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Prancūzai bijosi 
katastrofos

Coolidge skelbia amnestiją 
karo dezertieriams

Smarkus Francijos pini
gy puolimas

Rusai nori gauti Angli
joj pinigy ir kredito

Finansų ministerija ieško prie
monių užbėgti už akių kata
strofai.

PARYŽIUS, kovo 5. — Vie
tos finansininkų ir politikų ra
teliuose pasireiškia didelis susi
rūpinimas dėl kritimo Franci jos 
pinigų. Vakar frankas dar že
miau nupuolė, —nupuolė jau iki 
24 frankų ir 80 santimų dole
riui.

Finansų ministeris Lasteyrie 
laiko konferencijas su įžymiau
siais franeuzų finansininkais, 
kad suradus priemonių tam pi
nigų vertes puolimui sulaikyti.

LONtlMlNA'S, kovo 5.— Atei- 
nandio-j, Anglų-IVusų konferen
cijoj sovietų valdžia stengsis 
išsiderėti 150 milijdnų svarų 
sterlingų kredito išplėsto tre
jiems metams — praneša Dai
ly Express korespondentas 
Maskvoj.

Šitaip korespondentą pain
formavęs sovietų jeharge d’af- 
faires
kuris dabar 
pasitarti 
kais.

Kreditų 
gauti 67
ir 33 iuioš. gyvais pinigais; pir
mais

Londone p. Rakovsky, 
sugrįžo Maskvon 

konferencijos daly

/bolševikai norėtų 
nuošimčius prekėmis

Amnestija dezertieriams
WASHINGTON, D. C., kovo 

5. Prezidentas Coolidge šiandie 
suteikė amnestiją visiems tiems 
kareiviams, kurie buvo pasišali
nę iš armijos ar laivyno laiko
tarpiu nuo paskelbimo paliaubų 
(1918 m. lapkr. 11 d.) iki oficia
li© pasaulinio karo pabaigimo.

turėtų 
į ster

lingų, antrais 50 mil. ir tre
čiais 60 milijonų.

MacDonald apie nusi
ginklavimą

Coolidge priešingas Fili 
piny nepriklausomybei
VVASHINGTON, D. C., kovo 

5. — Prezidentas Coolidge pra
nešė Filipinų nepriklausomybės 
misijai, kad, jo nuomone, dar 
neatėjęs laikas atsiskirti -Filipi
nams nuo Jungtinių Valstijų.

Į filipiniečių skundus dėl 
\Voodo administratoriavimo Fi
lipinuose prezidentas sako, kad 
jis turįs “pilno pasitikėjimo 
valdytojo generolo VVoodo su
gebėjimais, gerais norais, tei
singumu ir nuoširdumu.”

LONDONAS, kovo 3.— Par
lamente buvo Šiandie padary
ta ministeriui pirmininkui Mac- 
Donaldui paklausinit®, ar jis 
mano daryti kokių žingsnių 
tuojau sušaukti tarptautinę 
nusiginklavimo konferenciją. 

MacDonalldas atisakė, kad -tą 
dalyką jau svarsčius tautų są
junga, o todėl šiuo tarpu veik
ti tuo reikalu atskirai butų 
nepatogu. Teksią palaukti.

Paklaustas, ar valdžia turi 
tikslo tartis su Europos valdžio
mis dėl apribojimo oro pajė
gų, premjeras atsakė, valdžios 
programai! įeina įdaryti žings
nių, kad susitarus su kitomis 
valstybėmis dėl apribojimo 
ginkląvimos ir karo jėgų apla
mai.

Japonijoj
KOBE, 

Takasaki 
policistai,
savo viršininko patvarkymais.

sustreikavo policistai 
Japonija, kovo 5. — 
mieste sustreikavo 
nepatenkinti naujais

“BROADWAY LIMITED” 
TRUKO Iš VĖŽIŲ.

IŠ-

Naujienų Dešimties Metų 
Jubilejaus

KONCERTAS
Nedėlioję, Kovo 9 d., 1924
Ashland Blvd.Auditorium 

Van Buren St. ir 
Ashland Blvd.

Durys atsidarys 6 v. vak.
Prasidės lygiai 7 v. vak.

Pasirūpinkit tikietus iš- 
kalno. Parsiduoda Nau
jienų Ofise ir kitur.

PITTSBURGH, Pa., kovo 4. 
— Greitasis Pennsylvanijos li
nijos traukinys “Broadway Li
mited,” ištruko iš bėgių, netoli 
Pittsburgho, bėgdamas ketu
riasdešimt mailių per valandą, 
belaimės su žmonėmis neatsiti
kę.

DAUGIAU AREŠTŲ 
BULGARIJOJ

5.—SOFIJA, Bulgarija, kovo 
Areštai makedoniečių ir jų va
dų Bulgarijoj nesiliauja. Iki 
šiol suimta daugiau kaip 400 
Asmenų.

Anglijos darbininku val
džios biudžetas

Valstybės išlaidų nukerta 200 
milijonų dolerių mažiaus, pa
lyginus su konservatorių iš-
laidomis

Farmeriy konvencija
Dalyvauja apie 4000 žmonių. 

Nori kurt stiprių farmerių 
organizaciją.

Civilė kontrolė Vokietijai
Santarvininkų Taryba priima 

MacDonaldo planą pakeisti 
karininkų kontrolės misiją 
civiliais.

KANKAKEE, III., kovo 5. —
Šiandie prasidėjo čia farmerių 
konvencija. Suvažiavo apie ke
turi tūkstančiai farmerių iš Illi
nois, Michigano, Iowos 
nesotus.

Nacionalės Farmerių 
direktorius J. Hafvey 
lard užėmęs pirmininko
savo kalboj piešė sunkią farme
rių padėtį. Pasak jo, 1922 m. 
Jungtinėse Valstijose apie 200 
tūkstančių farmerių, negalėda-

LONDONAS, kovo 5.— Ang
lijos darbininkų valdžia jau su- 
iiicše valstybės biudžetą. (Val
stybės išlaidos biudžete suma
žinama dviem gimtais milijo
nų dolerių palyginus su praei
tųjų metų skaitmenimis, ka

da valdžioj buvo konservato
riai.

Civiles tarnybos ir mokesnių 
suėmimo departamentams ski-|mi išsiversti, metę savo farmas, 
riama viso 289 milijonai sva
rų — 37 milijonais mažiau nei 
pereitais metais; armijos ir lai
vyno išlaidoms skiriama apie 
10 milijonų mažiau nei perei
tais metais.

Naujam biudžete nenumato
ma jokios piniginės paramos 
Ulsteriui (Šiaurių Airijai), ku-
čiame praeitais metais Angli
jos valdžia sukišo arti pusket
virto milijonų svarų sterlingų 
(apie- 16 milijonų dolerių), 

nebegaudamas 
tasai kraš- 
mokės sji-ei- 
Airiu Lais-

16 milijonų 
tat dabar 

paramos iš šalies, 
ti»« kiek iiur-ims ir- 
čiau susitaikyti su 
vaja valstybe.

300 žmonių žuvę gaisre
TSINGTAO, Kinai, kovo 4. — 

Gautomis čia žiniomis ugnis nu
šlavus beveik visą čautsun mie
stą šantungo provincijoj. Gais
re žuvę trys šimtai žmonių, su
žeistų gi esą apie septynis šim
tus.

MUNDELEINAS GAL BUS 
KARDINOLAS.

NEW YORK, kovo 5.
New Yorko arkivyskupas Hayes 
ir Chicagos arkivyskupas Mun- 
deleinas ateinantį šeštadienį 
išplauks į Cherboburgą, o iš ten 
į Romą. Juodu gavo papos pa
kvietimą tuojau atvykti. Spė-. 
jama, kad vienas jų, o gal ir 
abudu sugrįš su raudonom ke
purėm — kardinolai.

DIEVUI PASIMELDUS GALI
MA PASIKUMščIUOTI.

DENVER, Colo., kovo 5.
Dievo mokslų daktaras Kess- 
Įer, metodistų bažnyčios kuni
gas, savo bažnyčioj po pamal
dų įvedė sportą — boksavimą, 
arba kumščių kovą, kurioj da
lyvauja visi to sporto mėgė
jai. Kai kurie pamaldesni para- 
pijonys protestuoja, bet kuni
gas sako, kad tai geras daiktas 
— švarus sportas, atletika, 
bažnyčios nežemina.

“Our Mary” Garden susirgo; 
skauda “pusiau”

ko-

ir Min-

unijos
Ptubil-
vietą

Į o 1923 metais metę savo ukius 
300 tūkstančių farmerių. Jo 
nuomone, jei dalykai nepasikei- 
sią, tai šiemet dar dvigubai tiek 
bėgsią nuo savo farmų. Farme
riai Jungtinėse Valstijose suda
rą vieną trečiąją dalį visų gy
ventoj ų, o j ų pajamos siekią vos 
vieną septintąją dalį. Praeitais 
metais 8% nuošimtis visų kraš
to farmerių netekę savo far
mų. To priežastis buvo ta, kac 
jie buvo priversti savo produk

tus parduoti pigiau ne kac 
jiems kainavo juos pagaminti.

Pataisyti savo sunkią padėti 
farmeriai, sake kalbėtojas, ga- 
lėsią tik tada, Kai jie susiprastą 
ir imsią organizuotis. Jie turį 
įkurti galingą nacionalę farme
rių uniją darbininkų unijų pa
grindais. Pradžia jau esanti 
padaryta — lowoj keturių de
šimčių kaunčių farmeriai esą 
jau suorganizuoti, taipjau dvi- 
dešimty kaunčių Illinois Valsti
joj. Unija esanti inkorporuota 
Illinois, Iowos, Indianos ir Ohio 
valstijose.

PARYŽIUS, kovo 5. — San
tarvininkų ambasadorių taryba 
beveik jau yra nusprendus de
militarizuoti aliantų militarę 
kontrolės misiją Vokietijoj.

Posėdy, kuriame dalyvavo 
maršalas Foch ir Amerikos at
stovas Whitehouse, santarvi
ninkų militarė komisija pranešė 
ambasadoriams, kad ji sutin
kanti su Anglijos militario pir
mininko MacDonaldo pareikšta 
nuomone, kad dabartinė milita
rė misija butų pagaliau pakeis
ta santarvininkų civilė komisi
ja.

Tai reiškia, kad dabojimas 
Vokietijos karinių prisirengi
mų bus pavesta civiliams žmo
nėms vietoj armijų oficierų.

Rusija pasiruošus ma 
žinti karo laivyną

Belgy socialistai kriti
kuoja karaliy

Laikys jo žygį nekonstituciniu, 
jei jisai valdžiai sudaryti pa
kvies ne socialistus.

BRIUSELIS, kovo 5. — Bel
gijos valdžia vis dar tebėra pa- 
raližuota ir, veikiausia, ji bus 
taip paraližuota iki karalius Al
bertas bus priverstas padaryti 
vieną iš dviejų; užleisti valdžią 
socialistams, arba paleisti par
lamentą ir paskelbti naujus 
rinkimus. Bet ar šiaip bus pa
daryta ar taip, iki šiol vesta val
džios politika dėl Ruhro bus pa
smerkta.

Vakar karalius buvo pakvie
tęs baroną Houtartą — belgų 
ekspertą I)aweso komisijoj — 
kad jis sudarytų naują kabine
tą, bet tas atsisakė. Tuo tarpu 
socialistų partija paskelbė ulti
matumą, kuriame sako, kad jei
gu karalius valdžiai sudaryti 
pakvies ne socialistus, jo žygis 
bus nekonstituciniu laikomas.

Bet užtai reikalauja tam tikrų 
saugumo garanti jų.

IR VEDYBŲ SUTARTYS RE
GISTRUOJAMA TAUTŲ 

SĄJUNGOJ.

GENEVA,

rius gavo iš

kovoŠveicarija, 
sąjungos sekreto- 
Anglijos užsienio 
kopiją padarytos

tarp Anglijos ir Švedijos su
tarties dėl kunigaikščiulės 
Mounthatten vedybų su Švedi
jos karalaičiu Gustavu Adolfu, 
pasirašytos Stokholme 1923 m. 
spalių 27.

Vadinas, net karališkų Eu
ropos šeimynų susituokimo su
tartys tautų sąjungos žinion 
atiduodama. Wilsono pasmer
kimas “secret covenants secret- 
ly arrived at” vis tik davė vai
sių.

MASKVA, kovo 5. — Val
džios laikraštis “Pravda” sako, 
kad sovietų Rusija norėtų ge
riau sumažinti savo karo laivy
ną iki 280 tūkstančių tonažo, 
vietoj didinti jį iki 490 tūkstan
čių tonų — ką ji turinti teisės 
daryti vaduodamos Washing- 
tono nusiginklavimo konferen
cijos tarimais, — jeigu jai bu
sią duotos trys svarbios garan
tijos.

Pirma, kad Rusijai butų grą
žinti visi laivai, kuriuos pasi
griebė kontr-revoliucijos vadai 
—Vrangelis ir kiti. Antra, kad 
Baltijos jūrės butų uždarytos 
ne Baltijos valstybių karo lai
vams ir kad Lausannos sutartis 
butų pertaisyta taip, kad Dar- 
daneliai butų atdari visiems ka
ro laivams. Trečia, kad butų 
karinėmis jėgomis išvalytas 
Korėjos kraštas, kame susispie
tę rusų kontr-ęevoliucininkų li
kučiai veda karines operacijas 
prieš sovietų valdžią tolimuose 
rytuose.

PARLAMENTO NARIAI KAU- 
SIS — VIENAS PRIEŠ TRIS.

ĮSTATYMAS ŽEMĖS UKIUI 
PADĖTI.

Naujienų 
Jubilejaus 
Numeris

LOS ANGELES, Calif 
vo 5.— Chica-gos Civic Operos 
primadona, Maryį Gardie n, ati- 
dainavusi vakar po pietų vy
riausią operoj “Solo m e” rolę, 
susirgo “lumbago”.

WASHINGTON, D. C., kovo 
4. Senatas svarsto patiektą 
Norbeck-Burknesso bilių apie 
kėlimą ir gerinimą žemės 
ūkio šiaurvakarinių valstijų 
plotuose. Bilius taipjau reika
lauja, kad butų paskirta 10 mi
lijonų dolerių fondui, iš kurio 
valdžia g-alėtų duoti farmeriams 
lengvomis sąlygomis paskolos 
iki 100 dolerių.

BERLINAS, kovo 5.— Reich
stage [parlamente] debatų me
tu atstovas Dr. Kraemer pava
dino atstovą Albrechtą von 
Graef<| “valstybes išdaviku,” 
kadangi jis turėjęs ryšių su 
'Hitlerio-Ludendorffo maištu 
Bavarijoj. Del to Graefe ir du 
jo šalininku iššaukė Kraemerį 
dvikovon — vienas prieš vieną 
atskirai, arba vienas prieš tris 
kartu.

NAUJAS IŠRADIMAS KRUTA- 
MŲJŲ PAVEIKSLŲ SRITY.

Maurų sukilėliai Morokoj 
puolą ispanus.

UNiIONTOWN, Pa., kovo 3. 
—Čia sugauta trys degtinės 
šmugelninkai, gabenusieji, ta
riamai iš Detroito, 360 galonų 
geriausios degtines, vertės apie 
tris tukst. dolerių.

PINIGŲ KURSAS

KOPENHAGA, kovo 5. — 
Du Danijos išradėju keliauja 
į Nei\v Yorką, Chicagą ir Los 
išrado būdą, kad asmenys kru- 
tamųjų paveikslų srity. Juodu 
išrado būdą, kad asmenis kru
tumuose paveiksluose ne tik 
veikia, juda, bet ir kalba. Sa
vo išradimu jie nori suintere
suoti Amerikos “muving pik- 
čerių” kompanijas.

Naujienų 10-ties metų sukaktuvėms pa
minėti bus išleistas didelis Naujienų Jubi
liejinis numeris su daugeliu atsiliepimų, 
paveikslų.

Įsigykite jį kožnas. Tai bus istorinis nu
meris, kurį verta bus pasilaikyti.

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
4.—‘ Oficialiai skelbiama, kad 
maurų sukilėliai Morokoj pra
dėję pulti ispanus. Sukilėliai 
šaudę ispanų karinį laivą Ca- 
taluna. Kapitonas ir du 
sai esą užmušti, o du 
riai ir septyni matrosai

matro- 
oficie- 

„ _______  sužeis-
;i. Iš Ispanijos portų tuojau Į 
pasiųsta pagalba.

Vakar, kovo 5 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.30
Belgijos, 100 frankų ........... $3.53
Danijos, 100 markių ........... $15.84
Italijos, 100 lirų ................... $4.81
Francijos, 100 frankų ........... $4.03
Lietuvos. 100 litų .............. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13,40
Olandijos, 100 kronų........... $37.27
Suomijos, 100 markių .......... $2.54

Švedijos, 100 kronų ........... $26.13

Ex-kaizerio giminaitis atvyko 
Amerikon.
NEW YORK, kovo 5.— Lai

vu “Amerika” atvyko Ameri
kon buvusis kaizerio giminai
tis, princas Wolfgang Moritz 
von Hesse-Cassel. Keliavo ne
tikru — Wolfgang Wildhofo — 
vardu pasidavęs.

PATVIRTINO RUSŲ-ITALŲ 
SUTARTĮ.

MASKVA, kovo 5.— Komi
sarų taryba patvirtino preky- 
L>os sutartį, Kuri buvo padary

ta tarp rusų atstovų ir Italijos. 
Galutinai tą sutartį turės dar 
ceiitralinis pildomasai komite
tas patvirtinti.

IŠĖJĘS Iš PROTO GENERO
LAS PASKERDĖ

25 ŽMONES.
PEKINAS, Kinai, kovo 4. — 

Kinų generolas Pa n Ming čun 
išėjo iš proto ir nužudė, šau
dydamas iš revolverio, savo 
žmoną, sugulovę, vaikus ir ke- 
lioliką tarnų, • -viso dvidešimt 
penkis žmones.

Krasnoščokovo byla
MASKVA, kovo 5. — Vakar 

čia pradėta tardyti Aleksandro 
Krasnoščokovo byla, kaltina
mo dėl didelių suktybių ir aikvo- 
jimo sovietų valdžios pramonės 
banko (“prombanko”) pinigų 
tuo laiku, kai jis buvo to ban
ko pirmininku. Kaltinamasai 
aktas turi septyniasdešimt du 
puslapiu rašto. Kartu kaltina
mas ir Krassoščokovo brolis Jo
kūbas, kuriam jis be jokios kon
trolės skolinęs dideles sumas 
banko pinigų ir kartu su juo 
vedęs spekuliacijas.

Teismo pirmininku yra 
“draugas” Žole, buvęs komunis
tų partijos kontrolės komisijos 
pirmininkas. Sprendėjai du: 
“draugė” Zacharova ir “drau
gas” Pravdin, abudu komunis
tų partijos nariai. Prokuroru 
yra žinomas “draugas” Krilen- 
ko, kurs be kita buvo prokuro
ru arkivyskupo Cepliako byloj, 
o Krasnoščokovo gynėju — 
Komodovas, gynusis generalį 
vikarą kunigą Bučkevičių, kurį 
po to bolševikai sušaudė (pra
eitų metų kovo mėnesį).

SNIEGAS UŽGRIUVO 14 .
DARBININKU

Trys buvo užmušti. Kitoj vie
toj sniegas užmušė du vaiku.
VIENA, Austrija, kovo 5. — 

Pirmadienį besiverčiąs nuo 
Austrijos Alpų kalinu sniegas 
netoli Ferleiteno užvertė ketu- 
rioliką kasyklų darbininkų. 
Trys buvo užmušti, kiti buvo 
atkasti dar gyvi.

Netoji Untersbergo sniegas 
užgriuvo ir užmušė du vaiku.

MEKSIKOS MAIŠTININKŲ 
VADAS PRAŠO 

PAGAILOS

APIPLĖŠĖ KIJEVO BANKĄ.
BERLINAS, kovo 5. — Va

kar rytą plėšikų banda, užklu
pus, apiplėšė Ukrainos Kores
pondencijos Banką, Kijeve. Už
puolime banko kasininkas buvo 
sužeistas, o vienas banko sar
gas užmuštas. Plėšikų sugauti 
nepavyko.

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
5. Generolas Enriųue Estra
da, kurs sukėlė maištą prieš 
Obregono valdžią, atsiuntė pre
zidentui Ohregonui prašymą, 
kad butų dovanota bausmė 
tiems maištininkams, kurie 
sutiks padėti ginklą. Patsai sau 
gen. Estrada pagailos neprašo.

ATSTOVŲ BUTAS Už PORTO 
RICOS AUTONOMIJĄ.

WASHINGTON, D. C., kovo 
5. — Kongreso atstovų buto sa
lų reikalų komisija 13 balsų 
prieš 5 priėmė įstatymo projek 
tą, kuriuo Porto Ricai duodama 
autonomijos teisės.

STOGKHOLMA'S, kovo 5.— 
Švedų ekspertas, leitenantas 
Thor Thoernblad, pegerino te
legrafo mašiną taip, kad ja ga
lima siųsti telegrafu 400 žo
džių per minutę.

Chicago ir Apielinkė — šian
die gražu; nedidelė atmaina 
temperatūroj.

Jau laikas išpidyti Income 
Taksų blankas. Naujienos 
patarnauja .' kasdieną, nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vakare.

1 ..............  .......... ..................... ■■■■' "

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasiysdami kelely doleriy
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei

tai nueina ir pilnai esti išmokami doleriais 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke ar 
jo artymiausiuose skyriuose, arba LITAIS 
paštoje, visuose skyriuose.

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, at
siųskite juos į Naujienas, išpirkę money or
derį ant vardo Naujienos ir aiškiai parašy
kite kas ir kur Lietuvoje siunčiamuosius 
pinigus turi gauti.

So. Halsted St., Chicago, III.

i



Kiekvienas Procesas

Muzikos Gražnos Krautuvėkur Borden Selected

Vienatine lietuviška krauNiekam nėra pa-

daugiau

Oulbransen Trade Mark

Selected
Šiandien

Tai. Dearborn 9057

Lietuviški Šokiai
Namu Tel.: Hyde Park 8895

16001

1600

6025

2G012

BUDRIU
Chicago, III,

PAICE
$1065

4221

tube ir uždangalas

Phone Boulevard 7589

KOVO ATSIMAINANTIS ORAS

1495
1195
1220 
1695

$1795
1795
2595
2595

TIESI 
KELIONE

Kaina 
$ .75

ir svariausi 
nėra perdi- 

yra vertas

Užsisakykit
Borden’s

% karato deimantinis žiedas kaip ant 
paveikslo, 18 k. aukso, tiktai už $75.00. 
Kiti deimantai nuo $15.00 iki $500.00.

Branzalietinis laikrodėlis, kaip ant pa
veikslo, 14 k. balto aukso, 15 akmenų, 
specialė kaina $18.00. Kiti laikrodėliai 
nuo $5.00 iki $100.00.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

tuvė kurioje parsiduoda 
geriausi Player-Pijanai, 
Fonografai, auksiniai ir 
sidabriniai daiktai. Kai-

tarnavimas geresnis ne
gu kur kitur. Viskas čia 
parsiduoda parankiais, 
lengvais išmokėjimais.

T. Paulson
R. Silke

K. Petersonu

Naudingos dėl visų
PRAKALBOS

Kainos: $420, $495, $575, 
$650 ir $275. Pirmiau negu 
pijaną pirksite, ateikite, iš
girskite ir palyginkite 
GULBRANSEN su kitais 
pijanais; tada pirksite tik
tai GULBRANSEN.

Isermann Bros.
Krautuve dėl vyrų, vaikinų 

ir vaikų.
214—216 Market Sųuare, 

Kenosha, Wis.

jums geriausį 
pieną. Kaina 

džiausią, — jis

ADVOKATAS
Ofisas •

1703 Chicago Temple Bldg.
77 W. Washington St.

Tel. Central 6800
Cicero Panedėlio vak.

1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036
Bridgeport kitais vakarais

3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

LENKŲ-VOKIEČIŲ DERY
BOS NUTRUKO.

GENEVA, Šveicarija, kovo 3. 
—Tiesioginės derybos tarp Len
kų ir Vokiečių atstovų dėl len
kų pilietybės teisių, kurios butų 
suteiktos gyvenantiems Lenki
joj vokiečiams, nutruko. Atsto
vai negalėjo susitarti nė viena
me svarbesniame punkte.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatai 

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

Teleohone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6877.

S. W. BANES, Advokatai 
Val.t 9 A. M. iki 5 P. M.

Room '909 Chicago Trust Building
7h Weat Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 ral.

Kalbės M. S.
Pėtnyčioj, Kovo (March) 

7 d., 1924 m.
G. KENCIUS SVET., 

pirma buvusi Elijošiaus 
4600 So. Wood St.

Prakalbos prasidės 7:30 v.v. 
Įžanga liuosa dėl visų, 

Nėra kolektos

Kaip bolševikai pasitar
navo Šiauliy darbi

ninkams

žymus kritikai, muzi
kai ir autoritetai Eu
ropos ir Amerikos, visi 
kuoaukščiausia ates
tuoja Brunswick Fono
grafo gerumui. Kai
nos $45 iki $45Q

Temoje, kas turi nusiduo
ti pirma Kristaus atėjimo 
čia ant žemės ir koki daik
tai turės prapulti iš jūsų 
akių. Taigi dėl- to visus 
kviečiame lietuvius ir lietu
vaites ant šių prakalbų, o 
atėję išgirsit tikrus darody- 
mus ir faktus.

Advokatas
2* So. La Šalie St. Room 68* 

Tel. Central 6390
Vak. 8228 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Yafds 4681

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG, 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Paprasti modeliai
Phaeton (7 Pas.) ...............
Phaeton (4 Pas.) ...............
Sedan (5 Pas.) .....................
Sedan (7Pas.) .......................

DE LUXE MODELIAI
Phaeton (7 Pas.) ............... $1995
Phaeton (4 Pas.) ............... 1995
Brougham (5 Pas.) .............  2395
Sedan (5 Pas.) ....................... 2770
Sedan (7 Pas.) ..................... 2770
tomiteris, automotiškas langų nup 
šviesa, apsaugojimas nuo saulės.

CHICAGO MOTOR SALES
JOHN J. BAGDONAS, MANAGERIS 

4614 South Western Avė.
Tel. Lafayette 7593

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuska, 
3228 W. 38-th St., Chicago, III.

[Musų korespondento] 
Šiauliai

slaptis, 'kad dėl bolševikų čigo
niško noturo ir keistos taktikos 
daug tenka kęsti piltiems darbi
ninkams. Jie netik Rusijos 
revoliucijos laimėjimus baigia 
laidoti ir lankstytis Europos 
kapitalui, bet visose šalyse įne
šė daibininkų tarpan suskaldy
mą jėgų ir demoralizaciją. Lie
tuvoj buvo jau gana stiprios 
ir galingos Prof. S-gos, o ypač 
Šiaulių miesto ,kame didesnis 
dirbtuvių ir pramones centras, 
čia buvo apie 1500 organizuotų 
darbininkų, vedė streikus, tu
rėjo visokias kultūros ir kovos 
sekcijas, bet esant komunistams 
valdyboj ji taip iškryko ir su
nyko, kad dar po šiai dienai ne
gali atsigauti. Priseina iš nau
jo viskas tvarkyti. Komunisti
nėj Prof. S-gos Valdyboj net 
pirmininko vietoj buvo atsisto
jęs šnipas Dulkinas, kuris iš
vogęs kasą pabėgo ir tik dabar 
pradeda skelbtis, kad jį, girdi, 
buvo areštavusi žvalgyba ir ne
galėjo atsiskaityti. Valdyba 
ieškojo Dulkino, bet niekur joki 
žvalgyba nežinojo jo. žinoma, 
savo sėbro kur tau nežinos. Be 
to, pridarė apie 3000 litų sko
los, rastinę Sąjungos betvar
kėj ir t.t.

Rudeny praėjusiame visuoti
nas susirinkimas perrinko kitą 
valdybą, kuri imasi rimtai ir 
sąmoningai tvarkyti Sąjungos 
reikalus. Darbininkai galop 
pradeda suprasti, kas jiems ne
ša demoralizaciją taip sunkios 
kovos laike ir ima spiestis po 
socialdemokratine vėliava. Rei
kia tikėtis, kad nebetoli tas lai
kas, kai ir Lietuvos darbininkai 
susibūrę į rimti} kovos šeimyną 
ir pašalinę rėksnius, vienybes 
ardytojus sparčiais žingsniais 
eis prie pašalinimo kunigų ir 
žvalgybos valdžios Lietuvoje.

—J. M—-lis. i

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 111-13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vietai 

8823 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1810 

Valandos: *uo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iišbyru. ketvertą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte.

BORDEN.S
KrnilhductsCo. oF Illinois 

Franklin 3110

Ant 
Kur 
Kur 
Prirodino Seni Žmonė; 
Oi Tu Jieva, Jievuže. 
Ant Kalno Karklai Siūbavo 
Strazdelia 
Paukšteliui 
Valu-Valužo
Atneša Diedas Kukulių Viedrą 
Eisiu Mainei Pasakysiu 
Mielaširdyste
Jaūsk ir Mylėk: Spragilų Daina 
Esu Ant šio Svieto. Žemaičio 
Sudiev,GiMtine. žemaičio

.Kas Man Darbo. Žemaičio 
Kas Nuramins Man širdelę, žemaičio 
Laiškas pas Tėvelį. Žemaičio

pienas pereina, suteikia

Kkno«a»<a.Wis.

Room 1, Goodman Bldg., 159-161 Main Street

Franklin’o BOTANICAL KERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ. 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at
neša mėnc»iu« £y(iymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St..

Chicago, U. S. A. v

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt 81.
Telephonaa Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir, Pėtnyčioj nuo 9 r. jki 6 y. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis iilygomis.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes, v

Marių Krašto
Bėga Šešupė. Sasnausko
Bakūžė Samanota. Šimkaus

Petrausko
Petrausko

Ianksmi Berneliai.. Polka .................
IšdykusMergaitė. Polka-Mazurka ... 
Dangaus Grožybė. Valcas ..................
Viefna Meilė. Valcas .........................
Kauno Grožybe. Polka-Mazurka ......
Kvietkclė Lietuvos. Polka-Mazurka 
Raudonodi Lupom. Polka ..................
Mėlynom Akelėm. Polka-Mazurka L 
Saldi Meilė, Valcas ..............................
Kaip Linksma. Polka-Mazurka ......
Linksmybė. Polka ................... ’.........
Linksma Lietuvaitė. Polka ..............
Meilės Bučkis. Polka .........................
Raudonais Veideliais. Polka-Mazurka 
širdis ir ^viėtkos. Valcas .................
žvaigždelių Lietus .................................
Karvelėlidi Kaimo Polka ....................
Gegutės Valcas........................................
Balta Peteliškė . Polka ........................ .

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

Šviesą ir pajlegą suvedi 
tuves. Cash arba ant išm

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC C(K Ine.

A. BARTKUS, Pres.
W19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago

JOS
3343 So. Halsted St.,

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

ANT NAUDOS. • \

1. L FABIONAS CO.

Dr. William BlancM
1545 W. 47th St.,

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorjus patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

Plumlngo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai,ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING SUPLY CO 
490 Milwaukee Avc. and 

461 N. Halsted St.
flay market 1618, Hay marketPER.

/ ARM LIEPO jų
1/ / Važiuokite viai parankiu ir tiesiu keliu
'ts/’/ Lietuviai važiuoja | Piliavą
y Aplenkia Lenkų juostą (karidorių)

V/ VISA TREČIA KLESA PADALINTA I KAM- 
l[ BARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
; S. S. LITUANIa ........................ March 19
į. S. S. ESTONIA .........   - Apr. 9
i TREČIOS KLESOS KAINOS I:

į* HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
— LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Lietuviški Player Pijano Roleliai 
MUZIKA SU ŽODŽIAIS 

Kaina po $1.00

Nauji Lietuviški Rekordai po 75c
1247—O kur buvai, dieduk mano. 

Vengriškas šokis.
2393—Sveiki Broliai, Dainininkai. 

Ko liūdit, sveteliai.
2392—Jojau Dieną.

Saulelė Raudona.
3242—Oželis.

Mes Padainuosim.
3139—Motuž, Motuž.

Oi Motute.
4474—Girtuoklio Metavonė.

Pasakos ir Stebuklai.
2395—Dėdienė Polak.

Bum-Čik-Čik, Mazurka
2651—Vilniaus Maršas.

Audra Mazurka
4914— Pulkim ant Kelių.

Ūkimo diena mums nušvito
4915— Darželį Alyvų.

Jėzau, Kristau, Maloniausia.
-švinta Aušrelė.
Kam Šeriai Žirgelį.
Atvažiavo Sveteliai.
Į Beržiną eina Ona.
Mažas Yra Mano' Stonas.
Sudiev, Tu brangi mano Tėvynė.

26021—Oi Žiba Žiburėlis.
Ant Kalno Karklai Siūbavo.

26020—Kur Bėga Šešupė.
Lietuva, Tėvynė Musų.

26002—Eikit, Seniai į Kampus.
Šok, mergytę per virvutę.
Širdužė Valcas, Jaunimo šokis
Schuberto Serenada, kaina ..................  25<

DIDELES MYNES 
SCHOOL HALL SALDE,

kampas 48tos ir So. Honore St.
Pradžia 8:15 vai. vak.

Risis iki galutinos pergalės 
Karolis Požėla su M. Drabs
Liet, ristikų žvaigždė Am. čampionas

Taipgi sekančios poros:
Juozas Bancevičius 
Dom. Dudinskas 
Jonas Linas

Tikietai išanksto parsiduoda Naujienose 
ir pas apt. Benošių.

Visi kviečiami atsilankyti į šias svarbias 
ristynes.

JEWETT
Touring .......... .....
Brougham ............
S'edan .....................
De Luxe Roadster 
De Luxe Touring 
De Luxe Sedan ....

Prie De Luxe Modelių dar yra 
sekami extra pridėčkai: penktas 
cord tajeris 
bumperiai iš priekio ir užpakalio, 
body guard reles iš užpakalio, nike 
liuotas radiatorius ir lempos, mo- 
ovėjas, veidrodis, sustabdymui

Permainos oro kovo mėnesyj paga
mina daug persišaldymų ir kosėjimo. 
FOLEY’S HONEY AND TAR COM- 
POUND yra puikus nuo persišaldy
mo, kosulio. John R. Lyons, Prescott, 
Arizona, sako: Aš turėjau dideli ko
sulį, vartojau FOLEY’S HONEY 
AND TAR COMPOUND ir jos pa
gelbėjo man greitai”. Parduodamos 
visur.

FOLEY AND CO., 
2835-45 Sheffield Avė., 

Chicago, III.

i
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Ketvirtadienis, kovo 6, 1924 NAUJIENOS, Chicago, HL

1' T WT T koalicinėje valdžioje sui buržu-Į
į J I l^kl I ■ B azlja, nes socialistai turėdami'JLle Al > A parlamentuose mažumą darbi-1

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Kovo 6, 1924 Eilinis No. 48

Kad padarius šį Skyrių gyvą, interesingą; kad jame atsispindė
tų visas Amerikos lietuvių socialistinis darbininkų judėjimas, 
visi tuo judėjimu suinteresuotieji ir galintieji rašyti kviečiami 
bendradarbiauti. L. S. S. kuopų sekretoriai tegul laiko savo prie
derme visados pranešti organui, kas jų kuopos veikiama — apie 
kuopos susirinkimą, tarimus, sumanymus etc. Visi šiam skyriui 
raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui A. žymontui, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Itiškumu. O kai bus tarpe žmo
nes so-ciajlistaii turėdami I nių demokratybė, tai tuosyk ir 

parlamentuose mažumą darbi-1 socializmo tvarka įvyks.
ninku atstovų dalyvaudami] Toki buvo maž-daulg drg, 
koalicinėje valdžioje su bur-Į Grigaičio paskaita, žinoma, aš 

j viską negalėjau taip nusekliai 
sužymėti. Drg. Grigaičio pa
skaita buvo gana aiškiai ir 
vaizdžiai išdėstyta ir žingeidi.

—Šapos Darbininkas.

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1739 So.

Halsted St., Chicago, III.
Organizatorius J. Šmotelis, 10604 Ed- 

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. P. Miller, 3210 So. Hal

sted St., Chicago, III.
Knygius A. Kemėža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

LJ8J8. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 
Calumct Avė., Chicago, III.

Sekretorius — A. Vilis, 2309 Powell 
Avė., Chicago, III.

Kasierius — A. Kemėža, 25 E. 23rd 
St., Chicago, III.

Finansų Sekr.
Hoyne Avė., Chicago, 111.

Knygius — J. Vilis, 1511 N. Wood
St., Chicago, III. »

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

O. Banienė, 853 N.

Siuskite knygas Lie
tuvon

Socialdemokratų 
nusiuntėm 

toli gražu tų 
dar neužten- 
daugiau. Ir 
Nes jaunuo-

dar 
yra 
turi 
be-

Lietuvos
Partijai mes jau 
daug knygų. Bet 
knygų Lietuvoje 
ka. Jie prašo jų 
jiems reikia jų.
menė nori skaityti-mokintis, o 
knygų neturi ir pinigų neturi 
jų nusipirkimui.

Mes tik mažą dalelę iki šiol 
esame paaukavę savo perskai
tytų knygų, žinau, kad yra dar 
daug žmonių, kurie yra pasi
žadėję aukoti Lietuvos Social
demokratams knygų, bet 
iki šiol neaukojo. Dabar 
laikas ir visi tie, kurie 
perskaitytas knygas ir jau
reikalingai jos vietą užima, 
malonėkite tuojau prisiųsti 
mums arba tiesiai Lietuvos So
cialdemokratams.

Čia darbo daug nereikia, tik 
suvyniokite knygas į popierą, 
užrašykite adresą ir pasiųski
te LSiS. Knygiaus sekamu ad
resu: A. Kemėža, 1739 South 
Halsted St., Chicago, 111. Kaip 
tik susirinks keli šimtai egzem
pliorių knygų, tuojaus jas pa- 
siųsime Lietuvon.

šiomis dienomis gavau po
rą laiškų iš Lietuvos. Viena

o kita LSDP kuopa ačiuoja už 
knygas ir prašo dar daugiau 
jų prisiųsti.

Čia paduodu tuos laiškus:

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Krinčino kuopa ta
ria gilios padėkos žodį drau
gams amerikiečiams už pa
aukotas knygas musų parti
jai, iš kurių esame gavę de
vynias knygas. Perskaitę 
šias knygas siusime jas į ki
tas musų apskrityje kuopas. 
Nes pas mus tamsa begali
ne, o knygų naudingų turi
me visai maža.

Todėl tardami šį padėkos 
žodį, tikimės, kad draugai 
amerikiečiai ir toliaus mums 
padėdami šviestis atsiųs dar 
naujų, naudingų knygų.

L. Socialdemokratų Par
tijos Krinčino Kuopos pirmi
ninkas Pranckunas,

Sekretorius P. Gučius. j
II

Gerbiamasis:—
Kreipiamės į jumis prašy

dami pagelbėti bristi iš tam
sos. Dalykas tame: mes lai
žuviškiai esame susfiorgani- 
zavę į Lietuvos Jaunimo Są
jungos kuopą tikslu šviestis 
ir šviesti kitus, bet tam da
lykui musų padėtis yra kuo- 
blogiausia, nes neturim kny
gų nei lėšų jų pirkimui. 
Nors pas mus (Lietuvoje 
koma “rengk vakarus, 
lėšų knygų pirkimui,” 

tas obalsis ne mums,
nėra buto, kur butų galima 
vakarus lošti, tai ir pinigų 
nėra pirkimui knygų, o be

ša
bus 
bet 
nes

knygų ir žinių, —tai amži
no atilsio kampelis. Yra drau
gų, kurie duotų kurą ir butą 
skaityklos atidengimui, bet 
nėra ko duoti visuomenei 
skaityti, lodei mes ir krei
piamės į jumis prašydami, 
jei galima, paaukoti mums 
knygų ir žurnalų dėl apsi
švietimo. Tikėdamos iš jū
sų paskirties tariame dėkui.

Su pagarba
L. J. S. kuopos vardu 

•<į Jiuireikis.
Antrašas:

Laižuva, 
Mažeikių apskrities,

Antrašas per Latviją, nes 
mes gyvename prie pat sie
nos.

žuazija imtų atsakomybę už 
buržuazinių atstovų nuveiktus 

i negerus darbus. Bet dabarti
niais laikais vis dažniau socia- 

I listai stoja į koalicinę valdžią. 
pLlatvijos socialdemokratai iš- 
I sykio buvo priešingi koalicines 
I valdžios sudarymui, bet paskui 
įėjo į tokią valdžią. Panašiai 

I buvo ir Austrijoj. Vienok Aus
trijos Socialistų Partija, kuriai 
vadovavo garsusis socialistas 
Adleris, nors parlamente turė
jo tiktai 40 nuošimčių savo at
stovų, betgi perleisdavo daug 
darbininkams naudingų įstaty
mų. O buržuaziniai parlamen
to atstovai bijodavosi priekin- 

į tis socialistų sumanytiems įs
tatymams tik dėlto, kad Aus
trijos Socialistų Partiją rėme 
gelžkelių ir transporto darbi
ninkų unijos ir dalinai kariuo
menė.

Prie šitokių aplinkybių so
cialistams dalyvauti koalicinėje 
valdžioje su buržuazija nėra 
jokio pavojaus. Bet kur socia
listai dar ir neturi tokio dar
bininkų unijų pianėmįi.mo, tai 
vis tik gerai yra dalyvauti par
lamente socią/listams, kad ir 
mažumoj esant. Pavyzdin, jei
gu Lietuvos Socialdemokratų 
Partija butų nesiuntusi Lietu
vos Seiman savo atstovų, kaip 
kad komunistai darė, tai viso
kį Purickiai butų dar daugiau 
valstybę apvogę. Visas kleri
kalinių partijų slepiamas Lie
tuvos turto vagystes susekė ir 
iškėlė aikštėn 
tai. Taip pat 
kų reikalus, 
darbininkus 
jas, šviečia,
klasinio susipratimo. Tuo bu-

Laiškas iš Rusijos

kultety.” Tai suaugusiųjų trijų 
metų kursai “Rabfakus” išė

jusieji turi išimtinos teisės įs
toti aukštojon mokyklon. “Rab- 
fakai” aprūpinti geriausiomis 
paidagoginemis jėgomis; be to 
mokytojai ir mokiniai gerai 
medžiaginiai aprūpinami. Užtat 
“IRabfakai” išimtinai komunis
tams prieinami.

Universitetuose mokslas ap
mokamas, vidutiniai 10 červon
co rublių (50 litų) pusmečiui.

Vidurinių 
mokyklų 
skurdžiai 
ne alga

St. Rengi
Laižės m.

Nore ik im.
Draugai! Padėkite tiems Lie

tuvos jaunuoliams apsišviesti— 
siųskite savo perskaitytas kny
gas tuojau.

A. žymontas, 
LSS. Sekretorius!.

Lietuvio Socialistu Ap
švietus Kliubo Paskaita

Izveštija” ir 
ir “Izvesti- 

Užtat kai pripuolamai pa- 
leidžia-

ir pradedamųjų 
mokytojai begalo 

aprūpinami. Viduti- 
— 35 červonco rub- 

mėneisiui prie 
minimumo —

socialdeinokra- 
jie gina darbi n-i n- 

Jie organizuoja 
i profesines u ni

ki vina, mokina

alicinėj valdžioj nėra darbi- 
Į ninkams bloga. Dabar, kuomet 
I Belgijos socialistas Vanderveldė 
įsu pagalba socialistams prita- 
Įriančių žmonių nuvertė Belgi- 
I jos konservatorių' '< valdžią ir 
jeigu socialistams, turintiems 

i tik trečdalį visu Belgijos par
lamento atstovų teks valdžią 
sudaryti, tai įvykinti didelių 

I permainų šalies gyvenime jiems 
nebus galima. Bet visgi socia- 

I listai galės įvest daug pageri- 
Įnimų ir sušvelnins Francijos 
I žiaurumą linkui Vokietijos.
j Toliaus drg. Grigaitis įrodė, 
kad ir komunistai, kurie pir- 

I miau socialistus niekino už ėji
mą į koalicinę valdžią su bur- 

I žuazija, išleido Vokietijoj atsi
šaukimus į darbininkus ir val
stiečius, kur buvo raginama 
Vokietijos valdžią sudaryti iš 
valstiečių ir darbininkų, o tai 
juk ir reiškia koaliciją. Rusi
joj komunistai taipgi paskelbė 
obalsį, kad valstiečiai ir dar
bininkai sudaro sovietų ‘tary
bas, ir net turi valstiečių pre
zidentą Kalininą. Tai reiškia 
valstiečių darbininkų koalicinė 
valdžia.

I Reikia betgi pasakyti, jog 
darbininkų klasė, kol ji nėra 

| pakankamai stipri, kad viena 
galėtų kovoti prieš reakcinę 
buržuaziją, tai ji turi eiti į 
koaliciją su progresyve buržu
azijos dalim. štai pavyzdis. 
Kuomet Anglijos Darbo Parti- 

I ja liberalams besipriešinant 
paėmė šalies valdžią į savo 
rankas ir paliuosavo iš kalėji
mo senosios Raidžios areštuo
tąjį Indijos tautinį vadą Ahan- 
di, tai dabar tie patys konser
vatoriai pagyrė koalicinę Ang
lijos valdžią, kad ji paliuosa
vo iš kalėjimo Indijos vadą, 
nes jis, girdi, buvo bereikalo 
areštuotas. O kol konservato
riai valdė, tai jie nematė, kad 
tas žmogus bereikalingai sėdi 
kalėjime. Tai toki reakcinės 
buržuazijos logika.

Toliaus prelegentas aiškino, 
kad garsus Vokietijos socialis
tas Kautskis savo raštuose pa
žymi demokratiškumo svarbu
mą, būtent, kad pereinamaja
me laikotarpy iš kapitalistinės 
tvarkos į socializmo tvarką,' 

turi išsi- 
demokra-

Vasario 28 d. Raymond In- 
I st i t lito svetainėje, 816 W. 31
St., Lietuvių Socialistų Apšvie- 

Į tos Kliubas surengė paskaitą
temoje “Ar socialistai gali da
lyvauti koalicinėje valdžioje su

I buržuazija?” Paskaitą laikė d. 
| P. Grigaitis. Prelegentas savo 
paskaitoje aiškino, kad dabar
tinis laikas yra pereinamasis

Į laikas iš kapitalizmo į socia
listinį valstybių surėdymą. O 
tai todėl, kad buržuazija, kai

po šalių valdančioji diduome
nė, nustatanti ir kontroliuojan
ti daugumos gyventojų ekono
minius ir politinius reikalus. 
Grobikiškos politikos vedama 
buržuazija sukėlė Europos ka
rą^ išžudė milionus žmonių, 
sunaikino daugybę turto, išli
kusius gyventojus įtraukė į di
delį vargą, skurdą ir karui už
sibaigus nesimato, kad buržu
azija rastų galimybės prieiti 
prie taikaus ir ramaus sugyve
nimo tarpe valstybių. Tai tas 
ir parodo, kad buržuazija vi
sose šalyse smunka, o darbi
ninkų judėjimas vis eina di
dyn. Socialistų vadovavimas 
darbininkams darosi vis įta
kingesnis. O tai duoda gerą 
pavyzdį Anglijos socialistinės 
Darbo Partijos paėmimas val
džios į savo rankas.

Šie nauji pasauliniai nuoti- 
kiai kaip tai karas, revoliuci
jos ir ir iškėlė daug naujų po
litikos klausimų, būtent: ar 
socialistai gali dalyvauti koali
cinėje valstybėje su buržuazi
ja, negalėdami parlamentuose 
sudaryti didžiumą savo parti
jos atstovų. Franci jos revoliu
cijos laikais ir vėliau radika-Į
liškiausi socialistai buvo griež- visų pirma žmonės 
tai nusistatę prieš dalyvavimą auklėti ir persiimti

Jau septinti metai nebemato
mas laisvas spausdintas žodis. 
Tik valdiškoji visiems įkirėjusi 
spauda * 
“Pravda”, “Pravda1 
ja”.
siekia Rusiją Europoj 
mas laikraštis; jis ne skaitomas, 
bet ryte rijamas, — tiek visi iš
alkę laisvo žodžio! — Komunis
tai savo partiniame fanatizme 
tiek apakę, tiek patys save su
agitavę, kad nieku budu nebega
li įsivaizduoti Rusuose užsilikus 
žmonių, priklausančių prie ki
tų politinių partijų — prie ese
rų, menševikų’ ir kt. Todėl per 
rinkimus į sovietus leidžia tik 
“komjačeikoms” statyti kandi
datų sąrašus. Ir balsuoja atvi
ru balsavimu: “kas prieš”'? Be 
abejo didesnės rinkimų falsifi
kacijos negi begali būti. Pakliū
na ntiej i į sdyietus bepartyviai 
tankiai esti įvairių politinių nu
sistatymų žmones, tik pareikš
ti viešai savo nusistatymą esa
momis sąlygomis retai kas drį
sta: Archangeskas, Solovki at
baido.

Kiek sąžines laisvės esama 
dabartinėj komunistinėj Rusi
joj, vaizdžiai rodo jos mokyk
la. Mokinys, pastebėtas cerk
vėj, įrašomas “juodon lenton.” 
Iš čia -- kyla pačioj mokyk
loj reakcija; popas akyse mo
kinio — idėjos kankinys, cerk
vė, kaip kiekvienas užgintas 
daiktas, lankoma slaptai ir tuo
mi norima tarnaut persekioja
mai idėjai. Nieko nuostabaus, 
kad kai kuriose mokyklose esa
ma religinių kuopelių ir cerk-

Prie progos ^— plačiau apie 
Rusijos mokyklą. Dabartinė 
Rusijos “jedinaja trudovaja 
šlkola,” anot vieno Rusijos pi
liečio, vadinama “edinaja” dėl
to, kad tik vieniems komunis
tams ji prieinama, pav., univer
sitetas ir kitos ankstosios ir 
specialiu ės mokyklos. Išskyri
mai labai maži. Komandiruo
tės profesinių sąjungų, duo
dančios teisę įstot universite
tan, mažai keičia dalykų sto
vį, kadangi pačios profesinės 
sąjungos yra priklausomos nuo 
komunistų partijos. I ir II laips
nio mokykla su 8 metų kursu 
taikinama gimnazijų kursui, 
f ak tinai gi jos atatinka buvu
sioms progimnazijoms. Lygias 
teises su I ir II laipsnio mo
kykla turi ir taip vadinamieji 
“Rabfakai” — ‘'Rabočije tfa-

prieš valdžią. Į visus sodžiuo
se esančius komunistus žiūri

ma labai blogai: pirmiausia 
kaipo į valdžios šnipus.

Ūkininkų ūpą charakterizuo
ja toks anekdotinis pašnekesys 
vieno ūkininko su Kalininu 
(“Vciko” -— Rusijos “parla
mento” pirmininku, vadinamu 
“vserosijskij starosta”). Į Ka
linino tvirtinimus, kad tuo tar
pu Rusijoj visi turtai ir valdžia 
darbo žmonių rankose, ūkinin
kas atsakęs: ‘Korovuški to na
ši, a maslice vąše; kuročki na
ši — jaički to vaši; žemlica to 
naša, pšenica že vaša; vlast to 
naša, a voliuška vaša” (kar
ves musų, o sviestas jūsų; viš
tos musų, kiaušiniai jūsų; že
melė musų, bet kviečiai jūsų; 
valdžia musų, valia gi jūsų).

Tokia tuo tarpu atrodo Ru
sija, objektingai ir arčiau jos 
gyveniman įsižiūrėjus. —Buvęs

Sausio 17 d. 1924 m.

LSS. 81 kuopos darbuotė

po
ne- 
la-

kos-
gerumo —

pragyvenimo
500 litų. Todėl mokytojų butą 
įsimanyta imti privatinės pa
mokos. Tik gruodžio 28 d. 
1923 metų dekretu griežtai už
drausta mokytojams turėt pri
vatinių pamokų, o tėvams — 
samdyt mokytojus. Tuomi no
rima ištraukt mokinius iš ne- 
komunistų paidagogų įtakos ir 
priverst lankyt valdžios mo
kyklas. — Pradedamosios mo
kyklos padėtis dar sunkesne: 
mokytojams algos laiku nemo
kamos, inventoriaus nėra; mo
kymo priemonių stoka. Todėl 
iki visuotino mokymo įvedimo 
labai toli. Taigi galima drąsiai 
pasakyti, kad dabartinė Rusi
jos mokykla turi partinio 
budžio: į neprivilegijuotas, 
partines mokyklas valdžia 
bai mažai domės kreipia.

Darbininkas ir valdininkas 
iš gaunamosios algos (viduti
niai — 30 červonco rublių) ga
li tik vos-vos išmisti. Maskvoj, 
Petrograde ir kt. centrų mies
tuose kainos tokios: sviesto 
svaras — 2—2.8 červonco rub., 
mėsos — l/2 červ. rub 
tiumas vidutinio
150 červonco rub. (yra piges
nių), batai — 35 červ.
Užtai po šiai dienai paviršutine 
išvaizda darbininkų ir valdi
ninkų begalo skurdi — apiply
šę, nuskurę. Baltas apykakles 
gali nešioti tik aukštesnių ka
tegorijų valdininkai, aukštų 
kvalifikacijų darbiu inkai, spe

kuliantai ir komisarai.
Nedarbas didžiausias. Mask

voj darbo biržoj esama užre
gistruota arti pusės miliono 
bedarbių. Labai dažnai matosi 
su atkištom rankom elgetų pra
šančių duonos. Milicija bejėgė 
su jais kovoti; socialė apsauga 
negali visų priglausti.

Ūkininkas pilna to žodžio 
prasme merdėja — užguitas, 
ekonominiai prislėgtas, val
džios apkrautas didžiausiais 
mokesniais; jis nebeįmano, iš 
kur paimti tie “červonije rub
li.” Maisto produktai kaime, 
ixilyginant su fabrikatais, daug 
pigesni. Pav. Biazanės guber
nijos ūkininkas gali nusipirkti 
kostiumą tik už 450 pūdų javų. 
Todėl nieko nuostabaus, jei 
ūkininkas griežtai nusistatęs

rub.

SU-
P>a- 
su- 
sa-

Chicago.—Kovo 1 dieną Liuo- 
sybės salėj įvyko LSS 81 kuo
pos mėnesinis susirinkimas. Na
rių į mitingą atėjo vidutiniškai. 
Išklausius kuopos valdybos ir 
įvairių komisijų raportus, raš
tininkas perskaitė keletą iš So
cialistų Partijos prisiųstų laiš
kų. Vienas tų laiškų praneša, 
kad Socialistų Partija valstijos 
ir kongreso nominacijas atliko 
ir prašo kuopų ir pavienių na
rių tai kampanijai vesti aukų. 
Kuopa nutarė pasiųsti partijai 
10 dolerių. Antras laiškas pra
šo svetimkalbių federacijų iš
rinkti atstovą sudarymui gegu
žės 1 dienos apvaikščiojimo 
rengimo komisiją. Kuopa 
sitikėjo, kad tokią komisiją 
darys VIII Rajonas ir todėl
vo atstovo neberinko. Trečias 
laiškas iš nacįonalės Socialistų 
Partijos raštinės praneša, kad 
ekzekutyvis Partijos sekreto
rius Otto Branstetter delei ke- 
letos metų didelio nuovargio 
rezignavo, o jo vieton paskirta 
draugė White.

Šiame susirinkime kuopa pa
darė du svarbiu tarimus: tapti 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos Rėmimo Fondo nariu ir 
atspausdinti tinkamo turinio 
laiškus, kurie bus siuntinėjami 
seniau buvusiems kuopos na
riams, pasitraukusiems iš kuo
pos laike politinės audros tarp 
socialistų ir komunistų. Musų 
naujasis organizatorius, Julius 
Mickevičius pareiškė, kad tokių 
senai pasitraukusių iš kuopos 
rimtų žmonių yra daug. No
rint padaryti kuopos judėjimą 
gyvesnį ir įdomesnį, reikia pa
sikviesti naujų spėkų, nes liku
sieji nariai yra arba užimti 
verteivyste, arba likę amžinais 
politinio darbo tinginiais.

—Reporteris.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS 
8464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5918

Rezidencija, 8159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

I L, ........ M, —

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgą* 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St.
Phone Canal 6222

Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos J 1-4 ir 

7-8, nedilioj 10-12 dieną.

Telephone Yards 1582

OR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietą, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St„ Chicago. IU.

Socialistu Partijoj >
Nauja Socialistų Partijos nacio- 

nalė sekretorė.

Bertha Hale White išrinkta 
Nacionalė Sekretorė Socialistų 
Partijos. Ji per daug metų bu
vo Socialistų Partijos Naciona- 
lio Ofiso užveizda. Otto Brans- 
teter atsisakė nuo vietos, taigi 
jo vieton tapo išrinkta Bertha 
Hale White. Branstetter ėjo So
cialistų Partijos Nacionalinio 
Sekretoriaus pareigas nuo spa
lio men. 1919 metų.

Bertha Hale White yra aš
tunta Socialistų Partijos Nacio
nalė Sekretorė ir pirmutinė 
moteris, kuri užėmė tą vietą. Ji 
jau apie 15 metų turi labai arti
mų ryšių su Nacionaliu Socialis
tų Partijos Ofisu.
Socialistų Partijos Konvencija.

Socialistų Partijos Konvenci
ja įvyks liepos 6, 1924, Cleve- 
land, Ohio. Ten bus nominacija 
kandidatų į Prezidentus ir Vice
prezidentus. Ir nuo tada prasi
dės smarki agitacija už Sociali
stų Partijos kandidatus.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewic* 

BANIS 
AKUAERKA

Turiu patyrinu 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy- 

kiekvienamt
sitikime. Teikia 
latišką prižiūri
mą. Duodu pa
rimus moterim* 
merginoms dy-

3113 South 
Halsted St.

IdR. CHARLES SEGAl'
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo*

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 va), 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet
Telefonas Drezel 2889

h’——— ......— i«i'» i1

r—.... .................... ..... 1,1 1
Telephone Yard* 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansla Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 11d 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzią 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iH<8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Ava.

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

—........... ...... ......................

Telephone Y arda 5082

DR. M. STDPNIGII
8107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nediliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 
—■■ ii

■u.

<1

Canal 0257
Naktiniu Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Telefonas Boulevard 1989 
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Ave^
netoli 46th St., Chicago, III.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Te!. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaz 5574 
CHICAGO, ILL
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Socialistų ultima
tumas karaliui.

se laimėtų Franci jos nacio
nalistų priešai ir naujasis 
parlamentas pastatytų to
kią valdžią, kuri griežtai 

I atsuktų nugarų p-ui Poin- 
carė. Yra rimto pamatyti 
manyti net, kad tam par
lamente gali turėti absoliu
čią daugumą socialistai, 
kas reikštų pradžią pabai
gos visam kapitalistų ir ku
nigų viešpatavimui Belgi
joje. Nėra abejonės, kad ir 
Belgijos ponija ir Francijos 
valdžia daro spaudimą į ka
ralių Albertų, kad jisai ne
leistų socialistams įsigalėti.

Valdžios krizis tuo budu 
jau tęsiasi apie savaitę lai
ko. Telegramos, ateinan
čios iš Briuselio ,sako, kad 
visoje Belgijoje reiškiasi 
didelis žmonių neramumas. 
Socialistai gi, matydami, 
kaip karalius savo užsispy
rimu trukdo valdžios suda- 

I rymą, paskelbė jam ultima
tumą, reikalaudami, kad ji
sai paliautų laužęs konstitu
ciją ir pavestų galią į socia
listų rankas!

Be galo įdomi kova. Ji 
gali atvesti Belgiją prie la
bai nemalonių 
zultatų. Jeigu 
priešginiaus 
tiems Belgijos
kams, tai jisai susilauks to, 
kad jie, įėję į valdžią, pasi
elgs kitaip, negu Anglijos 
Darbo Partija, ir nedarys 
ceremonijų su. ta “Dievo pa
tepta” viduramžių liekana.

karaliui re- 
jisai ilgai 
organizuo- 

darbinin-

Belgija dar vis neturi mi- 
nisterių kabineto. Einant 
konstitucijos tvarka, kara
lius turėtų pavesti socialis
tų partijos vadui parlartien- 
te sudaryti naują valdžią, 
kadangi socialistų frakcija 
yra stambiausia grupė opo
zicijoje, kuri nuvertė Theu- 
niso kabinetą. Bet karalius 
mėgina apeiti tą tvarką.

Jisai, beje, buvo pasiūlęs 
drg. Vandervelde ministe- 
rio pirmininko vietą, bet at
sisakė priimti jo programą. 
Socialistų vadas pareiškė, 
kad valdžia, kurios prieša
kyje jisai stovės, eis prie 
industrijos priemonių suvi- 
suomeninimo 
geležinkeliais 
mis), prie 
kareiviavimo, 
ro skolų.
stambiais mokesniais nuo 
kapitalo ir prie susitaikymo 
su kitomis valstybėmis (t. y. 
pirmiausia su Vokietija). 
Karalius rado tą programą 
per daug radikaliu.

Jisai todėl vėl kvietėsi 
buvusįjį premjerą Theuni- 
są, o šiam nesutikus grįžti 
valdžion, kalbėjosi su įvai
riais kitais politikieriais; 
bet be pasekmių. Nė vie
nas buržuazinės partijos 
atstovas nedrįsta stoti prie 
valstybės vairo, kuomet jie 
jaučia, kad ne tiktai daugu
ma parlamento, bet ir dau- 
gūma krašto 
nebepritaria 
kurią vedė 
Prie šitokių
tėlė išeitis iš krizio yra pa
leisti parlamentą ir paskirti 
naujus rinkimus, kad pilie
čiai turėtų progos pareikšti 
savo nusistatymą balsavi
mu. Tokį pasiūlymą davė 
karaliui * socialistų partija, 
kuomet jisai, po keleto ne- 
pasekmingų mėginimų su
rasti naują ministerį pirmi
ninką, turėjo antru kartu 
kreiptis prie socialistų va
do.

Vienok karalius bijo pri
imti • šitą pasiūlymą, nes ji- 
pai numano, kad rinkimuo-

NEMALONI PADĖTIS

[garsėjusis savo laiku carbernis 
(taipgi su atbula apykakle!), 
apie kuq amerikiečiai žipo gana 
gerai. Lietuvai nepriklausomy
bę iškovojo ne tie gaivalai, ku
rie padėjo caro žandarams so
cialistus gaudyti; ir ne jie yra 
geresnės Lietuvos ateities vil
tis. Jeigi^’jie šiandie yra so
dinami į pirmas vietas Lietuvos 
nepriklausomybės puotose ir 
nepriklausomos Lietuvos atsto
vo priėmimo iškilmėse, tai tas 
yra pasityčiojimas iš nepriklau
somos Lietuvos idealo.

Kai kurie žmonės, stengda
miesi užslopinti savyje šitą 
jausmą, visgi dalyvavo vienoje 
arba kitoje tų iškilmių, atlikda
mi lyg kokią “pilietinių parei
gų” baudžiavą. Niekas jiems 
to už blogą nelaiko; mes net pa
vydime jiems, kad jie taip gali 
pasišvęsti. Bet kiti žmonės ne
turi tiek jėgos savo jausmus 
valdyti...

Kas butų," pav." ^Guvę,""Jeigu 
vienas arba kitas tokių žmonių, 
atėjęs į vakarienę, butų primi
nęs susirinkusiems apie tai, 
kaip geriausius Lietuvos lais
vės kovotojus kitąsyk žudė ca
ro budfeHai ir kaip pastariem- 
siems ėjo į talką ne vienas tų 
gaivalų, kurie šiandie skaniai 
valgo ir geria už Lietuvos svei
katą ir daro pelningus biznius 
nepriklausomoje Lietuvoje. Ar
ba — jeigu kas nors iš atsilan
kiusiųjų butų papasakojęs puo
taujantiems, kaip tūlas lietuvių 
“patriotas”, karo laiku sėdėda
mas Washingtone ir tarnauda
mas Teisingumo Departamente, 
skundė valdžiai pažangiųjų 
Amerikos lietuvių judėjimą ir 
skandino jų laikraščius?..

Vienas, antras “garbingas 
svečias” butų turėję lįsti po 
stalu — jeigu jie turi gėdos, 
o jeigu ne, tai — pradėti gin- 

negut “pasiutusiam 
galėtų būt malonus. 
Bizauską mes nieko 
P-ą žadeikį, kurį

(pradedant 
ir kasyklo- 

sutrumpinimo 
prie ka- 

panaikinimo

“Draugas” apgailestauja, kad 
labai nepasisekė vakarienė, kuri 
buvo surengta Lietuvos atsto
vui, p. Bizauskui. Vakarienėje 
dalyvavę tiktai apie 40 žmonių; 
tvarkos vedimas buvęs prastas; 
kalbos neįdomios ir kartais net 
netaktingos.

Gailėdamasis Lietuvos atsto
vo ir “lietuvių kuone viešos 
kompromitacijos”, “Draugas” 
mėgina suversti kaltę ant kon
sulo žadeikio — už tai, kad ji
sai pavedė vakarienės tvarky
mą “bergždiems patriotams”, ir 
ant socialistų bei sandariečių— 
už tai, kad jie beveik nedalyva
vo vakarienėje.

Tuose kaltinimuose reiškiasi 
visiškas “Draugo” nepajėgimas 
suprasti paprastą dalyką. Ne
jaugi jam neateina į galvą min
tis, kad jo paties elgimąsi gali 
būt priežastis to, kad daugeliui 
žmonių darosi labai nepatogu

čus, kurie 
klerikalui”

Prieš p. 
neturime,
pažįstame šiek-tiek geriau, mes 
gerbiame ir linkime, kad jam 
kuogeriausia sektųsi eiti parei
gas, kurias jam uždėjo valsty
bė. Bet su keikūnais, grašia- 
gaudoms ir juodašimčiais, kurie 
plakasi prie jų, mes visai beno
rime susitikti.

DAR NEIŠSIPAINIOJA Iš 
PAKULŲ TAS VIŠČIUKAS.

• Butų pikta, jeigu nebūtų juo
kinga, kaip “Vienybė” stengiasi 
mus parodyti laikraštines eti
kos “gadintojų” rolėje.

Ir tai vis dėl tų poros atžaga- 
reiviškų korporantų, kuriuos ji 
per savo didelį kvailumą ėmė 
remti. “Naujienos” įdėjo pri
siųstą joms iškarpą iš vieno Lie
tuvos laikraščio, kur pasakyta, 
kad moksleivių “Aušrininkų” 
grupė protestuoja prieš “Neo- 
Lithuanijos” atstovus, apie ku
riuodu ji girdėjo, kad juodu vi
sos moksleivijos vardu renka 
aukas Amerikoje. Delei to Broo-

gyventojų jau 
tai politikai, 
senoji valdžia, 
sąlygų vienin-

dalyvauti tokios rųšies iškilmė- j klyno laikraštis rašo, kad Nau-

Diena iš dienos ~ “Draugas” 
pravardžiuoja, niekina ir šmei
žia žmones, priklausančius ne 
jo partijai. Koks gi po to gali 
būt smagumas tiems žmonėms 
vakarienėje ar kur nors kitur 
susitikti su “Draugo” atstovais 
ir jo šmeižikiškų raštų auto
riais ?

“Draugo” redakcijoje šiandie 
pirmą smuiką _ griežia 
kun. Bumšas. Ką jisai yra ge
ro padaręs arba bent mėginęs 
daryti Lietuvai? Tais laikais, 
kada jisai dar nė kiaules nebuvo 
atganęs, visa eilė asmenų, vei
kiančių socialistų ir sandariečių 
srovėse, jau darbavosi visuome
nės 
buotis 
dėl to 
žai ir 
mano, 
duoda

judėjime, ir nesiliovė dar- 
iki šiol. Kai kuriems jų 
darbavimosi teko nema- 
nukentėti. Jeigu Bumšas 
kad jo atbula apykaklė 
jam, teisės tuos asmenis

purvais drabstyti, 
sai žinosi; bet jie 
praustu gaivalu 
nieko bendra.

Nėra malonumo
binėse” (ar kaip jas pavadinti) 
iškilmėse imti dalyvumą da ii’ 
dėlto, kad į jas ėmė lankytis pa-

tai tegu ji- 
su tokiu ne
nenori turėt

tose “vals.ty-

į jienos” skelbiančios "gryną me
lagystę”. Be to, jisai prideda 
visą litaniją “komplimentų” 
Grigaičiui: ir “jėzuito priemo
nes” j am. pri kaišioja, ir faktų 
klastuotoju” vadina, ir prie di
džiausių keikūnų lygina.

Nors yra labai juokingas tas 
“Vienybės” skeryčiojimas, bet 
mes pamėginsime kiek galint 
ramiaus atsakyti į jos priekaiš
tus.

Sandariečių laikraštis vadina 
“gryna melagyste” Aušrininkų 
protestą, kadangi Marčiulionis 
ir Banaitis, girdi, renką aukas 
ne visos moksleivijos vardu. Ge
rai, pažiūrėkime, ką juodu kal
ba savo atsišaukime į Amerikos 
Lietuvių Visuomenę (kopija to 
atsišaukimo buvo prisiųsta ir 
mums). Paduosime keletą iš
traukų :

“Mes atsišaukiame į geros 
valios tėvynainius, kad pa
remtų musų neturtingąją 
studentiją, ypač pasiliuosuo- 
j ančių iš kariuomenės, kad 
galėtų mokslą tęsti. •• Del stu
dentų medžiaginio nepasitu- 
rėjimo ir neišpasakytos butų 
stokos Kaune lietuviai stu
dentai turi gyventi drėgnose

korespondencijos)
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Ketvirtadienis, kovo 6,1924

virš 
pastatymui 

bendrabu- 
Lietu-

Rowe, W. Va
kurie ren-

distrikto

ir 7 man

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Užkimimas
lr kosulys turi būti sustabdyti ūmai, 
kad prašalinti svarbus susikrovi
mus ligų. Imti

y

atsišaukimo autoriai
lietuvių studentų

juodu pamini, kad

pa-

ne-
Jie
rei-

limo. . ■■■■!■
namų palėpėse, bet ir tų daž
nai pritrūksta...

“Lietuvos žmonės ir val
džios įstaigos, nepaisant da
bartinio sunkaus padėjimo pi
niginiu atžvilgiu, be pažiūrų 
skirtumo sudėjo auką 
10,000 dolerių 
aukščiaus minėto
čio prie Universiteto.
vių visuomenė Lietuvoje kiek 
išgali gelbsti išauklėti jauno
sios Lietuvos gentkartės vei
kėjų grynai patriotinėje dva
sioje, gelbsti įsigyti savo tau
tai sąmoningų ir jos žmonių 
labui atsidavusių kultūros 
darbininkų.

“...Tad neatsisakykite šį 
kartą taip pat dubsniai pa
remti visos musų tautos rei
kalą — pagelbėkite musų tau
tos ateities kultūros darbi
ninkams atsistoti ant kojų, 
pagelbėkite neturtingiems 
lietuviams studentams. Jiems 
daug nereikia. PagelbeMtę 
j iems pastatyti bendrabutį, 
kurs amžinai tarnaus lietu
vių tautai, jos vaikams...”
Šitokioje dvasioje yra para

šytas visas atsišaukimas. Pa
sakykite dabar, ar žmogus, skai
tydamas jį, neišneš tokio įspū
džio, kad 
kalba visų 
vardu ?

Teisybė,
juodu prašo paramos tam tik
rai studentų draugijai, bet juo
du sako, kad tai esąs visos 
“musų neturtingosios mokslei
vijos” reikalas; juodu sako, 
kad tos draugijos bendrabutis 
tarnaus visai “lietuvių tautai”, 
ir kad Lietuvoje jį remia vald
žios įstaigos ir žmonės be 
žiūrų skirtumo.

Del šitų žodžių prasmės 
gali būti jokios abejonės, 
aiškių-aiškiausia sako, kad
kalas, kuriuo tuodu vyruku atsi
šaukė į amerikiečius, yra visos 
lietuvių moksleivijos reikalas, 
net visos lietuvių tautos! x

Bet korporantų atstovai me
luoja savo atsišaukime. Viena, 
jie meluoja, skelbdami, kad jų 
bendrabutis tarnausiąs visiems 
neturtingiems moksleiviams; 
jisai tarnaus tiktai “Neo-Lithu- 
anijos” korporacijos nariams 
(kurie, beje, yra ne kokie varg
šai, o dažniausia turtingųjų 
“buožių” vąikai). Antra, jie 
meluoja, skelbdami, kad juos 
remia Lietuvos žmonės be pa
žiūrų skirtumo; kaip tuos kor- 
porantus ”remia” liaudininkai, 
gerai parodė kablegramai, kurie 
atėjo iš Kauno.

Todėl “Aušrininkai” turėjo 
pilną teisę užprotestuoti prieš 
tuos korporantus. Ir melagio ro
lėje pasirodė ne “Naujienos“, 
kurios perspausdino tą protestą, 
bet “Vienybė”.

Kai dėl jėzuitizmo ir kitų da
lykų, kuriais mus vaišina Sirvy
do vaikas, tai tie “komplimen
tai” grįžta jam pačiam ir jo 
“papei”. Tegu juodu pasiskaito, 
ką paskelbė paskutiniam savo 
numeryje “Sandara” iš laiško, 
kurį gavo Mjkas Petrauskas iš 
Lietuvos, ir — tegu susigėsta 
(jeigu juodu dar turi bent kris
lelį to žmogiško jausmo)!

Įsivėlė “Vienybė“, kaip viš
čiukas į pakulas, ir iki šiol dar 
nepajėgia, išsipainioti.

Gan. Ludendorfo byla
Del “karčiaminio” sukilimo Lu

dendorfo advokatai kaltina 
diktatorių Kahrą ir kitus.

MIUNCHENAS, Bavari j a,
kovo 3. — Ludendorffo-Hitlerio 
byloj, teisiamų dėl jų sukeltos 
kąrčiaminės revoliucijos Bava-1 
rijoj, jų ginėjas savo klientus 
begindamas, stojo kaltintojo 
pozicijon ir pareikalavo, kad 
butų suimti buvusis Bavarijos 
diktatorius Kahr, reichswehro 
komanduotojas generolas Los- 
sow, ir buvęs valstybės policijos 
viršininkas Lessier. Ludendorf- 
fo advokatas savo reikalavimą 
motivavo, kad jeigu Kahr ir ki
ti nebūtų taip elgęsi, kaip kad 
jie elgės, tai niekas nebūtų ban
dęs sukilimo daryti. Prokura
tūra betgi jo reikalavimą, atme
tė.

Įspėjimas lietuviams, 
giasi j Williamson 
kasyklas važiuoti.
“Keleivyje” No. 6

teko pastebėti, kad reikalauja-I 
ma angliakasių į Rowe, W. Va. 
Daugelis lietuvių, nežinodami 
West Virginijos valstijos darbo 
sąlygų anglies kasyklose, pama
tę tą pranešimą ir neturėdami 
darbo, • gali ten ir nuvažiuoti, 
žinoma, laikraščio kaltinti už* 
tą pranešimą negalima: jis juk 
negali žinoti kas ten dedasi. O. 
P. K., kuris padavė pranešimą, 
matomai, nori kompanijai pasi
tarnauti. žinoma, nebe išroka- 
vimo. Ranka ranką mazgoja...

Aš esu patyręs angliakasis. 
Man teko gyventi West Virgini
joj. Todėl aš ir noriu įspėti vi
suomenę, kad ji nepakliūtų ant 
meškerės. Nuvažiavusiems į 
ten gali priseiti dumti per kal
nus, kaip daugeliui jau reikėjo | 
daryti.

Rowe, W. Ca., 
liamson kauntėj, 
kur buvo

randasi Wil- 
butent, ten, 

dideli angliakasių 
streikai 1921 m. Tada į anglia
kasius unijistus buvo stačiog iš 
kulkasvaidžių šaudoma; valsti
jos kazokai ir kompanijos val
katos skaldė darbininkams gal
vas. Unijistai apsiginklavę ėjo 
savo broliams į pagelbą. Bet 
streikas tapo sulaužytas ir an
glių trustas dar labiau šiandie 
neorganizuotus darbininkus iš
naudoja. Ir kadangi niekas ne
nori ten dirbti, tai ieškoma an
gliakasių per laikraščius.

Darbo sąlygos Rowe, W. Va., 
kaip man pats agentas rašo, yra 
tokios: kasyklos yra neunijinės; 
mokama ne nuo tonų, kaip 
unijinėse, ale nuo karų — 95 
centus centus už karo prikrovi- 
mą. Karukai yra 2y2 tonų į- 
talpos. Mes Illinois valstijos 
unijinėse kasyklose už tokį 
karą gauname virš dviejų dole
rių. Už tolią moka 87 Va centų. 
Tuo budu už 21/2 tonų gauname 
218 y2 centų, o tuo tarpu Rowe, 
W. Va., tegauna 95 centus. Prie 
viso to Rowe angliakasiai kar
tais ir be atlyginimo turi dirbti.

Nuo tokių vietų lietuviai tu
rėtų apsisaugoti, nes tenai yra 
didžiausios skebinės kasyklos.

Aš pats buvau anglių trustoj 
toj apylinkėje areštuotas ir nu
baustas užsimokėti $20.60 už 
tai, kad buvau unijistas ir rei
kalavau unijos sąlygų. Po to 
buvau deportuotas.

Visame Williamjson djstrikte 
nėra unijos. Keliais atvejais 
buvo bandoma sukurti unijas, 
ale vis be pasekmių. Unijų or
ganizatoriai buvo sodinami į 
kalėjimus, o kartais net ir gy
vasties netekdavo. !

—Pasaulio Pilietis. 1

Indiana Harbor, Ind.
Gerai pavykęs vakaras.

Pereitų sekmadienį, vasario 
24 d., vietine SILA 185 kuopa 
surengė gana gerų vakarų. 
Kuopa buvo pasikvietus iš Chi- 
cagos p. J. Uktverį.

P-as J. Uiktveris gana sma
giai prijuokino muisų žmones, 
kurie dar pirmų kartų buvo 
girdėję, monologų, kurių buvo 
net trys.

Publikos buvo apsčiai. Matyt, 
kuopa turės ir pelno.

u —Vietinis.

Lietuvos 
Konsulatas

Chicago  j e
(Iš Konsulato raštinės)

Lietuvos Konsulatas Chic*$ 
goję, tame skaitlingiausiame 
Lietuvos išeivijos centre, pir
mą sykį Lietuvių istorijoje pra
deda čionai savo tarnybą vals
tybei ir visuomenei. Oficialiai 
Konsulato įkūrimo diena skai
toma 1G vasario 1924 metų, nes 
šią dieną S. V. Prezidentas

priežasčių kon- 
buti atidarytas 
kovo. Nuo 1 
m. Konsulatas

Severa’s 
Cough Balsam

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą,

Kaina 25 ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

Severos Kalendorius 1924
metams yra priduotas visur aptie- 
koriams dovanai, arba rašyk tiesiog 
pas mus.

D

(va-

W. F SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Gėrėtis Paln-ErpellerioTrynimu j
Nelauk ligi to, kuomet jau busi pri- Į 

verstas atsigulti. Po sunkiam dienos 
darbui, savo rankom, kojom ir pečium 
suteik palengvinimų !

Žmogus, kuris dirba su savo, mus 
lais, negali būti sergančiu. PamOgir 
Faia-Ex|M!leria išsitrinti skaudamas vi< t

Jlvengkite skaudamų pečių ir diegi 
sąnarių. P«in ■ F.zpdleria pala 

Šveikui žmones geroje padėtyje!
86c. ir 70c. už bonka aptiekose.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St., Brooklyn

l Lietuvą
Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams.

Coolidge pasirašė konsulato ek-^ 
zekvaturą (leidimą) po to, kai 
State Departamente buvo gau-į 
tas Lietuvos Prezidento A. 
Stulginskio pasirašytas breve- 
tas (įgaliojimas), kuriuo Povi
las žadeikis skiriamas Lietuvos 
Respublikos Konsulu Chicagoje. 
Delei techniškų 
sulatas negalėjo 
ankščiau kaip 1 
dienos kovo š.
pradeda savo normalį darbą.

Konsulato legalio veikimo ap
skritis: Apima šias 32 vakari
nes valstijas: Michigan, Ohio, 
Kentuckė, Tennessee, Alabama 
ir visas kitas į vakarus.

Konsulato Sekretoriumi nu
skirta panelė Leoną Gaižaitė, iš 
Chicagos, gimusi Lietuvoje, bet 
augusi ir aukštesnius mokslus 
ėjusi Chicagoje. -

Konsulato butas (ofisas) ran
dasi kiampe So. Dearborn s kr. 
ir Harrison str. taip vadiname 
“Transportation Building”, 
Room 1538.

Konsulato vietos situacija pa
togi privažiuoti kaip chicagie- 
čiams taip ir iš toliaus atvyks
tantiems: netoli gelžk. stočių 
“La Šalie”, “Dearborn Station”, 
“Ilinois Central”, “Grand Cent
ral”, ir k., nuo miesto centro 
“Loop”, kur Van Buren str. ir 
So. Dearbonr str. persikerta’, 

įtik vienas tarpas į pietus.
Konsulato adresas laiškam® 

ir telegramoms:
Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn str., 
Chicago, Uis.
Konsulato telefonas; 

J Harrison 8803.
Konsulatas atidarytas

landcls), išimant sekmadienius 
ir Lietuvos bei Amerikos šven
tes, kasdien nuo 10 vai. .ryto 
iki 4 vai. po piet. šeštadieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po 
piet.

Paprastas Konsuliaris darbas
konsulate bus toks:

a) Registravimas Lietuvės 
piliečių ir išdavinėjimas regis
tracijos liudijimų.

b) Lietuvos ii’ Amerikos ir 
kitų valstijų pasų vizavimas 
vykstantiems į Lietuvą (vizos 
paprastos vienkartinės, daug
kartinės ir tranzito).

c) Įvairių liudijimų išdavinė
jimas asmens ir turto reikalais.

d) Legalizavimas įvairių do
kumentų, kaip tat: liudijimų 
gimimo, mirties, vedimo, persi- 
Skirimo, įgaliojimų teisme by
loms vesti, prekyba užsiimti, 
nekilnojamą turtą įsigyti ir jį 
valdyti, testamentų, pirkimo ir 
pardavimo aktų, ir kitokių su
tarčių.

e) Tvirtinimas faktorių (in- 
voice) ir kitų prekybinių doku
mentų.

f) Afidavitų žymėjimas, par- 
sikviečiant giimnes.

g) Ištraukų, nuorašų ir do
kumentų vertimų gaminimas.

i) Palikimų iš j ieškojimai, įpė-
I dinių ir abelnai Lietuvos pilie-: 
čių teisių užtariavimas.

k) Priėmimas vertybių sau
goti ir jų (brangenybių ir pini
gų) persiuntimas.
Konsulato svarbesnieji uždavi

niai ir pareigos:

l) Rūpintis apie prekybos 
patogumus tarp Lietuvos ir S. 
V., nes neabejotinomis prekybi
nėmis galimybėmis visai mažai 
dar tepasinaudota. Tam tiks
lui konsulate bus įrengta nuola
tinė paroda Lietuvos gamybos 
pavyzdžių.

2) Abipusiai teikti tikslių in
formacijų iš prekybos, pramo
nės ir abelnai ekonominio vys- 
timosi srities, kad sudarius tą 
pasitikėjimą, be kurio finansi
nis ir prekybinis bendradarbia
vimas nėra galimas.

3) Ruošti čionai medžiagą į- 
vairiais Lietuvos interesus lie
čiančiais klausimais, kaip tai: 
skolų, paskolų, užsakymų, atei- 
vystės tvarkymo, Lietuviško 
elemento skaitliaus ir jo ekono
minio stovio ir t. p.

4) Pagaliaus, Lietuvos pilie
čių reikalui esant, — eiti pa
reigas globėjo, tarpininko, tei
sių užtarytojo ir patarėjo vi
suose turto ir asmens dalykuo
se.

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su 
White Star Line Sykiu

N. Y, — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg 

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland, Zeeland ir 
Gothland (3 klesa).

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dejimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas 
127 So. State SU Chicago, III.

1NORTH
GERMAN

LLOYD 
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais W v « ar _ oai — - _ ________ _ - _

munchėn’ 
ir ant vienos kliasos cabin 
laivų. Daug pagerintas tre
čios kliasos patarnavimas. 
Parankus, uždaromi kamba
riai dėl 2 ir 4 pasažierių. 
prie vietinių agentų, arba ____

NORTH GERMAN z I v..
LLOYD ' w

100 No. La Šalie St. 
r Chicago, III. 
■' <.

COLUMBUS - STUTTGART I

/J'’"...
v j, 4 v

Siųskit pinigus per
NAUJIENAS



Ketvirtadienis, Kovo G, 1921 NAUJIENOS, Chicago, fll.

Injunctionas prieš strei 
kuojančius motery ruby 

siuvėjus
Uždraudžia strcikiėriams pikie- 

tuoti Market gatvės dirbtu
ves. Evanstonp siuvėjai pa
šaukti streikan.

1 džiaugėsi gražumu lietuvių 
banko. Tik kilimas biznio lei
do tokį gražų banką įsteigti, 
kuris drąsiai prilygsta vidur- 
miesčio bankams.

Bridgeport Furniture Co. biz
nis irgi smarkiai kyla. Jos biz
nis tiek padidėjo, kad prisiėjo 
padidinti Rrighton Park sky
rių. Savo sankrovoj ant Brid- 
geporto ji kas utarninko ir ket- 
vergo vakarus duos savotiškus 
koncertus, kuriuose keturi pia
nai kartu grieš vieną , ir tą pa
čią melodiją. —Aš.

Nuo “Birutės”

Užvakar paskilbęs injunetio- 
nų teisėjas Dennis E. Sullivan, 
moterų rūbų fabrikantams pra
šant, išdavė injunetioną prieš 
streikuojančius siuvėjus, drau
džiantį streikieriams pikietuoti 
Market gatvės moterų rūbų 
dirbtuves ai’ kalbinti tose dirb
tuvėse dirbančius streiklaužius. 
Fabrikantai tvirtino teisme, 
kad streikieriai buk sumušę ke
lis streiklaužius.

Moterų rūbų siuvėjų streikas 
tapo paskelbtas ir Evanstone, 
kuris ikišiol streiko nebuvo pa
liestas. Streiką paskelbė Inter
national Ladies Garment Ma- 
kers unija, per savo vice prezi
dentą Meyer Perlstein. Evans
tone unija turi virš 500 narių. 
Streikas ten tapo paskelbtas 
dėlto, kad streiko apimtos dirb
tuvės Chicagoje, negalėdamos 
apsidirbti su būreliu skebų, pra
dėjo siųsti savo darbus i Evan- 
stono "dirbtuves.

Vtisi jau žino, kad “Birutės” 
dhoras mokinasi operą '“Cuk
rinį Kareivį,” trijų aktų. Biru
te yra nusisprendusi pastaty
ti tą operą kaip pridera.

Mes gėrimės svetimais dar
bais, nesuprasdami jų kalbos, 
bet dabar bus proga džiaugtis 
ir didžiuotis savais talentais.

Veikale dalyvauja rinktini 
solistai-artistai., Vyriausias ro
les išpildys tokie, kurie nuo 
mažų dienų mokinosi ir lavi
nosi muzikos, balso ir lošimo. 
Jų vardus daibar neminėsiu, 
nes vėliau bus plačiau aprašy-

BIJOJO, KAD JI 
NEGALES GYVENTI

Buvo patarta operacija, bet 
Lydia E. Pinkliam’s Vege- 
table Compound padarė tai 

nereikalingą.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis A|čų Specialistas

Smulkios Žinios
Suėmė vogtų daigtų globėją.

Kensingtone tapo suimta sal
dainių pardavinėtoja Mrs. S. 
Panek, 11939 Roe Avė., kaipo 
vogtų daigtų priėminėtoja ir 
globėja. Pas ją rasta už kelis 
tūkstančius deimantų ir kitų 
vogtų brangenybių. Ją išdavė 
VVillie Fisher, 16 m., 113 E. 113 
St., kuris prisipažino vogęs ir 
paskui vogtus daiktus pardavi
nėjęs tai moterei. Keli žmonės 
jau pažino savo daigius.

Policija esanti bejiegė prieš 
kriminalistus.

JULIA ŠIRVAITĖ
Numylėta “Birutės1 

kuri kartu su Birute 
k i ausytoj us Naujienų
jaus koncerte šį nedėldienį.

soliste, 
užžavės 
Jubilie-

P. STOGIS.
Naujienų Jnbili"aus koncer

to jis paleis savo gilų basą, ku
riuo taip gėrisi gražioji lytis. Jis 
dainuos kartu su Birute, kaipo 
jos solistas.

Lietuvių Rateliuose
Prieš kiek laiko ties Argo ras- .n,. . . . , ...

ta nušautą bootlegerį ir plėšiką] į |į( į(8tIRIOS 0I6I10S DOlIKO 
John Dougherty, o namuose ra
sta nušauta jo pačią. Tai dar
bas pačių kriminalistų, kurie 
keršijo Dougherty. Policija pra
dėjo j ieškoti užmušėjų ir nors 
dirbo kelias savaites, bet nieko 
susekti neįstengė. Buvo sugavu
si svarbių paukščių, bet paskui 
paleido juos iš savo nagų, o kitų 
nesuranda.

Neįstengdamas nieko padary
ti, policijos viršininkas Collins 
paskelbė, kad policija esanti 
prieš kriminalistus bejėgė, nes 
kriminalistai ir bootlegeriai tu
ri sudėję $1,000,000 apsigyni
mo fondan ir nieko prieš juos 
negalima padaryti, todėl ir šios 
žmogžudystės negalima bus iš
rišti.

Užgirdęs tokį policijos virši
ninko pareiškimą, prokuroras 
Crowe paskelbė, kad nors jis tu
ri tik 45 policistus, jis vistiek 
dabar pradės veikti ir žmogžu
džius sugausiąs. Esanti gėda, 
kad policija prisipažįsta nega
linti suvaldyti kriminalistų; jei
gu gi policija negalinti jų su
valdyti, tai suValdysdąs juos 
jis, prokuroras.

Taip tik kelios dienos beliko 
iki didžiosios chieagiečių 
šventės.

Tai jau tik keturios dienos 
beliko iki didžiosios chiiagie- 
č’ų šventės — jų Naujienų 

[dienraščio jubiliejaus. Ar jau 
rengiatės į tą puikų Naujienų 
jubiliejinį vakarą? Jei dar ne
pradėjote — tai jau skubinki
tės, nes jis bus ateinantį sep- 
tintadienį, kovo 9 d., Ashland 
Auditoriume. Į jį rengiasi ne 
tik chicagiečiai, bet ir kitų 
miestų lietuviai.

Žinoma, jus busite tame ju
biliejiniame vakare. Jame bus 
visa pažangioji Chicagos Lie
tuva, tad norėsite ir jus kartu 
su visais būti, pamatyti nepap
rastai gražų programą, pasi
džiaugti, pasilinksminti, pasi
matyti su savo draugais ir pa
žįstamais 
Naujienų 
re. Bet 
iškalu o. 
ranku ir
reikės prie langelio laukti

— juos visus rasite 
'jubiliejiniame vaka- 

apsirupinkite bilietais 
Tai bus ir jums pa- 
k i tiems geriau — ne-

M. Drabs rimtai rengiasi 
paristi Požėlą.

Kiek teko patirti, amerikie
čių milžinas ristikas M. Drabs 
kasdien mankštinosi su Zbysz- 
ka, kad geriau prisirengus pa
risti Požėlą. M. Drabs esąs pil
name tvirtume.

Bet Požėla ir vėl lamdėsi su 
vokiečių galijotu Steinke, kurs 
parito Zbyszko.

Girdėt, kad daugelis labai no
rėtų, kad Drabs paristų Požėlą 
ir tikrina, kad šį syk Požėlai bus 
labai sunku atsilaikyti.

Bridgeportas
Lietuviui bizniai kyla.

♦ ♦*

Naujienos” pagelbėjo iškelti 
biznį.

Universal State Banko atida
ryme dalyvavo apie 3,(XM> žmo
nių ir buvo prisiųsta virš 40 
bukietų. Tą dieną gauta 160 
naujų depozitorių (neskaitant 
pasidėjusių į “checking ac- 
count”), kurie pasidėjo taupi- 
nimui $105,000. Svečiams išda
linta 1,115 cigarų, 1,200 rožių, 
600 paišelių, 480 dovanų vai
kams ir 350 almanachų. Ban
kas dabar turi virš 10,000 de- 
pozitorių.

J. J. Elias, Universal State 
banko prezidentas labai džiau
giasi geromis pasekmėmis. Jis 
sako:

“Ačiū Naujienoms, pasekmes 
kuogeriausios; įvyko geriatfs, 
negu tikėjaus. Jeigu kaip, tai į 
pusę metų banką vėl reikės 
remontuoti — banką prailgint. 
Mums ateitis yra skaisti.”

—Raganius.

Stickney
Lietuviai perka nuosavybes.
Buvo laikai, kada 'lietuviai 

netikėjo, kad reikia turėti nuo
savų namą. Bet dabar jau kas 
kita. Jau netik kad turi šiokį 
tokį namelį, bet daugelis lietu- 
viių turi didelius "namus, biz
nius ir perkasi daugybę lotų 
augančiose vietose. Nuvažiavus 
į tokį Bridgeportą stačiai į 
akis metasi lietuvių didelis su- 
gabumas ir sumanumas.

Bet lietuviai neperka .nuosa
vybių bile kur. Jie perkasi tik 
parinktinese apielinkėse — 
gražiose ir greit augančiose. 
Pastaruoju laiku lietuviai pra
dėjo pirktis nuosavybes ir 
Stikney. Tai yra gražus mies
telis,į pietus nuo Lyonns, prie 
Forest Preserve miško. Prie 
pat miško lietuviai turi pirkę 
daug lotų, vienoj vietoj net du 
ištisus blokus turi supirkę. At
einantį pavasarį daugelis lietu
vių rengiasi ten stalyti savo 
namus.

Glašgow, Kentucky. — “Aš buvau 
silpsa ir nervuota, be apetito. Mano 

šonus suteikė man 
didelio nemalonu
mo per penkis ar 
šešis metus. Kaip 
kada aš vos tik 
buvau gyva • ir 
daktaryai man sa
kė, kad aš gyven
siu labai trumpą 
laiką ir turėsiu 
turėti operaciją. 
Tai buvo du me
tai tam atgal. Ma- 
rekomendavo man

Palengvins akių įtempimą, kuiit. 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, uuhna kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikim'uose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidai. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone .Boulevard 7589

LIETUVIS 
AKIŲ DAKTARAS

Putamaus dėl jus geriau. Jei kenti 
galvos skaudėjimą, jei turi akių už
degimą, jei skaitant ar siuvant akis 
skauda .tuomet ateik pasitarti.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halstcd St., Chicago, III. 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

*
sį mėnesį 30 d. Birutė pakar

tos operetę “Sylvią” Ciceroj, 
Raudonos Rožės Kliubui. Vin
co rolę loš P. Stogis, diriguos 
choro vedėjas Kvederas.

* *
Taipgi šį menesį, kovo 22 d.

Birute rengia šeimynišką va-

* *
Pereitą šeštadienį būrys 

ru t iečių surengė “surprise” 
vo nariui solistui P. Stogini.

Birutė.

bi-
sa-

no pačios sesuo
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. Ji nevartojo jų, pati, bet ji 
sakė, kad jos kaiminka kentėjo nuo 
tokios pat ligos, kaip aš ir jos išgy
dė ją. Po išvartojinvo keturių bute
lių, skausmai pranyko iš mano šono. 
Aš dabar turiu puikų apetitą ir val
gau bile ką kas tik man yra paduo
dama ir aš pradedu dirbti visą savo 
namų darbą ir skalbimą, kur aš dirb
davau per metų eiles. Aš esu dresių 
dirbėja ir šį rudenį aš pradėjau jau
sti mano šono skaudtšjimą, aš vėl pra
dėjau vartoti Vejęetable Compound. 
Aš dabar vartoju ketvirtą butelį, iš
viso pasidarys aštuoni buteliai. Aš 
jaučiu dauff geriau ir visi sako, kad 
aš gerai išrodau. Mano apetitas pa
gerėjo ir aš jaučiuosi stipresnė visais 
atžvilgiais. Aš labai nervuota mo
teris ir tos gyduolės pagelbėjo mano 
nervams”. — Mrs. Maggie Waller, 
Glasgovv, Ky.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų ba skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su rrzUBą 
pleitom galima valgyti kiečiausi* m«d 
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite neiv< 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Weat 47tii fjhost, 
Netoli AshJnnrl Avė.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas N A PR APATI
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St., 

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak. 
Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

(Tąsa ant. 6-to pusi.) ■ Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

AKUŠERKA

Hdste<44&8Lfoerty
COME PUT OFTHE BEATEN PATH

CHICAGOS LIETUVIAI
Dabar yra Morčiaus didžiausiai numušta kaina ant rakandų ir karpe- 
tų — Victrolų — Pianų ir t. t. ant lengvų išmokėjimų, be jokio extra 
iškaščio. Atvažiuokite, pasišaukite lietuvišką pardavėją, o busite 
kuogeriausiai užganėdinti . No. 5 Jonas Lukošius.

ARTISTIŠKAS VALGOMOJO KAMBARIO SETAS

riešuto medžio kombinacijos, satino užbaigimo, 
;ais, 6 pėdų padidinamas; krėslai gerai, pa- 
, slidžios sėdynės iš mėlynos skutos, 5 pa- 

$119.50
3 šmotu mohair parloro setas specialiai ' 

apkainuotas

Tudor išmarginimo, 
stalas 45x60, storais kraštais, 6 pėdų padidinamas; krėslai gerai, pa
daryti, su penel užpakaliu, 
prasti krėslai ir 1 su atsirėmimu krėslas, visas 
setas 7 šmotų

vai.

Pa- 
kai- 
Uk-

SPECIALES PERSTATYMO KAINOS
dėl

EVER-GLŪ ANGLIŲ
labai karštos liuosai degančios anglys

Naujo pavasarinio išmarginimo, extra didelis iškarpuotas frame, 
extra dideli atramščiai, sanitarės konstrukcijos, liuosos paduškaitės, 
ant springsų užpakaliai, apsiūti su mohair. ^1dLQ Cfl 
Davenport ir žemas krėslas 4* U “TvivU

DANIELIUS PETRULIS

Kur jo kūnas randasi 138 — 
lOth St., Waukegan, III. 
eina iš Lietuvos: Drulėnų 
mo, Kupiškio valsčiaus, 
mergės apskričio.

Iš Waukegano išveš 9
ryto, į šv. Kazimiero Kapines 
atveš 11:30 vai. dieną.

Yra spėjama, kad gavo pro
to sumaišymą arba nervų su
gedimą, tokia mirties priežas
tis. Velionis buvo labai geras 
žmogus. Visiems buvo gero 
velijantis. Jo kūnas bus par
vestas pėtnyčioj, kovo 7 į Šv. 
Kazimiero kapines, prie savo 
sunaus Danieliaus. Giminės ir 
pažystami yra kviečiami daly
vauti laidotuvėse.

Adomas Kalėda.

WING KRĖSLAS EXTXRA $62.50
ROYAL WILT0N DIVONAI, mieros" 9x12, extra stori, su užlenktais 
kraštais, puikus pasirinkimas Paryžiaus, chiniškų ir artistinių išmar- 
ginimų, gražiij, kombinuotų spalvų. C ^50
Lengvais išmokėjimais 4* ®

Tiems visiems kurie perka trijų tonų lodą mes pada
rome sekamas p'inigų sutaupinimo kainas:

3101 So. Halstcd SI., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

C. YUCIUS D. C., PH. C. 
1579 Milwaukee Avė, 

Kampas Robey St. ir North Avė. 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

Room 217 
CHICAGO 

Ofiso Tel. Brunswick 7692 
Rezu Tel. Brunswick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugyba žmonių, yra varginami 

nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos akys, jaučias su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sisenejusių priežasčių. Gal būt 
čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių.

Physical Tįierapy
, Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bark 

Valandos: 1 iki 8 vakare.
. Nedėliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951

Lietuvių bizniai ant Bridge- 
porto kyla. Pernai ’S. L. Fabio- 
nas Co. turėjo labai gerus me
tus, bet kaip išrodo, šiemet jos 
biznis viršys ir pereitų metų

Universal State Bank irgi 
kyla. Tai parodė pereito šešta
dienio atidarymas pertaisyto 
bąnko namo. Visas Bridgepor- 
tas susirinko į tą atidarymą ir

ELZBIETA BALČIENĖ
Paminėjimui vienų metų su

kaktuvių kovo 9 d., 1928 m.
Jau metai praslinko kaip 

žiaurioji mirtis atskyrė iš mu
sų tarpo musų brangę motinė
lę a. a. Elzbietą Balčienę, kuri 
gyveno po num. 826 W. 34 St.

Pamaldos už a. a. Elzbietą 
atsibus kovo 7 dieną, 7:80 vai. 
iš ryto, Šv. Jurgio Par. Bažny
čioj. Gimines ir pažįstamus 
kuoširdingiausiai prašome da
lyvauti pamaldose.

Su gilia pagarba
Vyras ir vaikai.

6 colių Lump................
6x3 Furnace Egg........

3x2 Virimo Pečiui Nut

$7.00
$7.00

uz
UZ

UZ

toną 
toną 
toną

Už vieno tono užsakymus 50c daugiau už toną

ANCHOR COAL COMPANY
420 West 29th Street

Tel. Boulevard 1323

Francuziškas Daktaras'
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 S. Ashland Avė., ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
’fnkstų, pūslės ir šlapumo li-

ištesėti 
nereika •

DIABETES
DIABETES, puikus mokslinis gy
dymas suteikia visuotiną 1 leng
vini mą šimtams kurie serga DiA- 
BETES, kurie bandė kitus budus 
be pasekmhj. Tas gydymas ne
reikalauja tikro pasninkavimo. 
Ateikite arba rašykite vienos sa
vaitės dykai gydymo. Atsineški
te specimen, mes išegzaminuosi- 
me laboratorijoj dykai.

State Medinai 
Laboratory

Suite 320-321 Garland Bldg.
58 E. Washington St.

Phone Dearborn 3049

CLAY AWAV THE VEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst whi!e it dries, tnen 
remove and see and feel the wonderful 
difference in the color and iexture of the 
ekin 5
Guaranteed to do these definite thmgs for 
the face or money refunded. Clear rhe 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skin soft 
and smooth į
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter II not, send tni* 
ad. with 10 cents to Boncilla Laboratories 
Indianapolis, Inaiana, forą trial t ube., -

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna'' 

geriausį Ameriko
nišką i* ‘r\xQpe- 
jišką be Oflt gydy
mo. Didklū skai
čius žinotis tf«y- 
domų kasdlea per 
Dr. Ross, nutei
kia progą duoti 
geriausį medikalj 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
Jauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross, ;
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje,
Priėmimo 
Priėmimo
Valandos:

kambarys, 506 dėl vyrų, 
kambarys 508 dėl moterų.
Kasdien nūo 10 ryto iki 5 
vai. vakare. Nedėlioj kuo 
10 vai. ryto iki 1 vai »*»*- 
ną. Panedėlyj, serėArJt ir 
subatoje nuo 10 vai. lytų 
iki 8 vai. vakare.

Dykai. nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo karį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišimo laiko.

Mes ‘turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumčt ja musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jųe senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augžta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai Iftbandymui musų me
todo. Nedaro skfrtumo kokiame klimate 
jus gyvenate, jusį amžius • arba užsičmi-
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au- 
gštos temperatūros musų metodas pagel
bės jums greitai.

Mea specialiai noriine pasiųsti Uems 
kurie turi ,be vili ies ligas, kur visokios 
formos įkvėpuojančiu gyduolių, opiumo 
prirengimų, ‘“patentuotų durnų* ir tt . 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti kiek
vienam musu iėkaSčiais, kad musų rąeto- 
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius
paroxysmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleidus bent vieną dieną. Rašyki
te tuojaus ir pradėkite metodą tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kurjoną. 
Darykite tai šiandien — jums x nereikia 
mokėti nei už pašto Ženkleli-

Dykai bandymo kuponas
FRONTIER ASTHMA CO. 72-B.

Niagara and Hudson Sts., Buffalo, N. Y 
Atsiųskite dykai bandymui jūsų me

todo pas:
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Lietuvių Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

Bankietas šiandie Lie
tuvos atstovui

Bukonis. Atidarymo atminčiai 
konsulato sekretorė p-lė Gaižai- 
tė inteikė visiems atsilankiu
siems po rožę.

Po ceremonijos, kviečiami 
pono J. J. Elias, Lietuvos atsto
vas, Lietuvos konsulas ir visi 
svečiai nukako į Hamilton klu
bą, kur jų laukė pietus.

Konsulatas turės gan gražų
Chicagos lietuvių “Chamber' ofisą. Jis bus atdaras kasdien

of Commerce” šiandie rengia Į nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po
bankietą Lietuvos atstovo K. 
Bizausko pagerbimui ir pažy
mėjimui Lietuvos konsulato ati
darymo.

Bankietas įvyks Great North
ern hotelyje, kampas Jackson 
blvd. ir Dearborn gatvės, Crys- 
tal kambaryje, ir prasidės 7 vai. 
vakaro.

Tikimasi, kad šiame bankete 
dalyvaus daugiau žmonių negu 
aname, kuriuo rūpinosi broliu
kai marijonai.

piet.

Moksleivių vakaras

PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IRALKOHOLIUS, MUNŠAINAS 

PROHIBICIJA.
Sekamą sekmadienį, kovo 9 

Raymond Chapel svetainėje, 
W. 31 St., įvyks Mokslo Draugų 
skaita tema “Alkoholius, 
nas ir prohibicija’. 
prelegentai — Dr. A. Karalius, Dr. 
Al. Davidonis ir K. Augustinavi- 
čius.

Paskaita prasidės 10:30 vai. ryto. 
Mokslo Draugai.

d., 
816

__ pa- 
munšai- 

Bus net trys

KAMBARYS ant rendos dėl 
dviejų vaikinų ar ženotos poros, 
šviesus su visais parankumais. 
Atsišaukite 4410 So. Washte- 
nau Avė. 2 lubos Tel. Laf. 8148

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
extra didelis bargenas

Lietuvos konsulato ati 
darymas Chicagoje

Vakar įvyko formalis Lietu
vos: konsulato atidarimas kon
sulato ofise, Transportation 
buildinge, penkioliktame aug
ate.

Lietuvos atstovas Bizauskas 
inteikė pulkininkui . žadeikiui 
konsulato popieras, pažymėda
mas šio paskyrimo svarbą. Pulk, 
žadeikis priėmė paskyrimą at
sakydamas tam. tinkama kalba.

Prie atidarymo konsulato ofi
se buvo keliolika profesionalų ir 
biznierių, o taipgi svečiai iš Lie
tuvos pral. Olšauskas ir inž. Pau

Lietuvių Moksleivių Susivie
nijimo Chicagos kuopa rengia 
vakarėlį su programų ir šo
kiais. Dalyvauja žymus artis- 
tas-dainininkas Justas Kudirka, 
lietuvaitė šokėja Aldona Nar- 
montaitė ir kiti. Bus rengiama 
tikri “Leap Year” mados šokiai. 
Briedukų orkestras patenkins 
visus, kurie myli amerikoniškus 
ir lietuvičkus šokius. Bus ir už
kandžių. Vardan kuopos, pra- j 
šome visus atsilankyti į moks-I 
leivių vakarą subatoj, kovo 8, 
8 vai. vak. Mildos svet., 3142 
So. Halsted St. Pamatysite ne
paprastus margumynus. I

— Komitetas.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirin
kimas Įvyks penktadienį, kovo 7 d., 
7:30 vai. vak., Raymond Chapel 
svet., 816 W. 31 gat. Visi nariai ma
lonėkite susirinkti laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarimui.

—Valdyba.

Lietuvių Moksleivių Susiv. Am. 
Chicagos kuopa rengia “Leap Year 
Dance” su programų
kare, kovo 8 d., 8 vai. vak., Mildos 
svet., 3142 S. Halsted St. Dalyvaus 
artistas-dailininkas J. Kudirka ir 
šokėja Aldona Narmonta. Biletus 
galima gauti pas visus narius, Nau
jienose — visuose skyriuose, Uni- 
versal State Banke ir Mondvido 
vaistinėje. —Komitetas.

subatos va-

Lietuvių Ex-Kareivių valdybos 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
kovo 6 d.. 8 vai. vak. pas Justą či- 
liauską, 755 W. 35th St.

Visi valdybos nariai būtinai pri
bukite. —Iždininkas.

ANT RENDOS 2 dideli kam
bariai; dėl 2 ar vieno vaikino, su 
valgiu arba be valgio. Atsišau
kite 4233 So. Maplewood Avė.

Tel. Lafayette 2884

REIKIA patyrusių moterų 
pardavinėtojų į mažų departa- 
mentinę krautuvę.

Atsišaukite
3219 South Morgan St.

REIKIA DARBININKU

Parsiduoda bučernė ir grosernė 
371 Kensington avė. su įrengimais; 
mašina ledams šaldyti; Ice Box, 
mėsai piaustyji mašina, 4 svars
tyklės; lentynos vertos 1000 dole
rių; registeris, barai, vežimas ir 
arklys. Parduosiu už pirmą teisin
gą pasiūlymą ar mainysiu ant mo.

Savininkas
7058

na

VYRŲ

gyvena:
S. Parnel Avė.
Vincennes 8359
A. Waitkus

ANT RENDOS kambarys, 
sus, didelis ir patogus dėl 
panelių. Elektra, telefonas, 
Western avė. gatvekarių.

Mrs. Mary Lucas 
' 6819 S. Rockyvell

Republic 8744.

švie- 
dviejŲ 

arti

REIKALINGAS bučeris, mo
kantis tinkamai savo darbą. 
Valgis ir gulis ant vietos. Už
mokestis gera.

Atsišaukit
3200 S. iLowe Avė

PARDAVIMUI 2 aukštų mū
rinis namas, 7 ir 8 kambarių, 
karštu vandeniu apšildomas, 
mūrinis garadžius dėl vieno ka
ro. Randai po num. 7104 Eme
rald Avė. Kaina $14000 Taipgi 
mainysiu ant bungalovv arba 
krautuvės. Kreipkitės į M. J. 
Kiro ofisą po num. 3335 So. 
Halsted St. ir klauskite savinin
ko S. F. Martinkus. Phone 
Yards 6894

KAMBARYS ant rendos švie
sus su visais parankumais su 
valgiu arba be valgio

Atsišaukite:
4200 So. Rockwell Str. 2 lubos

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ 
DEL FORDO IR 
LINCOLNO KARŲ.

Frank Breska, 
2501-3-5 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI Pieno biznis, 
su visomis mašinomis ir įren
gimu. Priežastis — liga.

Atsišaukite
1112 West 19-th Str.

NAMAI-ZEME

Naujienų ekskur 
E sija Lietuvon

Draugijų domei. — Teatrališka 
Draugystė Rūtos No. 1 rengia te
atrų, koncertų ir balių nedėlioj, ko
vo 23 d., M. Meldažio svet. Prašo
me draugijų, kliubų ir kuopų ne
rengti pramogų minėtų dienų, kad 
nepakenkus vieni kitiems

Komitetas.

RENDAI kambarys 1 ar 2 
vaikinams ar merginoms. Gra
žioj vietoj visi naujausi pageri
nimai. Kreipkis iš užpakalio.

4422 So. Artesian Avė.

REIKIA pirmarankio beke- 
rio, kuris gali kepti juodą ir 
baltą duoną. Mokestis gera, 
darbas ant visados.

1637 W. 13 St., Gary, Ind..

Pasiskubinkite!
Nepaprasta proga įsigyti lotų 

puikioj vietoje.

Daktary ir Nursiy Atidai. 
Dr. Kirk’s Stayless 

Health Corset

Kurie norite Aplankyti Lietu
vą ir turėti smagią kelionę, su 
patyrusiu palydovu. Važiuoti 
didžiausiu ir greičiausiu laivu 
rengkitės ant Naujienų Eks
kursijos Gegužės 24 d.

Pasiskubinkite išpildyti ap
likacijas dėl pasporto ir užsisa
kyti geresnį kambarį ant laivo.

Kurie nesate Amerikos pilie
čiais ir neturite įrodymų savo 
pilietybės, skubiai rašykite sa
vo giminėms, kad prisiųstų gi
mimo metrikus. Vedusios mote
rys gauna užsienio pasą su pri
rodymais jų Vyrų Pilietybės.

Norinti palengvinti atvažiuo
ti savo giminei, kreipkitės iš 
anksto j Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm prirengti visus do
kumentus.

Northsaidės Lietuvių Astuonios 
progresyviškos draugijos rengia 
koncertą penktadienį, balandžio 
(april) 4 dienų, 7:30 v. v., didžiu
lėj Wicker Purk salėj, 2046 North 
Avė. Vakaro visas pelnas skiria
mas Lietuvos našlaičiams — dova
nų Velykų šventėms. Prašome ki
tų Northsidės draugijų tų vakarų 
nerengti savo pramogų.

—Komitetas

DEL IŠRENDAVOJIMO kambarys, 
1 arba 2 vaikinam; garu šildomas; 
llumboklt parko apielinkėj; su val
giu arba be valgio; prie laisvos 
šeimynos.

7838 So. Green St.
1 lubos iš fronto

JIESKO DARBO

REIKALINGAS —
BARBERYS, patyręs savo 

darbe į unijos barbernę.
Atsišaukite.

1604 W. North Avė.
I---------- :----------------------------------

$10 Į DIENĄ LENGVAI

Pranešimai
Pagelbės jums pagelbėti jūsų pa

cientams. Tas gorsetas yra labai di- 
dėlės vertės moterims po operacijos ga8 fcą įyj. Jjajp įr 
ir po gimdymo. Susineškite su Mrs. ■ i ’ ...
K. Hanskat, 1943 VVinnemac Avė., kada rengia, veikia
Chicago, III. Phone Sunnyside 3984. IririoAi**
Kaipo nursems, tai yra jūsų geriau-1 ar KVieCia,
sias dalykas. Mes norėtumėm susi
pažinti su lietuviškai kalbančia nur- 
se, kad suorganizavus pardavimą šio 
rūbo. Tai yra labai gera proga.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
vrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda- 

v a n ii »rkrv»TAi mas kas savaitė po dolerį-kitą, neiNAl JI ŽODŽIAI l ŽGANĖDINIMO nepatemysi kaip susidėsi užtektina 
------------- j pinige, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.“FOLEY PILĖS YRA GERIAU

SIOS kokias aš esu vartojęs, mano 
inkstai veikia daug geriau, kaip iš 
vartojau jas , fašo John W. Brogan, Į Lietuvos Socialdemokratų Parti- 
Adams, Mass. FOLEY PILĖS, yra jos Rėmimo Fondo Komiteto Chi- 
diuretic stimuliantas dėl inkstų, grei- cagoje steigiamasis susirinkimas 
tai prašalina nereikalingus kunus įvyks kovo 7 d., 8 vai. vak., Ray- 
nuo inkstų. Pabandykite juos šian- tnond Chapel salėje.
dien. Parduodamos visur. Prašau draugų ir simpatizuojan-

X. .D (ėių žmonių skaitlingai atsilankyti.
2835-45 Sheffield Avė., Liet. Soc.-Dem. Partijos

( hieago, III. Į r. Fondo K-to Sekr.
Marė JurgelonisRezidencijos tel. Van Buren 0294

Ofiso tel. Boulevard 9693 . x „“Birutės” repeticijosA A D l.’L “Birutės” choro repeticijos įvyk J V /A 01 ll I reguliariai kas ketvirtadienį M
Rasas Gydytojas Ir Chirurgas

Specialistas Motoriiko, Vyrišką, 
Vaikio <r visą chronišką Ura 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street.

VaJandosi 10—11 ryte; 2—-S pe piM 
7—8 vak. Nediliomlu 10—12 dieną

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0076. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialia 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

ksta 
[ark 

White Square Parko salėj. Pradžia 
8 vai. vak.

Jau yra pradėta mokytis naujas 
veikalas “Cukrinis Kareivis” — tri
jų veiksmų opera. Labai yra pagei
daujama,, kad buvusieji seniau biru- 
tiečiai dalyvautų viršminėto veikalo 
perstatyme.

Dabar gera proga “Birutėn” įstoti. 
Tegu kiekvienas Chicagos daininin
kas (kė) ketvirtadienį atvyksta į cho
ro pamoką. — Rašt. Z. K.

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgai 

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 iki 10 vaJ. j 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 ,

Telefonas Yards 0867

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas’’ 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

SLA. 134-tos moterų kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks ketver
ge, kovo 6 d., 7;30 vai. vak., Mc- 
Kinley parko svetainėj, prie 39-os 
ir Western avė. Visos narės ma
lonėkite skaitlingai susirinkti, nes 
yra labai svarbių reikalų, tarp ku
rių bus ir Pildomosios Tarybos 
balsavimas.

K. Katkevičienė, Sekr.

J IEŠKAU darbo prie barberio; 
esu patyręs, nepriklausau prie uni
jos; nepaisau kaip butų toli Chi
cagos ar už Chicagos.

Praneškite Ig. Paulauskis
1645 Wabansia avė. Chicago

J IEŠKAU darbo kaipo apvalytą
ja į privatiškus namus, $2.75 už 
vai. darbo

MRS. M. JUŠKO
656 W. 18 St. iš fronto, skiepe 
Arba klauskite M. Jurgelionis, 

Roosevelt 8500

7

Greitai parduodamas tavoras kiek
viename name, pilnas pasirinkimas 
gero maisto: muilo perfiunių, pa
gražinimo produktų, išsunkimų, 

rankŠlosčių, laikrodėlių, guminių 
tavorų, katologo prirengimas dy- 

<ai. Rašykit tuojau.
VVESTERN PROUCTS CO. Dept T-4 
606 N. Oaklcy Avė., Chicago, III.

Šitie lotai šią vasarą 
siduos ne mažiau kaip po $1000. 
Daug prastesnėse vietose men
kesni lotai parsiduoda po $800.

Pasiūlomi lotai randasi du 
blokai nuo Marąuette parko, ne
toli gatvekarių linijos. Puiki 
vieta apsigyvenimui. Greit au
gantis distriktas. Loto 
tik $600. Tai trumpam 
Vėliaus bus brangesni.

Užpirkite sau čia bent
tu tuojaus. Lotai parsiduoda 
taipgi ir lengvais išmokėjimais. 
Namai ant šitų lotų gali būti 
pastatyti pagal sutarties už 
cash ar lengvais išmokėjimais.

Norėdami paimti šituos lotus, 
kreipkitės į Naujienas, 
skite adv. Jurgelionio.

par-

kaina 
laikui.

du lo-

AUTOMOBILIAI

ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKU
J IEŠKAU Jono Tumoso; jis pa

ėjo iš Liet. Pajevonio valsč., Sto- 
laukio kaimo. 1910 metais gyveno 
pas P. M. Kaitį,* rodos ant North 
avė., Chicago ir ten su juo aš bu
vau suėjęs. Jis pats arbo jį žinan- 

viskąlieji duokite man žinią; už 
busiu dėkingas.

J. J. Kurtinaitis 
Box 517

CLE ELUM, WASH.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — inaliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, 
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės: ‘
BRIDGEPORT PAINTING 

H AR DW ARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

at-

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

rinkimą Soda Fountain, nuo mažiau
sių iki didžiausių ir puikiausių, su 
gražiais užpakaliniais barais. Jei 
jus turite saldainių ar aptiekos biz
nį ir norite pertaisyti savo biznj 
arba naują uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutines kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar
navimas.

ALBERT PICK & COMPANY 
208-224 W. Randolph St., 

Chicago, III.
Klauskit Mr. Matolas arba 

Mr. Sovoyas.

STOGDENGYSTĖ
Trijų stogų prakiurimas užstaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-18 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

100 GERIAUSIŲ išdirbiui© siu
vamų mašinų, $5, $10, $15, $20 ir 
$25. Penkiems metams garantuo
tos. Išmokėjimais. Pristatoma 
snr, 2 krautuvės.

970 Milvvaukee Avė.
1216 W. Chicago Avė. 

Monroe 4630

ISRENDAVOJIMUI

vi-

MOTERŲ

PARDAVIMUI karas Vilie 7 
pasažierių; arba mainysiu ant 
delikatesen krautuvės. Bile ka
da galima matyti. Pašaukite 
telefonu Lafayette 2884.

Klau-

REIKIA
dėl

PARDAVIMUI automobilius Whei- 
le. Visas gerame padėjime. Savi
ninkas išvažiuoja į Lietuvą, už tai 
nupirksite pigiai. Nepraleiskit pro
gos. Matyti galima nuo 10 vai. ry
te iki 7 vai. vak.

3439 86. Aiiburn Avė.

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigų, o jeigu turi 

namą, lotą ar kokios rūšies biznj ii 
nori parduoti ar išmainyti telefonuok 
Blvd. 4899, gausi teisingą patarna
vimą.

Motery ir merginų 
punch preso, darbas nuo štu- 
kų kuomet išmoks, valandos 
Nuo 7 iki 5, Iki piety suba
toj. T:

THE WASHBURN 
COMPANY

6126 So. La Šalie St.

PARDAVIMUI 3 karai, vienas 
marmon vasarinis 7 sėdynių, 1922 
metų; antras Fordas vasarinis, 
1924 metų; trečias Iludson žiemi
nis 1923 metų. Parsiduoda 
pigiai. Kreipkitės:

3300 So. Union Avė. 
2 lubos

PARDAVIMUI

labai

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 lotai 50x125, 
63-rd St. tarp Campbell ir Map- 
lewood Av. Svarbi priežastis par 
davimo, savininkas K. Dagis 
3313 So. Halsted St. Tel Yards 
1868

MQ*TERŲ reikia prie spėka 
varomų siuvamų mašinų. Prie 
darbų skurinių ir negrynai

Grojiklių pianų bargenas
Grojiklis pianas, su benčium, 
100 muzikos rolelių, piano lem
pa, muzikos rolelių kabinetas, 
paliktas storadžiui pardavimui 
už $145. 1389 Milvvaukee avė.

1 augštas

BELMOH MFG. CO.
1648 W. Van Buren

REIKALINGA našlaitė-mer- 
gaitė, apie 10-12 metų amžiaus. 
Duosime užlaikymą ir leisime 
mokyklon. Atsišaukite tuoj aus.

Dr. A. J. BERTAŠIUS, 
3159 S. Union Avė., Chicago, III.

EXTRA DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda bučernė ir grosernė 

geroje vietoje, biznis išdirbtas, ga
na pigiai. Sykiu pardavimui yra ir 
namų rakandai, norint galės pirkti 
sykiu. Parduosiu gana pigiai.

939 W. 33 Str. “

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų mūrinis namas po 5 kamb.; 
aukštas beismentas, garadžius; kai
na $3,500.

2 FLATŲ bizniavau namas, labai 
geroj vietoj bile kokiam bizniui; 
įmokėt $500.

Savininkas mainys ant bile ko
kio biznio, 
įniokėjimą.

3352 So*.’
Phone

priims Jotus už pirmą

P. SUROMSKIS 
Halsted St., Chicago 
Roulevard 9641

BARGENAS ANT BRIDGEPORTO

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MON KIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valandąi 
ir nuo 9 vakare iki 10 . '
Phone Boulevard 0696 

.......................——.......... ■■■>

ANT RENDOS 2 flatai po 5 
kambarius. Prieinama renda.

North Side. — Vaikų draugijėlės 
Bijūnėlio repeticijos bus kas šeš
tadienis kai 7:30 vai. vak. Visi Bi
jūnėlio nariai susirinkite šeštadie
nį pažymėtu laiku, kad mokytojui 
P. Sarpaliui ir režiseriui M. Dun
dulienei nereikėtų laukti.

—'Pirmininkas.

Kas turi knygučių veikalo “Pabaig
tuvės”, prašomi pranešti X. Saikui, 
1822 Waoansia Avė.

Atsišaukite:

915 W Cullerton St, Chicago

PARENDAVOJIMUI storas, 
geroj apielinkej tinkamoj siuvė
jo arba kurpio bizniui.

Ątsišaukite
2009 So. Halsted Str.

MERGINŲ indų plovėjų, $16 iki 
f?18 į savaitę.

JANITORKŲ, trumpos valandos 
$60 į mėnesį.

VEITERKŲ, $17 į savaitę.
MERGINŲ į dirbtuvę, 35—40c. į 

valandą.
MERGINŲ namų darbui, $16 į 

savaitę, kambarys ir valgis.
CHAMBERMEIDS^ $60 į mėnesį, 

kambarys ir valgis.
VIRĖJŲ, $25—$30 į savaitę.
MOTERŲ darbui į virtuvę, $18 
savaitę.
SOUTH PARK EMPLOYMENT 

BUREAU
4191 So. Halsted St.s

i

REIKIA mergaitės arba jau
nos našlės, apie 30 metų am
žiaus, prie namų darbo, 3 šei
mynoje, gera alga. Rašykite.

Petras Jakas, 310 Stephen- 
son Avė., Escanaba, Michigan.

Reikia —
MOTERŲ IR
MERGINŲ
30c I VALANDĄ
LENGVAS PAPRASTAS 
DARBAS.
Gali padaryti į savaitę $20.
Darbas nuo štukų.

JOSLYN MFG & SUPPLY CO.
3700 So. Morgan Str.

PARDAVIMUI bučernė, la
bai pigiai, turi būt parduota į 
penkias dienas. Turiu farmą, 
tokiu budu turiu greit parduo
ti.

8466 Vincennes Avė.

Namas 8 metai kaip statytas; ren
dos neša $200 į mėnesį; pečium 
šildomas. Parsiduoda už $18,000, 
apie $8000 cash, o kitus ant leng
vų išlygų. Kas norite geriausioj 
vietoj Bridgeporte nusipirkti gerų 
namą, pašaukite Wm. Gritenas 

3241 S. Halsted St. 2nd fl.
Tel Ęoulevard 5066

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė su namu, arba mainysiu ant 
mažesnio namo. Muro namas, 4 
ruimai ir krautuvė. Gera proga, 
pasinaudokit.

2519 W. 43 St.
Tel. Lafayette 4472

BARGENAS!
Pardavimui arba mainymui 

ruimų medinis namas ant 2 lolų, 
Gary, Ind. Mainysiu ant grosernčs, 
bučernės, automobiliams ar kitokių 
gerųdaiktų. Kreipkitės:

M. KUNEVIČIA
3150 Emerald Avė.

Tel. Yards 3188

6

PARSIDUODA pirmos klesos Bar- 
ber Shop. Viskas up to date. Prie
žastis pardavimo — du bizniu. Ly- 
sas 4 m. 2 m. Renda $25 i mėn.

Parduosiu pigiai. Kas pirmas, 
tas laimės.

4438 So. Fairfield Avė.

DIDELIS BARGENAS: 6 flatų 
mūrinis, po 5 kambarius, vana, 
elektra, pečium šildomas, gara
džius dėl 3 automobilių, geramę 
padėjime; kaina $20,000, pinigais 
$5,000; 4—5, 2—4 kambarių.

3136 So. Emerald Avė., 3 flatas

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė su namu, geroj vietoj, 
parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant kito namo. Atsišaukite: 
1621 S. Halsted Tl, Canal 1284

PARDUOSIU savo 5 kambarių 
medinį namų, nes apleidžiu šių ša
lį. Randasi prie Kolin Avė., netoli 
Archer Avė. Pigiai greitam parda
vimui Atsišaukite vakarais.
S. Bloom, 1524 So. Lawndale Avė.

PARSIDUODA grosernė labai ge
roj vietoj, kampinė, viena groser
nė ant trijų blokų; 4 ruimai pagy
venimui. Renda pigi.

Atsišalikit
4539 W. Van Buren

Tel. Van Buren 0733
PARDAVIMUI grosernė ir bu

černė, gerai išdirbta vieta; kas no
ri gerų vintą, atsilankykite tuo
jau; priežastis pardavimo — dvi 
bučernės; pagyvenimas ten pat. 
Savininkų galima matyti visados. 

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Bok 457

PARDAVIMUI —
2 FLATŲ MEDINIS ’ 
NAMAS,
BARGENAS —$2300.

2448 W. 34 PI.
I . --  .4........  , .......   -

PARDAVIMUI mūrinis 3 augštų 
kampinis namas, akmeninis 50 pė
dų frontas, ant 2 lotų.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas iš už
pakalio. Esu našlė ir priversta 
parduoti už pirmų teisingų pasiū
lymą. Atsišaukit 2900 Unipn avė.

2-ras augštas iš priekio.

MARŲUETTE MANOR
Moderniški i namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

Netoli lietuviško vienuolyno, tar
pe 63 gat. Kedzie ir Western Avė. 
2 lubų augšto muro namai, 2 po G 
kambarius pagyvenimai, augštas 

angliškas beizmentas, 2 sun parlo- 
rai, franeuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parodinės maudynės į 
sieną įmūrytos; aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusią skolą kaip rendą.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

BRIDGEPORTO BARGENAS
2 LUBŲ augšto muro namas, 4 

po 4 kambarius pagyvenimai. Hon
dos neša $100 j mėnesį. Kaina 
$10,500, įmokėti $3000, likusius ant 
lengvo išmokėjimo, namas randa- 

3123 So. Emerald Avė.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

si

BUDAVOKIT DABAR
Mes suteiksime jums žemiau

sias kainas dėl bungalow arba 2 
flatų namų, šaukite

Calumet 1079

PARDAVIMUI labai gražus 
augštos vertės kampas, 2 augš- 
tų namas 6100 So. Talman Avė.

Victory 3388
I------------ .---------------------------------------------

BARGENAS. Pardavimui naujas 
mūrinis biznio kampas, 2 krautu
vės ir 1 tuščias lotas. Grosernė, 
bučernė ir masstinių tavorų krau
tuvė. Netoli Grane Co., į rytus 
nuo Kedzie Avė., arba mainysiu į 
mažesnį namų.
F. L. Majka, 2705 So. Kolin Avė.

ŠTAI JŪSŲ PROGA.
Turėti savo farmą labai pi

giai. Kam mokėti brangią kainą 
už žemę, kad įgijus savo farmą, 
jus galite pirkti 40 akrų ar 
daugiau puikioje Lake Huron 
apielinkėje, netoli Alpena, Mi
chigan, už $10 akerį, labai leng
vomis sąlygomis. Puikus kli
matas, gera vieta žuvininkavi- 
mui, gera žemė dėl vaisių, daug 
drėgnumo, lengva' išdirbimui. 
Jei informacijų rašykite, Ha- 

rold F. Scovel, 139 N. Clark St., 
Chicago, III. 
t------- --------------------------------

PUIKI mūrinė cottage ant kam
pinio loto, prie 32 gatvės ir Par
nel), G dideli kambariai, taipgi 2 
kambariai skiepe, lotas 30x125, ga
ru šildomas, tik $6000 greitam par
davimui.

TRUSTEES SYSTEM 
818 W. 63 St.

Tel. Wentworth 4964

8 FLATAI ir kampinė krautuvė 
Presinių plytų namas, 3200 Wallace 
St., flatai pečiais šildomi, krautu
vė garu šildoma, naujai dekoruota, 
įplaukų $3,500 į metus, reikia 
$10,000.

TRUSTEES SYSTEM 
818 W. 63 St.

Tel. Wcntworth 4964

TO NEGALITE PRALENKTI 
Marųuette Manor, netoli 63 gal.

5 kamb. ir vana ant 1 augšto, 2 
kamb. ir vana ant antro, aržuolo 
trim., karštu vandeniu šildomas; 
lotas 30x125, pinigais $2500. Maty- 
kit Miss Wagner, Prospect 8700.

MOKYKLOS
Specialis Pasiūlymas

Įsirašykit kol šis pasiūlymas yra 
geras. Dressmaking ir Millinery 
kursas už $25. Tinkamas iki ko
vo 15. Atsineškite šį apskelbimą. 
Reguliaris kursas Designing, siu
vimo ir pattemų kirpimo.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III. 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian
die j

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St.
Užpakaly rraalt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais


