORSS
BOT WHAT pakt op o 

i TH e AM. 1 ?

Kuomet pirmjininkas A. 
Olis perstatė gerbiamų svečių, 
lai „biru bočiai atsistojimu bei 
aplodismentais pasveikino mu
sų didį artistų.

Kadangi ėjo repiticija, tai p. 
J. Babravičius turėjo progos 
išgirsti musų vietinius artis
tus ir susipažinti su jais. Pa
sveikinęs birutiečius už jų dar
bavimosi muzikos srityje, ar
tistas praleido vakarų su jais.

— Dailės Mylėtojas.

Tuubut joki kita tania ne
moka geriau įvertinti apšvieti
mų už žydus. Jie naudojasi 
kiekviena proga, kad išmokus 
ko nors naujo. Chicagoje yra 
apie 285,000 žiydų. Jie turi 
įvairiausių draugijų ir kultūri
nių įstaigų. Bet tatai jų dar 
nepatenkina. .‘Dabar jie pla
nuoja imiilžiniškų kampanijų, 
kad surinkus $2,500,000. Louis 
M. Coliu pareiškė, kad surink
ti pinigai bus sunaudota įstei
gimui švietimo ir pasilinksmi
nimo įstaigų. Esu tų įstaigų 
Chicagos 
stų.

Jacob 
tas aukų 
mininku.

labai truk-

M. Loeb liko paskir- 
rinkimo komiteto pir-

Drg. Martovo atminčiai 
< pagerbti susirinkimas

Ateinantį pirmadienį, bal. 
16, vakare įvyks Douglas Park 
Auditoriume, Ogden ir Kedzie 
Avė., viešas susirinkimas mi
nusio socialistų darb >tojo d. 
Martovo atminčiai pagerbti. 
Prakalbos bus anglų, rusų ir 
žydų kalbomis.

MIESTO GYVENIMAS ESĄS 
PRIEŽASTIMI PLAUKŲ 

SLINKIMO.

Ir moterys greit pradėsiančios 
plikti.

Vakar Sherman viešbutyje 
įvyko plaukų specialistų kon
vencija. Konvencijoje buvo rei
škiama ta nuomonė, jog mie
sto gyvenimas labai blogai at
siliepiąs į plaukus. Nuolatinis 
judėjimas, nuolatinis užesis 
esą vyriausi plaukų slinkimo 
priežastis.

Su vyrais jau tiek to. Bet 
tie specialistai sako, kad vi
sai nebetoli ta gadynė, kuo- 
itfet ir moterų galvos pradė
siančios “šviesti”. Esą dabarti-

ra jokios galimybės tinkamai

Iš DVIEJŲ ATVEJŲ BANDĖ 
NUSINUODYTI.

Liko pasiųsta į psichopatų li
goninę.

P-le Beari Cox, stenografis- 
tė (4501 Sheridan roatl), už

vakar dviem atvejam bandė 
nusinuodyti. Važiuodama su 
Daily ir McCloskey automo
biliu, ji nurijo nuodų. Evans- 
tono daktarai 
vidurius 
lin, kur 
jo nu
■jiasiųsta 
kur bus *iš

OH .YOO'Rę. TH£ SAP! }

ERE 15 MY LINE J | IT3 A
FlHC LINE—i

supuolę atgynė. Lungevičius 
skundės, kad Songaila jau 
kartų grūmojęs jam galų 
daryti.

ne 
pa-

Gimimai:
Chicagos Sveikatos Departa 

mente įregistruota gimę:
Petras Miškinis, 922 W. 3. 

Place, kovo 7.
Anthony Ragaišius, 3116 S 

Union Avė., kovo 11.
Casimir Bielskis, 1138 N 

Ashland Avė., kovo 25. t
Stanley Tabas, 1424 Huron 

St., kovo 27.
? Jaršis, 3942 W. 22nd St., 

kovo 24.
Dorothy Dobužis, 5124 Cry- 

stal St., kovo 20.
Lorrain šulgit, 3245 S. Mor

gan St., kovo 2*1.
Eleonor Jurgauskis, 2458 S. 

Sacramento Avė., kovo 21.
Gert rude Jurgauskis, 2458

S. Sacramento Avė., kovo 21.
Emma Urban, 1922 S. Laf- 

lin St., kovo 23.
John ir Edvard Skveris (dvy 

niai), 2531 N. Marshfield Avė., 
kovo 20.

Lydia Navickis, 4501 
Woo<l St., kovo 18.

Julia Tumas, 5232 So.
S t., kovo 25.

Josephine Jonis, 5302 
deen, balandžio 5.

John Puišys, 723 West 26th 
S t., kovo 18.

Walter Kalcitą, 2437 Station 
St., kovo 29.

South

Woo<

Abcr-

Lietuvių Rateliuose
Visi čia busime

Roselando Darbininkų Na 
mo Bendrovės klausimu

t

Alane skyriuj. mes laiku 

ano laiko gvildensime rei
kalus (domius būsiančiomis 

motinoms Ir notinona jau*, 
ay kūdikių?

Kūdikių aprūpinimas Ir pe

nėjimu yra dalyku gyvu 

svarbos šeimynai Ir tautai 
ir m<u jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kur) nes tu
rime regullariėkubi laiko
tarpiais atvirai Ir laisvai 
pergvlldentl.

i kUDIKIų 
GEROVĖS skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

kia jų jų darbščioji L. S. S. 
81 kp. Ji rengia labai smagų 
draugiškų vakarėlį ateinantį 
septintadienį, bal. 15 d., vaka
re, Draugijų Sųryšio Liuosy- 
bės svetainėj. Vakarėlis busiųs 
nepaprastai smagus, o ir pro
gramas busiųs labai įvairus.

Netik kad susirinkusieji sma
giai pasilinksmins ir užgirs 
gražių dainų ir muzikos, bet 
ir kitas siurprizas laukia north 
sidiečius tame vakafMyje: ja
me kalbės Naujienų Redakto
rius d. P. Grigaitis ir kalbės 
tais klausimais, kurie labiau
sia Amerikos lietuvius dabar 
apeina — apie dabartinę Lie
tuvos padėtį ir kokie svarbiau
si klausimai dabar prieš Lie
tu vų stovi.

North Sidiečiai visuomet pa
geidauja d. Grigaičio prakal
bų, o kad čia šalo to bus ir 
smagus vakarėlis, tai reikia 
tikėtis, kad į šį vakarėlį. su 
prakalbomis suleis visi north 
sidiečiai iki vienam. Ir jie ne- 
ąpsivils. Bus ko užgirsti, bus 
ko pamatyti, b(is>ir progos 
gražiai pasilinksminti.

Tokie gražus vakarėliai re
tai kada būna, 
leiskite progos, 
lankykite.

pijonys. Jie visų laikų karštai 
rėmė klerikalus ir dėjo jiems 
dideles aukas. Bet išėjo nesu
sipratimas su kun. Lapeliu ir 
tada tie patys kunigai paro
dė savo paraki joninis tikrąjį 
savo veidų, o vyskupo pasiun- 
tinis dar lietuvius iškoliojo in- 
dionais, kuriuos reikių ištrem
ti iš Amerikos. Parūpi jonys 
dabar sako:

Kodėl roselandiečiai neturi 
nuosavos svetainės. — Pro- 
gresyvosios visuomenės ne
rangumas. — “Aš d;ir palau- 

Ne žodžių reikia, o 
• Socialistai parodė

ksiu”.
darbų.
pavyzdį kitoms draugijoms. 
—Sekmadieniui šaukiama 
Bendrovės šėrininkų susirin
kimas.

todėl nepra- 
bet visi atsi- 
— Praeivis.

Roselando Žinios
Roselandiečiai sujudo dėl' ren

giamojo protesto mitingo 
prieš klerikalų terorų Lietu
voj.

kad
sve-

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be VOK Be
Peilio v L u Skausmo

Praktiški žmonės paparastai mėgs
ta pamatyti patvirtinančius rezultatus 
pirm negu nusprendžia ką daryti su 
išgydymu rupturos. Aš turiu šinvtus 
paliudijimų nuo kostumerių kuriuos 
išgydžiau savo metodu. Ir jie dabar 
yra sveiki ir stiprus. Pagalvokite 
anie tai ir jeigu jus turite rupturą, aš 
jfaįiu išgydyti jus taip, kaip išgydžiau 
juos, jei jus nuspręsite ateiti pas ma
ne.

Skaitykit ką Mr. Shurkus sako: 
turėjau rupturą per du metus, 

paskiau nusprendžiau, kad turiu išsi
gydyti. Suprantama, aš žinojau pei
lio operaciją, bet aš norėjau būti iš
gydytas kitokiu budu, jei tai galima. 
Aš skaičiau apie puikias pasekmes 
gydyme per Dr. Flint ir nuspre9itŽiau 
nueiti pas jį. Ir tas patvirtino ma
no gerą pasielgimą, nes jis išgydė 
mane gerai be peilio, be skausmo ar
ba išlikimo iš darbo.

Jo darbas tikrai puikus ir aš nie
ko negaliu padaryti, kaip tik patarti 
žmonėms kurie turi rupturą kreiptie^ 
pas jj ir būti išgydytais, taip kaip ir 
aš.”

Dominikas Shurkus,
6062 S. State St.

Ką aš padariau kitiems, galiu pa
daryti ir jums.
VaricGse veins $25.

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

Patarimai dykai.

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

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

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

STRAIPSNIS XV.
Kūdikio drapanos.

Kūdikio draponos turi būti padary
tos atsižvelgiant į šilumą ii' patogu
mą. Reikalinga dažnas mainymas, 
ypatingai palų, idant kūdikis butų 
šviežias ir švarus. Kūdikis patogiai 
aprėdytas kad jo drapanos yla šiltos, 
bet ne peršiltos. Jei kūdikiui peršilta, 
jis prakaituoja; o je ne — jo kojoms 
ir rankoms bus šalta, arba pamėly
nuos apie burną. Taigi, aprėdant kū
dikį, vartokite savo paprastą sveiką 
protą, visados laikydama mintyse ti
kslus, kuriuos reikia siekti; būtent, 
apsaugojimas nuo oro, ir palaikymas 
vienodos temperatūros.

Drapanos taipgi turi būti liuosos, 
kad augantis kūdikis turėtų užtekti
nai vietos vystytis ir kvėpuot’Kaip jau yra žinoma, 

pusketvirtų metų tam 
čionai tapo pradėta organizuo
ti Lietuvių Darbininkų Namo 
Bendrovė tikslu pastatyti savo 

j rastis 
vietos svetainei, mokyklai ir 
knygynui.

Apie reikalingumų svetainės, 
mokyklos ir knygyno nėra rei
kalo ir kalbėti. Dabar kįla klau- 

(Seka ant 7-to pusi.)

Ir mes eisime į protės- nani.j} kuriame turėtų
to mitingų. Jeigu jau čia, kur 
kunigai tiek valios neturi, o 
jau taiip elgiasi, lai jkajip jie 
elgiasi pačioje Lietuvoje, kur 
jie turi pilniausių valia? Ten 
turbūt dėl jų ir gyvent nebe
galima. Reikia prieš juos pro- 
testuot.

Ir taip mes, roselandiečiai, 
šiandie vakare eisime į didįjį 
protesto mitingų Strumilo svo
tą inėję. Mes parodysime, kad 
iribs tebesame tais veikliais 
roselandiečįiais, kokįais buvo
me keletu metų atgal ir kad 
mums Lietuvos laisvė 1___
apeina.

Taigi — visi į protesto mi
tingų — ŠIANDIE.

— Roselandietis.

Cicero koncertas

apie 
atgal

Račiūno paveikslai
RAČIŪNO visi nauji kruta

ni! paveikslai, ką tik (parga
benti iš Lietuvos, pirmu kar
tu rodomi Chicagoje, Šiose vie-

labai tose:

“Birutės” choras ir jo solistės 
dainavo ciceriečiams. — Pu
blikos buvo labai daug.

Balandžio 8 d. Cicero Pa-

Pėtnyčios ir Subatos vaka
re, Balandžio 13 ir 14 dd., šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 
•32nd PI. ir Au’burn Avenue., 
(Bridgeport).

Nedėlios ir Panedėlio vaka
re, Balandžio 15 ir 16 dd., J. 
Elias svetainėje, 46ta ir Wood

GROSERNINKŲ ATYDOS
Kreipiame atydos visų groseminkų 

j šios dienos apskelbimą — Jelke Good 
Luck Margarine. Tas įimnpiruuus 
yra labai gardus ir vaikai jį labai

Tas margarinas

Wnini<4 klimbns surenue Lino- mSgsta' Lai kiekvienas groserninkas ,saipims Kilimas suitnge Jziiio • pasirupina jo gauti kick gaiima dau_

. i
Palai.

Pala yra įkiriausia dalis kūdikio 
draparlu. Jas turi pagaminti iš min
kštos, lengvos sugeriančios materijos, 
ir reikia turėti jų daug, taip, kad ga
lima butų greitai permainyti, jei jos 
susipurvina ar sušlampa. Jas reikia 
perplauti karštame vandeny su tokiu 
miulu, kuriame nėra nieko erzinančio 
odą, paskui išgręžti gerai, išdžiovinti 
ir pravėdinti pirm vartojimo. Palų ir 
kitų drapanų niekados nereikia džio
vinti kūdikių kambary, kadangi, ne
kalbant jau apie pagamintą drėgnumą, 
dar pakjla nesveikas ii’ priklus kvaps
nis. !

Kūdikio aprodymas.
Aprėdant kūdikį reikia paguldyti 

ant matinos kelių, ir drapanos vilkti 
augštyn p<u‘ kojas ant kūno, o ne pro 
galvą. NalA reikia visas kūdikio dra
panas permainyti. Naktiniai marški
niai turi būti ilgesni už dieninius, lais
vi ir liuosi, kad kūdikis galėtų judinti 
savo sąnarius. Žiemos metu jie turi 
būti iš minkšto, lengvo flanelio, arba' 
panašios materijos, apačioje suraukia
mi su siulu. Vasarą geriausia mate
rija yra minkštas muzlinas ir nakti
niai gali būti palikti atviri apačioje,

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
reikalauja ypatingos domės metuose 
tarp keturiolikos ir šešiolikos. Jiems 
reikia maisto, kuris ypatingai (trati
nantis., Jiems reikia maisto, kuris pa
darys juos stipriais, vikriais, ir pagel
bės kovoti su ligomis. Tėvams šito
kių vaikų, stiprai rekomenduojasi 
Borden’s Ėagle Pienas. Padarytas iš 
moksliškai sumaišyto cukraus, ji neda- 
penėtą kūdikį greitai suriebina ir iš
augina, bei padaro jj sveiku ir stip
riu. Tėvams yra didelis sutaupymas 
prižiūrėti, kad jų kūdikiai tinkamai su- 
oudavoti butų, nes tada jie geriau ko
vos su ligomis ir yra pigiau palaikyti 
kūdikį sveiku, negu išgydyti jį svei
ku. šitiems vaikams rekomenduoja
me duoti po du Šaukštu Eagle’Pieno, 
atmiežto trimis ketvirtadaliais Šalto 
atvinnto vandens. Gali šitą formulą 
jiems duotf arba paryčiais arba po pie
tų. Senesni vaikai kai kada labiau jį 
myli su ginger ale, vaisių sunkomis, 
arba suplaktu kiašiniu ir skanskoniu.

Skaityt šituos straipsnisu kas 
savaitė ir pasidėk ateičiai.

JUS AKYS
jumi brangesnės Už viską, neap-

_ Jei
_ _____ ____ is skauda, tuo

met ateikite pasitarti.
Patarimai Suteikiami Dovanai.
DR. SERNER, ŠERNAS O. D.

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

9, Nedėliomis nuo 10 iki 1.
Tel. Yards 0632

Yra jumi brangesnės Už viską, neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, 
skaitant ar siuvant akis skauda,

Gal jums reikalingi 
akiniai

sybės svetainėje koncertų. Pro
gramų! išpildyti buvd pakvie
sta “Birutė”.

Choras, kaip ir visuomet, 
savo užduotį atliko pagirti
nai. P-ui A. (Kvedarui vado
vaujant jis labai} puikiai su
dainavo tris dainas. Po cho
ro sekė Julė Virvaitė, M. Ra- 
kauskaitė ir Nora Gugienė. Jos 
visos trys buvo priverstos su
dainuoti po tris dainas. Daina
vimas visoms joms nusisekė 
gerai. Žinoma, iš Julės negali
ma reikalauti, kad ji dainuo
tų taip puikiai, kaip “Mariu
tė” bei “Nora”. Bet ji, maty
ti, stenglasji mokytis įir imti 
pavyzdį iš musų žvaigždžių, ku
rios, kaip girdėjau,* labai rū
pinasi Jule. Ji dabar ima dai
navimo ir muzikos lekcijas pas, 
gerų mokytojų. Ir kadangi Ju
lė yra dar jauna mergina, tat 
reikia tikėlis, kad savo laiku 
iš jos bus gera dainininkė.

Julei {gražiai, palydėjo gilia
mi jaunas musų pianistas M. 
Juozavitas, o Norai ir Mariu
tei akomponavo žinomas chi- 
cagiečiams p. J. Byanskas.

Publikos birutiečių pasi
klausyti susirinko pilnutėlė 
svetainė. '■

— Dailės Mylėtojas.

giau. Riebus pienas ir gardus rie
bumai yra vartojime išdirbime Jelke 
Good Luck Margarino. Turėkite sta- 
ke jo daug.

Vakar tilpusi žinutė, 
šiandie vakare, Strumilo 
tainėj, yrtr rengiamas didelis 
pro testo mitingas prieš juodų
jų klerikalų terorų Lietuvoj, 
gyvai sujudino roselandiečius. 
Vos spėję įskaityti tą praneši
mų, bėga vienas pas kitų ir 
dalinasi ta žinia. Kiekvienas 
klausia kito:

—* Ar eisi į tų mitingų?
—• Žinoma, kad eisiu, — at

sako kiekvienas užklaustasis.
Pa'ža ngiesiielms rosela nd ie- 

čiams jau senai įsibodo kleri
kalų valdžia Lietuvoj, nes jie 
nori, kad Lietuva ne po kleri
kalų kurku , ddįiiotų prispau
sta, bet kad 'jikSutų laisva ir 
'laiminga.’ Tik jie Jikišioll dar 
neturėjo tinkamos progos tai 
aiškiai pareikšti. Dabar jie tų 
progų turi ir rengiasi jąja pa
sinaudoti, kad kartu su vi
sais amerikiečiais lietuviais pa
reiškus, kad jie piktinasi kle
rikalų vykinamu Lietuvoj tero
ru ir kad jie nori ne klerika- 
liškos Lietuvos, bet demokra
te ngos respublikos, kur visi 
žmonės turėtų lygias teises, 
plačių laisvę ir visas progas 
laimingam gyvenimui. Ir kaip 
roselandieč|iąi to gi^li Aegeislti, 
kad jie turi ten, Lietuvojį kaip 
ir visi amerikiečiai lietuviai, 
savo brolių, sesučių, savo se
nus tėvelius ir draugus, ku- 
’iepis dabar tenka tas klerika- 
ų jungas vilkti ir kęsti biau- 

riųjų priespaudą.
Taigi visi pažangieji Rose- 

ando lietuviai bus tame pro- 
esto mitinge. Bet nuo jų ne

atsiliks ir kun. Lapelio para-

Pinigai
* iš

Bridgeporto

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
Šiaip arti prie akiu darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstiena^ huolat yra pa
raudonavę ir ak j S raudonos.

JĘI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina miricsS- 
jimą.

JOHN J. SMteTANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvCs

Ant trečio augfito viri Platto Mp- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 i# 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 n iki 12 dienoa.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Garsaus lietuvių dainininko 

JUOZO BABRAVIČIAUS kon
certas įvyks pėtnyčioj, balan
džio 20 d., Orchestra Hali, 220 
S. Michigan Blvd. Pradžia 8:15 
vai. vak. lygiai.

Juozas Babravičius buvo pir
muoju ir myliausiu tenoru 
Maskvos operoje. Rusijoj jam 
lygus buvo tik kitas didis, lie
tuvių dainininkas Kipras Pet
rauskas. Europoje muzikos my
lėtojai ir žinovai nulenkė prieš 
jį galvas ir‘ sveikino jį kaipo

LIETUVĄ
Naujienų Ekskursija su 

musų palydovu išvažiuos iš 
Chicagos Birželio 15 d. Todėl 
kurie norite turėti smagią 
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisą, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 
porto, nes pagal Lietuvos 
valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybės, pas- 
porto gavimas užsitęs apie 
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00 
žyminio mokesnio.

Šitų visų kliūčių galima 
išvengti pristačius gimimo 
metrikus iš Lietuvos. Tad 
skubiai rašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų.

Naujięnų Pinigų Siuntimo 
( Skyrius.

per
NAUJIENAS

3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663*išpompavo jai

ir ji įsėdo automobi-
i kartu rturi-

šįJ kartą ji liko Į v*cną didžiausių svieto dai- 
ichopatų ligoninę, nininkų. Kaipo Kulbelikas čechų 

jos protas.

te
u

SMAS PABAUDĖ 
LIETUVĮ.

Municipalinis Racine Avė. 
teisinas nubaudė lietuvį Zig
mantų Songailų, 1737 N. Robey 
St., įsakydamas jam bėgiu mė
nesio laiko išsikraustyti iš gy
venamojo distrikto ir vienus 
metus būti policijos priežiuroj. 
Teisman buvo patraukęs jį ki
tas lietuvis A. Lungevičius, 
gyvenus tuose pačiuos namuos 
kaip ir Songaila. Lungevičius 
kaltino jį, kad kovo 25 dienų 
Songaila atėjęs į garažų, kame 
Lungevičius tuo laiku rodinė-j 
jęs atėjusiems pirkėjams auto-i 
mobilius, ir su kirviu rankoj |

vardą, arba Caruso italų var
dą, arba Padenevvskis lenkų 
vardą, taip musų Juozas Bab
ravičius intikinančiai liepia 
svietui pamylėti ir gerbti lie
tuvių vardą, kaipo tautos, ku
rį gamina dainos genijų.

Chicagiečiai — turite pro
gos dabar priimti, išgirsti ir 
pamylėti savo tautos didžiau
sią dainininką ateinančią pėt- 
nyčią. Taigi ateikite visi, ne
atsilikdami viens nuo kito.

Kviečia Rengėjai.

Iš “Birutės”

North Side
Rengia šaunų vakarėlį*

___ North Sidiečiai vėl susilauks 
puolęs ant jo; bet kiti vyrai’ smagios pramogos. Jiems tei

Garsus lietuvių artistas p. J. 
Babravičiuj atlankė biru- 
tiečius.

=J

Žaizda

Tai
Negraži

MENTHOLATUM
yra antisepti
kas ir pamažu

padeda
išgydyti

tskilbęs^lietuvių tenoris p
bravičius, kuris dabar Vie-i . D QiXTT/'lrTTC C

ši Chicagoje ir kuris sekamą VjZX1\O11N1v1 1 IlLo

d‘RS ,n’uT • koTtą NAUJIENOSE atlanko Birutę , kai pastaro- J

Nature Gura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopatha®

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

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brlghton Park. 

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

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

Tel. Lafayette 5698.

Dr, Anelė KaushiUas D. C.
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Roosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedfilioj 

9 iri 12 a. m.

Dr. Natalija Žukauskas
Naprapatb

Gydau be operacijų ir gyduolių 
visokiu® stalgia® ir ohrohukaa U- 
gas; taipgi ir nervų liga®: vyrų, 
moterų ir vaikų. Spocialistl mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.
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IR Rateliuose.
(Seka nuo 6-to pusi.)

simas, kodėl per tris su vir
šum metus nebuvo galima su
organizuoti tokios Bendroves? 
Čionai gyvena gana daug lietu
vių, kurių nuosavybe siekia 
keliolika šimtij tūkstančių do
lerių; tat pasistatyti nuosavi 
namai už apie 75 tūkstančius 
dolerių yra visai nesunku. Ir 
nesusitiksi čionai nė vieno 
žmogaus, kuris pasakytų, kad 
tokis namas yra nereikalingas. 
Tai kodėl lietuviai neturi savo 
namo? Čia kaip tik ir pasisten- 

nurodyti kelias gana stam 
iežastis.

Vįenas yra peiktinas dalykas: 
kada pasiūlai progresyvini žmo 
gui nusipirkti bendroves Šerų, 
lai gauni} atsakymą: “Dabar aš 
nepirksiu, bet kaip pradės bū
davot], tada aš pirksiu už ke
lis dešimtis dąl., o gal ir už visą

h fe
Pirmą. Šios apielinkės lietu

viai yra saumyliai, kurie dau
giausiai 
džiuoti.

mėgsta tuščiu pasidi- 
Bet tuščias juk ir pa

lieka tuščiu.

yra tas, kad šios apielinkės lie
tuviai laukia ko tai tokio, kad 
kas nors ateitų ir pastatytų 
jiems svetainę ir namą. /

Trečia. Trūksta žmonių, ku
rie turėtų tam tikrų gabumų 
organizavime panašios bendro-

Ketvirta. Reikia neužmiršti 
ir pačiį publiką, kuriai tokis 
namas yra reikalingiausias ir ta 
publika, kuri vadinasi progrč- 
siviška. Tenka pasakyti, . kad 
šioj apielinkėj gyvena apie trys 

progresyvių žino
tai, rodosi, jokio sunkumo 

nuo
mos

Klausimas, kam tas lauki
mas, kam tas atidėliojimas? 
Juk visi gerai žinome, kad be 
Įiinigų statyti namas negalimi! 
pradėti. Aš žinau gerai, kad 
šioj apielinkėj gyvena gana 
ikftig pavienių, kurie laiko pi
nigus bankuose, o Šerų neper
ka, arba jei ir nusiperka, tai 
vieną uz $10.00. O pakalbėk su 
juo kaip jisai save statosi esąs 
progresyviu žmogumi.

Taipgi reikia neužmiršti ir 
su šeimynomis gyvenančius, 
liesa, jųjų jrragyvenimas yra 
daug sunkesnis, negu pavienių, 
bet jųjų reikalas turėtų svetai
ne, mokyklą ir knygyną yra 
daug didesnis, negu pavienių. 
Jie auklėja vaikus ir jei jie no
ri išauklėti juos tinkamais 
žmonėmis draugijoje, tai jie ir 
turi dėti visas pastangas, kad 
padaryti jiems vietą, kur jie 
galėtų gauti tinkamo lavinimo 
jųjų proto, ir kur jie galėtų lu- 

ir tinkamoms žais- 
tada mes galė- 

progresuojan-

Juozas Judickas .......... 5.00
Frank T lipikai tis .... 10.00 
Jusliu Mackevičius .... 5.00 
Auna Paszkevvicz .... 10.00 
Mykolas Dūdas .........  5.00
IŲ Bodzville............. 25.00
A. Žukauskas .............  5.00
M. Rozenski.................... 5.00
Dr. S. Naikelis.......... 10.00
jDr. Zimantas ........... 30.00
Z. Mickevičius ............ 15.00
W. J. Stankūnas .... 20.00 
K. Vilkas-..................... 6.00

F. Andrulis ........ 7.00
F. Bradčiulis...........17.00
Budrinas................. 5.00
Poška ....................... 30.00
Žukauskas............. 1.00
Kodis .................... 16.00

Julius Joneliunas .... 10.00 
Valter Truskauskas 
Jonas Sclickas........

Dr. Karalius . . 
Dr. Juozaitis .. 
Dr. P. Žilvitis . 
A. A. Berzinsky 
K. Kazanauskas 
Dr. Zalatoris .. 
Dr. Yuška ....
A-A. Krukonienė .. ..10.00 
K.

5.00
3.00
4.00

15.00
2.00
2.00

10.00
2.00

15.00
25.00

69 Mandravitzky Justinu 
76 Miksys R 

Mikolaitis Ližių 
Motcjunas Jonas 

... . i 
Novaikui Jonui 
Onai Adomaitienei 
Pagojus Frank 
Pavlauskis Jos 
Petrauskaitė Agata 
Pluta Wincenty 
Pocius Liudvikas, 
Preibis Juzapas,2 
Prusevich Johan 

Rakackienė Anna 
Ramasaukas R. G. 
Raulynaitis Feliz 
Ulba Kazineras 
Sakes Mrs* Leyonas 
Saleiiunas Stanislovas 
Sungailaiti Teki i 
Sanisckas Paulina 
Skrabutis Justin 
Siuskaitė Domicėlei 
Sidlauskis Petras 
Sireghclas Jean 
Sliazas Alex 
Shukis K. C 
Spudui S 3 
Songaila Julijonas

79, Masilminenei Liudvikai
81
85
87
89
92 :
93 ]
94
97
98
100
102
103
113
114
115
116
117
122

124 
125 
127 
128 
129 
ISO 
131 Spukis Irenai 

Sttrumyla Franas 
Stulcaitei Marijonai 
Syrius Ikonas 
Vidric Anton 
Urbaitis Peter 
Visniauskui Juozui 
Vaickauskui P 
Virbickas P 
Wilkis Antonis
Zadeikis Avgustin 
Zaranba Anton

.134
135

140
141
142
145
153
156
164
165

PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI IŠRENRAVOJIMUI

rėti vietą 
mčms, etc. Ti 
eime vadintis 
čiais žničnėmis.

K

Kliaugiene 
Mockiene . 
Ragauskas 
Bičiūnas .

5.00
2.00

1.00
5.00

Pranešimai

Indiana Harbor, Ind. — S. L. A. 
185 kp. rengia nepaprastą vakarą, 
kuris įvyks balandžio 15 d., Audito
rium svet. (kam'pas Michigan ir 
Gfand blvd.)./j

Scenoje statoma M. Petrausko ope
rete “Lietuviškas Milionierius”. Ope
retę loš “Aido” choras iš Roselando. 
Chorui vadovauja p. P. Sarpalius. Be 
operetės choras dar sudainuos keletą 
dainų. — Rengimo Komitetas.

Liet. Moterų Paš. Kliubas turės sa
vo susirinkimą, sekmadienyj, bal. 15, 
1923 m. Mark Whitc Square Parko, 
(Engine Room) kambaryj. Prie 30 ir 
Halsted gatvių.

Visos narės malonėkite 
ir atsivesti naujų narių, 
yra nupiginta įstojimas.

Fin. rašt. A. Juozaitiene.

atsilankyti 
nes dabar

Liet. Laisvės Pas. Vyrų ir Moterų 
Kliubas rengia savo balių sekmadie- 
nyj balandžio 15, 1923 m. Balius 
įvyks po numeriu 3834 W. 38 PI. Pra
džia 6 vai. vak. Visus malniai kvie
čia. Komitetas.

Liet. Darb. Draugija Amerikoje. 
Susirinkimas įvyks bal. 14,\7:30 vai. 
vak. žemaičio salėj, kampaą 18 ir 
Union gatvės. — K. Rugis,' pirm.

North Side. — LSS. 81 kp. rengia 
draugišką vakarėlį \su programų, ne- 
dėlioj, balandžio 15 d., 1923, Liuosybes 
svet., 1822 Wabansia Avei Pradžia 7 
vai. vak. Bus gražus progiynnas, kal
bės Naujienų Redaktorius draug. P. 
Grigaitis apie dabartinę padętį Lietu
voj. Kviečiamo publiką skaitlingai 
atsilankyti, daug svarbių dalykų iš
girsit. — Komitetas.

Liet. Teatr. Dr-stės šv. Marino ba
lius įvyks sekmadienį, balandžio 15 d.j 
6:30 vai. vak., Mildos svetainėj, 3148 
So. Halsted St.

Kiekvienas draugijos naiys privalo 
būti baliuj, taipgi atsivesti ir savo 
draugus. — P. Kilevičia, rašt.P. Kilevičia, rašt.

Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir 
Dukterų Lietuvos birželio 10 d. rengia 
pikniką. Tat prašome visų kitų to 
miestelio draugijų nerengti tą dieną 
piknikų. — Rašt. V. Kasparinas.

IšRENDA VOJIMUI
6 kambarių fialas ant Archer Avė. 

jrie pat Brighton Teatro, karštu 
deniu apšildomas. Tinkamas dėl 
Estate biznio, daktaro, advokato, arba 
privatiškai šeimynai.

F. J. SZEMET, 
4180 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 6824

van-
Real

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
BINGHAMTON, N. Y. — Drg. K. 

Bielinis laikys prakalbas Lietuvių 
svet., 267 Clinton st., šio balandžio 
m-ėn. 19 d. 7:30.vai. vakaro. Visi vie
tos lietuviai susirinkite išgirsti kalbos 
garsaus kalbėtojo iš Lietuvos, buv. 
Sleig. Seimo atftovo ir Socialdemo
kratų darbuotojovjKipro Bielinio. Kvie
čia LSS. 33 kp. ' Kmitetas.

ANT rendos kambaris dide
lis ir šviesus, gpru šildoma. Te
lefonas7 ir visi parankamai.

3130 W. Harrison St..
Phone Nevada 2468

MT. GREENWOOD, ILL.
šiuo pranešame, kad visi lietu

viai, kurie gyvena Mt. Green- 
wood, III. Gali gauti “Naujie
nas” kasdien 10 vai. pas čevery- 
kų taisytojų

A. ZUBAVIČIŲ,
3112 W. 111 St.,

Mt. Greenwood, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

lyElKIA" merginų suvynioji- 
mažų dektrikinių magnetų. 

Pa si matyk i te su r. Droeger;
Kailis Novelty UQ., < son Blvd. 
& Green'St. i\

ASMENŲ JIESKOJIMAI
REIKTA —

Merginų hoteLo
Kreipkitės

HOTEL FLOR __ 
lllth St. & Cottagf/ Grove Avė.

CE

bui.

J IEŠKAU parupijono Adomo Slf- 
vinskio, paeina iš Mimainių kaimo, 
Šėtos valsč., Kėdainių, ap., apie 15 
metų kaip Amerikoj, atvažiavo šituo 
adresu: 612 Sumer St., Kansas City^ 
Kans. Kas apie jį žino, malonėkite 
pranešti man, už tai busiu dėkingas, 
nes turiu svarbų pranešimą iš Lietu
vos, Maikis Sinkevičius, 4774 Melrose 
S t,, Philadelphia, Pa.

REIKIA dviej oterų indų 
plovėjų, 5 ir 10 valandų į dieną.

Atsišaukite
F. A. CHRISTENSEN

7908 SL Halsted St.

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

ar kviečia.

Liet. Taut. Sand. Apskr. rengia 
North Sidėj parakalbas, bal. 16, 7:30 
vai. vak. Liuosybes svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Kalbės Ivaškevičia ir K. 
Morkus. — Komitetas.

S. K. Grišius 3.00
V. Brusokas .................  1.00
Dr. Graičunas ...... 15.00 
M r. Paukštis........... .  2.00
Dr. V. Šimkus........4.. '2.00
K. G ūgis ................ *. 5.00

. 1.00 
. 2.00 
. 5.00 
15.00 
25.00 

. 4.00 
. 5.00 

10.00 
kurių 
53.00

VISI ČIA BUSIME
Garsaus lietuvių dainininko JUOZO 

BABRAVIČIAUS koncertas įvyks pėt- 
nyčioj, balandžio 20 d., Orchestra Ilaik 
220 S. Michigan Blvd. Pradžia 8:15 
vai. vak. lygiai.

Juozas Babravičius buvo pirmuoju 
ir mylimiausiu tenoru Maskvos ope
roje. Rusijoj jam lygus buvo tik ki
tas didis lietuvių dainininkas Kipras 
Petrauskas. Europoje muzikos my
lėtojai ir žinovai nulenkė prieš jį gal
vas ir sveikino ,jj kaipo vieną iš di- 
džiausių svieto dainininkų. Kaip Ku- 
bclikas čeehų vardą, drba Caruso ita
lų vardą, arba Paderevskis lenkų var
dą, taip musų Juozas Babravičius in- 
tikinaneiai liepia svietui pamylėti ir 
gerbti lietuvių vardą, kaipo tautos, 
kurį gamina dainos genijų.

Chicagiečiai —u turite progos da
bai’ priimti išgirsti ir pamylėti savo 
tautos didžiausią dainininką ateinan
čiu petnyčią. Tlaigi ateikite visi ne
atsilikdami viens nuo kito.

Kviečia Rengėjai.

ęndrove da
bar deda pastangų, kad suradus 
bent tris šimtus šėrininkų, ku
rie pirktų nemažiau, kaip po 
$100.00 Bendrovės Šerų. Nors 
tas sumanymas tapo pravestas 
nesenai, bet kovo ^3 d. jis jau 
rado didelio pasisekimo: į 
trumpą laiką pasižadėjo apie 
30 asmenų kas reiškia tris tūk
stančius dcl. Pasižadėjo iiietĮik

Lietuvos Mylėtojų Draugystės mė
nesinis susirinkimas įvyks balandžio 
14 d., 7:30 vai. vakare, Ant. Urbono 
svetainėje, 3338 S. Auburn Avė.

Visi nariai malonėkite paimti seri
jas dėl pardavimo, nes taip yra nu
tarta praeitame susirinkime.

— Kazimieras J. Demereckis.

PAJIEŠKAU Juozapo Jakubausko 
(sūnų Juozapo Jakubausko). Paei
nančio iš Tauragės iš Lietuvos, yra 
laiškas iš namų ir daugiau svarbių 
reikalų. Pats atsišaukite ar kas ži
note malonėki te pranešti. Anton Ki
nas, 3300 So. Union Avė., Chicago.

Reikia

trys

APSIVEDIMAI.
. . $805.00

se

ĮVAIRUS SKELBIMAI
tai

MsiimkiMaiškus iš Pašto

— Rašt. V. Kaspariunas.

Aukos Liet. Našlaičiams
nuo

A£‘ju metu sukak-

8 d

Aukojo pinigais:

Duktery

Butlel had an eye tor bustneSs dui-i

r

Side. — Vaikų Draugijėlės 
lietuvių kalbos pamokos

11
13

Melrose Park. — Darbininkų Varto
tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia 
pikniką. Prašome šio miestelio drau
gijų nedaryti tą dieną jokių parengi
mų. — Komitetas.

Paminėjimu 
tuvių nuo mirties musų mylimų 

tėvelio ir motinėlės.

North
Bijūnėlio
įvyks subatoj, bal. 14, 1 vai. po piet.
Ateikite laiku. — Komisija.TAMSLAVAS NEZELSKIS 

ir
M AR U ONA N EZ ELSKIENĖ

iiirmu

tūkstančiai 
niu, 
neturėtų būti pasistatyti 
savę namą ir parodyti, kad 
irogresuojame.

Dabar jau yra netoli
ai šerini ūkų (dalininkų), o 

pinigų nėra dar pilnai nė de- 
šimties\tukstančių dolerių. Be 
to, didelę pinigų dalį sudėjo 
draugijos. Dabar kyla klau
simas, ar mes galime vadinti 
save progresyviais, jeigu mes 
nenorime progi’eso? Pdįsista;- 
tymas namo su svetaine, įtai
symas mokyklos ir knygyno 
juk lai reiškia didelį progresą. 
O mes kaip tiktai daugumoje ir 
turime nusipirkę po vieną 
ra už $10.00. Tas skaičius 
rininkų, kur dabar yra, jei 
nusipirktų bent po 10 serų, 
yra už šimtą dolerių (su drau
gijomis, kurios jau priklauso) 
sudarytų iki $30,000. Tada jau 
butų galima namas būdavot!.

džiui, LSS. 137 kp. visi nariai 
pasižadėjo Į>it*kti po $100 Šerų. 
Turėtų ir kitos draugijos ra
ginti savo narius, kad ir jie ne 
atsisakytų. Sekmadienį ba
landžio 15 d. po pietų, Chas 
Strumilo svetainėje yra šaukia
mas visuotinas šeri n inkų susi
rinkimas, kad išsiaiškinus, 
kokius planus daryti dėl būda
vo) imo Namo, 
rininkų pareiga 
rinkinio.

Gerbiamieji 
mc patys save,
kas nors kitas pastatytų mums 
namą, bet mes patys tapkime 
dalininkais L. N. Bendrovės, 
serai duodami išmokėjimui, ir 
juo mes greičiau išpirksime Še
rus, tuo greičiau pasistatysime 

amą. —Darbininkas

Todėl visų šė- 
yra būti susi-

neapgaudinėki- 
nelaukime, kad

Motinėlė mirė kovo 15 d., 
1921, o tėvelis mirė balandžio 14 
d., 1921 m. Abu palaidoti šv. 
Kazimiero kapinėse. Iškilmin
gos gėdulių mišios už musų tė- 
vėlius bus subatoj. balandžio 14 
d., 8 vai. ryte, Visų šventų baž
nyčioj, Roselande. Prašome vi
sų giminių ir pažįstamoj paminė
ti musų tėvelių atmintį atsilan-

> kymu ant šių’ šv. mišių.

Stanislava Daugintienė 
Kazimiera Mikutienė.

Chicagiečių sudėtos pp. D. Šle
ževičienės ir V. Vencienės 
priėmimo pokily Great North 
ern Kotely balandžio 
1923.

$160.00
100.00

10.00
J. Hertmanavičius 
A. Sliakis ...........
John L Bagdžiunas.. 10.00
M. Mcldažis....................14.00

5.00
5.00 

15.00 
6.00

A. L. Lukas .. 
Juozas J. šlikas 

Stulpinas ..

.   —■ - ■ —. -

Raislng the Family-
FOP. TH
LUKE. , HERE’S 

NOW CUT <
W R^eKgr-.Ji

Kari Bercns............
P. Cibulskis ..........
S. Fabijonąs ............
P. -Rubcžievičienė .
J. Bttbrikas ...........

H. Bagdžiiumiene . 
Br. Drangelięne .. 
Da*pildant tuktsantį

Viso cash . .
Lietuvos Bonais
S. Valančius . .
J. J. Kerima na vičia
J. J. Elias , , . . . A|
Z. Mickeyičia ......

$50.00
100.00
50.00
50.00

Viso labo ........ •. $1055.00
N. C. Krukonis, Ižd.

Šie laiškai yra atėję iš Euro- 
jos. Kam jię priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą, 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Beikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
VVindow” lobėj nuo Adams 
"atvės, pasakant laiško NU- 
VIERĮ, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas lai- 
<o tik keturioliką dienų 
paskelbimo.

ŠLEŽEVIČIENĖS IR VENCIENĖS 
MARŠRUTAS. •

Bal. 14. Tovvn of Lake, J. J. Elias 
svetainėj, 7:30 vai. vak.

Bal. 17. Halsted Inst. Church Au
ditorium, 1935 S. Halsted St., 7:30 
vak' vak. t

‘Bal. 18. Cicero, III.į Liet. Liuosybes 
.svetainėj, vakarienė, 7:30 vai. vak.

Bal. 20. Roseland, III., Strumilo sve
tainėj, 7:30 v. v.

Bal. 21. Rockford, III., N. Bažnyčios 
svet., prie Island Avo., 7:30 v. v.

Bal. 22. North Side, Liuosybes sve
tainėj, 1822 W. Wabansia Avė., 2:30 
po pietų.

Bal. 26. West Side, Meldažio svetai
nėj, 7:30 vai. vakaro.

Bal. 28. McKinley Park Auditorium,
,7:30 vai. vakaro; --

Bal. 29. Aryan Grotto, (“Birutės” 
operetė).

Bal. 30. Išleistuvės.

Roseland. — Jaunų Darbininkų Ly
gos susirinkimas įvyks penktadienio 
vakare, balandžio 13 d.. Aušros kam
bariuose. Visi jaunuoliai norintys 
prisirašyti yra -kviečiami ateiti.

—r Seki*. ’O. Dargi utė.

/ Roseland. — Didelis protesto mi
tingas prieš klerikalų terorą Lietuvoj 
įvyks petnyčioj, balandžio 13 d., 7:30 
v. vak., C. Strumilo svetainėj, 158 E. 
107th St. Kalbės geri kalbėtojai, ku
rio aiškins tikrą padėtį Lietuvo. 
ir koki didelį pavojų Lietuva dabar 
pergyvena. Ateikite visi iki vienam.

— Bendras Komitetas.

Melrose Park.' — 'Sekmadienį, ba
landžio 14 d., 8 vai. vak., Vaičiulio 
svetainėje, 23 Avė. ir Lake St., Brigh- 
ton Parko “Ateities Žied»” vaikų 
draugijėlė statys scenoje operetę 
“Sniegų karalaitę”.

Tėmykite “Naujienose” “A. Ž.” gru
pės paveikslus, kur vaikai yra pasi
rengę kostumais, kuriais jie lošia 
“Sniegų karalaitėje”.

— “A ž.” V. D. Reng. Komitetas.

Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir 
Dukterų Lietuvos sumažino įstojimo 
mokesnį iki 1 dolerio tiems, kurie nė
ra senesni 35 metų. Sumažintu mo
kesniu nauji nariai bus priimami iki 
balandžio 15 d. Norintieji draugijon 
įstoti atvykite balandžio 15 d., 1 vai. 
po pietų į N. Vaičiulio svet., 23 av. ir 
Lake st. — Rašt. V. Kaspariunas.

REIKALINGI tėvai, kurie galėtų 
nriinvti auginti kaipo savo kūdikį, la
bai graži ir rami mergaitė, ir turėti 
ant visados. Atsišaukite greitai pas 

A M. KAITIENĖ 
2955 Emerald Avė., 

Chicago, 111.

REIKIA moterų lengvam 
dirbtuvės darbui,, 'geros darbo 
sąlygos ir gera alga.

CI LIGAI ;o GURLFJ) 
HAIR GOMPANY,

2301 So. Paulina St.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos, arba jaunos našles; nuo 20 iki 
25 metų. Turi Jbut graži ir Hnksmaus 
budo. Aš esu 27 m., užsiėmimas — 
amatninkas. Kiekvienai duosiu atsa
kymą. Rašykite:

AUŠROS KNYGYNAS.
1614 46th St.,<

Box 23

Reikia
Merginų reikia, 27c į valan

dą, lėngvhm dirbtuvės darbui. 
Dirbant nuo štukų galima už
dirbti $20 į savaitę, šviesi ir 
švari dirbtuvė.

JOSLYN MFG. GOMPANY
37th ir Morgan St.

STOGDENGYSTĖ
Trijų stogų prakiuramas užtaisomas 
ir garantuojamas dž $4. Automobilii 
Lrokų patarnavimas Chicagpj ik apie
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo\Di- 
džiausia ir geriausia slogų dengimt 
įstaiga Chicagoj. Tik patyųę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

REIKIA pardavėjos į mote
riškų drabužių krautuvę,* turį 
mokėti gerai sukalbėti ang
liškai. Alsišaukit:

SAMPLE GLOAK STORE
1912 S.. Halsted St

2 Augun Boleslovv
9 Brazdejkute Kastancija 

Brazauskieni Ana 
Bubis Julus 
Buofreskuni Agota 
Cecys Virtcas 
Chunis Ruzalija 
Gasiunas M r. 
Krakauskaitė Ona 
Gudaitis Domininkas 
Indrisunas Ona 
Jesas Kazimer 
Jnciura Napoliu 
Jurgilas Jonas 
Jurewicz Martin 
Juzaitis Jozapas 
Kaniusas Jozapas 
Sulen Kazimieru 
Kuliunas Motejs 
Kuchas Victor 
Montvidas Frank, 2

18
20
26
30
33
39
41
45
46
47
48
50
51
61
63
68

A. Ivaškevičiaus ir K. Norkaus pri
ėmimo vakarienė ir maršrutas.

Vakarienė svečių pasilikimui įvyks 
balandžio 14 d., 9 vai. vak., Juciaus 
valgykloje, 3239 S. Halsted St.

Sekmadienį, balandžio 15 d., 2:30 
vai. po pietų, McKinley Parko svet. 
(Archer ir Westem) įvyks masinis su
sirinkimas. Kalbos A. Ivaškevičius, 
K. Norkus ir'kiti. Įžanga veltui.

Pirni'ądiehį, balandžio 16 d., pra
kalbos bus Cicero Lietuvių Liuosybes 
svet. Pradžia 7:30 vai. vak.

Antradienį, balandžio 17 d., Mildos 
svetainėje (3138 S. Halsted St.) ant 
antrų lubų. Pradžia 7:30 v. v.

Balandžio 18 d., 7:30 vai. vak., pra
kalbos rengiama North Side Viešo 
knygyno svet. (1822 W. Wabansia 
Avė.)
— A. L. T. Sandaros Chicagos Apskr.

Kenosha, Wis. — Amerikos Lietu
vių Politikos kliubas laikys savo ber- 
taininį susirinkimą balandžio 13 d., 
7:30 vai. vak., parapijos svetainėje. 
Yra labai svarbių reikalų tat visi na
riai malonėkite atvykti.

— Vladas Chekas, rašt.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA
stalus nešiotojų). Darbas leng
vas — užmokestis geras. Kreip
kitės: New City. |RestaMrant, 
4630 So. Ashland Avė. <

Dr-šte Pažinti^ Lietuvių Amerikoje, 
rengia puikų pavesarinj balių, su tri
mis puikiais išlaimėjimais, subatoj, ba
landžio (April) 14 d., 1923, A. Stane- 
viez svet., 4625 S. Paulina St. Pradžia 
7 vai. vak. Gražį Orchestra, A. Jan
kausko. Visi lietuviai esate kviečia
mi ant šio baliaus atsilankyti ir link
smai laiką praelisti.

Kviečia Komitetas.

Liet. Soc. Jaunuomenės Lygos 1-os 
kuopos lavinimosi susirinkimas įvyks 
šiandien 8 vai. vak. “Aušros” svetai
nėje (3001 S. Halsted St.) ' Su šiuo 
susirinkimu prasidės lietuvių kalbos 
pamokos. — Komitetas.

VYRŲ REIKIA
Karpenterių į dirbtuvę 60c. — 70c. 

į valandą. Anglių pilstytojų, 50—55c. 
į valandą. Prie gręžimo preso 55c. 
vai. Prie eleveitorių $25 į savarcę. 
Inžinierių $40—45 »i savaitę. Elek- 
trišinų į dirbtuvę 65c. j valandą. Peč- 
kurių 55—65c. į vai. Janitorių $25 ir 
$27 į savaitę. Darbininkų 45—52c. 
į vai. Mašinistų 70—75c. į vai. Alic- 
juotojų 55c. i valandą. Punch preso 
pagelbininl\if 55c. į vai. Steam rite
rių 65ę. į ii. Sargų $25—$27 i sa
vaitę.

. MOTERŲ REIKIA

Virėjų $18—}£20 į savaitę. Indų 
plovėjų, dieno s arba naktimis $15— 
$20 į savaįtę. Kotelių dai'bininkių 
$45—$55 į \jnėnesį, kambarys ir val

 

gis. Janitokįų 38%-—50c. į vai. Dar
bininkių į dirbtuves $13—$22 į sa
vaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
% BUREAU 

4193 S. Halsted St.

MOTERŲ ir merginų į kia- 
navimo ruimą. Nuolat darbas 
garantuojamas. Gera alga.

Atsišaukite:
BAKER FOOl) PRODUCTS 

GOMPANY,
4856 S. Halsted St.

REIKIA patyrusių moterų sortavi- 
mui regsų. Algos $25. Valandos 
nuo 8 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

Kreipldtės
® MAX KAPLAN 

2106 S. SĮate St. 
----------—------------ -------------- ---------

MOTERŲ ir merginų lengvam dirb
tuvės darbui, nuolat darbas ir geros 
sąlygos, 40c. į valandą.

CHICAGO V1TREOUS ENA"MEL 
PRODUCTS CO.
1407 So. 55 Ct.

Fls
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REIKIA OARBINiNKy
VYRŲ

Reikia —
Darbininkų į dirbtuvę, truke- 

rių ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer AveT’

Reikia
)ARBININKŲ 

f. TRUKERIŲ 
IR

PASTOVUS DARBAS.

Už TĄ DARBĄ MOKAMA 
45c Į VALANDĄ.

WESTERN\ELECT£IC 
'Ine.

48th (Cicero) Avė., &

co

Reikia
DARBININKŲ.
Nuolat darbas. 
Gera mokestis.
THE NATIONAL 

COMPANY,
1710 N. Peoria S t.

LEAD

REIKIA —
Langų plovėjų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING C0., 

62 W. VVashington St.

SELESMENU: prie Real Estate. 
Gabių vyrų kurie įvertina nuosavybę. 
Kurie nori pardavinėti nuosavybės 
tiems, kurie garsinasi lietuvį laikraš
čiuose, musų 5 akrų žemę netoli 
Hinsdale. < Geri pinigai porai gerų 
vyrų. Room 414, 5 N. La Šalie St.

” Darbininkų ir pagelbininkų 
prie darbo geležies sandėlyj. Yra 
darbo keliems patyrusioms or
derių išpildytojams, 10 vai. dar
bo dienoje, 45c. į valandų pra
džiai. Nuolat darbas, atsišau
kite tuojau.

JONĖS A LAUGHLIN STEEL
CORP.

46th St. & Oakley Avė., 
netoli nuo Western Avė.

MŪRININKŲ

Patyrusių dėstyti plytas ir 
sukrovime perbudavojimį

WESTERN ELECTRIC CO., 
INC.

48th (Cicero) Avė. and 2-j/St.

Reikia - f
VYRŲ lengvam dirbtuvės 

darbui. Geros darbo sąlygos.
CHICAGO CUiRlLED

IIAIR GOMPANY, 
2301 So. Paulina St.

GABIŲ vyrų prie kepimo 
reikia.

Atsišaukite:
GOiRDON BAKING CO.,

5324 Federal St.

REIKIA preserių prie mote
rų šilkinių dresių. Nuolat dar
bas, gera mokestis.

RRANCINE FROCK CO., 
206 W. Adams St.

REIKIA OARBINiNKy
VYKŲ

Darbininkų

Dirbti ant trekių

45c į valandų

Nuolat darbas

VVESTERN ELECTRIC 
CO., INC.

48th (Cicero) Avė. and 
24th St.

Reikia —
Darbininkų į dirbtuvę, truke- 

rių ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die-

REIKIA OARBINiNKy
VYRŲ

REIKIA vyrų prie bench 
baisiklių fremų suvirinimo.

Kreipkitės
ARNOLD SCHWINN
1718 N. Kildare Avė.

ir

REIKIA fandrės darbininkų, 
45c. į vai., už mėnesio laiko mes 
mokėsime 50c. į vai. Atsišaukite 
į samdymo skyrių. Crane Co., S. 
Canal & 15th St. arba S. Kedzie 
Avė. & 40th St.

REIKIA selesmano, gali uždirbti 
$5000 į metus perstatant musų naują 
apdraudos policy. Visą ar dalį lai
ko. Rašykit dėl informacijų.

MR. J. M., 
Room 408, 

5 N. La Šalie St.

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

Oakfiekl, N. Y.

REIKLI salesmcnų pardavi
nėjimui pianų iiV fonografų. 
Atsišaukite į musų dirbtuvę.
FUER & STEMMEiK

Co., 2701 S. Wells St. \
Victory 8029 l

nomis ir naktimis. Ateikite pa-JUOKIA vyrų prie dirbimo 
sirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO.,
135th & I. C. Tracks

Riverdale, III.

bresinių ingots. Nuolat darbas

R. LAVIN & SONS 
715 W. 14th St, 

Canal 3675.

PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME
EXTRA

Parsiduoda Molt Extract ir groser- 
nė ir kitokių dalykų. Biznis yra pel
ningas ir geras, geriausia vieta 
Soųlhsidėj Marųuett boulevarde ir 
Halsted St. Kas nori pinigų daryti. 
Atsišaukit greitai.

6652 So. Halsted St.

PARDAVIMUI puikus 4 kambarių 
rakandai. Vartoti 7 savaitės. Taip
gi viktrola, karpetai ir t. t. Bargenas. 
Gera proga jaunai porai.

Kreipkitės
‘ J. PINKE,

357 S. Crawford Avė.

Didžiausia proga jieškan 
tiems bargeno

AUKSINĖ PROGA

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

PARDAVIMUI arbatos, kavos 
ir groserio krautuvė. Biznis yra 
geras, parduodama už cash. Prie
žastis pardavimo — nesveikata. 
Phone Lafayette 2543.

PARDAVIMUI krautuvė ir flatas, 
frame, prie 81 St.. netoli Halsted. Lo
tas 50x125. Paaųkavimo kaina $4350. 
Tik $500 įmokėti. Reikia biskį patai
symo. Didelis bargenas. Savininkas. 
Room 802, 10 N. Clark St., arba Te
lephone Dearbom 4406.

PARDAVIMUI (Dry Goods) krau
tuvę. Uždėta 10 metij atgal. Gera 
biznio vieta ir galima padaryti gerą 
pragyvenimą ir pinigų. Parduosiu už 
pigią kainą.

Kreipkitės
3529 So. Halsted St.

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

Kreipkitės
J. SKINDER1S,

3428

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai, bus parduota labai 
pigiai arba atskirai.

Kreipkitės:
1737 So. Union Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Paige 1920 sport 

model, buvęs visa laiką pas privatiš- 
kus žmones, užlaikomas ir randasi 
geram stovyj, norėčiau parduot lietu
viui pigiai. Kreipkitės į Naujienų 
Brighton Park Skyrių, 4138 Archer 
Avė.. Tel. Lafayette 6817 >

VARTOTI AUTOMOBILIAI

Didžiausias pasirinkimas vartotų 
automobilių, visi gerame stovyje: 
Buick 5 pasažierių ..................  $395.00
Jeffrey 5 pasažierių ..............  $250.00
Ford Truck .............................. $350.00
Ford 5 pasažierių ......................  $95t00
Cole Rociny ....................    $150.00
Ford Chase........................:..........$45.00

Ateikite ir persitikrinkite. 
BALŽEKAS BROS., 
6012 So. Kedzie Avė.

DARBININKŲ —
Reikia kaipo trukerių ir abei- 

Ųuim darbui. Alga 47c. į valan
dų. Valandos nuo 8 iki 4:30 
pietų.

Atsišaukite.
STEWART-WARNER 

SPEEDOMETER 
CORP.

1828 Diversey Parkway

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI Bučemė ir grosemė, 
!«su visais patogumais. Pusę arba visą. 
Turi būt parduota greit. Biznis se
nas, gerai išdirbtas. Priežastis par
davimo — turiu išvažiuoti į kitą 
miestą.

10701 So. State St.
Roseląnd

Pullman 4699

So. Halsted St. NAMAI-ZEME

po

REIKIA mašinų molderių. 
Nuolat darbas, gera mokestis.

Atsišaukite
AERMOTOR CO., 
2555 Fillmore St., 

netoli 2500 Roosevelt Rd.

REIKIA darbininku į jardų ir 
xlirbt u vės darbo.

AMERICAN SPIRAL PIPE
W0RKS

14 St. and 48 Avė.

REIKIA gero vyro kuris norėtų 
mokintis prie malevojimo ir popiera- 
vimo. Turi mokėt angliškai, 
šaukite po 6 vai. vakare.

T. PULASKI
1307 So. Scoville A ve., 

Oak Tark 4094-J Oak Park, III.

REIKIA tuoj bučerio. 
sųlygos.

Atsišaukit
219 E. 115 gatvė,
Kensington, III,

Reikia

Atsi-

Geros

giau, 10 vai. dienoje. Nuolat 
daubas visą metą. Patyrimo 
nereikia. Atsišaukite j samdy
mo skyrių.

GORN PRODUCTS 
REFINING CO., 

63 St. ir Archer Avė., 
Argo, III.

REIKALINGAS geras buče- 
ris dirbti bučerfiėje. Gera vie
ta. Atsišaukit7 pas:
Mr. JOSEPlH DOBRAVALSKI, 

2257 W. 23rd Place

dRiEIKJA SiHEiAJFtMENV ir 
darbininkų į geležies atkarpų 
jardų. Nuolat darbas, gera 
kestis.

RELIANCE IRON & 
STEEL CO.,

2133 S. Sawyer Avė.

mo-

REIKIA stiprių vyrų darbui į pri
ėmimo departamentą, 8 vai. dienoje, 
įdienos subatoje. Geriausia alga.

Keripkitės
HART SCHAFFNER & MARX 

24 S. Franklin St.

REIKIA patyrusio tarpe 30-40 me
tų amžiaus dirbti ant mažos farmos. 
Piet-Rytinis kampas 95 St. ir Craw- 
ford Avė. Geistina, kad butų vedęs, 
be vaikų. Pasimatykit su Mr. Duffy, 
3456 W. 51 St., arba ateikite ant 
farmos.

PAIUMV1MUI NESVA1GI- 
nanių gėrimų parloras, su vi
sais įrengimais. (

Kreipkitės:
1908 Canalport Avė.

PARSIDUODA saliunas. Tu
riu parduoti greitai; nes turiu 
kitų biznį ir todėl leisiii pigiai.

Atsišaukite
602 W. 14th St.

PARSIDUODA pieno dasta- 
tymo biznis. Distriktas apgy
ventas lietuvių. Biznis senas ir 

i apšildoma. Visi Į išdirbtas. Priežastis pardavimo 
Nųpirksite uz gana pigią x. .. , r. T .patirsite ant vietos. Joe Davi- 

donis, 2241 W. 23rd PI.

PARDAVIMUI bučeme ir groserne 
su namu ar be namo, biznis išdirbtas 
per 30 metų, renda pigi $40.00 į mė
nesį. Garu apšildoma. Visi 1 1
įtaisymai, 
kainą.

Kreipkitės
5013 So. Halsted St.

FARMOS
arduodih farmą su trioboms už 

$4d00, 120 akrų, IV2 mylios nuo mie
stelio. Priežastis pardavimo — se
natvė. Taipgi turiu ir daugiau far- 
mų pardavimai ir miesto praperčių. 
Tik apsisaugokit nuo meisto agentų 
kurie turi mieste ofisus, tai tie nieko 
nežino apie ukes. Atveža žmogų ir 
įkiša bile į kokią vietą, o mes ūkinin
kai to nedarome, bo mums reikės su 
juo gyventi susiedijoj. Mes atvažia
vusioms parodome ukes ir nieko nėra-' 
kuojam-c už savo laiką. Nusiperka 
pats ir sutaupo kelis šimtus dolerių 
MesZukininkai turime pašelpos drau
giją ir kooperatyvišką sąjungą, aš esu 
trustee. 'Pik atvažiuodami parašykite 
laišką kokiom 3 dienom pirmiau, tai 
mes pribusimi ant stoties, arba šaukit 
telefonu R. 9 F.

F. STANKEWICH, 
R. F. D. 2, Hart, Mich.

__  PARSIDUODA buč6mė ir groserne 
pusė arba visa. Biznis gerai išdirb-.

PARDAVIMUI grersernė ir saldai- }as. Pigi renda, 4 kambariai pagyve- 
nių lįrautuvė ir visokių smulkių da k- nimui. Turiu greitai parduoti, nes 
tų. Gera vieta, netoli lietuviškos pasirengęs, važiuoti į Lietuvą, 
bažnyčios, 4 kambariai gyvenimui, ............. -
renda $35 į mėnesį. Parduosiu pi
giai už $1,200. Savininkas. Einu į 
didelį biznį. 4525 S. Fairfield Avė.

Kreipkitės
ROSELAND GROCERY & MARKET 

4 E. 107th St.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi- 
mui namas ir saliunas. I^abai geroj 
vietoj, apgyventa lietuvių ir kitų tau
tų. Biznis išdirbtas per ^augeli me
tų, parduosiu už teisingą pasiulyma 
nes išvažiuoju Lietuvon. 4415 SoutL 
Wcod St. Telephone Yards 4286.

PARDAVIMUI groserne, saldainiii 
mokyklos daiktų ir visokių mažmožių 
krautuvė, priešais mokyklos, geroj 
vietoj, išdirbtas biznis. Gyvenimą ga
lima gera padaryti. Parduosiu už 
teisingą pasiulimą. Priežastis patir
si! ant vietos. Kreipkitės.

3518 So. Wallace St.

PARSIDUODA KEPYKLA; 
turi būti parddbtas į 2 javai
ti.

PARDAVIMUI 2 akrų farma. na
mas, 2 karvės ir daug vištų. Kaina 
$3700.\ Parduosiu tuojau. Atsišau- 
kitę greit. '

J. MADVAR, 
10419 Springf:eld Avė., 

Mt. Greenwood, III.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St.

No. 229.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
mupnis namas visas geram sto- 
vyj, maudynė, beismantas. Kai
na tik $2,200.00.

3212 So. lame St.

PARSIDUODA lietuviška barbemė. 
Lietuvių kolonijoj, ant VVest Sidės. 
Biznis labai gerai eina. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. Savi
ninką galima rasti namde 6 valandą 
vakare. Labai pigiai galėsite nu
pirkti.

2351 So. Oakley Avė.

PARDAVIMUI saliunas su visais 
barais ir įtaisymais. Didelis biznis. 
Vieta išdirbta; prie didelių dirbtuvių. 
Turi būt parduota šią savaitę. Taip
gi salan trokas, 2 Va tono.

Atsišaukite
516 Roosevelt Road

BUČERNĖ- ir groserne parsiduodą 
už teisingą pasiūlymą arba priimsiu 
Susininką teisingą nevedusį vaikiną, 

iznis yra daugiausiai daromas cash. 
Nemokantį to amato aš jumis išmo
kinsiu. Kas turi mažą namą ir norė
tumėt turėti bučemę ir grosemę, tai 
mes mainysim savo biznį ant jūsų na
mo. Atsišaukite ir nedėlios rytmetyj 
iki 1 vai. Pardavimo priežastis 2 
bizniai.

J. K. SIMINAS
3500 So. Union Avė.

PARDUOSIU ar mainys^ 2 dide
lius mūrinius namus ant mažesnių na 
mų af biznių, lotų ar ge 
Kreipkitės viršui saliuno 

A. ZABEI 
2844 W. 38th St.,

farmų

Chicago, UI

PARSIDUODA groserne ir bu 
černė, senas išdirbtas biznis, 
priežastį pa įdavimo patirsite ant 
vietos. Parduosiu pigiai, nes nat
riu greit parduoti. 4401 S. Rich- 
mond St.

PARDAVIMUI groseris su namų 
ant dviejų floorų su 4 kambariais gy
venimui ir garadžius trims automobi
liams.

Kreipkitės
4506 So. Talman Avė. 

Brighton Parke.

PARDAVIMUI pekamė, lietuvių 
apgyventoj kolonijoj. Biznis išdirb
tas per 7 metus. Priežastis parda
vimo — labai svarbi. Greitai par
duosiu.

BĄNIS VISOCKIS
4550 So. Wood St.

PARDAVIMUI pirmos klesos res- 
taurantas, geroie vietoje, lietuvių ap
gyventa. Parduosiu pigiai. Prieža
stis pardavimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės
2825 So. Leavitt St.

BARBER SHOP
Pardavimui bąrzdaskutykla, geišoj 

vietoj ir pigiai. Pardavimo priežas
tis; turiu du bizniu. Atsišaukite grei
tai saliunan.

1957 Canalport Avė., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI teatras 350 sėdynių, 
Čekų apielinkėj. Maža renda, uždir
bama daug pinigų. Parduosiu šian
dien.

MR. BAKER
35 So. Dearbom St. 

Room 604

PARSIDUODA St. Bernardo 
veislės šuva). Tinkąs prie Biz- 
nio. Tam jau išmokintas.

2535 W. 45th St.
Visada galima matyti.

PARDAVIMUI kend^ų 
notions geroje vietoje. (Lietu
vių ir čekų apielinkėj, prie 
School svetainės.

4753 So. Honore St.
Phone Boulevard 7227

PlARSH>UODA saliunas la
bai geroj vietoj. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

10500 Indiana Avė. 
Chicago, III.

PARDAVUMiUl (Ory Goods) 
krautuve. Uždėta 14 metų at
gal. Ricnda pigia ir gerai už- 
simokantis biznis. Nupirksit 
pigiai. Kreipkitės:

3157 So. WaiUace St.

PARDAVIMUI bučernė ir groserne. 
Pigiai, už pirmą pasiulimą. Kas pir
mas, tas laimės. Biznis senas, gerai 
išdirbtas. Pigi renda ir 4 kambariai 
gyvenimui. Atsišaukit pas savininką.

4537 So. Paulina St.

LOTAI PRIE VIENUOLYNO
Jau keli lotai beliko, pigiai, geroj 

vietoj, prie Vienuolyno. Ant leng
vo išmokesčio. Atsišauk ;te veikiai. 
Yra dar keli geri bizniški lotai.

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.

Num. 11.

DIDELTS NAMAS IR DIDELIS 
BARGENAS ANT BRIDGEPORTO 

pagyvenimų ir 2 Storų, tinkamas 
kriaučių šapai arba kokiam kitam 
bizniui. Raudos neša $7,000 į metus.

Kreipkitės Num. 12 
Nauj’enų Skyrius 

3210 So. Halsted St.

DIDŽIAUSIAS bargenas ant Brigh
ton Parko, 2 pagyvenimų muro na
mas, po 4 kambarius, 3 motų senumo, 
puiki vieta, parduosiu už $6,700.

Atsišaukite
4922 S. Ashland Avė.

MAINYSIU arba parduosiu namą 
ant Bridgeporto, geriausia anielinkė. 
Mainysiu ant galiūno, Ipto arba k’to- 
kio biznio. Parduosiu už $5,500, mor- 
gičio $3,700. \

Atsišaukit
4922 Ashland Avė.

PARDAVIMUI 2 flatn Transe na
mas, gerame stovyje. Suro, vanduo, 
gesaa, elektra, įrenginiai. Lotas 37% 
xl25. Bargenas, $4350, išmokėjimais. 
Netoli nuo dirbtuvių ir 5 min. eiimo 
iki karų. H. Ginas, 126 S. 19th Avė., 

aywood, 111., Tel. Maywood 1182-M.

ARDAVIMUI namas su bizniu, 
bučęrne Jr groserne, namas mūrinis 
ant ir naujas . Tik 5 mėnesiai 
kaip statvtns. gražioj vietoj Brighton. 
Parke. Priežastis pardavimo partne
rių nesutikimas.

4359 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA saliunas ir c’garų 
krautxivė, geroj vietoj, visokių tautų 
apgyventa. Ręnda labai pigi, tik $35 
lysas 3 metams, 5 kambariai gyveni
mui, visi atnaujinti. Priežastis 
tiavimf — einu i kita biznį.

602 W. 26th St., 
Chicago, III.

par-

PARSIDUODA 5 kambarių namas 
elektros šviesa, gasas ir vaną. Didele 
harnė dėl automobiliaus. Karvės ir 
vištų. Tyras oras, tik du bloku nuo 

par-
* J 1 U1UCJ, UI Bk

dviejų stytkariu linijos. Noriu 
duot, i trnmną laiką ir pigiai.

Atsišaukit
10103 So. Aberdeen St.

Parsiduoda kampinis muro namas, 
Brighton Parke, 4 metai kaip statytas, 
3 Storai ii’ kiekvienam štorui kamba
riai pagyvenimui, namo parankamai, 
vėliausios mados, savininkas parduos 
daug pigiau negu verta, arba mainys 
ant garadžio, bungalovv, arba priva- 
čio.namo, namas turi būt parduotas, 
arba išmainytas į trumpą laiką; taip
gi norintis ingyti puikų namą ir pel
ningą, nepraleiskite tos progos, nes 
ta progaTtevisados pasitaiko.

Pardavimui South Side, 2-jų augš
tų namas, po 6 ir 6 kambarius, namo 
įtaisymai po taja mada, garadžius 5 
mašinoms ir extra lotas prie šidies 
namo ant kampo, parsiduoda pigiai 
arba išmainysiu ant. bizniavo namo 
Atsišaukite tuoj, nes savininkas nori 
eiti į biznį.

South Side parsiduoda 2jų augštų. 
kampinis muro namas; ant bulvaro, 
po 5 ir 4 kambarius, pirmas augštas 
furnasu šildomas, namo įtaisymai pa
gal šią gadynę. Savininkas parduot 
už $9,500 arba priims bučemę, 
automobilių Dry Goods Štorą, arba ki
tokį biznį, kaipo pįrmą įmokėjimą, li- 

neskusius kaip renda, nepraleiskite, 
geras pirkimas.

N

nebuvo, 
Lake ii

Tai dar tokios progos ir 
kas turite namą ant town of 
norėtumėt mainyti į South Sidės na
mą, tai atsišaukit greitai, nes savinin
kas turi 2-jų augštų namą ant bulva
ro po 5 ir 5 kambarius, namo paran- 
kumai sulyg šią gadyne,-bet savinin 
kas dirba Town of Lake apielinkėj, ii 
papratęs gyvent, tai iš tos priežastie 
norėtų išsimainyti. Atsišaukit tuoj 
nes stebėtinai gera proga, dėl sužino
jimo virš minėtų dalykų ir bargenų

Brighton Parko pigumas, 
duoda 3-jų augštų muro 
5-6-7 kamabrius, netoli 
bažnyčios, namo įtaisymai V8h'ausio 
mados, namas statytas ant 2-jų loti 
ir pusę, savininkas parduos už $14.50( 
arba pigiau, pasiskubinkit pirkėjai, 
nes tikras bargenas.

Kreipkitės pas:

Parsi- 
namas po 

lietuviško:

Frank G. Lucas
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARSIDUODA namas su bizniu 
bučeme ir groserne, 6 kambarių pra 
gyvenimas, hot water heat, beizman 
tas per visą namą, garadžius, apgy 
venta Švedų, vokiečių ir kitų tautų 
Galiu mainyt ant kito namo- arba lo 
to. Priežastis ’jsavininkas išvažiuoj 
iš/Chicagos. 5601 So. Lincoln St 

licago, III.

44 AKRŲ FARMA pardavimui La
bai pigiai ir gera juodžemė, sumaišy
ta su moliu, 2 mylios nuo miesto pri< 
genj kelių, 40 ratų nuo upės, 3 ftiy 
lios nuo ežero, vasarą suvažiuoja daug 
žmonių. Kas norit pirkt toMjhą fauną 
klauskit, o suteiksiu plačių žinių. Vla
das Racėviče, 703 W. 21 PI., Chica 
go, III. •

BARGENAS
Naujas 2-jų flatų namas, 7834-36 

Marshfield Avė., pb 5 kambarius, ga
lima gyventi nuo .1 gegužio. Suih 
parlor, dideli kambariai, garu Šildo) 
ma- gasiniai pečiai, ice box, bufetai, 
šalygatviai. Namas atdaras subatoje 
ir pėdelioje. Kaina $14,500. Pini
gais $3,500, kitus lengvais išmokėji 
mais Pasimatykit su savininku.

C. E. ULLRICH, 
8000 Stony *Island Avė., 
Phone South Shore 9238

PARSIDUODA lotas ant 
tarpe 54 ir 55 gatvių. Lotas 
pėdas, visi improvementai. 
gresta, viskas išmokėta.

Kreipkitės pas 
VASILIAUSKĄ 
724 W. 19th St.

Tumei
30x126
Gatve

PARDAVIMUI arba mainymui 
lotai visi vienoj krūvoj, West Pull- 
man. Parduosiu, mainysiu ant maže 
narnoj automobiliaus. Kam reikalin 
gi kreipkitės, 3 lubos frontas.

5257 Princeston Avė.
Vakarais nuo 5 iki 8 vai.

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, 4-4, 1-6, 1-5 kamabrių flatai, 
prie 847. W. 14th St. Pigi renda 
$1,200. Kaina $7,500, pinigais $1,500, 
kitus mėnesiniais išmokėjimais. Šau
kite savininką 

ITranklin 3310 \

PARDAVIMUI mūrinis- cottage, 
1744 Wabansia Avė., 5 kambarių, di
delis kambarys viršuj (attic) ir biz
nio skiepas, karšiu vandeniu šildoma, 
elektra, 2 karų garadžius.

Kildare 2859
t

PARDAVIMUI kampinis lotas 
Brighton Parke ant biznio gatvės tin
kama vieta dėl visokio biznio 44th St 
ir Campbell Avė. Kaina tik $1,600. 
Savininką galima matvti nuo 5 
iki 8 vai. vakarais: 3 lubos.

A. VAINAUSKAS, 
3342 So. Union Avė.

vai.

PARDAVIMUI — 6600 So. Clare- 
mont Avė. namas vienų metų sena£ 
2 krautuvės ir 5 kambariai. Gera vie
ta bučemei. Flatas pastatytas tub 
formoje, m’ep-ojimui norčiai. Rentibs 
metams $2,100. šaukite

Stewart 3623

Del biznieriaus žmogaus, padarytų 
didelį pelną. Parsiduoda Roadhouse 
su bizniu labai geroj vietoj. Biznis 
'išdirbtas, gera stotis prie didelio Bou- 
levardo, tūkstantiai automobilių va> 
žiuoja, netoli Chicagos. Naujas mū
rinis namas ir su 5 akeriais žemės, už 
labai prieinamą kainą ir ant lengvo 
išmokesčio, kad iš to biznio galima 
greitai išmokėti už tą prapertę. Ne
daug tokių progų atsirinka. Kuris 
jieškote tokios progos, kreipkitės 
greitai prie

M. ROZENSKI
3301 So. Hąlsted St., 

Chicago, 111.

FAiRMEBIAI TftMYKIT!

Gera proga gyvenimui vie
nų sykį pasitaiko. Priversta

namo Cliicagoj 80 akrų farma. 
Tai tikrai yra pinigų daranti 
vieta, dėlto kad netoli did

miesčio randasi, per 2 valan
das pasieki vidurmiestį Chica
gos ir su geriausiais įrengi
mais. Nanuts panašus į liete
lį, vidury 'prausykla maudynes, 
šiltas ir šaltas vanduo. Apleid
žiu tų* vietų dėl susižejdimo. 
Pirmas teisijrfgas nebus atmes
tas. IJlisiu 3 dienas Chicagoj. 
Kreipkitės: 938 W. 34lh St., 2 
lubos užpakaly po 5 vai. va
karais, arba nedėllioj matykit 
savininkų. Klausk farmerio.

PARDAVIMUI per savinin
kų 2 flatai ir cottage, ant lo
to didumo 25x125 už

Atsišaukite:
2906 W. 38th PI., 

$4 1 fialas.

BARGENAS PRIE VIENUOLYNO
2 flatų naujas mūrinis namas pj> 6 

kambarius visi įtaisymai, lotas 37 pe
lų plonio, garadžius dėl 2 automobilių, 

 

/ertas Į^l 5,00(L kaina tik $12,500.

7 rui ngalow karštu vandeniu 
ipšildomas, randasi ant 46 ir Artesian 
Avė., kaina $7,700.

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

SOUTft SIDE BARGENAS
3 flatų mūrinis kampinis namas, po 

3 kambarius, štymų apšildomas, visi 
taisymai, pusė bloko nuo Halsted ir 
>usė bloko nuo Garfield Bulvaro, kai
ta tik $14,800.

2 flatų mūrinis namas po 6 kaniba
lus su visais įtaisymais, randasi ant 
larfield Bulvaro, netoli nuo Halsted 
aina $8,900.
2 flatai po 6 kambarius, visi įtaisy

mai, garadžius dėl 2 automobilių ren- 
loš $90 į mėnesį. Kaina $5,900,, ran- 
lasi ant Normai Bulvaro, netoli 59 
tryto.

<C. P. SUROMSKIS,
'• 3346 S. Halsted St.

PARDj 
$age) su 
tu. Misi 
pirksit už pigių kainų.

Kreipkitės:
2701 W. 43axl St.

Ui mūrinis (cot- 
kmeniniu pudamen- 
(eri įtaisymai. Nu-

. PARDAVIMUI 2 aukščio per 
pusę ‘medžio ir muro 
Garadžius dėl vienos 
arti bulvaro. Viskas geramė 
padėjime. Kreipkitės į savinin
kų: 637 W. 54th Place’

as. 
tos

MflBIGEClAI-PASKOLOS
REIKALINGA $14,(MM> pa

skola ant pirmo mortgage.' Kas 
galėtumėte tiek paskolinti, mel
džiu atsišaukti. Jąųas Milleris, 
6813 S. Western Avė., Chicago, 
111., Tel. Prospect 5173.

'.i1 m m

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West MadUon Stre0 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimaa, siuvi- 
<nas, dresmaking ijr pattern ma- ker. Bizniui ir namų d«v*jimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
dalis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineikit audykla, su
kirpti, pritaikyti Ir paaldarytl sau 
drapanas.

Biznio Ir namų kūnai skrybMių 
padarymui. Krdpkltis, raiykU, 
arba telefonuokit klausdamas m* 
formacijų.

Sara Patek, plrmininkl.

GRAŽUMO KŪRYBOS—
Geriausiai apmokama profesija šiandien 
yra uraiumo kūryba. Nira ne<erų ao- 
zoni). Pabaigusios šią mokyklą gauna 
geriausias algas. Mm išmokinsime jus: 
Plaukų dabinimo, Marcei Waving, W»- 
ter Waving, Manicuring, Galvos Gy
dymo, Veido Masažo, Electrolyuis ir 
Shampooing. Trumpas kursas. Pigus 
mokslas. Uždirbsite laike mokinjmosl. 
Ateikite ir pasikalbėkite.
AMERICAN SCHOOL OF ETUICAL 

BEAUTY CUL1URE 
6th floor, State-Lake BIdg., 

190 N. »thte St.


