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Socialistai nepaliauja 

 

reikalavę taikoj
Ruhr bedarbė didėja*

Prancūzai rengiasi prie ilgos 
^ubr okupacijos

Vokietijos socialistai rei 
kalauja tai’tf s

Reikalauja reichstage, kad Vo
kietija pasiūlytų taikų Fran- 

rcijai.

BERJJNAS, bal. 19. — Va
kar atsinaujinus reichstage de
batams apie užsienio reikalų 
ministerio * Rosenber^ kalbą, 
kalbėdamas varde socialistų, 
Breitscheidt griežtai pareikala
vo, kad Vokietijos valdžia pa
duotų tikrus ir konkrečius pa
siūlymus Francijos valdžiai iš
rišimui kontribucijos klausimo.

“Musų pareiga yra,’’ sakė at
stovas, “greitai užbaigti Ruhr 
avantiūrų. Mes neturime drau
gų tarp pasaulio valstybių.

darys intervencijos.”
Breitscheidt išreiškė nuomo

nę, kad Vokietijai galbūt bus 
geriau padarius tiesioginius pa- 
siuJymus, negu atsidėti ant eks
pertų nuosprendmo. Jis be to 
mano, kad Fra nei j a, o ir kiti 
talkininkai, vistiek nesutiks pri
imti tokių procedūrų — kad 
Vokietijos kontribucijų nusta
tytų internacionalinė eksper
tų komisija.

Ruhr bedarbė didėja
Privers Cuno valdžią pasiduoti 

ar pasitraukti. I

BERLINAS, bal. 19. — So
cialistams nepaliaujant reika
lavus, kaM valdžia nevilkinant 
paduotų tiesioginius pasiūlyt 
mus Firancijai, franeuzų pries
paudos priemonės Ruhr dist
rikte vis labiau ir labiau apsun
kina gyvenimų tame distrikte. 
Daugelis industrijų už»įaro, o 
kitos dirba tik tris .Menas į 
savaitę, taip kad bedarbė Ruhr 
distrikte nuolatos didėja. To
kia padėtis skubiai stumia 
kanclerio Cuno valdžių prie 
to, kad ji turės arba pasiduoti, 
arba pasitraukti iš vietos.

Bedarbių riaušės.
MULHEIM, bal. 19. — Dar 

niekad nebuvusioj tokioj griež
toj bedarbių demonstracijoj
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Ruhr distrikte, vienas žmogus 
liko užmuštas ir du sužeisti po
licijos, o 15 liko sumušta lazdo
mis. Vienas detektivas liko 
smarkiai sumuštas.

Visos sankrovos užsidarė de
monstracijai pasidarius nera
miai. Policija uždarė aikštę 
prie miesto salę, bet bedarbiai

to salę. Pirmą kartų policija 
atmušė nuo salės, bei antru 
kartu bedarbiai buvo įsibriobę 
į koridorių, kur juos detekti- 
vai pasitiko ginklais. i Ten ir 
užmušta ir sužeista bedarbius.

Pragyvenimas Ruhr distrik- 
te nuolatos kįla ir tas labai ap
sunkina bedarbių padėtį. Sva
ras netikusios kavos kainuoja 

eni- 
tai

7,(MM) markių. Jei pragyv 
mas kils ir bedarbė didės, 
Vokietijos valdžia susilauks 
dėsnių keblumų.

Buvo susirėmimų tarp 
darbių
miestuose.

bc-
ir policijos ir kituose

Prancūzai rengiasi pasilik 
ti Ruhr distrikte

Samdo viešbučius kariuomenei 
penkiems metams.

19.—
Ruhr
kelis

BERLYNAS, balandžio 
Prancūzai mano pasilikti 
distrikte mažiausia per 
ateinančius metus. Tai vis la
biau aiškėja.

Kelios savaitės atgal franeuzų 
okupacinė valdžia išdavė Ame
rikos la ik raselių konespondenr- 
tam pasus, kurie veiks iki gruo
džio 31 d. Dabar iš Esseno pra 
nešama, kad franeuzų kariu 
menė ten nusisamdę didžiuo
sius hotelius penkiems metams*.

Paklaustas apie Ruhr padėtį 
augštas talkininkų valdininkas 
atsakė: v

“Aš tikiuos, kad franeuzų 
okupacija tęsia mažiausia ke- 
turius metus.”

Anglai protestuosią.
Gautomis žiniomis, Anglija 

už poros dienų užprotestuos 
prieš franeuzų pašalinimų Vo
kiečių Pareinio komisionie- 
riaus princo von Hatzfeld be 
anglų žinios. Anglų, rateliai 
mano, kad delei to gali kilti 
nemalonus anglų-franeuzų ki- 
virčiai. 1
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No. 94

6 žmonės žuvo gaisre
Dar 8 žmonių pasigendama po 

didelio gaisro.

LYNN, Mass., balandžio 19. 
šeši lavonai lapo išimti iš 

po griuvėsių “pilies”, didelio 
penkių ąygštų aparlmentinio 
namo prie Ellis gatvės, kurį šį
ryt sunaikino gaisras.

Be lo daug žmonių susižeidi 
šokdami per langus. Aštuonis 
žmonių pasigendama /Gano
ma, kad ir jie veikiausia yn 
žuvę, gaisre, tik jų lavonai dai 
nėra surasti.

IŠRINKO JURY RUTHEN- 
BERGĄ TEISTI.

ST. JOSIFU, Mieli., bal 19.
Jury, kuris turės teisti ko

munistų ? Charles E. Ruthen- 
herg, sekretorių Am. Darbinin
kų partijos, už peržengimą 
valstijos kriminalinio sindika- 
lizmo įstatymų, dd jo dalyva
vimo komunistų konvencijoje 
Michigano raistuose, šiandie 
tapo išrinktas ir dabar prasi
dės tikrasis, bylos nagrinėji
mas.

Atsiėmė “mėliinjjįi įstaty Wisconsino senatas prieš 
darbininkus

Senatorius MacMyrray sako, 
kad tą bilių įdavė kuni
gas, prašydamas jį įnešti val
stijos senate.

Atmetė 8 valandų darbo dienos 
bilių.

Kaip parduotus kalinius 
/kankinama

Kaliniai verčiami dirbti nuo au
štant ir nuolatos yra plakami 
nuožmių bosų.

Nauji šokių rekordai.

SPRINGFIELD, III., baland
žio 19. i Senatorius MacMur- 
ray, nuris įnešė paskilbusį “mo
linųjų įstatymų” bilių, uždrau
džiantį visus pasilinksminimus 
septintadieniais, šiandie to bi
tinus užsiginė. Jis perskaitė 
valstijos senate raštą, kuriame 
jis pareiškia, kad jis pats tam 
Liliui nepritaria ir kad jį įnešti 
senate padavė kun. Fleming iš 
Chicago, kuris sakęsi atstovau
jąs Am. Bažnyčių ledetaciją 
ir kad Federacija ir patiekusi 
tą bilių. Jis tada pasakęs, kad 
bilius nepraeis, bet kumjigas 
vistiek norėjo, kad jis butų įne
štas tokioj formoj, kokioj yra 
parašytas. Jis turėjęs pažymė
li, kad bilius įneštas prašant, 
bet besiskubindamas užmiršęs 
ir todėl paskaityta kaip jojo 
įneštąjį bilių. Viso biliaus išti
sai jis nes^s nė skaitęs.

Tada senatorius paprašė, 
kad tasis bilius butų atšauktas 

»iš komiteto ir paliktas pas pir
mininką. Nė vienas tam nepasi
priešino. Tai prilygsta pilnam 
biliahs atšaukimui, kadangi nic 
kas nesitiki, kad šis bilius da
bar nueitų toliau prezidento 
stalo. Pagulėjęs kiek pas pre
zidentą jis atsidurs paprasta
me gurbe.

MADISON, Wi§., balandžio 
19. — Organizuotų darbininkų 
pastangos įvesti Wisconsino 
valstijoje priverstiną 8 vai. dar
bo dieną nuėjo niekais, valsti
jos senatui 18 balsų prieš 14 at 
sisakius trečiu skaitymu svar
styti Tuokei* bilių, kuris tą 8 va
landų darbo dieną įveda visose 
valstijos industrijose.

Atstovų butas, kuriame 
nemažai socialistų, tą bilių 
priėmęs.

yra 
yra

Deportuos Jim Laikiną
WASHINGTON, bal. 19. — 

Darbo departamentas įsakė de
portuoti darbininkų darbuoto
ją Jim Larkin. Jis ilgų laiką 
sėdėjo kalėjime už peržengimų 
Ncw Yorko"anti-sindikalistinių 
įstatymų. Deportavimo įsaky
me tvirtinama, kad jis yra 
“anarchistas” ir todėl yra “ne
pageidaujamas ateivis.” Jis pa
eina iš Airijos. Bet ir ten jam 
gręsia pavojus, kadangi jis yra 
ša Ii n i n ka s r es ]>u b 1 iko n ų.

Reikalauja injunetiono 
prieš cukraus spe- 

kuliatorius
washington,

teisme pareikalavo injunetiono 
prieš cukraus spekuliatorius, 
riekiantį sustabdyti spekuliaci- 
ų busiančiuoju sukrum. Sulig 
reikalaujamo injunetiono tik 
as galės cukraus biržoje par- 
lavinėti cukrų, kuris pats cuk
raus turi ir gali tuojaus išpjl- 
lyti visus Užsakymus.

Byla yra civilinė. Bet valdžia 
ketina užvesti ir kriminalinę 
bylą už peržengimą Shermano 
mti-trustinių įstatymų ir taro 
toje linkmėje tytfįnėjimus.

-----

Prisipažįsta plakęs

MEMPHIS, Tenn., bal. 18.
Gatvekarių darbininkų vakar 
prasidėjęs streikas užsibaigė j^ 
laimėjimu. Jie gavo reikalau
jamą pakėlimų po 7c. į vai.

DUBLINAS, balandžio 
Dr. Conn Murphy, kuris 
vo kalėjime arti mėnesio 
tapo iš kalėjimo paliuosuotas. 
Jis tūlų laikų atgal lankėsi pas 
papų ir bandė ten užtarti Airi
jos respublikonus. Jis už tą 
tapo suimtas kovo 22 d. ir tuo- 
jaus paskelbė bado streikų.

19.
bada- 
laiko,

PIRKITES DABAR 
TIKĖTUS -

garsaus liet iy tenoro
JUOZO B RAVIČIAUS

koncertui.

Paskutinėj valandoj bus di
delis susigrūdimas, jei ne
nusipirksite tikėtų išanksto. 
Išvengkite laukimo nusipir
kę tikėtus 
rinkite sau geresnę 
Tikėtai parsiduoda: 
tra salėje, Naujienų 
Naujienų skyriuose^

5 laiyai sudegė.
WASHIiNGT(>N, bai.\18. — 

Penki mediniai laivai, prik
lausantys gabenimo tarybai, 
sudegė Potomac upėje. Vienas 
apdegė, o dar 4 pasisekė išgel
bėti.

PINIGŲ KURSAS

TALLAHiASS.ee, Fla., bal. 
18. —Prieš legislaturos tyrinė
jimo komisiją vakar liudijo 
parduotųjų Putinau Lumber 
kompanijai kalinių sargas Shi- 
vers. Kaip jau pirmiau buvo 
liudijama, Leon pavieto šeri R • 
Jonės pardavinėjo kalinius ta 
kompanijai ir gaudavo už kiek
vieną kalinį po $2(). Vienas to
kių kalinių, Tabert, liko tiek 
kompanijos bosų sumuštas, 
kad jis veikiai mirė ir tas iššau
kė legislaturos tyrinėjimus.

Sargas Shivers liudijo kaip 
tos kompanijos kempėse buvo 
elgiamąsi su parduotaisiais ka
liniais. Tų kalinių bosu buvo 
Walter Higginbotham “mu-» 
šantysis bosas”, kuris yra ap
kaltintas pirmo laipsnio žmog
žudystėje. Pasak Shivers, ka
liniai buvo verčiami dirbti nuo 
saulėtekio ir saulėleidžio pelkė- 
seTstovint vandenyje iki juos
tos. Kaliniai buvo nuolatos 
plakami ir nebuvo los dienos, 
kad keli kaliniai neliktų nupla
kti.

Už keturių dienų prieš mirtį 
Tabert liko nuplaktas. Ant ry
tojaus jis tapo išvarytas dirbti 
pelkėse? Jis vos begalėjo.paei
ti, tad bosas vakare liepė jam 
atsigulti ir dar įkirto kietu odos 
diržu apie 40 kirčių. Kadangi 
jis nuolatos judinusi ir malda
vo pasigailėjimo, tai bosas pri
minė koja jo kaklų, kad nega
lėtų pasijudinti ir dar įkirto 
apie 60 kirčių. Tabert neužil
go po to mirė ir tapo palaido
tas už $10 grabe pelkėse.

Legislatura mano padaryti 
tyrinėjimus netik apie padėtį 
parduotų kalinių šioje kempėje, 
bet ir visoje valstijoje, neap
lenkiant ir valstijos kalėjimų.

CLEVELAND, bal. 18. Neži
nomas, dėvintis kaukę vyyns, 
padare naują rekonlą ilgo^ ne
paliaujamo šokio. Jis šoko be 
paliovos 73 vai. 16 min. Tuo jis 
sumušė 15 m. naują rekordą 
73 vai. šokio, padarytą p-lės 
WoJfe.

Degtinės šmugelninkai nušovė 
du policistus.

TAiLLAHASSEE, Fla., 
19. “Mušantysis bosas” 
ter Higgenbotham, kuris 
mušė kalinį Martin Tabert iš 
North Dabotos, atvirai prisipa
žino legislaturos tyrinėjimo ko
misijai, kad jis liko nusamdytas 
plakimui Putnam Lumbhr Co. 
nupirktųjų kalinių. Jis prisildi- 
žino, kad ir Tabertą jis nupla
kė. Bet jis sakosi įkirtęs apie 
10 kirčių, kuomet kiti liudijo, 
kad Tabertui buvo įkirsta apie 
1OO kirčių. Jis sakėsi nuplak
davęs vidutiniškai apie 10 kali
nių į savaitę.

Kad Floridos valstijoj 
leistinas plakimas kalinių 
kad yra net išleistos tani 
ros apie tai taisykles, rodo
kad jis buvo klaustas ar jis ži
no apie tas taisykles ir kiek jos 
kirčių leidžia užduoti kaliniui. 
Bosas atsakė, kad jis tų taisyk^ 
lių nežino, bet y^i apie jų bu-* 
vimų girdėjęs.

Wal
už

yra 
ir 

tik
tai,

dabar, ir užtik- 
vietų. 

hes- 
ofise

Vakar bal. 19 dieną, užsienio pi- 
ii ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
kų buvo skaitoma Amerikos pini 

Kais šitaip i

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.67
Austrijos 100 kronų ...................
Belgi jos 100 markių .............. $5.67
Danijos 100 markių ............. $18.94
Finų 100 markių ................... $2.75
I^rancijos 100 frankų .................  $6.6/>
Italijos 100 lirų .................. $4.75
Lietuvos 100 Litų................... $10.00
Lenkų 100 markių .................
Norvegijos 100 kronų ........... $17.97

’ Olandų 100 guldenų ........... $39.24
šveicarų 100 markių .... ......  $18.17
Švedijos 100 kronų ............... $26.63
Vokietijos 100 markių ...___ .... %ę

ni Pašalins 2,000 darbininkų
CHICAGO. — Naujasis ma- 

yoras iDever paskelbė, kad bus 
pašalinta 2,000 Triesto darbi
ninkų, nes jie turį politinius 
darbus. Jie visi yra buvusio 
mayoro šalininkai. Jų vieton 
bus pastatyti dabartinio mayo- 
ro šalininkai, » kad atsilyginus 
už jų pasidarbavimų laike rin
kimų. , į "

NlEW ORLEANS, La., bal. 
18.— Du St. Bernard parapijos 
šerifo pagclbininkai liko nušau
ti susirėmime su degtinės šmu- 
gelninkais. Būriai žmonių tuos

CHICAGO. — Illinois Cent
ral geležinkelis pakėlė algų sa
vo mechanikams po 2c į valan
dų. Tas pakėlimas paliečia tik 
mechanikus, jų pagelbininkus 
ir mokiniusi Kit. darbininkai 
pakėlimo algų negaus.

Z1

ŠIANDIE — giedra ir šilta.
Saulė teka 5:03 vai., leidžia

si 6:35 vai. Mėnuo leidžiasi 9:49 
valandų nakty.

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 važiuoti tik į svečius Lietuvon, tam 
kelionė atgal yra užtikrinta, išpildžius Naujie
nose reikalingas popieras.

y •'1

Keliaujant Lietuvon reikia išsiimti įiioj pas- 
portą. Lietuvos atstovybė Washingtone neiš
duoda amerikiečiams pasporty, jeigu kis nepri
stato metriką arba seno rusiško paspirto. Tai
gi kas neturite, gaukite iš Lietuvos savo metri
kus tuojaus.

Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicągos 
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, 
tuojaus atsišaukit ar ateikite į 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. x

namiienos
i EKSKURSIJŲ SKYRIUS

1739,So. Halsted St., Chicago, HL

TALLAHiASS.ee
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Kas Dedas Lietuvoj
Kaunas Darbininku judėjimas

[sąjungos įstatus paduos užtvir
tinti valdžiai ir pradės organi
zuoti sąjungą.

Sąjunga vadinsis gelžkeliečių 
darbininkų ir tarnautojų Pro
fesine Sąjunga. Svarbiausia 
tikslas — kovot už geresnį ge-

ležinkelfečių būvį visomis prie
monėmis, (nevengiant streiko, 
jei butų reikalo. Sąjungos na
riais gali būt visi geležinkelie
čiai be skirtumo lyties, tautos,

no streiko tai suvažiavimo nu
tarimu jis tegali būt paskelbtas 
nutarus sąjupgos atstovų suva
žiavimui ir paskui raštiškai at
siklausus visų Sąjungos narių 
valios. — Pet. Klimka.

27—111—23 m.

Ar jus žinote, kad
Lietuva importuojaLietuva importuoja iš Suvienytų f"> T?1 TV A lt/f T

Valstijų įvairius materijolus, produk-1 J y| IJ tC jL Į y ZA |V| 
tus, medicinas, chemikalus ir cosme-. PIPKTI pAPnTTrvri av m ai ties sumoj 24.007,677 markių? Ar PARDUOTI AR M AL
jus žinot Helmar Turkiški Ci
gare tai ia jums daug gerumo
negu kiti paprasti cigaretai, todėl 
kad jie turi savyje 100% gryno Tur
kiško tabako?

iii VISADOS KRElPKITiŠS 
AS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S, L, FAB10N AS CO
—Seimo rinkimams išlaidų 

Kauno miestas turėsiąs apie 
50,000 litų.

—Tikybinių knygų neperka. 
/Maldaknygių, tikybinio turinio 

knygų -ir devocijų žmonės ne
nori pirkti. Tų dalykų pirkliai 
skundžiasi, kad negali išgyven
ti tokiais reikalais bes i versda
mi.

—Suimti vargšai. Prieš ke
lias dftmas išplėšta Rokiškio paš
te apie 30,000 litų. Keletui die« 
nu praėjus, Radviliškyje suim
ta Antanas Vidutis, gi kovo 11 
HyKaune suimta ir Antanas Sa
mulis Rokiškio milic. nuovad. 
virš, padėjėjas. Jų suspėta iš
vogtieji litai pakeisti doleriais 
ir svarais, taip pat prisipirkta 
įvairių brangenybių. 'Tardant 
paaiškėja, kad jie bu*vo pasi
ruošę sprukti užsienin slaptu 
bildu. Rasta pąs Vidutį 3,523 
lt. 158 doleriai, 2 anglų svarai, 
gi pas Samulį — 61 lt. 970 do
lerių ir du anglų svarai. Be to 
rasta auksiniai laikrodžiai, žie
dai ir lt.'

—Svetimšalių Lietuvon, pilie
čių Apsaugos Departamento 
žiniomis, per 20 metų atsikraus
tyta 5698. Iš jų amatninkų 1419 
(21%), juodadarbių 1688 (25 
%), žemdirbių 538 (10%), 
rr pirklių 547 (10%), dar mo
kytojų 201 (3%), mokinių 379 
(6%) ir “iždininkų” turbūt bu- 
galterių, sąskaitininkų ir kon
torų tarnautojų? Red.) 30 (2

Daugiausia svetimšajlių pri
važiuota: iš Rusijos 1313 (20

jos 912, iš Lenkijos 843, iš Gu
dijos 543, iš J. Valstybių 333,- 
iš Klaipėdos Krašto 165, iš Ang
lijos 160, yra ir Persijos ir Tur
kijos piliečių. _ [“L. 2.” j

Lenkai nesiliauja 
užpuldinėti.

Kapčia- 
u'gnimi 
d. puo- 
pačiam

- Pazapsių 
vėl puolė

Alytus. (L.. 2. Kur.) III. 15. 
Kova. 10 d. apie 100 lenkų par
tizanų puolė musų sargybas 
Paviekšnių kaime (ties 
miesčių) bet šautuvų 

buvo atmušti.. Kovo 11 
lė Kavalių kaimą, tam 
rajone; kovo 12 d. 

•kaimą; kovo 1 l d.
Kavalių kaimą. Tuo budu visą 
savaitę kartojosi lenkų puoli
mai diena dienon. Puolimai 
daroma perrengtų kareivių bū
riais nuo 100 iki 300 žmonių 
skaičiuje. Musų sargybos tuos 
jų. puolimus atmušinėja. Ka
valių puolime yra 2 lenkai už
mušti ir 12 sužeistų. Pasauliui 
tuo tarpu jie skelbiasi esą 
mus!

ra-

Iš KLAIPĖDOS.

Paštai — Klaipėdos kraštų 
paštuose įvedama ir lietuvių 
kalba. Valdininkams algos pa
liekama senos.

Klaipėdos krašto paštų ir te
legrafų direktoriui susirgus, jo 
pareigas, eina Lietuvos paštų ir 
telegrafų; Valdybos vicedirekto
rius.

Phone Yards 0994.
Utaminkais, seredomis, ketvergais ir 
subatomis vakarais. Nedaliomis pa
gal sutarimą.

ANNA M. BONDZINSKI 
BE A UTY SHOP

Veido ir galvos gydymas. Marcell su- 
garbiniavinr?a$. Plaukų šukavimas ijr 
dažymas. Columbia Kolegijos metodu. 
Manicuring. 4631 So. Ashland Avė.

Kai dėl paskelbimo visiioti-

Kėdainių, Vir- 
ir k., viso 35 
kelioliką sve-

Monroe gat. arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 
Šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes. 8 Dideli komediniai aktai ir 

krut. paveikslai.
“Kur gauni pilną pinigų vertę.

Balandžio 21
Gegužės 12

Lietuvis Advokatas
»

Kamp. Milwaukee ir Ajįland Avės 
ir nuo

J. P. WAITCHES 
LAWYER Liet avy a Advokatas * 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais j 10736 3. Wahaah Avė, 

Tat: Pullman 6377.

809 W. 35ih St., Chicago 
Te!. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
nipina visokius dokumentui. Eg
zaminuoja abstraktus. Padaro kon- 
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotu, far- 
mą ir biznių, ar užtraukiant mojs 
gižius.

pakarai* iki 8 vai. 

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

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,

Herman P. Haase
ADVOKATAS 

609-610 Čhamber of Comnuerca 
183 W. Washington SL. 

* Phbne Main 1308 
Chicago, 111.

Tel. Brunswick 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambarys 306, Hom« Bank Bldg.

Ofiso vai.: nuo 9 ikO ir nuo
• 7 iki 9 vakare. .

" 1 11111 i r

ORCHESTRA HALL
220 So. Michigan Blvd.

Pradžia 8:15. — Nesivėluokit.

iki (

.' -.Vi

Lietuvos gelžkeliečių Profesines 
Sąjungos reikalas.

Kaunas, kovo 27. [Musų ko- 
resp.] Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos Centro Komite
tas jau nuo kurio laiko dėjo 
pastangų atgaivint praėjusiais 
metais valdžios uždarytą gelž- 
keliečių Profesinę Sąjungą, fe

Sąjungos atgaivinimu ' dau
giausia rupiuos dr. St. Kairys 
ir Kromeris ir dabar dėka jų 
pastangoms sąjungas įkūrimo 
reikalas jau beveik yra baigia
mas. Sekmadieny, kovo 25 d. 
Kaune “Sočia Įdėmųkr a to” bute 
įvyko gelžkeliečių sąjungai 
steigti atstovų suvažiavimas. 
Be pačių kauniečių atvyko iš 
įvairių įžymesnių Lietuvos vie
lų gelžkeliečiai, būtent iš Šiau
lių, Radviliškio, i 
baliaus, šeštokų 
rinkti atstovai ir 
čių.

Susivažiavimui 
Kauno

pirmininkavo 
Gelžkelių ^dirbtuvių 

amblninkas pil. Vilčinskas, re
ferentais buvo Kromeris ir Kai
rys. i

Suvažiavusieji apsvarstę, są
jungos reikalą priėmė patiek
tus Sąjungai įstatus (su kai- 
kurioms dr. Kairio pataisoms) 
ir išrinko laikiną valdybą, į ku
rią įėjo Kromeris, 
Šimauska
Išrinktoji valdyba

Viliunskas, 
Šmitas ir Djruskys. 

pasirašius

NAUJIENĮJ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su 

musų palydovu išvažiuos iš 
Chicagos Birželio 15 d. Todėl 
kurie norite turėti smagių 
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisų, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 
porto, nes pagal Lietuvos 
valdžios patvarkymų, 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,

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius.

Expreso

TĮEGULIARL
NIAI išplau

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

Pres. Roosevelt 
Pres. Harding

Geo. Washington Gegužės 19 
Rašykit dėl informacijų ir dėl 

išplaukimo, kainų ir/t. t.
United State/ Lines 

45 Broadway, Nfew York City 
Manageriai Operatoriai dėl 
U. S. Shipping Board

1 1 ■ ■ ......

■— 1 ................ "■ '
Tel. Lafayette 4228

Pliunbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visadfis 

patarnauju kuogeriauaiaL
M. Yuška,

3228 W. S8th SU Chicago. III.

IANDIEN
■t r <t . n* ; ' ■ Y X

i H* ) 83 v \ -uožo Babravičiaus

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

MAUESTir*
l*l<TM£ATR£*W Pavasarinis Balius

RENGIA FEDERACIJA LIETUVIŲ KLIUBŲ

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

K. GVGISADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

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

iki 12 ryto.
**■1..  -.....  ................ . J-

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Šere- 
doj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus 
perkant arba parduodąnt Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

z-.  ............

Linksmas Pavasarinis Šokis
Rengia Raudonos Rožės Pašelpinis Kliubas iš Cicero 

Subatoj, Balan džio 21, 1923
Liuosybės Salėj 14th St. ir 49 Ct., Cicero, III

Pradžia 6 vai. vakare. Tikietas 65c. su karės taksais.
Muzika J. F. POCIUS 

Kviečiame širdingai visus dalyvauti šiame vakare.

' ■ . .■.-'•'M

Nedėlioj, Balandžio 22 d.
MELDA2I0 SVETAINĖJ, 2244 W. 23rd PLA^E

Pradžia 7:30 vakare
♦

Mužiką bus F. Jareck

Telefonai: 
Ranftelph 2675 ir Dearborn 6272 
Bes. Telefonas Park Ridge 2252

I. Wesley Baker 
Advokatas ir > teisią patarėjas 
Kambarys 1317 Ashland Block, 

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

tuvių kalbon. Tyrinėtojas.
Notary Public.



Telefonai t

22.8

STRAIPSNIS XVI

Kūdikio Svoris ir Miera Tel. Pullman 5482

svo savo

Telephone Yards 5834

DR. P. G, W1EGNEH
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak

Lietuvis Dantistas

Tel. Austin 0737

5208 W. Harrison St.

'Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Turtas virš $7,000,000.00

7.55
7.10

Ofiso Telefonas 
Central 4104

ARJUS ESAT 
NUOLATINIS 
RŪKORIUS?

12.10
11.60

16.00
15.5

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

BQXES oF 
lOci-ZO

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

(Krašto Apsaugos ir Susisieki 
mo p. p. Ministerių ir Vals 
tybės p. Kontrolierio domei)

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaite ir pas’dėk ateičiai.

4712 So. Ashland Avė 
arti 47-tos gatvės

Išdirbėjai augščiausios rųšies 
Turkiškų ir Egyptiškų 

Cigaretų pasaulyj.

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

Jeigu esate, tai Jus turit 
rūkyti cigaretus išlengvo 
tabako.

teikiu 
prižiu- 
Duodv 

mo- 
mergi-

Slame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei

kalus (domius bosiantiems 

motinoms ir motinoms jau
ny kūdlkiy.

Kūdikly aprūpinimas Ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kur) mes tu

rime reguliariškais laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 
pergviidentl.

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

Tel. Kenwood 5107

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto 

nuo 5:80 iki 7:30 vakare, ir

gazietą” atnešdavo 
užjausdavo, 
grobikų val- 

grieko” nebuvo kitą 
Bet va,

Lentele rodanti kūdikio 
vidutinį svorį.

Gimus
Berniukas
Mergaitės

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

Chicago, III.

VALANDOS: N 
nuo 5 iki 8 vakaro 

Nedėliomid ofisas yra 
uždarytas

Central Manufacturing
District Bank į

1112 W. 35th Street, Chicago

^x^kUD1KIv^K 
GEROVes skYRIUS

etuviai Daktarėli
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

KALENDORIUS
IIEIIII11.IIIISI LIIIIIII U!llll»'l HJini'l I ttlillllll'hl 11 IltlIlIH I EEIIIIIIt

DR. P, ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St 

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574 

Chicago

MBS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

8191 So. Halsted St., kampas 81 gal. 
Telefonas Yards 1119

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

8261 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir «—9 P.M 
Ned. 10—12 A. M.

Residence Ganai 2118

Turkiškas tabakas yra 
lengviausias ir geriausias 
tabakas dėl Cigaretų.
HELMARS yra iš 100% 
Tyro Turkiško Tabako ir 
duoda Jums nuolatinį ge
rumą ir malonumą, nežiū
rint kiek daug rukytumėt. 
HELMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas ap
saugoja juos nuo susilau- 
žymo ir susimankymo. Pa
prasti Cigareiai yra supa
kuoti į pundelius.
ATSIMINK SKRYNUTĘ

IR VARDA

3325 So. Halsted St., Chicago, III

ir šiandien, bet ar taip turi būti 
tai jau tu patsai “pamislyk” — 
linksmai ir giliai atsiduksėjo 
mano senelis ir dar pakartojo: 
“Taip buvo ir taip yra, bet ar tu
ri taip būti ?..

Nutilome visi, žaibo greitu
mo atsiminimai, senosios praei
ties įvykiai, sopulingai perkirto 
mano smagcnįs... šaltis Siberijos 
tundrų, kur žuvo ne vienas mu
sų draugas savo kovoje už Lietu
vos nepriklausomybę, caro ka-

Amerikiečiai lietuviai jau nuo sępiai laukia 
gerą tinkamą Kalendorių. Mes matydami 
tą reikalą šiais metais kaip tik /r išleidome 
tokį Kalendorių, kuris yra naudingas kiek
vienam lietuviui nežiūrint kokių pažiūrų 
jis butų. Musų šių metų 140 puslapių Ka- 
ledoriuje telpa keli tūkstančiai visokių in
formacijų ir Istorinių įvykių. Daugybė pa
veikslų, eilių, Lietuvos atgimimo Istoriją ir 
Lietuvos Konstituciją. 4 Tad įsigyk tą Ka
lendorių. Kuris užsirašys “Sandarą” ant 
metų prisiųsdamas $2.50 arba užrašys “San
darą” savo giminėms Lietuvon, tam duosi
me Kalendorių dovanų. Pasiskubinkite su 
užsakymais. Kalendoriaus kaina tik 25c.

keldavo triukšmus ir girti rodė 
visiems jog jie yra “načalninkai” 
irkurie iš jų taip pasigėrę, kaip 
intai p. G-nas (V. K. revizo
rius) kad net šešių vyrų reikėjo 
jam į vagoną įkelti.

[Cenzūros iškąsta]
—Ot ponuli kaip pas 

mus gyvenimas eina. Todėl ir 
nepyk, jeigu pamaniau, kad ir 
tu važinėji Lauksargėn spirito 
bei “čiakolados” pirkti. Matai 
taip buvo caro laikais, taip yra

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALAT0R1S
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. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

3iĮ64 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. » 

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Ijnion Avė 
Tel. Yards 1699

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

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

Įėjimo “kameros” ir pančiai, 
kuriuose kankinami buvo “cicili
kai” už tai, kad atgimusioj Lie
tuvoj “taip ne butų” — viskas, 
visos aukos visuomenės didvyrių 
žlugo jpe vaisių, nes kunigijos 
valdžia nori kad butų taip kaip 
ir buvo...

Bet taip nebus! Pavasario 
saulės spinduliai turi garsiai, pa
sakyti: “Taįp buvo, taip yra, bet 
taip neturi būti!!!

—Susisickiminink'as.

Tėvai turėtų reguliariškai pasverti 
savo kūdikį ir užsirašyti skaitmenis. 
Per pirmus šešius nl'ėnes’us rekomen
duojama sverti sykį į savaitę, o pas
kui du sykiu į menesį laike antrųjų 
metų. x Silpnesni kūdikiai reikia sver
ti (tažniau. Sveikas, normalus kūdi
kis praranda dešimtį ar vienuJiką 
nuošimčių savo svorio dvi dienas po

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Iki 8 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nud 12 

Iki 1 vai. po pietų.

Trijti menes1’ų —
Berniukai ....
Mergaitės ....

šešių mėnesių — 
Berniukai.....
Mergaitės ....

Dvylikos mėnesių 
Berniukai ....
Mergaitės ....

18 mėnesių — 
Berniukai 
Mergaitės 

24 mėnesių — 
Berniukai ....
Mergaitės ....

Toms motinoms, kurios turi kūdi
kius, bet jų žindyti negali, rekomen
duojama Borden’s Eagle Pienas į bon- 
kutes. . Tai yra puikiausias pienas ir 
geriausias cukrus, mokliškai sumai
šyti ir prirengti. Borden’s Eagle Pie
nas yra maistas budavojąs stiprias ko
jas ir sveikus kunus. Jis kūdikiui 
suteikia svorio, kuris reikalingas svei
katai ir normališkumui. Jis paremtos 
ir rekomenduojamas gydytojų per 65 
metus delei jo augštos kokybes. Moti
nos ras, kad ir normališkai sveiki 
kūdikiai nuolatos augs ir plėtosis sd 
Eagle P;enu. Jei nežinai kaip var
toti Borden’s Eagle Pieną, iškirpk ku
poną paskelbimo, kuris telpa musų 
laikrašty, ir prigiųsk, jį į The Borden 
Con-papv, o gausi visai dykai 
knlboie int-i akcijas kaip penėti kūdi
ki bei k:tokių svarbių raštų, duodan
čių informacijų kaip prižiūrėti savo 
ir kūdikį.

Baigusi 

Akušeri
us kolegi- 
ią; ilgai 
praktika- 
usi Penu- 
silvanijos 
hospitalė- 
e. Pasek* 
ningai pa
tarnauja 

>rie gino- 
lymjt. Duo
ta rodą vi

sokiose li- 
fo»>e ir ki

tokiuose 
reikaluose 
noterims ii 
merginoms.

Pinigus Lietuvon 
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

WAITKIEWICZ
(Banienė)

______ Akuiėrka

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL.
8 iki 11 ryto ir

DR. H. A. BROAD Annitage 3289 

VIDL’RMIESCIO SPECIALISTAS r
* Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison S t., kamb. 1202. Kampas State gat

Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą. ••

Turėdamas šiek-tiek laiko su
maniau apsilankyti Tauragės 
apylinkėse. Įsėdęs į traukinį iš 
Šiaulių nuvykau į senai apleistas 
gimtines vietas, žemaičiai mė
gsta kelionėje pasikalbėti apie tą 
ką veizdėjo, ką girdėjo, ir t.t. 
tcdel ir tame vagone, kur man 
teko, surasti sau vietą, maž pc 
mažu prasidėjo kalbos apie Klai
pėdos kraštą, apie jauvų kainas 
ir t.t. Aš, žinoma, taipgi įdėjau 
pora žodžių, apie brangenybę 
miestuose, apie gyvenimo sunke
nybes... matau, jog mano žemai- 
;ėliai pasižiurėjo viens į kitą, 
mostelėjo galvomis ir vienas jų 
sako: “Dovanok ponuli, bet ma
tau iš tavo kepuraitės( turėjau 
uit galvos uniforminę kepurę) 
kad esi “činovnikas” ir turi ne
mažą “činą”, — tai tavo, sako, 
kundos mums rodosi kaip ir ne

teisingos”. Nustebau! “Kodėl, 
sakau, neteisingos? ar manote 
jog- “činovnikas” tai jau tiek ap
rūpintas, kad ramiai gali gyven
ti ir augindamas vaikus ruošti 
iš jų savo senatvės paspirtį?..” 
ir norėjau toliau vystyti pradėtą 
mano kalbą, bet mano žmonelės, 
matomai, ir tas pats senelis pa
sikreipęs mano pusėn va ką pa
sakė : “perprašau poiiulį”, bet aš 
tau pasakysiu: tiesa, mažai gau
nate algos, mažai valdžia duoda 
jums litų, bet jus, ne mes. Ot ir 
dabar, ponulis, važiuoji kur? — 
turi būti į Tauragę? nusipirksi 
sau kokius 50 ar 100 literių viso
kių “gėralų” > “čakoladų” . nuga
bensi Kaunan ir turėsi keletą 
šimtų litų pelno, ot ir tavo ma
ža alga — pasidarys didelė? Už- 
pykau ir aš ir sakau: “seneli! 
kalbi kaip mažas vaikelis, patsai 
sakai, kad aš turiu “nemažą či
ną” taigi ar manai, kad šmuge
lio keliu aš didinsiu savo algą, 
ne tam yra vyresnieji valdinin
kai pastatyti, kad neteisėtus dar
bus dirbti, bet tam kad juos per
sekioti...” Nedavė senelis man 
pabaigti kalbos, ? paėmė mano 
ranką, ir smarkiai suspaudė sa
vo tvirtu delnu ir pasakė: “Ne
pyk, ponuli, nepyk! 70 metų gy
venu ant svieto, ką mačiau jau 
tiek daugiau nepamatysiu kiek 
mačiau, bet klausyk: rusų lai
kais buvo “kontrabandininkai”, 
bet tai buvo paprasti, dažniausia 
kaimo žmonės, kurie ir spirito iš 
prūsų atgabendavo ir lietuvišką 
knygelę bei 
ir jiems visa šalis 
nes caro valdžia, - 
džia tai ir 
sykį jai šposą iškelti 
karui pasibaigus, savo valstybę 
įkurus, mes matome, kad vietoj 
paprastų ^žmonių. “kontrabandi
ninkais/ pasidarė musų “činau- 
nikai” ir stebėtina, kad kuo au
kštesnis “cinas”, tuo didėsnis 
kontrabandininkas” ir “tavo- 
ras” jų vien tiktai įvairus spi
rito išdirbiniai. Nenoriu, ponui, 
likti tuščiažodžiu ir pasakysiu, 
kad ne vieną sykį mačiau, kaip 
atvykę į požemius “aukštieji 
činovninkai” kaip antai valsty
bės kontrolės revizoriai p. S-ntas, 
visokie gelžkelio “načalninkai” 
su savo vagonais “salonais” vy
ksta Laksargėn ir prisipirkdavo 
sau didžiausius “krapšius” spi- 
ritualų sugrįžę Po^erunų stotin,

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.
" Tel. Lafayette 4988

Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

3113 S‘. Halsted st
Tel. Blvd. 3188 

j’er 15 m«tų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 
ningai patamau 

ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
apatišką 
rijimą, 

i patarimus 
terims ir 
noms veltui.

TŪKSTANČIAI motiny liudijo naudą Borden’s
Eagle Pieno kaipo maisto kūdikiams. Gydy

tojai išrašo ir rekomenduoja Eagle Pieną dėlto, 
kad jis saugus, švarus ir stiprinantis maistas 
kūdikių penėjime. 
Jei nežinai kaip vartoti 
Eagle Pieną, prisiūsk 
mums šitą paskelbimą 
ir mes jums pasiusime 
penėjimo instrukcijas,. 
Kūdikių Knygą ir kito
kias brangias informa
cijas dykaį

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

gimimui, ir neatgauna iki dešimtos 
dienos.

Tolimesnis slugimas svorio po ant- 
rajai dienai parodo, kad kūdikis rei- 
Kalauja daugiau maisto, negu • jam 
krūtys suteikia.

Abelnai kūdikis ^pabaigoje pirmų 
metų sveria tris sykius daugiau, negu 
svėrė gimęs. Kas savaitę sveikas, 
normalus kūdikis, paprastai, įgyja nuo 
keturių iki šešių uncijų svorio. Abel- 
nas augštis gimusio kud'kįo svyruoja 
tarp 16 ir 24 colių, o svoris tarp še
šių ir astuonių svarų. Vyriški papra
stai sveria pusė ar trys ketvirtadaliai 
svai’o davgiatų negu mergaitės.

Kūdikio svoris ypatingai d'dėjas 
bėgy pirmųjų dviejų savaičių. Po to, 
iki penkto mėnesio ūgio didėjimas ei
na laipsniškai, kuris tęsiasi, nors jau 
nebetaip sparčiai, iki metų galo. Bė
gy antrųjų metų kūdikis pailgėja ke- 
turius-penkius colius; bėgy trečių, nuo 
trijų iki keturių colių; bėgy ketvirtų, 
nuo dviejų iki trijų, o nuo šitų iki 
vienuoliktų kūdikis veik kasmet pa- 
ąugėja vieną ai du coliu.

Laikotarpis, kuriame kūdikis la
biausia auga, yra pirmieji penki jo 
gyvenimo mėnesiai, ypatingai jis di
dėja antrame mėnesy, kuriame kūdi
kis turėtų gauti po šešias ar astuo
nias uncijas svorio.

Sekanti lentelė parodo vidutinį 
rį kūdikio nuo pat gimimo.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., j nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

jSKrDB. herzman
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams Žinomas per 1F 
metų kaipc patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1W25 W. 
I8th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo-f6^12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
| 3110 arba 0375 
Į Naktį Drexel 950 
l Boulevard 4136 

3410 So. Halsted $t.
—10 A.\f. ir 8U-9 vai. vak.

Rezidencijos tel. Van Buren (1294 
Ofiso tel. Boulevard 9693r

Dr. A. A. Roth
Rusas (Gydytojas ir Chirurgas 

Speciali^as Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7-r-^tyak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. TV9 Independence Blvd. Chicago

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

< Phone Canal 0257

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS 

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

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

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

DR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

327 E Str!, r So. .Boston, Mass.

f •». BOU IvraH S48T 
4S4* B. Aablaai Ava 
KamSM 47-tM <•*.

f-N« Mm*.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

tbe borden conpany
Ji/ / Borden Bldg., New York

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. y EŽELIS
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.75

atskirų valstijų legislaturos 
leido įstatymus, varžančius 
spaudos ir žodžio • laisvę; 
ačiū jam, socialistų vadai 
buvo areštuojami ir teisiami 
dešimtims metų ^kalėjimo; 
ačiū jam, buvo daromos me
džioklės ant ikalinių ele
mentų ininkų judėjime, 
ir dėjosi daug kitų biaurių 
dalykų. *

Militarizmo apaštalams 
rodėsi tuomet, kaęhjau atėjo 

 

jų viešpatavimo/dienos. Bet 

 

štai, vos praėji keletas me

 

tų po karo ir/tas pats Deb- 
sas, 
dinusk už geležfrųų krotų, 

 

kaipo pavojingą Valstybei 
žmogų, susilaukia i šo iš 
reiškimo pagarbos iš vajsti 
jos legislaturos! Ginkluoda
vęs nutariama paversti ku

Be 
18c 
75c

Užsimokėjimo kainai
Chlcagoje — paltui

Metams ___ ______________
Pusei metų ______ _____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienm mėnesiui --------------

Chlcagoje per neiiotojusi 
Viena kopija _ .

Savaitei_________________
Mėnesiui ________________

Suvienytose Valstijose ne Chlcagoje 
pastų:

Metams__________ ____ :______ $7.00
Pusei metų ______ ________ 8.50
Trims mėnesiams_____________ 1.75
Dviem mėnesiam ___________ 1.25
Vienam mėnesiui ..... ..................  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 4 
(Atpiginta);

Metams ................... ....1_______ $8.00
Pusei metų _____ __________  4.00
Trims mėnesiams ........... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Smūgiai 
rftilitarizmui.

ro paskelbimą ketinama pa
daryt priklausančiu nuo re- 
ferehdumo!

Šituos smūgius militariz- 
mui Wisconsino valstija su
teikė dėlto, kad tenai nenu

ilstančiai darbavosi ir kovo
jo Socialistų Partija. Jeigu 
socialistai butų taip 'pat stip
rus kitose valstijose, kaip 
Wisconsine, tai Jungtinės 
Valstijos eitų pasaulio pro
greso priešakyje.

Wisconsino valstijos sena
tas nutarė kreiptis į Jungti
nių Valstijų kongresą ir pa
siūlyt, kad butų pagamintas 
konstitucijos pataisymas, ku 
riuo butų reikalaujama vi
suotino piliečių balsavimfy 
norint paskelbti karą.

Tą pačią dieną bendras 
Wisconsino valstijos senato 
ir atstbvų buto posėdis dide
le datiguma balsų nutarė iš
reikšti pagarbą senajam so
cialistų vadui, Eugene V. 
Debs’ui, už jo pasišventusį 
tarnavimą žmonijos labui ir 
nutarė, kad visi legislaturos 
nariai eitų paklausyt Debs’o 
lekcijos Wisconsino univer
sitete.

Vėliaus abudu Wisconsino 
legislaturos butu bendrame 
posėdyje priėmė socialisto 
Polakovvskio sumanymą, kad 
butų panaikinta valstijos ar
senalai (ginkluotuvės) ir 
kad arsenalų trobos butų pa
vesta mokykloms ir kito
kiems tikslams.

Tai yra trys nutarimai, 
kurių ’ kiekvienas reiškia 
skaudžiausią smūgį milita- 
rizmui.

Militarizmas Jungtinėse 
Valstijose buvo labai pakė
lęs galvą didžiojo., karo lai
ku. Ačiū jam, kongresas ir

| Apžvalga
IGN0RANTA1.

orga-Brooklyno komunistų 
nas, minėdamas apie Švedijos 
ministerių ikabjmeto rczlignavi- 

jis nieko gera 
bildukų labui

mą, sako, ka
nenuveikęs i
(kas, žinoma, yra melas), ir to-
liaus^rašo:

“.‘Naujienos’, pranešdamos 
i’fpie sociąbstineis ministeri
jos rezjgnavimą, dejuoja 
(! “N.” Red.), kad parlamen
te socialistai neturi didžiu
mos todėl ir ministerių ka
binetas nors ir buvęs^fry- 
nai socialistinis, bet ųieko 
( ?,“N.” Red.) negalėjęs veik
ti. •'"Girdi kada socialistai 

• parlamente turės didžiumą, 
tai viskas bus gerai. \

“Jeigu taip, tai kodeu Vo
kietijos socialdemokratai ne 
tik nieko gera dėl darbo 
žmonių nenuveikė, bet ir 
valdžios savo rankose neiš
laikė? O juk ten jie turėjo 
visą galią savo rankose”.
Ginčytis įsn Laisve” apie 

tai, ką gero yra n i veikę darbo 
žmonėms socialdemokratai Šve
dijoje arba Vokietijoje, butų 
bergždžias darbas, nes jos su
pratimas apie lai, kas yra gera 
darbininkams, skiriasi nuo niu-

I. SERGIEJEV

(įvykusi po prakalbų) turėjo 
tą kausimą svarstyti.

B(Ato,z prakalbose, h

voliucijoš pradžios iki liepos 
mėii:, man daf esant Vladivos
toke, Chabarovske ir Irkujskc

Į ką gi Lietuva pavirs, jeigu ir 
valstybes iždas ir visuomenės 
aukos eis vis tik kariuomenei 
ir ginklams?

■Pagalios, -yra grynas absur
das manyti, kad Šauliai ar ko
kie kiti apsinginklavę. būriai .ga
li išvaduoti Vilnių. Kol Lietu
va galės rimati imtis Vilniaus 
atvadavimo darbo, ji turi pir
ma pati gerai susitvarkyt. Juk 
“Vienybė” savo editoriale sako, 
kad klerikalų diriguojamoji 
Galvanausko valdžia atidavusi 
Vilnių lenkams. Na, ar gali ko
kie nors ginkluoti partizanai iš
vaduot Vilnių, kuomet paji val
džia atiduoda jį priešams?f I •

i pav.
dvejų prakalbų paren

gimui kartais ducAci neblogų 
pasekmių; bet ilgesnį laiką ke
lioms srovėms veikti kartu iki 
šiol nesisekdavo.

Ir štai, mes jau girdime, kad 
bendrasis brooklyniečių komi
tetas ėmęs irti. “Vienybė”, ap
rašydama draių|\jų konferen
ciją, kuri kontroliuoja to ko
miteto darbus, sako:

“Socialistai iš konferenci
jos išėjo, nes aukų siuntimą 
konferencija nubalsąvo Šau
liams, o ne įProf. Mok Są
jungai. Ar jie išeis iš L. K. 
V. Ko iii 1 te to, dar nepareikš
ta.”
Likusios dvi srovės tečiaus, 

niąiyt, taip pat ncgėliausia šu- 
iiitca tarp savęs. “Vien.” paša-

■ į t v ■ 1 ■ A į 4 V ' ■

“Daiig buvo ginčų driei re- 
zolidcijos, pasiūlytas parei
kalauti Lietuvos Vyriausybę 
atšaukti iš Paryžiaus dei-ybų 
Galvanauską, dėl kurio ’pdli- 

. tikos Lietuva neteko Vilniaus 
ir atimta iš Lietuvos suvere
numas ant Nemuno upes. 
Klerikalai piestu stojosi prieš 
tą rezoliuciją ir ji tapo nu
smelkta, nes klerikalų <lau- 
giaus buvo konferencijoje, o 
tautininkų balsų maža...”
Klerikalai, girdi, ir elgęsi la

bai netaktingai: \ . •
“Jų suėję delegatai nedavė 

kitiems ramiai kalbeli, rėka
vo, švilpė, kojomis trypė, — 
akural kaipo bolševikai”.
Visa tai nelemia nieko gera 

bendrojo- konnitcto ajtdičiai. 
Tautįninkai su klerikalais re
mia Lietuos šaulius, o sacia- 
listai priešinasi. Kterikakii 14- 
mia Lietuvos valdžios politikių 
o socialistai ir tautininkai pei
kia ją. Ilgai šitoks nesuderin
tas koncertas- tęstis negali.

Tautininkai tečiaus 
geidžia, kad ta muzika 
tų, —»jeigu negalima 
trims srovėms kartu, 
išvien su klerikalais, 
cialislirf, kuriuos sulaikyti ko
mitete jie, matoma, turi mažai 
vilties, “Vien.” bara taip:

“Šitoje konferencijoje so
cialistai irgi padare n.elakti- 
ką išeidami prieš šaulius, ku
riuos jie neteisingai įtaria 
kokiuose ten ‘skobaviinuose’ 
ir ‘fašizme’, kas nėra teisy
be. Dar didesnė jų neišnio- 
nė išeiti iš konferencijos,

ševikaj, pavyzdžiui, skaito įdarytos trumpam laikui 
labai gerais dalykais, o mes—Menų ar dvejų prakalbų
nes

Bet kad butų naudos su žmo
nėmis ginčytis, tai reikia ne lik
tai turėt vienodus su jais su
pratimus apie paprasčiausius 
daikuts, bet taip pat reikia, kad 
jie žinotų arba bent norėtų ži
noti kiekvienam žmogui priei
namus faktus. O “Laisvės” re
daktoriams kaip lik ir trūksta 
to žinojimo ir noro žinoti.

Pripažindama, kad Švedijos 
socialistai neturi daugumos par
lamente, ji, kąipo priešingą pa
vyzdį, stalo Voklctijlį ir tvir
tina: “O jiik ien jie (socialde
mokratai) tiirčjo visą gailą sa
vo riinkose.”

v Kiekvienas žbiogks, kuris 
skaito laikraščiuš, žino, kad 
tai iietiesa. V6kietij()je tiktai 
įieuzilgio po kaizerio valdžios 
pu velti liip buvo šiisidiiHusi so- 
ęialdeinokratinė valdžia^ kuri 
neturėjo ir negalėjo turėti visą 
galią savo rankose, kadangi tuo 
pačiu laiku, kai daugumos šo- 
cialdemokratų atstovai -ir de
šiniojo sparno nepriklausomųjų 
socialdemokratų atstovai veikė 
vaklžioje, taj kairysis bepri
klausomųjų socialdemokratų 
sparnas kartu su spartakiečiais 
kovojo prieš valdžią. Nuo pat 
pradžios lodei socialdemokrati
ne valdžia, buvo priversta dalį 
vielų kabinete pavesti > buržua
zinių partijų atstovams. O už 
kokių dviejų menesių iš 
valdžios pasitraukė nepriklau
somieji socialdemokratai, ir 
daugumiečiai, pasilikę vieni,

Taip buvo tuo momentu, kai 
revoliucijos banga Vokietijoje 
buvo iškilusi augščiausia. Tuo
met buvo proga sudaryti galin
gą socialistibę valdžią Vokieti
joje, bet ji buvo praleista. Vė
liaus gi nei tos progos nebuvo.

Rinkimuose į visos Vokieti
jos steigiamąjį seimą yisos so
cialistinės partijos gavo tiktai 
apie 47 nuošimčius balsų ir to
dėl steigiamam seime turėjo 
mažumą. Į nuolatinį parlamen
tą spcialistai (priskaitant ir 
komunistus) pravedė taip pat 
mažumą astovų. Ir ministerių 
kabinetai, kurie buvo sudaro
mi laike tų dviejų šeinių, buvo 
arba koaŲciniai arba grynai 
bur žuviniai (kaipo dabartinis 
Cuno kabinetas).

“Laisvė”, vadinasi šilų fak
tų nežino. Per kokius ketve
rius 'metus ji “šviečia” savo 
skaitytojus, nuolatos rodyda
ma pirštu į Vokietiją, o betgi 
nepąsistengia susipažinti net su 
paprasčiausiai faktais, be kurių 
apie tos šalies poiltiką visai ne
galima kalbėti. Nieko nuosta
baus, ktųĮ žmonės, kurie skaito 
lokių ignoi/antų “redaguoja
ma” šlamštą, pavirta idiotais, 
kurie tik skandalus moka kelti 
viešuose susirinkimuose.

BENDRAS KOMITETAS 
IRTI.

ĖMĖ

Mes labai abejojame, kad 
Brooklyne susidaręs iš trijų

sų supratimo. ' Atėmimų visų|sr(>vki atstovų Lietuvos Kraš^ 
pilietinių teisių, terorą, ir pa- tams Vaduoti Komitetas galėtų 
našius dalykus, kuriuds šutei- sėkmingai darbuotis. Kaip prak- 
kė Rusijos darbo žmonėms bol- dka rodo, srovių sutartys, pa-

pilietinių teisių, 
našius dalykus,

Verte J. Lapas.

Grietine
[Pasakėlė]
--------------4

Senelis popui sako:
-Nuskęsi, popai; nors dabar prisipa

žink: ar ne tu suvalgei plolkelį?
Popas susimąstė.
—Ne, — sako jis, — plotkelio aš ne

valgiau; noęs prisprogsiu, bet nevalgiau!
Popui pasidarė lengviau, nuskendo jis 

ežero dugnan ir išėjo į krantą. Nuėjo juo
du žiburėlio link prie namelio. Įėjo prie
angiu ir. barškina. Išėjo šeimininkas ir sa
ko:

Įėjo juodu vidun; lovoj guli bemirš- 
tąs ligonis. Senelis ligonį apžiurėjo ir pa
prašė kad duotų jam kirv|.x

—Kam reikia kirvio?
■—Jus pamatysite, tik man nekliudy

kit, sako senelis.
Paėmė jis kirvį ir sukapojo ligonį į 

gabalus, tartum negyvą lavoną.
—Dabai’j — sako senis, — 

duokit man vandens! .
Atnešė jam vandons. Slidėje 

kimo gabalus į daiktą, apinazgojo,
apšluostė, išsitraukė iš kišenės buteliuką: 
vieną kartą apšlakstė — lavonas suaugo į 
daiktą; apšlaLštė antrą kartą — lavonas 
sukrutėjo; apšlakstė tretį kartą — lavonas 
atsistojo ant kojų ir sako:

—Ilgai aš gulėjau, buvau užmigęs!^
Iš to džiaugsmo namiškiai dovanojo- p ui, 

seneliui pilną krepšį pinigų. Paėmęs sene
lis pinigus iškeliavo su popu toliau, kur' mą aš taip gydau! 
kojos neša. Ligonis nutilo. Popas sukapojo lavoną

į gabalus, vėl sudėjo daiktan, apmazgojo 
vandeniu, apšluostė ir pradėjo iš buteliuko 
šlakstyti. Apšlakstė kartą — nekas nesi-

mano tėvas
miršta.

—Žmogų jus matot, bet kas už žmo
gaus nežinot, gal mes mokame pagy
dyt! — sako senelis.

BcMo, prakalbose, kut* buvo 
renkamos aukos, socialistų at
stovas, drg. V. Poška, viešai 
paręiškė, kad jisai yra priešin
gas Šaulių rėmimui.

Gaila, kad “Vien.” Į tą klau
simų žiuri tiktai “takto” atžvil
giu. Reikėtų pagvildeni jį prin- 
cipaliai. Ir šai kas luoinOt ten
ka atsiminti. Lietuvos valsty
bės biudžete apie du trečdaliu 
sudaro išlaidos karo reikalams. 
Dabar gi norima, kad ir ame
rikiečių aukos eitų ginkluotos 
kovos organizacijai (kuri ran
dasi karo ministerijos žinioje).

K. Bielinis.

Iš praeities atsiminimų
(Vietoje atsakymo V. Kapsukui).

[Tęsinys]

dar vis 
nesusto- 
visonis 

tai bent 
So

kas šauliams. Juk aukas dė
jo visuomenė, ir prieš aukų 
rinkimą buvo pareikštą, kad 
jos eis paturėjimui ginkluo
to apsigynimo prieš užpuo
likus ant Lietuvos, todėl so
cialistų reikalavimas apversti 
tas aukas leidimui knygų bu
vo visai nė vietoje.”

Brooklyno laikraštis tečiaus 
nepasako, ar komitetas buvo 
išanksto nutaręs rinkli aukas 
ginkluotos kovos reikalams, ar 
tik taip paskelbė, savo valia, 
tvarkos vedėjas prakalbose. Iš
rodo, kad i^ąnksto 
gintarinio nebuvo,
“Vien.” aprašytoji konferencija

Tų laikų bendroji Rygos s.-d. 
organizacija buvo suėmusi į 
savo kuopas ir sujungusi ben
dram darbui apie 10,000 narįų, 
—jos įtakoje buvo visas Rygos 
proletariatas. Neužmirškite, 
kad šitoji organizacija veikė vi
sai slapiai. Rygos miesto or
ganizacijos sprendžiamoji įstaR 
ga —Rygos konferencija — su
darydavo arti 100 narių, renka
mų rajonuose, — tai buvo sa
vos rūšies parlamentas, kurs 
spręsdavo visus vietos orgaiiiza- 
cijps žygius. Ten pat Rygoje 
Arike slaptoji spaustuvė, kuri 
išleisdavo Centro Komiteto or
ganą A^Cibna” (Kova) ir visus 
kitus laikraščius neskiriant la
pelių ir kitų spaudos, darbų.

I Šitoji organizacija-milžinas bu
vo skurta tik todėl, kad darbi
ninkų minios buyo kultūringos 
\ir žinojo ko jos siekia. Tos 

? minios visam organizacijos 
darbui aprėpti mokėjo iškelti 
savo nuosavą daibininkų inte
ligentiją, mokėjo paimti savo 
įtakon visus tuos žmones, ku
rie buvo reikalingi darbininkų 
judėjimui. Svarbiausia, žino- 
'vna, yra tai, kad latviai darbi- 
liinkai suprato organizacijos 
reikšmę ir buvo kietai įsidėję 
širdin partijos disciplinos dės
nius ir jais vadavosi. Toji par
tijos disciplina buvo privaloma 
ne tik eiliniam, bet kiekvienam 
jos nariui, nežiūrint kurią vie
tą jis užima organizacijos rū
me.

Rusų bolševikai, dabartiniai 
jų išdėliai komunistai, žinoma, 
visus savo težins remdavo teo
rijomis ir tuščiais ginčais. Ne
turėdami po savo kojų pama
to, gyvendami vien revoliuci
niu romantizmu, žinoma, jiems 
tasai romantizmas daugiau rū
pėjo nei realus, nuosakus dar
bas darbininkų miniose, 
tokių roman
Kapsukas, — jis nėra ir nebuvo 
išėjęs tos mokyklos, kuri yra 
darbiųinkų organizacijoje, — 
todėl visi jo argumentai yra 
vėjų pamušti ir semiami iš oro. 
Ginant savo poziciją panašiems 
žmonėms tenka imtis demago-

i melo 
pasigavo Kapsukas pastaraja-

Prie 
priklauso V.

tariniuose, buvo visai paaiškė
jusi Rusijos revoliucijos situa
cija. Man buvo visai aišku, kad 
toji kryptis, kurios laikėsi Le
ninas, yra klaidinga ir neala- 
tinkanli mano nusistatymui ir 
Rusijos revoliucijos suprdtimui.

Atvykus Pctrogrądan, tuojau 
susiėjau su mųsų draugais ir 
po savnit&^eko apleisti Petro
gradas' s.-<f, orgasizacijos rei
kalais. Petrogrado pasitari
au uose nustatėme dienotvarkę 
ir laiką lietuvi? s.-d. konferen- 
cijoš, kuri buvo paskirta, ’ jei 
neklystu, rugpiučio 12 dienai 
Maskvoje. Iki konferencijos

me savo rašlpalaikyje, kuria
me kalbąma apie L. S.-D. P. 
Rygos organizaciją.

Daug pamokinančio ir įdo
maus galima butų paliesti tę
siant Rygos organizacijos dar
buotės aprašymą, bet apie tai 
gal teks kalbėti prie kitos pro
gos, tuo tarpu eisime prie Jtitų 
“sąmoningojo žmogaus” ’ųesą- 
moriių.

Sąmoningos nesąmonės.
Tęsdamas savo lemcntacijas, 

V.^apsukas keliose eilutėse 
prikalba tiek nesąmonių, kad 
nenoroms ateina mintis, ar ne 
mėnulio šviesoje jisai fabrika
vo savo rašinį. Tik prisistebė
kite: — 1917 metais aš buvęs 
“menševikų pusėje”, keliomis 
eilutėmis žengiau jo rašoma: 
“jis prisimetė bepartiniu social
demokratu’!, dar toliau seka ši
toks perlas “Maskvos lietuvių 
s.-d. grupe,L? kuriai priklausė 
Bielinis”... galop, už kelių ei
lučių imta, anot Tumo, ir “iš
sivoliota už gurbų” (tvarių) ir 
pasakyta, kad aš neišėjęs iš su
sijungusių Maskvos ir Petro
grado sekciją, “t. y. antrą 
kartą prisimetę’s bolševiku”; 
pabaigoje gi lo palies abraco 
šitaip jo raudama: “pirmai pro
gai pasitaikius jie iškeliavo 
Lietuvon ir ten, žinoma, įstojo 
nė j bolševikų, o soėial-išdavikų 
eiles’”. Visos šitos nesąmones 
V.' Kapsulio sutalpintos dvejuo- 
su tuzinuose eilučių ir, žinoma, 
viena kitai prieštarauja, nes aiš
ku kaip diena, kad yra 'begali
mas dalykas būti menševiku, 
partini)*, nepartiniu socialdemo
kratu ir pagalios bolševiku— 
vienu ir tuo pačiu momentu, 
arba bėgyje poros mėnesių. Bet

da i k tas, nes mėnulio šviesa kar
tais priverčia žmogų, pačiam to 
nejaučiant, stačiomis sienomis

lioliką miestų, kur daugiausiai 
gyveno lietuvių , tremtinių ir 
sugrįžti Maskvon, kad dalyva
vus pačioje konferencijoje.

Iškeliavus iš Petgrogrado te
ko būti Vitebske, Mogiliove, 
Minske, Ekatcrinoslave, Char
kove, Dono Basino (anglių) ra
jone Tūloje, ir kitose Pietų Ru
sijos vietose. Daigas sekėsi 
gerai, visur buvo/padaryta su
sirinkimų, sudarytos s.-d. kuo
pelės, atlaikyta keliolika pra
kalbų ir paraginta organizuotis 
ir ruoštis plačiam kūrybos dar
bui ir atlaikymui revoliucijos 
laimėjimų.

Sutartu laiku atvykau Mask
von, kad bendrai su kitais drau
gais dalyvavus s.-d. kon
ferencijoje. Konferencija, 
nežiūrint didelių Rusijos 
miestų atstumo, visai pavyko. 
Joje dalyvavo Maskvos (Mari
jona Rošča) organizacijos atsto
vai ųš Smoilen&ko, Petrogrado, 
Dono Anglies Baseino ir kitos. 
Atsimenu, kad konferencija su- 
sikonstruavo vakafe Maskvos 
lietuvių kodų te to bute. Kon

 

ferencijai pradėjus savo darbus 
jon įsibriovė T'Kapsukas ir 

 

davė suprasti, kad jis nepakę- 
sįąs tosUconferencijos; Pakratus 
iš tokių Kapsuko pretenzijų 
juoko, konferencija išsiskirstė, 
nutarusi sekamą dieną rinktis 
kur tai Preobraženskoj.

Atėjo? sekamoji diena. Kon
ferencija įrtisirinko paskirtoje 
vietoje ir pradėjo savo darbus. 
Nepraslinko valanda, kai jau 
prisistatė V. Kapsukas vedinas 
Maskvos Darb. Tarybos narį 
■Lomovą ir pareikalavo, kad kon 
ferencija 
neturinti 
dėl, kad 
vos s.-d.
kurie, mat, priklausą p&e Mask
vos bolševikų organizacijos. Ši
toks V. Kapsuko įsikišimas į 
konferĮatpijos ) darbus sukėlė 
bendrą visų dalyvių protestą.

(Bus daugiau)

išsiskirstytų,! nes ji 
teisės posėdžiauti to
joje dalyvauj 
organizacijos

KUšk- 
nariai,

r. -------------------......... —.... -----------

Reįakcyos Aisakymat j
Palikę V. Kapsuką mėnulio 

šviesoje šildytis, eisime prie 
tikros dalykų padėties išaiškini
mo.

padarylo
kadangį gijos ir melo, — tokio

Sugrįžus iš Sibiro.
Iš Sibiro teko grįžti 1917 

liepos mėnesį. Nuo Rusijos
m. 
rc-

Teisingam. — Tamstos žinutę 
gavome tik pirmadienį. O tai 
išaiškina, kodėl ji negalėjo tilp
ti balandžio 14 d.

Vaidilų Broliui. —'Rašinėti 
kitų žmonių vardu pranešimus 
tamstai kartais gali neišeiti svei
katom

J t * t *

daro; šlaksto filtrą kartą — taipat nėra; 
šlaksto tretį kartą — ligonis nė nekritst. 
Išlaistė visą buteliuką.

—Darykit su manim ką norėdami, — 
sako popas, — nieko nebegaliu padaryti.

—Kad taip, tai mes ve ką tau pada
rysim ! — sako sukapotojo giminės.

Pakūrė jie pečių ir pakorė popą už 
kojų smilkyti. Popui pasidarė riestai.

Tuo tarpu kažkas ėmė barškini du
ris. Atidaro — įeina tas pats žilas senelis. 
Priėjo jis prie popo ir sako:

—-Popai, dabar tau galas. Prisipažink: 
ar tu suvalgei mano plolkelį?

Nusiminė popas.
—Ne, ne aš! Kad ir mirsiu, bet aš ne-

Krepšių pinigus ir dėsto į tris krūveles.
Popas mąsto sau:
“Nejaugi jis pasiims sau dvi krūvas, 

o man duos tik vieną? Reikia paklausti!”
—-O kam duosi trečią krūvą? — klau

sia popas.
\ —Tam, kas suvalgė mano plolkelį, — 

sako.,, senis. •**
—Nugi aš jį suvalgiau!
—Jeigu taip, atsiimk. Keliauk dabar 

namo. Stovyla yra sveika, lik nesakyk, kadV 
aš grieti nevalgau. Ją valgė tavo darbinin
kas. Tik Ui darbininko nebausk, bet leisk 
jam vesti tavo dukterį...

Ir taip juodu atsiskyrė.
„^Keliavo popas vienas per miškus, per 
cvas, prisiartino naktis — kur pasidėti? 

Pamalė netoliese grintelę su žiburiu. Pri
ėjo ir barškina.

—Jokiu budu negalime tamstos pri
imti, — atsakė popui, — musų brolis mirš
ta.

—Žmogų jus matot, bet kas už žmo
gaus — nežinot; gal būt aš jūsų brolį pa
lydyčiau, — sako popas.

Popą įleido vidun.

skubiai

senelis 
skarele

senelis: paprašė kirvio ir puolė ligonį ka-

Ligonis ėkia:
—Oi, oi, i, gelbėkit!
—Ką tu dab<ar darai?
— užmuši Jnusų brdlį! '
—Laikykit liežuvį prikandę. Nebe pir-

sako po-

Senelis pasidarė rustus.
''^-Tu, popai, keliauk sau po kaire ran

ka, — pasakė jis, — o aš po dešine. Sudie!

Paprašė senolis kad paleistų popą.
—Aš ■— sako senelis — dalykus pa

taisysiu. v
Padare senelis taip, kaip kad jis darė 

pirmiau, ir ligomis atgijo. Senelį vėl apdo
vanojo kilu krepšiu pinigų.

Popas su seneliu iškeliavo toliau. Pri
ėjo kryžkelį, atsisėdo. Senelis iškratė iš

PA1KŠAS visados stengiasi išskaityt mo
teriškės laiške tarp eilučių; išmintin

gas visados stengias išskaityLi^rp Jos veido 
eilučių. , X - fc.i.

APIE vyrą spręsk ne pagal moteriškę, su 
kuria jis vaikščioja, bet pagal mote

riškę, su kuria jis paliovė vaikščiojęs.

.. . _______ _________________—____ • .................................. ... - - - ......... ----- --- -------- -
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JUOZAS GIRĖNAS ["žiežirba”].

Socializmas
(Minčių santrauka).

Kiekvienas inteligentas, o 
tokiais yra visi galvojanti žmo
nės, turi turėti savo pasaulė
žiūrą, t. y. suprasti gyvenimo 
reiškinių prasmę. Skirtumas 
tarp pripažinta filosofo ir šiaip 
galvojančio žmogaus yra ne ko
kybinis, nes ir vienas ir antras 
turi savo^ąvokų sistemą, turi 
savo nusistatymą svarbesniais 
gyvenimo ^Mausimais savo 
“štandpunktą”, iš kurio jisai 
žiuri į pasaulį. Tik pripažintas 
filosofas, “šarvotas mokslu įsta- 

— biu”, turi platesnį regratį ir ap
ima-savo< sistema daugiau gyve-* 
nimo reiškinių, negu koks nors 
kaimo filosofas.

Kiek žmogus stengiasi atsaky
ti į gyvenimo pastatytus jam 
klausimus, tiek jo pasaulėžiūroj 
galima pastebėti tris elementus: 
mokslo, religijos ir politikos, t. 

, y. pritaikomosios sociologijos, 
mokslo apie visuomenės vysty- 

. mosi dėsnius ir jos kasdieninius 
uždavinius. Pas kai kuriuos žmo
nes tie trys pasaulėžiūros ele
mentai yra lygsvaroj, pas*kitus 
gi Vienas kuris ntfrs elementas
— mokslas, religija ar politika
— sudaro visą pasaulėžiūros tu^’ 
rinį ir užstelbia kitus elemen
tus. Jau kūdikystės dienose žmo
guje apsireiškia gyveninio j^aži- 
nimo noras, tik vaiko protai dar 
yra persilpnas, o politikai jisai 
neturi patirimo, todėl pasakos, 
padavos ir primitingos religinės 
sąvokos sudaro jo minčių baga
žą. Bet dažnai ir suaugę žmonės 
pasilieka toje pat vystymosi sta
dijoje: tokių žmonių religiją ga
lima pavadinti vaikišk& filosofi- 

ja..
Pasaulėžiūra yra nevienoda, 

užtat, kad nevienodi yra pasau
lėžiūros veiksniai, čia veikia 
žmogaus išsilavinimo laj^snis, 
luomas, iš kurio jisai yra kilęs, 
gyvenimo aplinkybės, kuriose 
jisai yra išaugęs, knygos ir žmo
nės, su kuriais bendrauja jo 
mintis, amžins ir temperamen- 
tasi Kadangi tie veiksniai žmo
guje įvairiai susikryžiuoja, to
dėl ne negalima reikalauti, kad 
visi žmoąps vienodai mąstytų. 

* *

Mokslas yra rinkinys siste
matizuotų žinių apie materialinį 
pasaulį. Mokslo objektas yra vi
sa tai, ką žmogus gali matyti, 
girdėti, apčiuopti, užuosti išpa
žinti skoniu. Mokslo kelias yra 
patirimas, eksperimentas, žmo
nijos kelionėj patirimas duoda 
vis daugiau patirimo, senoji kar
ta perduoda savo patirimo davi
nius jaunajai kartai ir taip to
liau, kas ypač pasidarė lengva 
išradus raštą. Tokiu bildu žmo
nijos žinių bagažąs vis labiau 
auga. Nors grynas mokslus ne
turi naudos tikslo ir yra tiktai 
žmogaus žingeidumo padaras, 
bet žmogus sugebėjo mokslą pri
taikinti savo praktiniame gyve
nime, jo pagelba priversti tar
nauti sau gamtos jėgas ir atsi
stoti gamtos Viešpačio vietoje.

Pažindami pasaulį mes galime 
arba eiti nuo atskirų reiškinių 
prie bendrų išvadų (indukcinis 
mokslo metodas) arba a priori, 
išanksto paėmus kokią aksiomą, 
j ieškoti jos patvirtinimo aplin
kinio pasaulio reiškiniuose (de
dukcinis mokslo metodas). Pir
mos rųšies metodas vartojamas, 
pavyzdžiui, statistikoj, antros 
rųšies — astronomijoj. Bet mok
slo priemonė palieka ta pati: ir 
vienur ir kitur einama per pa- 
tirimą.

Dedukcinis mokslo metodas 
yra surištas su hipotezėmis, 
moksliniais spėjimais, kurie ran
da sau patvirtinimo aplinkiniar 
mc gyvenime. Pavyzdžiui, ant 
molekulų (mažyčių nematomų 
materijos krislelių) judėjimo hi
potezės yra paremtos, garso ir 
bevielio telegrafo teorijos. Bet 
šiokiu ar tokiu budu bus suras
tos mokslinės tiesos, jos yra ob- 
jektingos, tokios, kurios nepri-

kląpso nuo atskiro žmogaus pa
žinimo. Gali koks nors N. N. ir 
nežinoti, kad 2X2 — 4 arba kad 
trikampio kampų suma yra ly
gi 2 d, bet tai yra tiesos, kurios 
visur ir visuomet buvo ir pasi
liks tiesos, nors jų N. ir ne
žinotų. Tiek tik, kad mes tokį 
N. N. pavadinsime žmogum iš
mokytu.-

* *
* /

Religija yra išpažinimas Auk
ščiausios Esybės, jo\ priežasti
nio ryšio su pasauliu ir nusta
tymas jos santykių *ssu pačiu 
žmoguih. Religijos objektai yra 
transcendentinės, ne šio pasau
lio, vertybės. Religijos kelias 
yra ne patarimas (eksperimen
tas), kurį gali patikrinti kiek
vienas žmogus, bet intuicija, re
liginės įkvėpimas. Tiesa, kai ku
rie kalba ir apie religinį ekspe
rimentą, bet tai visai kitoniškos 
rųšies eksperimentas, eksperi-1 
menfas intimus ir subjektingas, 
kuris negali būti patikrintas ki
tų žmonių. Jis yra tam tikrų 
sielos pergyvenimų kompleksas.

Kaipo religingumo pavyzdį pa
rūkime Levą Tolstojų. Buvęs 
blizgantis gvardijos karininkas, 
mokytas ir talentingas, su dide- 
iu dailės skoniu, paskui turtin

gas dvarininkas, plačiai gerbia
mas, garsus rašytojas, laimin
gas savo šeimyniniame gyveni
me. — Tas Levas Tolstojus vie- 
tią gražią dieną pastebėjo aplink 
save slegiančią tuštumą ir niįo 
to laiko pradėjo j ieškoti gyve
nimo prasmės. Čia jam prisimi
nė mokslas. Jis perkratė Kanto 
mokslų sisterhją ir padarė tokių 
išvadą: juo labiau mokslas yra 
aiškus, juo mažiau jisai kalba 
apie gyvenimo prasmę, pavyz
džiui, astronomija, matematika, 
sociologija. Man, sako Tolstojus, 
vis tiek kokią arbitą turi tas ari 
kitas dangaus šviturys; kitas da
lykas sociologija, mokslas apie 
visuomenės gyvenimą, bet tas 
mokslas jau yra daug neaiškes
nis. Nusivylė Tolstojus ir dailėj. 
Tuomet jisai pradėjo jieškoti at
sakymo į sopulingus savo kiau
šinius religijoj, pirmiausia toj 
religijoj, kurią pažino vaikystėj: 
vaikščiojo į cerkvę, pildė vi^as 
apeigas, vaikščiojo į šventas vie-l 
tas, kalbėjosi su vienuoliais. Bet 
toji religija Tolstojaus nepaten
kino: viena, kad ji buvo kon
flikte nesitikime su mokslu, 
nuo kurio Tolstojus atsisakyti! 
negalėjo, antra, kad religijos ap
eigose jisai nerado religijos tu
rinio, tiktai farizeinį veidmai
niavimą. Tolstojus jieškojo to
liau. Jis surado savo Dievą ir 
ėmėsi skelbti savo evangeliją. 
Oficialinė Rusijos bažnyčia to 
negalėjo jam dovanoti, ir tas gi
liai religingas žmogus buvo pa
skelbtas bedieviu. Prieš savo 
mirtį Tolstojus slaptai pabėgo 
nuo savo rūpestingos šeimynos 
ir mirė mažoj gclžkclio stotelėj, 
kaipo asketas (vienuolis).

Aš paėmiau Tolstojaus pavyz- j 
dį, kad parodžius jo sielos per
gyvenimų gilumą. Tolstojus sihJ 
rado religinę tiesą, bet ta tiesa 
buvo ir pasiliko giliai subjej^tin- 
ga, kokios yra visos religinės 
tiesos. Taip jau su visais religi
jos mokytojais. Todėl mes ir 
matome, kad mokslas yra vie
nas, o religijų yra daug. Religi
nė tiesa, kurią žmogus surado, 
jam yra kategorinis imperatyvas 
(privalomas jam doros dėsnis), 
bet jis ncga'li turėti bendrai pri
valomos reikšmės. Religinę tie
są galima jausti, bet negalimu 
jos įrodyti kitiems, kaip galima 
įrodyti mokslo tiesą. Tas pats 
Tolstojus, kalbėdamas apie Die
vo pažinimą, skyrė vieną nuo 
kitos <ivi sąvokas: “soznat” ir 
“poznat”.

*
Jau iš to, kas pasakyta apie 

mokslą ir religiją, aišku, jkad 
ir mokslas ir religija užima 
skirtingas sritis ir jeigu moks-

tribunolo, o kitas tokios pat 
nuomonės mokslininkas Džorda- « 
nio Bruno radoisai^galą ant de~ jj 
gancio laužo. Legendą sako, kad ■ 

[Galilėjus, nors ir priverstas at-
sisakyti nuo savo niimhonėsl^i 
betgi po teismo šuktele^S^“O J 
vis tify sukasi!’
saulę). Yra faktas, kad dabar n\ 
vienas tikintis, šiek tjek moky-' 
tas žmogus nebeinano, kaa vi-( 
sumos centras yra žemė, o vis1 
tik Džordanio Bruno žuvo ant 
laužo.

I , Kaip rado sau bendrą pripa
žinimą Galilėjaus ir Bruno te
orija, taip turi atsitikti ir sti j 
Darvino teorija. Darvinas per l 
ilgą tyrinėjimą priėjo prie iš va- ( 
dos, kad kovoje už būvį išsilai- Į 
ko tie gyviai, kurie moka pri- i 

| sutaikyti, prie gyveninio aplin- Į 
kybių, o kurie to nesugeba i 
padaryti, galų gale išnyksta, j 
Stipresni, vikresni ir sųmanin- j 
gesni gyviai, tobulindami savo j 
veislę, išgyvena, o silpnesni nyk- i 
sta. Tokiu budu gyvių .pavida- | 
lai keičiasi t (transformizmas). į 
žmogusfyra irgi pavidalų pasi- J 

, I keitimo produktas. Iškasenos ro- g 
‘ I dę>’ kad seniau ant musų planę- J 
? | tos buvo milžiniškų įstabių žvė- i 

rių, kurie jau senai yra sišnykę. ( 
Einant toliau Darvino mintimi, - 
mokslininkai nustato gyvių vy- |

tas nesikiš į religijos sritį, o re
ligija į mokslo sritį, jų sugyve
nimas yra visiškai įmanomas, 
bet nugalėti vienam kitą turbut 
niekuomet nepasiseks. Todėl iš
vengimui susidūrimų kiekvienas 
turi laikytis savo srity.

Mokslas, nežiūrint į jo milži
nišką žengimą pirmyn, turbut 
niekuomet .neatsakys į kaiku- 
riuos “prakeiktuosius” klausi
nius^ Jo atsakymas žmogui, kaip 
buvo, taip ir pasiliks: ignorabis 
(lotyniškai, nesužinoti). Tie 
klausymai yra: apie visų prad
žių pradžią, apie visumos judė
jimo priežastį, apie gyvatos, pir
mutinį šaltinį, apie žmdgaus gy
venimo tikrąją prasmę. Kur bai-1 
giasi mokslas, ten\ prasideda lai
sva religijos sritis ir mes jokiu 
budu negalime pavadinti obsku- 
rantu (tamsuoliu) žmogaus, ku
ris tiki kad pasaulio pradžia yra 
Dievas, nes mokslas čia savo žo
džio nėra ištaręs. Bet taip pat 
negalima smerkti žmogaus, ku
ris į tą patį ^klausimą atsakys: 
aš nežinau ir tiek. Kitas daly- 

! kas, jeigu į klausimą apie pasau
lio pradžią mums žmogus papa-1 
sakos padavimą apie Adomą ir 
Jėvą: tokį žmogų mes turėsimu 
teisės pavadinti obskurantu.

Ligi šiol susidūrimai tarp mo
kslo ir bažnyčios kilo daugiau
sia delei to, kad bažnyčia ban-.. , , v , *
dė įsibrauti į mokslo sritį, lau | 
viduramžiuose buvo žinomas pa
sakymas: filosofija yra bažny

čios tarnaite. Tokia pažiūra pa
kenkė ir mokslui ir bažnyčiai: 
mokslui todėl, kad jis buvo ne
išmintingai varžomas, o bažny
čiai todėl, kad ji vertė moksli
ninkus prie atskalos, kaipo su
sidūrimų pavyzdžius galima pa
minėti: geocentrizmo teoriją, 
transformizmo teoriją, pažiūrą į 
stebuklus. ,

Bažnyčios daktarai ilgai laikė
si tos nuomones, kad visumos 
centras yra žemė, aplink kurią 
sOlcasi sa-uIS ir žvaifiržcISs (gceo- 
centrizmas). Gamtininkas Gali

lėjus surado, kad visumos cen
tre yra nė žemė, bet saulė. Už 
tai Galilėjus buvo paskelbtas 
eretiku ir teigiamas inkvizicijos 

...... — — ....... ' 1 . ” ...................... 1___ J!!gg?

tel. Yards 1133

STANLEY p.
MAŽEIKA

žemė aplrH

čiai, žinduoliai. Tą grandinę vai
nikuoja žmogus. Bet bažnyčia 
jokiu budu nenori sutikti sii 
transformizmo teorija, kadangi 

| tuo klausimu ji duoda savąjį at
sakymą. Darvinas ir visi jo pa
sekėjai liko apšaukti bedieviais. 
Įteikia pabrėžti, kad toks bažny
čios atsinešimas labai nustebino 
Darviną, kuris buvo žmogus ti
kintis.

Pažiūra į stebuklus taip pa| 
skiria bažnyčią nuo mokslo, 
kuomet bažnyčia Jaiko kai-ku- 
rius stebuklus dogmomis, mok- 
S'las nonvipažįsta jokių stebuk
lų. Jisai žilio tiktai aiškins, ne- 

suhuižoiniis dosnius, kurie glu
di organinio ir neorganinio pa

saulio pamate.
(B. d.). ,

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

THE PEO14.ES HOME BIDG. CO. 
119 Fėderal Si., 125 Martin Bldg., 

N. S. Plitšbiirghj Pa.
. Li

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios tiirtaš arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,Š87.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 

Pomirtiniai skyriai — $150,300; 600 ir 1000.
V PAŠALPOS SKYRIAI —

; $6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
f ■ ’

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Rusiškos ir
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

! F*

Šviesą ir pajiėgą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinę Lietuvių Elektros Korporacijr, Amerikoje
THE BRlbGEFORt ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. BoulevarįJ7101,1892. Chicago.

PARDAVIMAS 
VYRŲ SIUTŲ 

StT KELNĖMS
' z Daugiai! didelių lot tųvpui- 

kių siutų kuriuos pirko taip 
gerai pereitą^ subatą — vėl 

\ trįs dideli lot’ai.
(1X44 y — Suaugusių ir jau-
lEf M 7 vyrV Pa&€idaujami 2A| t/ kelnių siutai, gerai devi-

vIlT ’ V i įįr mateFW^v Tikrai
i t specialiai tiktarpo $16

— Dviejų kelnių siu-I|įV; tai suaugusiems ir jau-
M W niems vyrams, grynų vil-K nlJ worsteds, cassimeres!ll ffi *r ^evi°ta^, Naujausių||J ir stylių, tiktai po $23M p LOT 3 — Suaugusių ir jatf-
' nų vyrų dviejų kelnių siu-

Įgl tai, iš worsteds, še v joto,
W cassimeres ir maišyti. Spe

cialiai geros vertės $28
ir Halsted Št.

GRABORTUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

PtUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMB1NG & HEATING 
SUPPŲY COMPANY

490 Mihvaukee Ar., 461 N. Halsted St. 
.Tefephone Haymarket 1018

pavasariniai ir vasariniai 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui haujus moderninius Bty- 
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, 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai no $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
overkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

S. GORDON, 
1401 S. Halsted St. ir 739 

tik biskį j rytus nuo E 
Atdara kasdien, vakarais i

Klein Bros.

UTALŲ IR ORĖSIU ■
’ / moterims ir merginoms ■ 
Pardavimas grynais pinigais (dar nebuvo nie- • 
kad taip gerai demdhstruotas/pirmiau, kol mes B 
nepradėjome pardavinėti >siuos apsiautalus, ■ 
kautus, dreses — rūbai kiekvienai porai.

RUPTWA
IŠGYDOMA

Be MC Be
Peilio* L d Skausmo

t DRESĖS
\ Visos yra iš canton 
_|čcrepe, flat crejie, All- 

tyme šilko ir trico- 
sham.

Rosewood, (’oco, Tan, 
žalios, Cinnamon, Juo 
dos, Navy.

styliuj, L>liv» 
zineš, tiesių linijų ir 
panel efekto. Mic- 
ros 36 iki 46.

APSIAUT AL A t '8

Kautai ir Capes iš ■ 
vilnonio polo, polaire, £ 
velour, overplaids, bo | 
livia ir suodine. ■

Deer,
Navy, 
plaids 

’žytos.
Kiekvienas "kautas pil 
nai satin de chine ir 
lingettc pamušu, 
su mierų.

$1 C.95
1 ra Vertos iki

$25 ’

t. . . . ..
Copeu, Juodos

Ta n, ()ver- 
ir Sport Mai-

Saugus, lengvas, pigus ir tikras bū
das gydymo rupturos. šimtai išgy- 
•dytlį yra užganėdinti. Buvę ligoniai 
maloniai suteikia paliudijimą apie jų 
išgydymą. 20 metų patyrimo.

Skaitykite'kokj paliudijimą teikia 
M r. Stoll.

Klei Bros. 20th ir Halsted St.

Vi-

Išvengimas Aklumo
Kreivos vaikų akįs užtemdo jų links- 

_l,lils va’kystės dienas. Kreivos akįs 
ka*P kada apanka, jei jų neprižiūri 
litrai. Aš patariu tėvams, kad ne- ISk - • O&L" apleistų kreivų akiu kuomet ^lar jau-

W ni vaikai. Dar tada yra laikas ap- 
‘ saugoti nuo apakimo. Suteikiant vai- 

V kūi gerą ateitį, jus turite jam duoti
’’ geriausio ką mokslas yra išradęs. Aš

‘ pasekmingai išgydžiau daugiau kaip
ligonių kreivomis akimis ir tu- 

r*u metus patyrimo prie State 
.ir- gatves pataisant akis. Ateikite šian

dien dėl egzaminacijos.
Ligos teisingai gydomos su mažu atlyginimu 

akis, ausis, Nosis, gerklė 
TONSILIAI IŠIMAMI PAGĖLBA TVVILIGHT MIEGO

FRANKUN 0. CARTER, M. D,
120 Sb. State St., Chiėdgo, Phone Cėntral 0836

Ofiso vaalndos: 9 ryto iki 5:30 vakare. — Nedčldieniais iki ?2. 
žiūrėkite kur sukasi šviesos. 25 metai prie State gatvės.

Parašykite, o gausite dykai knygelę.

LIETUVOS TRISPALVE VĖLIAVA
Kiekviename name privalo būti Lietuvos Vėliava, o ypač 

laike Vasario 16, Šiais metais, nes tą dieną sukanka jubilejus 5 
metų nuo atgaivinimo Lietuvai neprigulmybės.

Reikalaukit Vėliavų '

. Lietuvos Vėliavai
i Vilnonę, 6 pėdų dydžio........L...
į Gražaus audeklo, 6 pėdų

Mažosisu koteliais, 8 colių dyd
5 ir pusės colių dydžio su kotukais po ..... ...............................

i “VIENYBĖS^ BENDROVĖJE
Taigi paskubėkite su užsakymais
Siųsdami užsakymus prisiųskite drauge ir pinigus, tas 

greitins gavimą vėliavos.
Peripupčiams duodame didelj nuošimtį ir apmokam persiun

timo lėšas. Pasinaudokite proga, o tą padarysite paskubėdami 
su užsakymais. \

— Adresuokite —

Vienybė
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

turime Kctveriopų

zio J..........................
po ................. ......

100 
J.75 
25c 
15c

pa-

Garsinkitieš “Naujienose

“Daugiau kaip per 6 metus aš tu- 
i-Opturą ir jjaslciava zrš nuėjau 

pas Dr. Flint, todėl, kad jis buvo iš
gydęs mano draugą. Aš neturėjau 
jokio skausmo nuo jo gydymo ir ne- 
buvau išlikęs iŠ ^arbo ir negulėjau lo
voje ir likau išgydytas gerai. Po to 
aš turėjau nelaimę taip didelę, kad ma 
no kepenjs perplyšo ir pasidalino į 
keturias dailia ir aš turėjau būti J i- 
gonbuty ant Operacijos, kad išgelbė
jus savo gyvastį. Tą viską Dr. Flint 
išgydė. Mano ruptura buvo kaip ga- 
ležis kieta. Ligonbutyj daktarai sa
kė, kad tai buvo puikus išgydymas 
rupturos”. , Christ Stoll, 1909 W. 
Grand Avė., 2 augštas iš fronto.

Varicose gyslos $26.

Vienatinė vieta kur jų^ galite gauti 
padidintas gyslas ir susisukusias, tai 
kojoje, išgydau be peilifc mano ofise. 
Tai yra mano vieno sekretas-išradi- 
mas. Dar nebuvo*nei vieno neišgy
dyto, daugiau kaip per tris metus nuo 
to laiko kaip aš padariau šį išradimą. 
Specialiai pasitarimai-rodos moterims 
dykai.

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

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

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

Patarimas. Sergantiems
NevartokiteįpHid ir patentuotų 

medicin/ Jus gal būt gy
dote ne tą ligą.

PASITARKITE ŠU SPECIALI
STU! KURIS TURI PATYRI
MĄ GYDIME VYRŲ IR MOTE

RŲ CHRONIŠKŲ LIGŲĮ

Skauduliai ant kūno ar viduriuose 
pa.sididunusios kraujo gyslos, silpnur- 
mas, nervingumas, ŠlaĄmnvas nuo ink
stų ir pūsles, gali būt, kad tai paeina 

nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli ųuo 
teisingo pažinimo ligos. Tikras išty
rimas Šlapumo ir kraujo turi būt pa
darytas su X-ray metodu. Gydome 
radiumii, serumu ir elektriką. Spe
cialia gydymas lytiškų ligų vyrų ir 

moterų. Taipgi gydau:

Kkis, Ausis, Nosį ir Gerklę.

Dr. J. Van Paing,
Ofisas ir laboratorija:

3101 S. Halsted St., Phone Yards 1119

Valandos nuo 10 iki 4 ir nub 7 iki 9.

PEO14.ES
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COME PUT OF THE ^ĘATEN PATH

Jonas Lukošius
Generalis Parda
vėjas No. 5. Bu
siu dėkingas už 
atsilankymą, o

ŽINIOS
Maskvos Dailės Teatras

teatro perstatymas. (Nuo pat pir
mos dienos Dailės Teatras už
kariavo Maskvos publiką, o me
tams bėgant jis pagarsėjo ne tik 
Rusijoje, o ir visoje Europoje.

Kas ypatingo, kas nepaprasto 
tame teatre? Kai Stanislavskis 
dar vadovavo mėgėjų artistų bū
reliui, jis' feikalavo iš jų kalbė
ti natūraliu būdu, be jokios dirb-

tinos deklamacijos, nevartoti be
reikalingų gestų ir nesibijoti 
pauzų. Dailės Teatras tame at
vejyje yra stačiog stebėtinas: 
scenoje matai tikrą gyvenimą. 
Susidaro pilniausia iliuzija, jog 
visa tai dedasi tikrenybėje, o ne 
scenoje. Vaidinama “Car Feo- 
dor Ivanovič”. Caras Feodor yra 
silpno proto ir silpnos valios

žmogus. Kai jis bando [pats val
stybės reikalus tvarkyti, tai iš 
visų prisiųstų raštų jisi tegali 
perprasti tik vieną, būtent tą, 
kur rašoma, kad jam siunčiama 
šešios beždžionės... Ir kaip tą ca
rą charakterizuoja artistas Ka
čalovas! Jo eisena, jo žodžiai, jo

Ar jus žinote, kad
Pagal dabartinę paskirtą kvotą iš 

Lietuvos galės atvažiuoti tik 2310 
Žmonių į Suvienytas Valstijas kitais 
metais? Ar jus žinote, kad 20 Ufel- 
marų kainuoja jums biskj daugiau ne- 
gU,i20 paprastų cigaretų, bet su kiek
vienu Helmar cigaretų jus gaunate 
kelis syk daugiau smagumo ?

suteiksiu gerinu
sį patarnavimą.

LIETUVIAI! LIETUVIAI!
Kaip susikūrė Dailės Teatras. — 

Stanislavskis. — Maskvos ar
tistų vaidinimas. — šeštadie
nio vakare bus paskutinis Dai
lės Teatro vaidinimas.

Nepamirškite, kad šį mėnesį yra didelis išpardavi
mas pas mus ant rakandų, Pianų, Victrolų, Karpetų, 
Parlor Setų ir tt. Reužmirškite atvažiuoti ir išsi
skirti tų didelių bargeną. Pasišaukite Joną Luko
šių, No. 5, o busite užganėdinti. Patarnausiu kuo- 
geriausiai kožnpme departamente. Pas mus galima 
gauti ant lengvų išmokėjimų, be jokio procento. 
Pastatome konžną daiktą ant pirmo įmokėjimo.

MIDDLETON & SONS

Grojikliai Pianai Dabar
Dešimčiai metų garantuojami. 
Gražus mahogany keisai. Tikro 
vario skambus ir stiprus balsai. 
Visas materijolas pilnai garan- , 
tuojamas.

DYKAI — Mahogany benčius, 
uždangalas ir 20 naujausių ro
lių. Lengvais išmokėjimais, be 
nuošimčių, $10 Į mėnesį.

Fotografai ir rekordai
Victor — Brunsxfrį#k — Columbia.

Visų modelių, visų užbaigimų.
No. 80 Viktrola ..v..... >.........  $100
No. 100 Viktrola............. >........ 150
No. 130 Viktrola ...'......................275
No. 207 Brunswick.....................125
York Brunswick....................... 150
Tudor Brunswick........................ 250

Lengvais išmokėjimais 
Pirkite jūsų rekordus čionai 

L. Klein trečias augštas.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo:
16604 — T. Bagdonaitei
16608 — B. Verpietienė
16611 — M. Bukauskaitė
16612 — J. Liekienė
16613 — J. Jokūbaitis
16617 — J. Drobnis
16619 — O. Labanauskienė
16621 — J. Betnoris
16623 — M. Savickienei
16624 — M. Pašarkanienci
16626 — K. Geniče
16637 — J. Genienė
16639 —Stasevičienė
16640 — E. Dargevič
16643 — A. Vičius
16648 — L. Armalis
16654 — A. Dijokičei
16657 — V. Grenkui
16658 — J. Žilienė
16659 — E. Kaulavičaitė
16662 — J. Jankevičiai
16663 — M. Jankevič
16664 <— J. Beržiniui
16661 — O. Kairienė
16667 — E. Skivienė
16671 — K. Blaudzenei
16672 — K. Karpavičius
16673 — A. Motonis
16677 — E. Vazgudikaitienė
16679 — J. Stuparui
16680 - E. Stankienė
16681 — J. Augus
16682 — P. Jonuškai
16683 — J. Pa viloms
16684 — S. Štokui
16685 — N. Stokiui
16686 — A. Stokiui
16692 -- S. Paromskis
16695 • — Z. Lencevičienė
16696 — V. Peredniui
16700 — N. Diamentienė
16710 — A. Suminąs
16711 — R. Umbras
16712 — M. šimulienė
16713 — J. Šimkūnui
16716 — M. Dovidienei
16723 — M. Gurskienei
16730 — J. Tretinis

16781 —/Č. Jarušavičienū 
46361X- R. Grumman 
51167 y- M. Katinas 
5140J/-— K. Baktienei 
51411 — S. žalgienė 
51419 — Iz. Lukošis 
51433 — J. Pelaitienei

* 51438 — M. Pikturnaitei 
51439 — E. Stanionienė 
51449 — V. Rulevičiui
51463 — P. Naidinui
51464 — R. Kaunietis
51465 — J. Aputienė
51466 — V. Povilaičiui
51467 — J. Tevtkienė
51470 — E. Šiaulienei
51471 — A. Jovaišaitė 
51475 — K. Savaliauskiutė 
75292-26 — A. Useliutė
75293 — K. Zimblienė
75294 — O. Zimblienė 
75296 — O. Mažintai 
85286 — U. Tumienė
85300 — O. Stunkienė
85301 — O. Račkauskaitė 
85304 — S. Bartkienė 
90114 —- M. Jociuvienė
95187 — K. Benetiui
95188 — P. Kinčaitė 
951^2 — U. Linkienė 
95194.— V. Adačkaitė 
95197\— T. Lcnauskienė
95199 — B. Jurkaitė
95200 — A. Steckui 
95173 — R. Endzelienė 
90113 — E. Vizbarienė 
90110 — S. Nanartonis 
85297 — J. Kavaliauskas 
85292 — A. Novokrzecka 
85291 — S. Paskačimas 
85286 — I. Rožei
85281 — E. Kregždienė 
75292-28 — V. Radzevičiukė 
75286 — J. Pundžius 
51398 — M. Labanauskienė 
51387 — T. Grigalevičia 
51380 — M. Macienė 
51378 — M. Vidikaitė

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise. ; 3

Ne kartą buvau girdėjęs apie 
Maskvos Dailės Teatrą. Atsime
nu — tai buvo prieš kokius de
vynerius metus —■ susipažinau 
su vienu maskviečiu, dideliu tea-| 
tro mėgėju.

— žinai, — jis tarė man, — 
kas nėra matęs Maskvos Uailės 
Teatro, tas vargu gali suprasti,> 
ką reiškia tikras vaidinimas.

Ir kai atvyko tas pagarsėjęs 
teatras Chicagon, tai nusitariau/ 
būtinai pamatyti jį.

Bet visų pirma apie patį tea
trą. Prieš koletą desėtkų metų 
teatras Rusijoje stovėjo ant la
bai žemo laipsnio, taip sakant, 
buvo stagnacijos padėtyje. Tatai 
labai gerai permatė Konstantin 
Stanislavskis, kuris tuo laiku 
lošdavo Maskvoje kaipo .mėgėjas 
artistas. Stanislavskio tikra pa
vardę yra Aleksejev. Jis paeina 
iš gan pasiturinčios pirklių šei-x 
mynos, Tais laikais į artistus 
buvo žiuriama su panieka. Štai 
kodėl jaunasis Aleksejevas, ku
ris turėjo nepaprasto patrauki
mo į sceną? išpradžių nedrįso va-, 
duotis savo palinkimais pasirin
kime sau profesijos. Jo tėvai ir. 
giminės nenorėjo nė klausytis 
apie artisto profesiją.

Baigęs mokslą, Aleksejevas 
ėmė dirbti savo tėvo kantoroje. 
Bet biznis jo visai netraukė. Jis 
jau ii’ tuo laiku pradėjo daly
vauti mėgėjų vaidinimuose. O 
kad “nesukomprometavus” savo 
šeimynos, jis vaidindavo po pra
manytu Stanislavskio vardu, o 
liuosu laiku lankydavo dramos 
mokyklą. Ant galo, 1887 m. Sta
nislavskis nutarė mesti biznį ir 
važiuoti į pagarsėjusią Paryžiaus 
konservatoriją. Paryžiuje jam 
teko susidurti su naujomis klin
timis: konservą tori j on buvo pri
imami tik franeuzai. Vadinasi, 
jaunam artistui nebuvo galimy
bės įsigauti į konservatoriją. 
Laimei Stanislavskio motina pa
ėjo iš franeuzų giminės. Tat kon
servatorijos vyriausybė sutikti 
padaryti kompromisą: leisti Sta- 
nislavskiui imti privatines lekci
jas iš konservatorijos profeso
rių.

Paryžiuje Stanislavskis moki
nosi dideliu pasišventimu. Bet 
originalumas pas jį jau ir tuo 
laiku pasireiškė. Pas jį ėmė kri
stalizuotis savingos idėjos apie 
teatrą, visai nė tokios, kokias 
skelbė konservatorijos profeso
riai. 1888 m. jis sugrįžo Mask
von ir sukūrė meno ir literatū
ros draugiją. Į tą draugiją pri
tapo daug jaunų žmonių, kurie 
ryžosi padalyti teatre reformų. 
Tai buvo, taip sakant, artistų — 
mėgėjų draugija. Stanislavskis 
liko paskirtas draugijos direkto
rium.

Trumpu 'laiku tas artistų — 
mėgėjų būrelis ėmė kreipti Mas-v 
kvos publikos domesį. Apie Sta- 
nislavskį pradedama kalbėti vis 
labiau ir labiau. Bet pats Sta
nislavskis vis dar nebuvo paten
kintas ^iavo darbu. Pas jį buvo 
įsitikinimas, jog teatras gali bū
ti visai perorganizuotas. Mas
kvoje buvo ir kitas žmogus — 
Nemirovič — Dančenko, — ku- 
\is irgi savistoviai priėjo prie 
tėkių pat išvadų, kai ir Stams- 
avskis. i

Pasakojama, jog 1897 m. Ne
mirovič — Dančenko susitiko 
vienoje Maskvos kavinėje (Sla- 
vianskij Bazar) su Stanislavskiu 
ir kalbėjo su juo apie teatrą rvi- 
są naktį ir dieną. Tame legen- 
dariniame Nusitikime ir buvo iš
dirbta planas Maskvos Dailės 
Teatro sukūrimui. Gi spalių 14 
d., 1898 m. Dailės Teatras pa
statė scenoje “Car Feodor Iva- 
novič”. Tai būva pirmutinis to

(Seka ant 7-to pusi.)

Adresuok:

•s—
$1

Dr. Natalija Žukauskas 
Naprapath

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

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

DIDELISIŠPARDA
Pirma ir paskutinį proga 

 

tiems, kurie mėgsta 
pasiskaityti

KNYGOS UZ PUSĘ 
KAINOS

Didelis pasirinkimas įvai 
riaušių, naudingiausių ir 

geriausių knygų.
Amerikos Pilietis..........................................
Barbora Ubrika............................................
Darbas (romanas)    ........... - .................
Draugiją ir Organizaciją Eveliucija......
Gludi-Ludi (eilės) ..............— ....................
Kas Išganys Liaudį ....... .............................
Kas Yra Socializacija.... ..... .......................
Macbeth (Drama).........................................
Macbeth (Drama) apdaryta......................
Maratas ........................................................
Mįslią Knyga........................ -.......................
Nuosavybes išsivystymas ..........................
Palydovas....... ..................................... ......
Pasakojimas apie Jezą ........................ .......
Pasakos (Soc. Dem. leidinys)....................
Skaitymai ......................................................
Socializmo Minties Blaivumas...................
SocializmoMinties Blaivumas (apdaryta) 
Miniką Kunigą darbai Filipinų 
Namai Praganai ......................
Pačiavimas pas įvairias tautas 
Paskendusis Varpas (drama) 
Aukso veršis (drama) ............
Spąstai (komedija) ................
Trimitas..... ................................
Vokiečią neprigulm. Soc. Progranfas ...... .....
žemaitės Raštai............... ..................................
Apie Rusą Politines Partijas.................. .......
Audėjai (drama) ................................................
Janonio Raštai....... .. ....................... .............
Kaip žmogus mąsto ...........................................
Kišeninis žodynėlis, (angį. liet, ir liet, angį.) 
Kunigas Macachas..............................................
Lietuvią Soc. Dem. deklaracija........................
Lokfe (lietuvią legenda) ...................................
Moralybės Išsivystymas....................................
Mulkią Apaštalas................................................
Musą žinynas ........................... 1........................
Gera Galva’...........................................................
Gyvulią Protas........................... ........................
Iš širdies....... .-...................................................
Kas yra taip, o kas ne taip................................
Kelias į Socializmą.............................................
Kryžius (drama) ......... ?...................:................
Kur Protas (komedija) .....................................
šešiolika Kristą...................................................
Slepemingoji žmogaus didybė.........................
Teisingos Paslaptis............... ...........................
Tėviške...... . ..........................................................
Bludas (romanas) .*................................................ $1.00
Kaip susikūrė Jungt. Am. Valstijos............ ........... 30c

$10 vertės knygų parduodam UŽ $5.50
artu su užsakymu prisiąsk moeny orderį arba čekį,

......25c 

......25c 

......75c 

......50c 

...... 50c 

......50c 

......15c 

......75c 
... $1.00

.. 10c 
.. $1.00 
...... 50c 
...... 50c 
......20c
.....* 20c 
...... 40c 
.. $1.00 
. $1.50
...... 35c
...... 10c 
......20c 
...... 50c 
......15c 
...... 15c
...... 10c
...... 35c 
......50c 
......30c 
......50c 
...... 50c
...... 15c
.. $1.25 

25c 
10c 
15c 
25c 
15c 
75c 
10c

.00
15c 
50c 
10c 
30c 
10c 
30c
25c 
25c 
10c

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St Chicago, Illinois

JUS AKYS
Yra jumi brangesnės už viską, neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.
\ Patarimai Suteikiami Dovanai.

DR. SERNER, ŠERNAS O. D.
3315 So. Halsted St., Chicago, III.

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

Tel. Yards 0632

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaitytCsu viena akia kuomet lai
kote 12;‘colių atstu nuo akių.

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

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

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa- 
raudona'vę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina miikse-

JOHN J. SMETONA 
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 uri 12 a. m.

9 metus sirgau ir negalėjau 
dirbti, gydžiausi pas visokius 
daktarus, bet nieks negelbėjo. 
Vienok ačiū geriems žmonėms, 
kurie gerais patarimais pagel
bėjo man išgyti. Vienas iš ge
riausių prietelių Peter A. Mil- 
ler, kuris gyvena 2128 W. 22 
St., per jo teisingus patary- 
mus palikau sveika. Užtai esmi 
labai jam dėkinga. Kas norėtu
mėt persitikrinti apie teisingu
mą aš galiu paaiškinti kiekvie
nam. • r

Pasilieku jam didžiai dėkin
ga, MaUy Kaczynskienė,

10415 So. Michigan Avė.
• Roseland.

Nature Guru Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

Fine for Lumbago •
Musterole drives pain away ano 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, vvhitc ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00, 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF



Penktadienis, Bal. 20, 1923

Chicagos Žinios
(Seka nuo 6-to pusi.)

veido išraiška — visa tai rodo 
silpną žmogų, kuris betgi yra 
labai geros širdies; žmogų, ku
ris likimo ironija liko pristaty
tas prie valstybės reikalų, apie 
kuriuos jis neturi mažiausios 
nuovokos. \ il‘

Bet visai kitoks Kačalovas 
barono rolėje “Na dnįe”. Tary
tum tą rfrlę vaidina visai kitas 
žmogus. Jo balsas skamba visai 
kitaip. Pilniausia transformaci
ja. O kai pamatai Kačalovą ro
lėje Verši n i no (“Tri sestry”), 
tai tiesiog nebežinai nė ką ma
nyti: caro rolėje jis buvo toks 
silpnas ir atrodė visai nedidelio 
ūgio, o dabar — diktas ir dide
lio ūgio vyras... Koki neįmano
ma permaina!

Ir taip moka “mainytis” ne 
vienas tik Kačalova§. Stanislav- 
skis, Moskvin, Čechovą, ^Pašen- 
naja, etc. visi jie palieka kitais 
žmonėmis naujose rolėse.

Vargu bet kokiam kitam tea
tre taip juokiasi ir verkia, kaip 
Maskvos Dailės Teatre.! Reikia 
matyti StanisJavskį Gajevo ro
lėje (“Višnevyj Sad”), Čechovą 
Mašos rolėje ir Kačalovą kaipo 
baroną, kad supratus, ką reiš
kia natūralūs juokas ir verki
mas scenoje. -Taip gali juoktis 
ir verkti tik tie žmonės, kurie 

r ištikrųjų gyvena savo rolėmis, 
o ne dekląmuoja\ias. Darosi vi
sai suprantama, vcodel Kačalo
vas kai kurių rolių (“Bratija 
Karamazovy”) negali kas vaka
rą vaidinti. Po kiekvieno vaidi
nimo jis tiek% susijudinąs, jog 
turįs vieną-kitą dieną ilsėtis.

Tat vargu perdedama, kuomet 
Maskvos Dailės Teatrą vadina
ma geriausiu pasaulyje teatru. 
Tokios harmonijos vaidinime nie
kur kitur negalima pastebėti. 
Tai ištikrųjų simfoninis orkes
tras, kur kiekvienas instrumen
tas prisideda prie sukūrimo ben
dros harmonijos. Kiekviena ro- 
zt€, kad ir menkiausia, yra vai
dinama tikro artisto, štai kodėl 
maskviečių vaidinime'ir pasirei
škia ta harmonija, tas nepapra
stas suderinimas.

Ištikrųjų reikia.matyti Mask
vos Dailės Teatrą, kad supra
tus, ką reiškia tikras vaidini
mas...

šeštadienį Dailės Teatras at
sisveikins su Chicaga. Musų

tą pamatyti to įstabaus teatro 
vaidinimą. Gailėtis .nereikės. 
Maskviečiai Great Northern tea
tre vaidina kas vakarą, šešta
dienį po pietų ir vakare eis Mak
sim Gorkio “Na dnie”.

— K. Sėjikas.

Nei tau, nei man
“Trikampė meilė” užsibaigė tra

gedija. — Moteris nušovė vy
rą, o paskui pilti save.

P-ia Nellie Bakker įrodė, jog 
su jos žodžiais reikia skaitytis. 
“Meilės trikampį” ji išrišo re
volverio pagalba.

Padarinyje Peter Winkler, 42 
metų saliunininkas ir dviejų vai
kų tėvas, nukeliavo į ten, iš kur 
niekas nebegrįžta... Pati Bakker 
irgi nepasveiks.

Prieš šešis mėnesius Winkle- 
rio -namuose (11136 Edbrook 
Avė.) įvyko “konferencija”. P- 
ia Winkler pareikalavo iš savo 
vyro, kad jis nutrauktų ryšius 
su Bakker. Pastaroji atsakiusi:

“Jeigu aš negaliu jo turėti, 
tai ir tu jo neturėsi.”

Užvakar policija pranešė p-įai 
VVinkler, jog ji likr> našlė: jos 
vyrą nušovusi p-ia Bakker.

Winkler liko nušąutas, kai jis 
rengėsi apleisti p-ios Bakker na
mus. Jis tuoj numirė. Pati Bak
ker irgi persišovė ir nebepa- 
sveiksianti.

Ji buvo našlė ir paliko ketu
ris vaikus.

Lietuvių Rateliuose
Šiandien artisto Babravi 

čiaus koncertas
Daug tikėtų jau išparduota. — 

Lietuviai rezervavo net ke
turias ložas.

seru bendrovei. Ari

JONAS JUŠKA

Ona Juškiene.

So.
ry>6 j Švento Kryžiaus bažny
čią ir j švento Kazimiero kapi
nes.

Kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse.

Persiskyrė su šiuom pasauliu 
antradieny, balandžio 17 d., 2 
vii. naktį. Paliko nubudime 
moterį, Oną, sūnų Petrą, 6 m. 
amžiaus; brolius: Pecrą, Povy- 
lą ir seserį Juzefą. Jis paėjo 
iš Būdviečių sodžiaus, žygaičių 
parapijos, Tauragės aps.

Laidotuvės atsibus subatoj, 
balandžio, iš namų, 4420 

■lemvitage Avė., 8:30 vai.

Artisto Babravičiaus koncer
tas įie.paprastai suinteresavo 
ehieagiečius. IXir niekuomet 
nebuvo iškalno išpirkta tiek 
daug tikėtų, kaip dabar. Dailės 
mėgėjai musų didį artistą ren
giasi šauniai pasilikti. Kiek 
teko patirti, jau rezervuota ke
turios ložos. Jas rezervavo: p. 
J. J. Imlias. Dr. C. Kliauga, Dr. 
Juozaitis ir “Elta”.

Nepamirškite šio vakaro! 
8:1,5 vai. vak. p. Babravičius 
pradės dainuoti. Jo klausyti 
susirinks ne tik lietuviai, o 
ir svet nu ta učiai. Tat nesivėduo- 
kite, nes gali pritrukti vietų.

Bukite Orchestra Hali prieš 
8 vai. — X.

Lietuvių Auditorijai su
rinkta $27,090

Nauji direktoriai. — Greit 
pradėta namai statyti.

bus

Balandžio 16 d., Mildos sve
tainėj įvyko metinis šėrininkų 
susirinkimas. Dalyvavo gana 
skaitlingas narių būrys. Iš val
dybos raporto paaiškėjo, kad 
bendrovė turi kapitalo $27,090. 
ėjusių direktorių):

Į direkciją įėjo:
Trims metams:

KcHsmg the Family-

AT fMMT Ol-V> Į 
| (XU4 F 

'SEE.bA Vfk Si MG 
IM 

SŠCMOOI-.

COR-b\S" TFUS IS 
Lt K E OLV> TVHHTS ■

ARMIJOS

kareivis J. M. Dalįell turi 85 
m. amžiaus ir dabai* tik jis ga
vo diplomą iš Kelegijos, ku
rion buvo įstojęs 62 metai at
gal. Mat, išbuvęs kolegijoj vos 
vienus metus tuo laiku Dal- 
zellis buvo pašauktas stoti Lin- 
kolno kariuomenėn.

Butkus, Zalatorius, Kasmaus- 
kas, Kenutis, Lazauskas, Pavie
tas ir Vasnauskas.

Vieniems metams (į vietas iš-1 
ėjusių direktorių:

Stanevičia ir Kriščiūnas.
Į revizijos komisiją, peržiūrė

jimui knygų išrinkta:
J. Kuzmickas—Uktveris, J. 

Racevičia ii* Račiūnas.
Svetainė bus ąreit pradėta 

statyti. Jau yra duota praneši
mas gyventojams tų namų (ku
riuos bendrovė nugriaus ir sta
tys svetainę), kad išsikraufety- 
tų.
v Pagal valdžios reikalavimą bei 
patvarkymą bendrovėms moti
niems susirinkimams turi būti 
laikas paskirtas visuomet sau
sio mėnesyje. Todėl ateityje bus 
prisilaikoma šio patvarkymo.

Mildos teatras.

Mildos teatras turi naują biz
nio vedėją, P. Mitchell, anglą. 
Programas yra duodama geres
nis‘negu pirma ir teatras yra 
valomas nuo “nepageidaujamos” 
publikos. P-as Mitchell tikisi, kad 
jam pasiseks pakelti Mildos tea
trą ant augšto laipsnio.

Good luck.
r ’ — Reporteris.

Iras svarbus klausimas, kurį pa
kėlė valdyba susirinkime, tai 
planas busimo namo.

Po vaidybos raportų, buvo ant 
vietos užklausta, kurie mano sa
vo serus padauginti. Atsirado 
keletą ypatų. Penki užsimokėjo 
iš užsiregistravusių pereitame 
susirinkime po šimtinę. '

Buvo plačiai kalbama apie pla
ną busimo namo ir svetaines. Di
džiuma šėrininkų išsireiškė, kad 
būtinai reikalingas namas trijų 
augščių, įskaitant skiepą, bet 
tiki’o nutarimo tame klausime 
nepadaryta. Išrinkta komisija iš 
penkių žmonių, kuri turės paga
minti planą busimam namui ir 
priduos jį sekančiam šėrininkų 
susirinkimui.

Buvo pakeltas klausimas kas 
link sekančio šėrininkų susirin
kimo. Didžiumfe šėrininkų išsi
reiškė, kad palikti po senovės. 
Tai sekantis bendrovės susirin
kimas pripuola gegužio 7 d. šė
rininkai liuosnoriai pasiėmė kny
gutes serų pardavinėjimui. Jie 
pasižadėjo pereiti per stubas 
rinkdami Šerus dėl bendroves, 
šėrininkai labai kreipė domės į 
biznierius. Didžiuma šėrininkų 
išsireiškė, kad mes juos neap
lenksime, būtinai turime juos 
priversti, kad jie pirktų Šerų 
kuodaugiausiai;* nes jie ir pini
gų turi dauginus, negu papras
ti darbininkai. Kad biznieriai 
neatsilankė į kviestą susirinki- 

, mą, tai pas juos atsilankys į 
'namus šėrininkai ir pareikalaus 
iš jų pirkti už šimtinę serų, nes 
dabar yra organizuojama šimti
ninkai. . ;;

Susirinkimas nebuvo perdaug 
skaitlingas. Bet iškeltus klausi
mus svarstė rimtai. Kiekvienas, 
kurs ėmė balsą, išsireiškė, kad 
būtinai turime eiti prie varnus, 
ir nuo kiekvieno pareikalauti, 
kad nupirktų keletą šėrų. Nęiš- 
sisuks ne biznieriai nuo pirkimo 
šėrų. Nebusite nė vienas paliuo- 
suotas nuo pirkimo šėrų, kol 
roselandiečiai neįsigys nuosavą 
namą su svetaine. Jeigu taip 
pirks Šerus, kaip dabar, tai ki
tą žiemą roselandiečiai turės 
nuosavą namą/šu svetaine. Ma
tyt, dar nė vM šėrininkai lan
kosi į bendrovės susirinkimus. 
Patartina kiekvienam lankyti 
bendrovės susirinkimus. Taipgi 
ir draugijų delegatai nepraleis
kite nė vieno susirinkimo.
— L. D. N. B. Korespondentas.

Brighton Park

Sekamą žiemą roselandie 
čiai tikisi turelį sa

vo svetainę
L. I). N. Bendrovė pradėjo va- ■ 

jų. — šėrininkai sako, kad šį 
kartą neišsisukgią biznieriai 
nepirkę bendrovės Šerų.

Nepaprastas susirinkimas Lie
tuvių Darbininkų Namo Ben
drovės įvyko balandžio 15 d., 
Strumilo svetainėje. Iš komiteto 
raportų paaiškėjo, kad šitas ne
paprastas susirinkimas sušauk
tas atvirutėmis tikslu apkalbėti 

'ir prisirengti prie vajaus, tai

y VJELL CORnS*
į Be e n
B* SNCE U)E COENFIO
^TAE. O' V> SCHoolho<JoI£

S&S, 1—
W\
TVAtiM —

___ v n__siaučia ir tik 
šmugelis težydi. Kad ta kova 
už Lietuvos laisvę butų sėk
minga, Amerikos lietuvių prie
derme yra materialiai ir mora
liai pagelbėti. Amerikos lietu
viai visu kuo gelbėjo Lietuvai 
susikurti ir sustiprėti, gelbėjo 
jai nugalėti išorinius priešus.

Dabhr reikia visiems sukrus
ti ir padėti nugalėti vidujinius 
Lietuvos laisvės priešus.

šiose prakalbose ir bus įro
dyta kas yra tie Lietuvos vidu
jiniai priešai, ką jie 
kaip reikia su jais k 
bes apie tai Dr. A>. 
ir M. Jurgelionicnė.

šios svarbios prakalbos įvyks 
septintadieny, balandžio 22 d., 
2 vai. po piet., Liberty Hali, 
3925 S. Kedzie Avė., kertė 39 
Place. Visi kviečiami į jas 'at
silankyti. — Rengėjai.

vęjįkia ir 
avoti. Kal-
Montvidas

Svarbios prakalbos apie 
Lietuvą. 
-------4-

Bendras Komitetas trijų orga 
nizacijų, IJSS. VIII Rajono, 
LD|LD. G.hica^ųs Rajono ir Lio 
tuvių Soc. Jąun. Lygos, rengia 
Brighton Pąrke svarbias pra
kalbas apie Lietuvą ir dabarti- 

| nę jos padėtį.
Šios prakalbos turi sudomin

ti kiekvieną Brighton Parko ir 
artimųjų apielinkių lietuvį, nes 
dabar Lietuvoj eina didelė ko
va, kuri Amerikos lietuviams 
negali nerūpėti, nes ta kova 
gyvai paliečia ir juos. Kiekvie
nas Amerikos lietuvis geidžia, 
kad Lietuva butų laisva ir de- 
mokratinga šalis, kad jis gale- 
tų skaityti savo tėvyne, o ne 
kokia pamote, kur judosios kle-

Cicero Žinelės
ge-Pas. Kliubo koncertas-labai 

rai pavyko. — Viešnių pra- 
kalbos.

Kanklių” choras ir- 
dainavo. Naujasai 
matyti, energingai

privalo j sias prakalbas atvykti 
ir išgirsti, kokiomis sąlygomis 
gyvena Lietuvos našlaičiai.

Ciceros Lietuvių Pas. Kliubo 
surengtu koncertu žmonės nega
li atsigėrėti. Koncertas tikrai 
buvo puikus. “Birutė” su savo 
žvaigždėmis pasižymėjo, užtat 
publika ir nesigailėjo aplodis
mentų.

“Laisvės 
gi neblogai 
derigentas, 
darbuojasi.

Nors koncerto prpgramas bu
vo trumpas, bet labai turtingas. 
Ilgai jis pasiliks ciceriečių at-. 
mintyje. Garbė kliubui už tokio 
koncerto surengimą. Reikia vil
ties, kad tai ne paskutinis kon
certas. Gabių .veikėjų pas mus 
netrūksta, tik bėda, kad musų 
žmoneliai nemoka atskirti blogo 
nuo gero. Tankiai veikėjams už 
jų gerą darbą atsilyginama ko- 
liojimais. Tai, žiųoma, daro tie, 
kurie patys nieko neveikia, o 
tik moka kitų klaidas rokuo
ti. —

Balandžio 10 d. kalbėjo vieš- 
niųs iš Lietuvos. Prakalbas su
rengė Vyrų ir Moterų Apšvietos 
Draugystė.

Prakalbos, galima sakyti, ne
pavyko. Publikos visai mažai te- 
atsilankė. Tai greičiausia rengė
jų kaltė, nes nemokėjo tinka
mai išgarsinti prakalbas.

— Teisingas.

VIEŠNIOMS PRAKALBOS 
NORTH SIDĖJE.

Kalbės p-ios Šleževičienė ir Vin
čienė, o taipgi programo išpil
dyme dalyvaus “Bijūnėlis.”

VALINSKAS SUSIŽEIDĖ

Nukrito nuo kopėčių ir 
sužeidė koją.

Gerai žinomas spaustuvinin
kas Valinskas bal. 18 
žeidė savo spaustuvėje (710 W. 
33 St.). Pasilipęs ant kopėčių 
jis taisė pečiaus dūdas. Kopė
čios lūžo ir jis krisdamas išna
rino kairiąją koją virš letenos. 
f — Reporteris,
hth v ■ aPranešimai

d. susi-

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

ar kviečiai
VISI ČIA BUSIME

Garsaus lietuvių dainininko JUOZO 
BABRAVIČIAUS koncertas įvyks pūt- 
nyčioj, balandžio 20 d., Orchestra Hali, 
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 jį kaipo vieną iš di
džiausių svieto dainininkų. Kaip Ku- 
belikas čechų vardą, arba Caruso ita
lų vardą, arba Paderevskis lenkų var
dą, taip musų Juozas Babravičius in- 
tikinančiai liepia svietui pamylėti ir 
gerbti lietuvių vardą, kaipo tautos, 
kurį gamina dainos genijų.

Chicagiečiai***— turite progos da
bar priimti išgirsti ir pamylėti savo 
tautos didžiausią dainininką ateinan
čią pėtnyčią. Taigi .ateikite visi ne
atsilikdami viens nuo kito.

Kviečia Rengėjai.

PRANEŠIMAI
Liet. Teatr. J^cąugystės Šv. Martino 

jertaininis susirinkimas įvyks sekma
dienį, baalndžio 22 d., 1 vai. po pietų 
Švento Jurgio parapijos svet., (32 PI. 
ir Auburn Av.). Visi nariai ipalonė- 
kite laiku susirinkti.

— P. Kilevičia, rast.

Draugystės Šv. Mateušo Apaštalo 
mėnesinis susirinkimas įvyks balan
džio 21 d., 7:30 vai. vak., K. Maciaus 
svetainėje, 3301 S. Morgan St.

Visi nariai privalo susirinkįman 
atvykti, nes renkama baliui darbinin
kai ir pardavinėjama namo bendrovės 
Šerai.

— Frank Bakutis, rašt.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Kazimiero 

Rusecko. Brolį prašau jumis, kad 
atsilieptumėt greitu laiku, nes yra la
bai svarbus reikalas jums žinoti; 
malonėkite atsiliepti kuogreičiausiai.

MOTIEJUS RUSECKAS
7058 Parnell Avė., Chicago, III.

ŠLEŽEVIČIENĖS IR VENCIENĖS 
MARŠRUTAS.

Bal. 20. Roseląnd, III., Strumilo sve
tainėj, 7:30 v. v.1

Bąl. 21. Rockford, 111., N. Bažnyčios 
svet’., prie Island Avė., 7:30 v. v.

Bal. 22. North Sieję, Liuosybės sve
tainėj, 1822 W. VVabansia Avė., 2:30 
po pietų.

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

Bal. 28. iMcKinley Park Auditorium, 
7:80 vai. vakaro.

Bal. 29. Aryan Grotto, (“Birutes” 
operetė). j

Bal. 30. Išleistuvės. I

Melrose Park. — Darbininkų (Varto
toju Bendrovė birželio 24 41. rengia 
pilmiką. prašome šio miestelio drau
gijų nedaryti tą dieną jokių’parengi
mų. , — Komitetas.

JIEŠKAU savo draugo Petro Var- 
neck, Šlakų parapijos, Ažeinių kai
mo. Pirmiau gyveno Detroit, Mich. 
dabar nežinau kur. Labai norėčiau 
su juo susirašyti, nes turiu svarbų 
reikalą. A. Ceipl|s, 704 Elm St., Ke- 
noslia, Wis.

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

Brighton Park. — Keistučio Kliubo 
Dramos skyriaus susirinkimas atsibus 
šiandie, bal. 20 d., 7:30 vai. vak. Mc- 
Kinley Park salėj. Prašome visų 
narių atsilankyti laiku, nes bus daug 
ko apkalbėti kaslipk uždaromo sezono.

— Komitetas.

PAJIEŠKAU dėdės Povilo 
Yurgučio, girdėjau gyvena Chi- 
cagoj. Meldžiu atsišaukti arba 
žinančių pranešti šiuo adresu: 

MARY YURGUTįS 
Box‘134,., Oglesby, 111.

APSIVEDIMArl.
PA J IEŠKAU merginos arba našlės 

ant apsivedimo, antros arba trečios 
kliasos nuo 35 iki 45 metų, aš vaiki
nas 38 metų ir turiu gerą darbą. At
sakymą duosiu kiekvienai.

Naujienos, Box 234 
1739 So. Halstcd St.

“ ISRĖNDAVOJ1MUI ~
ANT • RĘlfoOS daktaro ofi- 

.sas ant senai gyvuojančios ap- 
tiekos.

4947 W. 14 St.
T *Phone Cicero 0252

įieško kambarių
REIKALINGAS kambarys vienai 

merginai, geistina, kad butų vana ir 
, švarus kambarys. Atsišaukite va
karais nuo 7 vai.
. PETRONĖLĖ DAUKŠAITĖ

» Tel. Prospect 1508

‘ SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS rendai vienam ar 

dviem vaikinam, elektra, mau
dynė viskas moderniškai. Kam 
reikia yra ir garadžius. Prie 
mažos šeimynos ir gražioj 
apielinkėj. kreipkitės: 3125 So. 
Leavitt St. į

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Sekmadienį, balandžio 22 d., 
Liuosybės svetainėje (1822 Wa- 
bansia Avė.) rengiama vieš
nioms Šleževičienei ir Vencienei 
prakalbos. >

Lietuvoje (našlaičiai skaitoma 
desėtkais tūkstančių. Ar atėjo 
bet vienam į ga'lvą, kaip ta jau
nuolių armija yra užlaikoma ir 
kas jąja rūpinasi. Šiose prakal
bose 
apie 
padėtį.
gražus programas, kurį išpildys 
northsidės jaunuolių draugijėlė 
“Bijūnėlis”. Tat northsidiečiai

Lietuvių Tautiškų Kapinių Komiteto 
visuotinas susirinkimas įvyks balan
džio 22 <1., 1 vai. po pietų, Mildos 
svetainėje (3142 S. Hafsted St.)

Bus svarstoma gegužės 30 d. ap- 
vaikščiojimas, o taipgi lotų savininkų 
reikalai. — Valdyba.

------------—
Meluose Park. — Balandžio 28 d., 

Vaičiulio svet. (23 Av. ir Lake St.) 
įvyks Draugystės Sūnų ir Dukterų 
Lietuvos koncertas. Durys atsjdąrys 
7 vai., o programas prasidės 7:45 v. 
vak. — Komitetas.,

STOGDENGYSTĖ
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkčj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114. 

REIKIA DARBININKŲ
IMOTERŲ

bus progos išgirsti
Lietuvių našlaičių
Beto, bus dar

Didž. L. K. Vytauto draugijos mė
nesinis sųsirinkin|as įvyks sekmadie
nį, balandžio 22 d., 1 vai. po pietų, 
parapijos svetainėje, 32 Place ir Au- 
burn Avė.

Visi nariai malonėkite atvykti, nes 
yra svarbių reikalų.

— S. Kunevičia, rast.

REIKIA patyrusių merginų 
skirstymui minkštų vilnų. At
sišaukite i

Kęnosha, Wis. — Buvo garsinama, 
kad balandžio 21 d. Kenoshoje įvyks 
Lietuvos Operos artistų koncertas, 
šiuo turiu pranešti, kad koncerto ne
bus. Priežastis, delko taip įvyko, 
paskelbsime vėliau. — J. Kasputis.

Koncerto rengimo komisijos narys.

LYONS BROS. CO.

755—59 W. Taylor St.
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8 NAUJIENOS, Chicago, UI

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
VYRUMOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ *

PARDAVIMUI PARDAVIMU] NAMAI-ŽEME

Iš priežasties padidinimo mu
sų biznio mes reikalaujame

Reikia
100 MOTERŲ IR 

MERGINŲ

tuojau. Darbas nuolatinis, šva
rus ir švieisoje dirbtuvėje, geros 
darbo sąlygos. Mokestis už 
darbą teujau kaip nuo štukų. 
Musų merginos uždirba į 5 die
nas $15—$21. Ateikite ' pasi
rengusios darban 7:30 ryto iki 
5 valandai po pietų.

Atsišaukite,

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., 
135th & I. C. Tracks 

Riverdale, 111.

Vyrų ir vaikinų prie visokio 
dirbtuvės darbo: asseijibling, 
bammermen, malevotojų pagel
bininkų, vinių kalėjų, trukerių, 
molderių ir^fandrės darbininkų.

2615 So. Oakley Avė.

VYRŲ ATYDAI

820 So. Kildare Avė., 
tarpe Harrison ir Roosevelt Rd.

SPAULDING & MERRICK

Darbininkų

Gerai apmokami nuolatiniai 
darbai dienomis arba ‘ nakti
mis gali būt gaunami pas

VVESTERN FELT VVORKS,

Darbas ant trukių
4115 Ogden Avė.

near 22-nd and Cravvford

REIKIA finišerkų prie mote
rų šilkinių dresių.
GREENBERG DRESS MFG. Co.

1943 N. VVestern Avė.
netoli Milvvaukee Avė.

45c. į valandų

Nuolat darbas

REIKIA moterų pardavinėto- , 
jų į mastinių tavorų krautuvę. 
Nuolat darbas, atsišaukite tuo
jau. Rice’s Store, 2114 West 
22nd St.

VVESTERN ELECTRIC CO 
INC.,

48th (Cicero) Avė. ir 24th St.

Reikia -
MERGINOS PRIE NAMŲ 

DARBO.

4640 N. Drake Avė.
Tel. J u n i per 1600

REIKIA 2 merginų į ręsta ura- 
nų prie indų plovimo. Gera al
ga- V

4650 W. Madison St.

REIKIA VYRŲ ,
Sheer operatorių
Punch press fiterių
(Structural)
Buckerių
Pagelbiniunkų ir darbininkų 
Nuolat darbas.
Ątsišaukite į samdymo de

partamentą
J^INK BELT CO., 

329 W. 39 St., 2 blokai į vakarus 
nuo Wentworth Avė.

REIKIA moterų arba merginų prie 
išdirbinėjimo pajų, dienomis, $16 pra
džiai algos, naktinėms $15. Patyri
mo nereikia.

Atsišaukite
3659 W. Harrison St. , 

Phone Van Buren 1080

REIKIA —
Vyrų langų plovėjų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO.

62 W. Washington St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ
Karpenterių į dirbtuvę, 64c. į va

landą. Anglių pilstytojų, 55c. į vai. 
Inžinierių, $45 į savaitę. Pečkurių, 
60-65c. į vai., Janitorių, $27 į savai
tę. Darbininkų, išsiuntinėjimo kam
barin, $25 į savaitę. Aliejuotojų, 
hotelį, $110 j mėnesį. Mašinistų. 75c. 
į vai. Punch preso darbininkų, 60c. į 
vai. Steam fiterių, 65c. į vai. Sargų, 
$27 į savaitę.

\ MOTERŲ
Janitoykų, trumpos valandos, $62 į 

Indų plovėjų, d enomis ar 
imi/, $16-$18 i savaitę. Merginų 

ly, $45 į mėnesį, kam- 
Virėjų’ $18-$20 į

Employment Bureau 
4193 S. Halsted St.

REIKIA — 
Darbininkų.
ROSENBAUM BROS 

FEED MILLLS 
87th St. & Stewart Avė.

REIKIA darbininkų į geležies 
atkarpų jardų. Gera alga. At
sišaukite. .

WABS»HAWSKY and CO 
1915 So. State St.

monesj 
lundj 
i virtuvę, h 
barys ir Va 
savaitę. I

South P&

REIKIA DARBININKŲ
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 Avė.

REIKIA 25 vyrų, darbas dra- 
tų dirbtuvėj. Darbas nuo štu
kų, dienomis arba naktimis. Ge
ra mokestis. J
American Insnlatėd Wire Co.

2025 S. Morgan St.

REIKIA darbininkų. Nuolat 
darbas, geri bonai, mokama kas 
su batų.

Truscon Steel Corporation 
4401 W. 16th St.

REIKIA mašinų ir squeezer 
molderių, taipgi darbninkų ir 
sortuotojų. Bile darbas su gera 
alga. Pasimatykit su Mr. Gruber 
162 N. Dės Plaines St.

REIK ALINGAS kepėjas, ku
ris turi nors kiek patyrimo;, 
priimsiu ir norintį mokytis.

4530 So. Honore St.
Phone Lafayette 4005

DARBININKŲ ir pagelbinin
kų į fandrę. Jauni vyrai, kurie 
nori ką nors išmokti čia yra ge
ra proga.

Atsišaukite
LINK BELT CO., 

329 W. 39 St
2 blokai į vakarus nuo 

Wentworth Avė.
REIKIA drilerių ir lioduotojų į 

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

Oakfield, N. Y.

Reikia
VYRŲ Į GELEŽIES ATKAR

PŲ JARtyĄ. NUOLAT DAR-

BAS IR MOKESTIS.
ATSI&AUKIE.

PRICE IRON and STEEL 
67-th and 48-th Avė.

CO.

Reikia —
REIKIA vyrų į warehouse. 

Taipgi vyrų operavimui aqua- 
ring shears į geležies sandėlį.

127 N. Peoria St.

PARDAVIMUI nesvaiginan
čių gėrimų parloras, biznis nau
jas ir geras.

Kreipkitės
2629 So.wSawyer Avė.

PARSIDUODA čeverykų ta’symo 
mašinos, parsiduoda labai pigiai ma
šinos visos naujos, parduoda iš prie
žasties, kad aš išeinu į kitą biznį. 
Kam reikalinga atsišaukit po 5 valan
dai vakaro.

3211 So. Union Avė.,
2 floras, frontas

BUČERNĖ ir grosernė parsiduoda 
labai pigiai arba priimsiu pudninką, 
teisingą, nevedusį vaikiną. Biznis yra 
daugiausiai daromas cash. .Nemo
kantį tą amatą aš jumis išmokinsiu. 
Kas turi mažą namą ir norėtumėt 
turėti bučernę ir grosernę, tai aš 
mainysiu savo biznį ant jūsų namo. 
Galima matyti ir nedėlios ryte iki 1 
vai. Pardavimo priežastis 2 bizniu. 
Kreipkitės ’

JOSEPH K. SIMINAS 
3500 So. Union Avė.

BARGENAI! BARGENAI!
ARGENA1!

Biznia & 2 augštų medinis namas, 
Ant pir lubų didelis Storas, užpa
kalyj ^kambariai gyvenimui ant 
antrų lubų 7 kambariai. Rendos 

-neša $8J>.00 į mėnesį. Kaina $5,500. 
Įmokėti reikia $2,500, o kitus savinin
kas duos paskolą be jokių iškaščių. 
Lysas ant biznio pasibangia už 9 mė
nesių.

Penktadienis, Bal. 20, 1923

, NAMAI-ŽEME
EXTRA BARGJJNAS Brighton 

Parke dėl lietuvių bilmierių. Mūrinis 
kampinis namas 125 pėdų ilgio, bese- 
mentas, lotas yra prie šalies, gara
džius dėl 3 karų ir 3 krautuvės; kai
na $25,000.

2343 So. Kedzie Avė.
Klauskit Montvillo

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI saliunas prieš 

teatrų, maišytų tautų apgyven- 
toj vietoj. Mainysiu ant loto.

648 W. 120 St.
VV. Pullman, 111.

NEPRALEISKITE šios pro
gos kurie norite gauti gerų biznį. 
Pigiai parsiduoda cigarų, ciga
retę ir visokių aprėdalų krautu
ve, 3318 So. Halsted St.

Pardavimui automobilius, 
Paige, 6 cilinderių 7 pasažierių, 
gerame mechaniškame stovyje. 
Pardavimo priežastys, neturiu 
kur laikyti, parduosiu už $375. 
ne mokant važiuoti 
Matyli galite po 6 
dėlioj visų diena 
5240 S. Wood St.

išmokinsiu, 
v. arba ne- 
J. Stankus,

NETIKĖTAS BARGENAS 
NETOLI JACKSON PARKO IR

j 67 BOULEVARDO
Parsiduoda 2 augštų mūrinis na

mas, abu flatai po 5-6 kambariu , 
elektra, maudynės, aržuplo trimingai. 
Bėismantas didelis, cimentuotas ir is-- 
pleisteriuota, skalbynės. Viskas su
lig šios mados įtaisymai. Frontas na
mo akmeninis.* Dabar toks narnos 
pabudavot kainuotų $15,000, senumo 
tik 12 metų. Da gali stovėt 100 me 
tų. Kaina tik $8,500; jmokėt reiki 
$3,000, o kitus savininkas paliks moi- 
gičiu, be jokių iškaščių.

BARGENAS
Bizniavas namas turi būti par
duotas į trumpą laiką. Namas 
randasi 2956 So. Union Avė. 
Kreipkitės pas savininką. 3423 
So^JIalsted St.

PARDAVIMUI biznio prapertė, 
pietinėj dalyj miesto, 2 augštų mūri
nis namas, didelė kraukąyė, 2-4 kam
barių flatai, cimentinis skiepas, ge
ležines lubos, elektra. Kaiha $8000.

Kreipkitės
4637 Wentworth Avė.

VYRŲ
Švarių inteligentiškų su pir
mais ar antrais pilietybės po- 
pierais, kurie kalba angliškai ir 
kurie pažįsta miestų. Nuolat 
darbas važinėjimui automobi
liais. Patyrimo nereikia. Dykai 
instrukcijos ir viela. Abelna 
alga $35 į savaitę. Vietos šiau
rinėj, pietinėj ir vakarinėj daly 
miesto.
YELL0W CAB CO. 57 E. 21 St

PARDAVIMUI du bizniai, sa
liunas ir groserne, gerai išdirbti, 
tirštai apgyventa vieta. Arti di
delių dirbtuvių. Priežastis par
davimo, nespėju apsidirbti dvie
juose bizniuose. 10556 Corliss 
Avė. Pullman, III.

PARSIDUODA saliunas vie
nas iš geriausių, kur galimų 
daryti gerų biznį. Nupirksi t už 
prieinamų kainų. Kreipkitės 

3225 So. Halsted St.

PARDAVIMUI automobilius 
Stusz Sport model 4 sodinių. 
Parduosiu iš pirmo pasiūlymo, 
nes man labai reikalingi pini
gai dėl svarbių reikalų. Kreip
kitės 3300 So. Union Avė. 2 fl.

BRIDGEPORTO KOLONIJOS 
BARGENAS

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

Kreipkitės tuoj pas

PARDAVIMUI namas, pigiai 
lietuvių apgyvento] vietoj. Iš
mokėjimais: Pasimatykite su 
savininku:

3836 W. 65-th Place

PARDAVIMUI Atlas trokas, kuris 
tinka prie bile biznio. Vartotas 2 
mėnesiu, kaip naujas. Parduosiu pi
giai, arba mainysiu ant pasažier.'nio, 
ar ant kitokio daikto gero.

4453 So. Honore St.
.. Pirmos lubos.

REIKIA darbininkų, keturiosde- 
šinvtys devyni centai į valandą ir į 
mėnesį laiko mokėsime penkiosdešim- 
tys keturis centus į valandą, šapos ir 
jardo darbininkams keturiosdešimtys 
keturi centai į valandą. Atsišaukite 
į samdymo departamentą.

CRANE CO.,
So. Canal & 15th St., arba

So. Kedzie & 40th St.

PARDAVIMUI nesvaigina
mų gėrimų parloras.

2501 W. 46-th St.
Lafayette 7058

PARDAVIMUI Maxwel, mažas 5 
sėdinių' automobilius, 1922 metų, ma
žai važinėtas, nauji robsriai; tiktai 
dėl mažos šeimynos, $350.

3020 W. 42 St. 
Užpakalinis namas.

808 West 33rd Place 
arti Halsted

PARDAVIMUI 20 akrų farma, su 
namais ir su mažu sodnu. Farma 
randasi Muskegon, Mich. Labai pi
giai, tik $1650. Atsišaukite vaka
rais. •

J. HORNAK, 
1026 W. 20 PI.

------------------------- ............. .... .................... . -į--------------

PARDAVIMUI kampinės 2 krau
tuvės, 5 flatai, nesvyiginamų gėrimų 
parloras, pietinėj daly miesto. Sa
vininkas nori eit iš biznio lauk. Kai
na $50,000. Įmokėti $20,000. Atsi
šaukite

CARROLL, LEACH & CO., 
1536 W. 69 St.

REIKIA patyrusio bučerio. 
turi būti blaivas, atsišaukite 
tuojaus.

3307
NKUS
Vaillace SI.

PARDAVIMUI saliuno įren
gimai. Pilnas setas įdedaimas 
labai pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimais. KRAUS E,

601 W. Wells St. 
Phone Dearborn 7021

. z.

■REIKALINGAS bučeris, at
sakančiai pažįstus savo darbų
• 2558 W. 69 St.

Tel. ProspępJ;

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė, geroj vietoj, biznis 
išdirbtus. Lietuviu ir lenkų ap
gyventa. Priežastis nesutikimas 
partnerių. Atsišaukite

1949 Canalport Avė.

REIKALINGAS pirmos rų- 
šies virėjas 
darbas ant \ 
kalingas iriau plovėjas.

šaukite 1745 S. Halsted St.

Sąlygos geros; 
ados. Taipgi Rei- 

Atsi-

PARDAVIMUI mastinių 
vorų krautuve

8060 Vincennes Avė.,
Phone Stewart 0497

ta-

REIKALINGAS vyras ant 
fąnnos karttas supranta darbų. 

Gera luokestis, atsišaukite grei
tu laiku.

828 W. 14-th St.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symų šajia. Biznis išdirbtas 
per 14 metų, ir apgyventa vi
sokių tautų. Priežastis pardavi
mo išvažiuoju į Europą.
< 1805 W. 45-th Str.

Reikalingas atsakantis bar ten 
deris, kuris gali savo darbų at
likti atsišaukite greitai po mi; 
merių 828 W. 141th St.

REIKIA vyrų pagelbininkų į 
krautuvę. Geras nuolatinis 
darbas geriems darbininkams. 
Atsišaukite Jack Ledercr and 
Co. Ine. 644 W. Madison St.

PARDAVIMUI grosernė, saldainių 
mokyklos daiktų if visokių mažmožių 
krautuvė, priešais mokyklos, gero} 
vietoj, išdirbtas biznis. Gyvenimą ga
lima gera padalyti. Parduosiu už 
teisingą pasiulimą. ■ Priežastis patir
si! ant vietos. Kreipkitės.

3518 So. Wallace St.
- ---------------------------- --------r *------------------------------- ----  t
PARSIDUODA 4bučemė ir grosernė 

pusė arba visa. Biznis gerai išdirb
tas. Pigi renda, 4 kambariai pagyve
nimui. Turiu greitai parduoti, nes 
pasirengęs važiuoti į Lietuvą.

Kreipkitės
ROSELAND GROCERY & MARKET

4 E. 107th St.

PARDAVIMUI automobilius Paige 
1921 Model 666. Visas kai naujas. 
Parduosiu už teisingą pasiulinimą. 
Važinėtas tik 5800 mylių pusė įmokė
ti kitus duosiu ant morg’čių. Kreip
kitės. P. Adomaitis, 6630 So. Talman 
Avė. Tel. Prospect 3938.

PARSIDUODA namas su bizniu, 
bučerne ir groserne, 6 kambarių pra
gyvenimas, hotr*water heat, beizman- 
tas per visą namą, garadžius, apgy
venta švedų, vokiečių ir kitų tautų 
Galiu mainyt ant kito namo arba lo
to. Priežastis savininkas išvažiuoj 
iš Chicagos. 5601 So. Lincoln St 
Chicago, III.

2 FLATAI po 5-5 kambarius. Kai
na $8,300 — $3,000 pinigais įmokėti. 
Netoli 2 karų linijų. Savininkas iš
važiuoja iš miesto. Veikite tuojau.

J. N. ZEWERT & CO. 
■4400 S. Kendzie Avė.

PARDAVIMUI Hudson sedan, 7 
pasažierių, 1921 modelio, 'išrodo kaip 
vakar parvežtas iš dirbtuvės. Bum»- 
pegiai iš priekio ir užpakalio. Extra 
tajerai. 'Mechaniškai visai geras. 

5955 So. Halsted St. 
Tel. Englewood 0170

"Š KAMBARIŲ REZIDENCIJA

Gyvenk ant ūkės, dirbk mieste. Lo
tas 50x125, 2 blokai nuo gelžkelio, 30 
minutų važiavimo iš vidurmiesčio, ne
toli viešos mokyklos ir didelis višti
ninkas. Kaina $5500. Įnvokčti $500 
kitus pagal sutartį. Fleming 
Malmer, 2349 W. 63rd St.

£

RAKANDAI
RETAI TOKIA PROGA.

5 kambarių vėliausio styliaus ra
kandai. Puikus parlor setas, valgo
mo kambario setas, miegamo kam
bario setai, karpetai, pastatoma Kam
pa, paveikslai, dvigubų springsų fo
nografas su rekordais. Parduosiu 
sykiu arba dalimis, labai pigiai. Atei
kite tuojaus ir nepraleiskite šio bar- 
geno.

Rezidencija .
1922 So. Kedzie Avė.

DABAR YRA LAIKAS PRADĖTI 
DARŽĄ

8 kambarių frame rezidencija, ga 
radžius ir didelis vištininkas. Lota? 
50x125, 2 blokai nuo gelžkelio stoties 
30 minučių važihvimo nuo vidurmies- 
čio, netoli nuo publiškos mokyklos, 
gera vieta aug:nimui vištų. Fleminj 
& Malmer, 2349 W. 63 St.

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai. kaip nauji. Valur ii- oda dengtas 
parloro setas. Riešuto medžio valgo
mo kambario setas, 2 miegamo kam
bario setai, fonografas, pastatoma 
Kampa, gražus grojiklis pianas. Bus 
parduota labai pigiai. Arba parduo
siu atskirai. 5046 Calumet Avė.

MES TURIME keletą 6 flatų na
mų, po 4-5-6 kambarius apartmentai.
4 kambarių apt. atneša $75 j menes}
5 kambarių apt. atneša $85 j mėnesį
6 kambarių apt. atneša $100 į mėlt 
Randasi netoli .lackson Parko.* Rei 
kia nuo $7000 iki $10,000 pinigais. J 
N. Zevvert & Co., 4400 S. Kedzie Avė

TIKRAS BARGENAS
i -----------t-

Murinis bizniavas namas sštoras ir 
3 po 4 kambarius' flatai, naujausi 
įrengimai pagal šios dienos reikala
vimais. Rendos neša $140.00 į mė
nesį, parduosim tik už $12,000. Kas 
lĮirmutinis, tas Irf’mės. •

Kitas mūrinis namas 2 po 7 vienas 
1 ir vienas 3 kambarių. Elektra, va- 
nos paskiausios mados įrengimai. 
Kaina $7000. Rendos neša $100 į mė
nesį.

Atsišaukite pasJ
JASULES IR ABRAMOVICZ 

2015 So. Robey St.

PARIMVIMUI du lotai, Brirf- 
htoiv Park apielinkėj, kampi
nis ir prie šalies antras Išsirpon 
dėl bile biznio. Savininkas par 
duos už pigiau nčgu kainuoja. 
Kreipkitės pas L. Geležinis 1748 
W. 45-th St.

PARDAVIMUI puikus 4 kambarių 
.rakandai, vaitoti 7.savaites, 
la, karpetai ir tt. 
šią savait. 
porai.

Victro-
Turi būt parduoti 

Bargenas. Geri jaunai

PARDAVIMUI 2 lotai, tinkanti dėl 
biznio; prie gatvekarių linijos, art: 
kampo. Biznieriai, kurie norite pa 
daryt gerą biznį, jūsų užsiėmime,pirk' 
te/ Lotai randasi, So. Western Avė

357
J. PINKE, 

So. Cravvford Avė. 4435 So. Lmcoln St.

PARDAVIMUI 6 šmotai ra
kandų ir virimui pečius, pigiai. 
Kas pirks rakandus gali turėti 
ir namų, 2903 Emerald Avė.

LOTAI netoli WeStern 'Avė. 
greitai augančioj lietuvių kolo
nijoj. Pigi kaina. Savininkas

Lafayette 0436
------------ 1-----------------
PARDAVIMUI 40 akrų farma, Illi

nois valstijoj. Visa žemė dirbama, 
sodnas, geri budinkai, netoli miesto 
ir mokyklos, prie didelio kelio. Farma 
yra lygi ir geroje vietoje. Parduo
siu arba mainysiu į Chicagos namą, 
K. J. Kontowt, 1612 W. 46th St., 
Chicago, III.

.. , . v ........ ..... .....

Reikia —
VYRŲ bekernes darbui, 60c. 

į valandą. Atsišaukite:
GORDON BAKERY CO.

53p4 Federal St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
saldainių krautuvė ir visokių 
smulkių daiktų. Gera vieta biz
niui 4 kamb. pagyvenimui. Par 
duosiu pigiai, nes turiu kitų 
biznį. Kreipkitės 2917 So. Lowe 
Avenue.

PARDAVIMUI forničiai ke
turių kambarių. Nupirkęs for- 
ničius, gailės gyventi. Viskas, 
kaip reikia. 'Priežastis — mo
teris numirė. 1815 W. 45 St. 
2 fl. flat.

2-2 AUGŠTŲ frame namas prie 
Union Avė. Kiekvienas turi po 2 
flatus. 6 ir 5 kambarius. Cementi
niu pamatu ir su skiepu. Gera ren- 
<Ui. Flatai y/a geroj padėty, su va
domis, nauji plumbingai. Turi būt 
parduota viskas sykiu. Kaina už 
abudu $8000. Įmokėti $8500. Mes 
turime kitų gerų bargenų, kuriuos 
maloniai jums parodysime. 4 kam- 
bai’įų mūrinė cottage prie 3628 
Lo/re Avė., kaina $2400. Įmokėti 
$900.

STANDARD REALTY CO.
736 W. 35th St.

PARSIDUODA namas iš fronto 
krautuvė, o iš užpakalio 4 dideli gy
venimui kambariai. Gasas ir elektri
ką, nėra morgičrų. Didelis garadž us 
ir saidvokai ištaisyti, $5.200 tik.

2443 W. 71 St.
Tel. Stewart 0461

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
TEATRAS 640 sėdynių su visais 

vėliausios mados įtaisymai, 12 metų 
biznis išdirbtas. Renda pigi. Savi
ninkas priverstas parduoti į trumpą 
laiką. Nelaukite geresnės progos.

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.
Phone Yards 6894

PARDAVIMUI saliunas 
įrengimais ir namu.

908 W. 35-th Place

su

PARDAVIMUI saliunas, geroje 
vietoje, arti dirbtuvės, 4 kambariai 
gyvenimui; $40.00 renda. Biznis 
ras, apgyventa visokių tautų. 

5266 Federal St.
Phone Kanwood 2467 

Klauskite Petr^.

ge-

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa. Biznis per daug 
metų išdirbtas. Parsiduoda pi
giai, nes išvažiuoju į Lietuvą. 
Atsišaukite greitu 'laiku.

1443 So. 42 Avė. Cicero.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
su visais įrenginiais.

Kreipkitės:
1908 Canalport Avė.

ANT PARDAVIMO saliunas 
geroj vietoj; biznis išdirbtas. 
Pardavimo priežastį ant vietos 
patirsite. Parduosiu nebrangiai. 
Lysas ant 3 metų 1632 W. 46 St.

PARDAVIMUI grosernė arba 
mainysiu ant ■ namo. Biznis iš
dirbtas ir gali daryti gerų gy
venimų. Kreipkitės

3416 So. Wallace St.

SU NEPAPRASTU pigumu priver
sta parduoti į trumpą laiką geriausią 
ūkę iš priežasties ligos, arba išmainy
ti bile į kokį namą, ant kurio nebūtų 
skolos. Aš nenoriu pelno, nors mo
kėjau $12,000, 11 metų tam atgal, o 
dabar kiek pats pirkėjas nuspręs. 
Broliai lietuviai gaila yra kad papul
tų j svetimtaučių rankas, nes vieta 
tikrai pinigų daranti. Platesnių ži
nių reikalaukit arba atvažiuokit pasi
žiūrėti. Atvažiavę klauskit (Patant 
Fa^m), nes toj apiel nkėje mane va- 
dina patant farmeriu, už tai kad ma
no įrengimai nepaprastai stebėtini 
yra. Automobiliu važiuodami iš Chi
cagos imkit kelią M 11, visas cimen
tuotas iki pat mano farmos.

A. LUPAS 
Rout 2, Covert, Mieli.

__ __________. - i.

PARDAVIMUI namas su krautuve 
ir restoranu. Labai pigiai. Gera vie
ta dėl visokio biznio. Savininkas ei
na iš biznio.

Kreipkitės
2562 So. Halsted St.

BARGENAS ANT MAINO 
3 flatų mūrinis namas po 6 ka 

barius, cimentuotas beismentas. R 
dos $95 į mėnesį. Kaina $9,500. Ma 
nvsiu ant bučernės arba kitokio biz- 
nib. priimsiu lotus už pirmą 
kėlimą.

Jmo-

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

Tel. Boulevard 9641

PARDUOSIU ar mainysiu 2 dide
lius mūrinius namus ant mažesnių na
mų ar bizniu, lotų ar gerų farmų. 
Kreipkitės viršui saliuno.

A. ZABELA, 
2844 W. 38th St., - Chicago, III

PARDUOSIU BUČERNE IR 
GROSERNE 

geras biznis geram vyrui kas nori 
turėt gerą biznį, aš turiu kita 
ir negaliu abu ape;ti.

Atsišaukite ypatiškai
3965 Archer Avė.

biznį

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, 5 ir 7 kambarių, vanos, elek
tra, aržuolo trimingai, kieto medžio 
gindis, 4 kambarių mūrinė cottage iš 
užpakalio. Kaina $9000. Pinigais 
$4,500. Savininkas J. Leonertz, 2154 
W. 22nd St., Canal 7236-5272.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui frame namas, 3 augš- 

tų tik $2500, krautuvė ir 2 flatai po 
4 kambarius. Elektra, gasas ik cotta
ge iš užpakalio.

1627 So. Morgan St., 
netoli 18th St.

MOKYKLOS
VAL’ENTINftS DRESSMAKING 

COLLEGE. >
2407 W«st Madiaon Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi* 

resmaking ir pattem ma
lu! ir namų dėvėjimui.

oaas, 
ker. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, ataineikit audikla, ra* 
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Hera Patek. pirmininH

GRAŽUMO KŪRYBOS—*
Geriausiai apmokama profesija iiandien 
yra gražumo kūryba. Nėra negerų se
zonų. Pabaigusios Šią mokyklą gauna 
geriausias algas. Mes išmokinsime jus: 
Plaukų dabinimo, Marcei Waving,<-^Wa- 
ter Waving, Manicpring, Galvos Gy
dymo, Veido Masažo, Electrolysis ir 
Shampooing. Trumpas kursas. Pigus 
mokslas. Uždirbsite laike mokinimosi. 
Ateikite ir pasikalbėkite.
AMERICAN SCHOOL OF ETHICAL 

BEAUTY CULTURE 
«th floor, SMfe-Lake Bldg., 

190 N. »tate St.
'___ ILU____________________________ _-........ ■*

* - IŠMOKITE 
VAŽINĖTIS TAISYTI

$15 $15
šoferio laisnis garantuojamas

NELSON SCHOOL OF MOTORING,
2825-27 5th Av., 5thAv. garadžius, 

netoli California ir Madison


