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Turkija vėl neliesim 
talkos sutarties

L../

Prancūzai užėmė 6 miestus
Varo talkininkų laivus iš Smyrnos
Centralinčs Amerik. resp. susitaikė

Taikos su Turkija Turkai varo talkininky 
nepadaryta laivus iš Smyrnos

Turkai atsisakė prisižadėti, kad 
jie pasirašys sutarti be de- 
fybų.

PARYŽIUS, vasario 6: — 
‘ Premjero Poincare pastangos 

prirengti pasirašymą taikos su
tarties su Turkija nors pasku
tinėj minutėj, nuėjo niekais, 
Ismet Pašai nutarus grįsti į 
Angorą.
Atsisakydamas pasirašyti An

glijos reikalaujamą prižadą, 
kad jis priims taikos sutartį be 
tolimesnių derybų, Ismet su
naikino paskutinę viltį greitos 
taikos tarp Turkijos ir talki
ninkų. Karo debesys vėl ren
kasi ant artimųjų rytų.

Anglijos valdžia pranešė 
Francijos valdžiai, kad ji nebe
veš daugiau jokių derybų su 
turkais ikT'jie nepasirašys pri
žado pasirašyti visą sutartį be 
jokių permainų ir be jokių to
limesnių ginčų ir svarstymų.

Turkai apleido Lausanny _ <_
Bet derybos tęsis ir toliau, nes 

niekas nenori karo.

LAUSANNE, vasario 7. — 
Turkijos delegacijos galva 

Ismet Pa ša apleido I^ausanną 
ir išvažiavo į Angorą šįryt. Be 
kitų delegacijos narių išvažiavo 
ir keli žurnalistai. Tečiaus Tur
kijos delegacijos sekretoriusi 
pasiliko Lausannoje.

Rusijos užsienio reikalų m i- 
nisteris čičerinas šiąnakt išva
žiuoja į Maskvą.

Taigi 79 dienos nuolaIdilių 
derybų apie padarymą taikos 
artimuoseYrytuose nuėjo nie
kais, nes prie jokio susitarimo 
neprieita. Turkai, kurie išpar- 
žių atmetė taikos sutartį, pas
kui buvo sutikę ją pasirašyti 
padarius joje niekurias permai
nas, bet dėl tų permainų nesu-, 
srtaikinta ir turkai vėl atsisa
kė pasirašyti taiką.

Tečiaus, kaip išrodo, nė vie
na šalis nenori karo, todėl de-, 
rybos ir toliaus tęsis kad kaip- 
nors padarius kad ir lopytą 
taiką. Betgi nemanoma, kad, 
ką galima bus nuveikti iki Is- 
met Paša nesugrįš iš Angoros, 
kur jis turės pasitarimų su sa
vo valdžia ir galbūt gaus nau
jų instrukcijų. Be to susitaiki- 
maa su turkais darosi vis sun
kesnis, nes Angora pradeda vis 
griežčiau elgtis ir bando griež
čiau pasistatyti.

Apsimainė ratifikacijomis.
BERLINAS. Užsienio rei

kalų ministerijoj ministeris 
Rosenberg ir ambasadorius 
Krestinski apsimainė ratifika
cijomis Rapollo sutarties tarp 
Vokietijos ir Rusijos.

Kaina 3c
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Talkininkai tam priešinasi.

KONSTANTINOPOLIS, vas. 
7. — Turkijos komanduotęjas 
Smyrnoje pranešė talkininkų 
karinių laivų komanduo tojams, 
jog jis turi įsakymą vykinti jų 
pašalinimą iš uosto, jei jie ne- 
išpildys Turkijos įsakymo ap
leisti Smyrnos uostą iki sep- 
tintadienio.

Talkininkų komisionieniai 
pasiuntė aštrų protestą prieš 
tokį reikalavimą ir prigrūmo
jo rūsčiomis pasekmėmis, jei 
turkai bandys vykinti įsaky
mų prievarta.

Francijos konsulas Sniymo- 
je praneša, kad Prancūzų kolo
nija ten yra labai nusigandusi 
nuolatos blogėjančios padėties 
ir jis prašo leidimo visus Fran
cijos piliečius susodinti į Fran
cijos karinius laivus Smyrnoje.

Vietos laikraščiai paskelbė 
Konstantinopolio komanduoto
jo visiems oficicriams, tebešau
tiems ar pasitraukusiems įsa
kymą tuojaus užsiregistruoti.

Anglija nepaisys įsakymų.
LONDONAS, vasario 7. — 

Autoritetingai šiandie pasaky
ta, kad Anglija mano nepaisy
ti Turkijos ultimatumo, įsa
kančio talkininkų kariniams 
laivams apleisti Smyrną. Mūšių 
paliaubos sutarty nesą draud
žiama ten laivams pasilikti ir 
anglai visai nemano tą uostą 
apelisti.

Francuzai užėmę 6 miestus
Siūlė Vokietijai taikintis, bet 

Vokietija pasiūlymą atmetė.

LONDONAS, vas. 7. — Dai
ly Chronicle Dusseldorff ko
respondentas sakosi patyręs iš 
ištikimų šaltinių, kad Franci- 
ja pereitą savaitę -pasiulusi 
Vokietijai evakuoti Ruhr dist- 
riktą ir suteikti Vokietijai 
dviejų metų moratoriumą, jei 
Vokietija gaus £325,000,000 
paskolą ir iš tos paskolos ati
duos Francijai £125,000,000 
(apie $600,000,000). Vokietija 
tą pasiūlymą atmetusi.

Iš Cologne pranešama, kad 
francuzai supa Anglijos oku
pacijos zoną Pareiny, užimda
mi Lennop, Lippe, Swaben, 
Wennelakerchen, Overalh ir 
Born.

(Kita žinia skelbia, kad fran
cuzai užėmė ir Mannheim).

3 žmonės nunuodyti.

LOS ANGELES, Cal., vąsa- 
fiMr -- Vienuose namuose ra- 
stp/lavonas vieno vyro ir dvie
jų moterų. Manoma, kad jie 
tapo nunuodyti.

>

Gentralinės Amerikos res Mugąs kalba kongrese.
publikos susitaikė

WASH1NGTON, vasario 7. 
— šiandie Centralinės Ameri
kos respublikų 
savo paskutiniame posėdyje 
pasirašė taikos ir draugi ngu- 
no sutartis, 11 kitų sutarčių ir 

3 protokolus. Susirinkime pir
mininkavo valstybes sekreto
rius Hughes. Konferencija tapo 
sušaukta gruodžio 4 d. prezi
dento Hardingo pakvietimu. 
Joje dalyvavo penkios respub- 
ikos — Guatcmala, įsi Salva- 
dor, Hondūras, Nicaragua ir 
Costa Rica.

Respublikos 'be kitko sutarė 
nesimaišyti į viena kitos vidu
rinius reikalus, neduoti jokios 
lagelbos kitos respublikos su
oleliams, taipjau sumažinti' 
armijas. Tapo sudaryta komi
sija rišti galintiems kilti nesu
sipratimams tarp tų respubli- 
<ų; taipjau lapo padaryta ke
čias kitų svarbių susitarimų.

Tos respublikos nuolatos 
tarp savęs kivirčijosi ir nors 
nekariavo, bet ir tikros taikos 
niekad tarp savęs neturėjo, 
ielios jų buvo sutarusios vie
nytis, bet iš to nieko neišėjo. 
Dabar galbūt tie amžini kįvir- 
čiai jau užsibaigs.

Areštuoja komunistus 
Italijoje

Šimtai areštuoti, kad sustabd
žius jų agitaciją.

RYMAS, vasario 7. — Išlei
dus komunistų internacionalui 
atsišaukimą kovoti su fašistais 
visose šalyse ir taipjau Itali
jos komunistams išleidus atsi
šaukimą prieš savo šalies fa
šistus, kurie patapo diktato
riais, fašistų valdžia griebėsi 
aštriausių priemonių prieš ko
munistus. Daugiau kaip 100 
komunistų vadovų tapo areš-
tuota visose Italijos dalyse ir 
areštai ir kratos nesiliauja. Vai 
džia ypač stengiasi pagauti va
dovus. K

Policija skelbia, kad ji ra
dusi svarbių dokumentų, kurie 
rodą, kad komunistai suokal- 
biauja nuversti valdžią. Taip
jau %esą rasta daug ginklų>*ir 
botaibų.

Fašistų milicija jau pradėjo 
veikti.

Prašo priimti susitarimą su 
Anglija dėl skolų.

WASIITNGTON, vasario 7.
konferencijtr*-- šiandie bendrame kongreso

susirinkime prezidentas Har- 
dingas pridavė susitaikimą su 
Anglija dėl atmokėjimo karo 
laiku užtrauktų skolų ir papra
šė kongreso tą susitaikimą pri
imti.

Tuojaus lapo i abu butus 
įnešti atatinkami biliai apie to 
susitaikimo priėmimą ir ma
noma, kad jie bus neužilgo pri
imti, nes tų bilių svarstimams 
bus duota pirmenybė.

Priduodamas susittaikimą 
su Anglija dėl skolų preziden
tas kartu prašė kongreso kuo- 
greičiausia priimti jau seniau 
administracijos paduotą preky
bos laivyno subsidijos bilių, 
dėl kurio kongresas vis dar ne
įstengia susitaikinti. Preziden
tas sako, kad to biliaus priė
mimas yra labai svarbus žings
nis sustiprinimui Amerikos 
prekybos laivyno

Anglija, prezidento praneši
mu, kartu su neužmokętomis 
palūkanomis, Amerikai yra 
skolinga $4,604,123,685.74. An
glija turės užmokėti grynais 
pinigais $4,128,685.74. Už visą 
tą Skolą Anglija išleis ir ati
duos Amerikai bonų už $4,600,- 
000,000. Tie bonai turės būti 
atmokėti metinėmis vatomis 
per 62 metus. Išpradžių jie neš 
3 nuoš. palūkanų, bet po 1932* 
m.' jie neš 31/) nuoš. iki nebu\ 
užbaigtas mokėjimas.

$5,000,000 už streiką
ST. LOUIS, Mo., vas. 7. — 

Missouri Pacific geležinkelių 
dirbtuvių darbininkų streikas 
pereitą vasarą kompanijai at
siėjo tiesioginiai $2,000,000, be 
to dalei streiko ji turėjo pirk
ti 15 naujų garvežių, kurie jai 
kainavo $3,000,000.

PINIGŲ KURSAS
Vakar vasario 7 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 26,009 daierių 
banką buvo dcaitama Antarik** pini- 
Kais šitaip!

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.68
Austrijos 190 kronų................... %c
Belgijos 100 frankų ............... $5.55
Danijos 100 frankų .................$18.95
Finų 191 maiMų.......................... $?.5O
Francijos 100 frankų................ $6.28
Italijos 100 lirų . ..................... $4.86
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenlaj 100 mafkių.......................
Norvegijos 100 kronų'...........  $18.57
Olandų 100 guldenų ........... $39.62
šveicarų 100 markių ...........  $18.83
Švedijos 100 kronų........ ......  $26.68
Vokietijos 100 markių

Rusija nesitiki karo
Ji kalba dabar tik kaip išvengti 

karo.

MASKVA, vas. 7. — Dabar, 
kada pairimas Lausannos kon
ferencijos tapo patvirtintas, 
greitai » persimainė politinių 
kalbų kripsnys. Visi žmonės, 
žemo ar augšto laipsnio, kal
ba ne apie karą, bet reikalin
gumą išventi karo. Ar Turki-‘ 
ja kariaus, ar ne, Rusija jokia
me atsitikime nesi maišys tuo- 
jaus į karą, jei to galima bus 
išvengti.

“Karo nebus,” sako Rusijos 
augšti valdininkai ir net čio- 
naitiniai turkai kalba tatai. 
“Mes turime pasiduoti laiki
nai, kaip kad Rusija pasidavė 
Vokietijai ir pasirašė Brest- 
Litovsko sutartį,” sako turkai. 
“Mes turime pasekti Rusiją. 
Musų laikas ateis.”

Jzvestija randa nusiramini
mą tame, kad dabartinė padė
tis turi Turkiją priartinti prie 
Rusijos. Izvestiįa sako, kad 
buvimas Anglijos laivyno Dar
daneluose yra tik demon
stracija. Anglija ir Cjraikija 
ne taip lengvai nutars pradėti 
naują karą. “Anglija neturės 
drąsos sukelti visus rytus prieš 
save,” tikrina laikraštis. Jis 
sako, kad Turkija visuomet 
turi atsiminti, kad jos ištiki
mu draugu yra tik Rusija ir 
vėl įspėja, kad ji nenaikintų 
to draugingumo persekiojimu 
komunistų.

j.--------------- . \
A

Motery ruby siuvėjai . 
streikuoja.

Reikalauja panaikinti darbą 
nuo štuMų.

NEW YORK, vasario 7. — 
Dress and Waist Makers’ 
Union viršininkai paskelbė, 
kad šiandie sustreikavo nuo 10, 
000 iki 30,000 darbininkų, tos 
unijos narių Bet fabrikantų 
asociacijos, kuriai priklauso 
apie 600 dirbtuvių, preziden
tas Flam sako, kad streikas nė
ra tiek labai išsiplėtojęs.

Streikas tapo paskelbtas 
įvykinti reikalavimui įvesti sa
vaitinę. algą, vieton darbo nuo 
štukių.

NEW YORK, vąsario 7. - 
Didelė sniego audra suparali- 

I žavo judėjimą visame New- 
•Yorke. iSSniego prisnigta iki 9 
coUų gilumo..

Visky atiduoda prohibicijai
Bet nepaiso apie žmonių teises.

WASIIINGTON, vas. 7.
Jungt. Valstijos vikinimui pro- 
hibicijos yra išleidusios jau 
$31,000,000. Tam pačiam tiks
lui federalinės valdžios tapo 
užvesta kriminalinės bylos 
prieš 71,000 žmonių, o civili
nės bylos prieš arti 5,000. Pa
baudomis surinkta virš 
$5,000,000, o daug žmonių pa
sodinta kalėjimam Bet prohi- 
bicija veikia tik nuo 1920 m.

Tečiaus visai kitaip valdžia 
elgiasi kada dalykas einasi apie 
žmonių teises. Prieš 1870 m. 
lapo priimtos dvi pataisos prie 
konstitucijos — - 14 ir 15-ta. 
Vienas jų suteikia balsavimo 
teises visiems piliečiams, bū
tent negrams, o kitas nustato, 
kad atstovybė kongrese tos 
valstijos turi būti sumažinta, 
kuri varžo balsavimą. Nors 
jau praėjo daugelis metų, bet 
nieko nebuvo daryta, kad tuos 
priedus prie konstitucijos vy
kinus ir tapi nebuvo paskiria 
nė vieno cento.

Tuo gi tarpu tie priedai prie 
konstitucijos pietinėse valstijo
se nėra pildomi ir daugely vie
tų negrai neturi balsavimo tei
sių. Ir jeigu pildyti 15-tą prie
dą, tai priseitų daugelio pieti
nių valstijų atstovybę kongre
se sumažinti arti pusės.

Už laužymą prohibicijos 
žmonės yra gaudomi, baudžia
mi ir grūdami į kalėjimus ir 
tam skiriama milionai dol., o 
apgynimui žm. teisių neišleid
žiama ne vieno cento. I>augiau 
to, niekurię kongresmanai ban
dė šį klausimą pakelti kongre
se, bet nežiūrint ką jie ne vei
kė, prie ko- jie nesikreipė, jię 
neįstengė net ir pakelti tą 
klausimą, kad gavus tarti žo
dį tame pačiame kongrese, ku
ris taip uoliai rūpinasi probi- 
bicija. Buvo atsikreipia ir 
prie prezidento Hardingo dėl 
varžymo negrų teisių, bet ir iš 
jo nesulaukta jokio įstatymo.

WASH1NGTON, vasario 7. 
— Mušis tarp 15 prohibicijos 
agentų ir 20 munšainęrių išti
ko ties Walmit, Md. Mušis tę
sėsi tris valandas iki munšai- 
neriai pritruko amunicijos. Ta
da jie pabėgo į mišką. Vienas 
munšainęrių tapo pašautas ir 
paimta didele munšaino dirb
tuvė.

Priminimas

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

1739 So. Halsted St, Chicago, HL

Ji^s, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 
Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

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

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

No. 33

Amerikiečiai kriviai su
grįžo iš Europos

SAVANAI!, Ga., vas 7. — 
Paskutiniai amerikiečiai karei
viai Europoje šiandie sugrįžo 
namo, šiandie į čia atplaukė 
armijos transporto laivas St. 
Miliiel, atgabenęs paskutiniuo
sius Amerikos okupacijos ka
reivius iš Parcinio, Vokietijos. 
Juos pasitikta labai triukšmin
gai. Daugelis tų kareivių jau 
penketą metų nebuvo matę 
Amerikos.

Francuzai užėmė dar 3 
Vokietijos miestus % . . . .

Stengiasi pasigriebti audmenų 
pramonės centrą.

ESSENAS, vasario 7. — Vo
kiečių informacijų biuras skel
bia, kad francuzai užėmė Len- 
nep, Reino audinyČių miestą, 
taipjau Krebsoege ir Bergisch- 
Born, du netolimus mažesnius 
miestus.

Kaip matytis, franeuzų užė
mimas šių miestų yra pastau
gi apsaugoti ir užimti Eiber- 
feldą ir Barmen, kurie yra 
audinyčių centrais.

Naujas užėmimas Wupper 
klony tapo padarytas pagalba 
9Č0 kareivių. Nors vokiečiai ti
kėjosi, kad tie miestai bus už
imti ir apie tai įspėjo gyvento
jus, bet atėjimas kareivių vis
gi pagimdė nemažą sujudimą. 
Wupper klonis turi apie 500,- 
OOO gyventojų, kurių didžiuma 
oiii>a tt»4<9iiiy\z4t>‘'.se. -

Francuzai tvirtina, kad jie 
užėminėja miestus nubaudi
mui vokiečiu už sutrukdymą 
internacionalinių traukinių.
Naujas geležinkeliečių streikas.

S1RASBOURG, vasario 7.-^ 
Francuzai areštavo geležinke
lių distrikto inžinierių ir ()f- 
fenburg pašto viršininką. Ge
ležinkeliečiai tame distrikte 
tada metė darbą.

šiandie — dalinai apsiniau
kę ir šalčiau į vakarą.

Saulė teka 6:58 v., leidžiasi 
5:12 v. Mėnuo teka 12:31 v. n.
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Klaipėdos Žinios.
Klaipėdoje, taigi visai nauja organizacija. 

Lenkai smarkiai skverbiasi į Be to Lietuvoje ' yra dvi gim- 
Klaipėdą. Trumpu laiku jų šu- nazistų organizacijos, 
lai Kramtai, Jahnai, Aukštuo-, “ateitininkų 
laičiai ir kiti sudarė 3 bendro
ves prekybai tarp Klaipėdos, 
Lietuvos ir Lenkijos: Mempol, 
Memlitpol, Memkowa (Mėmei 
Kovvno VVarschau) Polnische 
Petroleum — Kommanditgesell- 
chaft Graf Benedikt Tyzkewi- tur savo laikraštį arba orga- 
ca (Raudondvaris). Bendrovių ną, 
kapitalas nedidelis. Jų tikslas nosį kartą, knygutės pavidale, 
tėra parodyti pasauliui, kad 
Lenkai turi Klaipėdoj

Lenkų lizdai

, būtent 
h ir “aušrininkų.” 

Toliau yra ten plačiai žinoma 
“pavasarininkų” jaunimo drau
gijų organizacija, kur įeina di
dis skaičius mažesnio mokslo 
Lietuvos jaunimo.

Katra toki organizacija vis

Lietuviai Rygoje
Prieš didyjį karą Rygoje lie

tuvių buvd apie 50,000. Buvo 
du gerai gyvuojanti laikraš
čiai; o kaikada ir trečias pasi
rodydavo. Buvo keletas lietu
viškų mokyklų, keletas drau
gijų, būdavo daugybė lietuviš
kų vakarų, teatrų ir tt. Baisu
sis karas išdraskė tą lietuvių 
lizdelį, o jo narius išblaškė po 
visokiausius pasviečius. Šian-

dien Rygoj vėl susispietė maža 
lietuvių šeimynėlė. Nors labai 
silpnai, bet visgi stengiasi at
gaivinti apmirusias draugijas, 
treti metai laidžia laikraštį 
vardu “Rygos Balsas,” kuris 
tvirtai gina ir atstovauja lie
tuvių reikalus. Tame “R. B.” 
Nr. 2-me 1923 m. kažin koks 
Lietuvos Artojas aprašo savo 
atsitikimą pas Latvijos prezi
dentą Čakstę, kuris kitąsyk 
mokindamasis Mintaujoj drau-

gavęs su lietuviais ir net lie
tuviškai mokėjęs; dabar jau 
kalbėti begalįs, tik skaityti dar 
mokąs. Latvijos prezidentas 
išsireiškęs, kad laikui bėgant 
lietuviai turėsią susiartinti su 
latviais.

Latvija — gausi gražiais ir 
turtingais miestais, prieplau
komis, upėmis ir tt. buvo ir 
bus vieta, kuri traukė ir trauks 
į save visokias gerumas i^ Lie
tuvos. —Pranės brolis.

4RAB0RIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu autoMo- 

ilius visokiems 
eikalams. Kaina 
•rieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

4el. Yards 1138

HTANLEY P
MAŽEIKA

S. L FABIONAS CO.

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

ANT NAUDOS.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.kuris eina taip kas mė-

Mums geriausiai atsako nau- 
daug jai susitvėrusios Jaunimo Or- 

ukiškų interesų. Stebėtina yra, ^anizacijos dvasia, kiek mes 
kad tftm darbui padeda šalo jos esame supratę iš to jau- 
visos eilės parsidavėlių ir iki nimo straipsnių, tilpusių laik- 
šiol rimtų žmonių, tarp jų lie- ‘ raščio 
tuvis Vaikys ir Lietuvos gar- priede 
laivių b-vės vedėjas grafas 
Aleksandras Tyszkevvicz. Len
kų veržimasis į Klaipėdą vis 
labiau kiršina gyventojus.

“Lietuvos Ūkininko” 
Jaunimas”. Pagal mu

sų nuomonę kožna musų jau
nimo draugystėje turėtų lai
kyti bent po vieną egzemplio- 
rį šito “Jaunimo” laikraščio, 
be to “Pavasarį”, “Trimitą”; 
tiek kuo mažiausiai”.

Lietuvos Jaunimo Sąjungai 
vertėtų su Klaipėdiškiais už- 
megsti ryšių. J. K—as.

GALYBES ĮVAIRUMU
Muzikos, dainos, komedijos ir šokiai rengia

DRAUGIJA “LIETUVOS ŪKININKAS"
Nedėlioj, Vasario-February 11 dieną, 1923 m.

M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd PI

Prasidės 6:30 v. v.
Dalyvaus M. Juškevičius, virtuozas-smuikininkas ir K. Sabonis gar

sus dainininkas. Paminėjimas jų vardų jau duoda plačią reikšmę. M. 
LeškeviČius suloš labai juokingai “Motiejuką”. Taipgi bus sulošta šauni 
komedija “Daina be galo”. Pagalinus gražus šokiai ir kitokios pramo
gos duos visišką pasigėiėjimą ir linksmybes paskutinį vakarą prieš už
gavėnes. Visus maloniai kviečia atsilakyti

DRAUGIJA LIETUVOS ŪKININKAS.

K. S. JURGELIŪNIS
ADVOKATAS

Vakarai*

Tik vienam 17 
vaikinui pasise- 
jegas pastačius 
kranto ir nu-

žvejų 
gruo- 
audra

Vagystės Klaipėdos uoste.
Vagystes Klaipėdos uoste ne

gelbėjimo luo- 
22 valandoms 
su šešiais j li
pas Juodrantį.

“Prūsų Lietuvių Balsas” 5 
\Nr. sausio 7 d. apie “Lietuvos 

Jaunimo Sąjungą” rašo: ”... 
“Liet. Jaunimo Sąjunga” yra 
pernai metą tiktai įsikūrusį,

“Pr. Liet. Balsas” apie “Lie 
tuvGS Jaunimo Sąjungą”.

4 b
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i
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ATSILIEPK ŠIANDIEN ADRESU

jog jau ne viena firma nebe
nori savo prekes per šitą uo
stą diriguoti ir jokia apdrau
dimo bendrove nesiima ją ap
drausti. Tai *ar nerodo vyriau
siojo komisaro nesugebėjimą 
tokį mažą kraštą valdyt?

Apšvieta-—Kultūra-‘T urtas•f.
■ i

JUODKRAiNTIS. 11 
nuskendo. Ketvirtadienį, 
džio 14 d. siautė didi 
ir tūlas motorinis laivas/ pri
krautas kalkių tapo audros 
užspetas. I^aivas prakiuro ir 
paskendo. Laivo įgula, 12 vy
rų sulipo į du 
toliu. Perėjus 
vienas luotelis 
reiviais atvyko
Už kokių šešeto kilometrų nuo 
Juodkrančdo jis liko apvers
tas. Jūreiviai mėgino dar įsi
kibti į apverstąjį luotelį, bet 
bangos juos nuplėšė šalyn,<ir 
jis nuskendo, 
metų amžiaus 
kė paskutines 
priplaukti prie
vykti pas kuopų sargą, kur jis 
iš nuovargio apalpęs ir tik po 
kiek laiko tapo atgaivintas. 
Duota tįsojau žinia Klaipėdon 
ir netrukus vienas garlaivis 
išsiskubino/ bet nieko jau ne
berasta. Antro laivo neberasta 
nė. A

Spaudos laisvė. Iš patikimų 
šaltinių sužinota, kad Krašto 
Direktorija nutarusi uždaryti 
“Prūsų Lietuvių Balsą.”

Momroe gat. arti Stato 
Beperstogjhis Vodevilius 

šeStml., Sekmnd.
Šventėmis

45 ir 22c (ir taksai). 
Šcjm. ratilams 

10c (išskiriant šeštad., 
sekm-ad. įr šventes.

Dideli komediniai aktai ir 
J krut. paveikslai.
Kur gauni pilną pinigą vertę.”

Tik Bordeno
Parinktinė Pieninė

gali pagaminti 
Bordeno Parinktinj Pie
ną ir Bordeno Parinkti
nė Pieninė yra pati pir
mutinė moderninė sani
tarais pieno gamykla

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

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Haisted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Haisted St.

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

iki 12 ryto.

AUŠROS BENDROVE yra padarius pienus ir 
pradėjus didelį milžinišką darbą, kuris Bend
rovės. nariams ir visiems lietuviams atneš 
didžiausią naudą - kaip jių dvasiai, ją . protui, 

A *

taip ir jų.'turtui J ">
Aulros Bendrovės veikimas apims abudu 
kontinentų, Europą ir Ameriką,-visą lietuvišką 
pasaulį.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552 '

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

K
MyO 1 TAI YRĄ UOLA, ANT ku-Y I O rios “AUŠROS” BENDROVE IV B IB jHį stato savo “Bažnyčią” ir “pek

los vartai jos nepergalės”— Su 
KNYGOS pagelba Aušros Bendrovė sukraus sau ir 
visiems lietuviams visus dvasiškus ir svietiškus turtus

AMERIKOJE Aušros Bendrovė ' 
yra savininkė didžiausio knygų tur
to, , nes turi kaipo savo nuosavybę vi
sas knygas kokios buvo Amerikoje 
išleistos ir turi atpirkus didžiausias 
knygų sankrovas iš A. Olszevvskio ir 
iš Naujienų. Šito knygų turto vertė 
siekia $150,000.00..

LIETU VOJE Aušros Bendrovė, su
sidėjusi su sau giminingomis Lietu
vos bendrovėmis, ketina leisti daugy
bes naujų knygų, ypatingai-gi užsi
ims leidimu mokykloms vadovėlių, 
v/ .. ~-- ----- ; ' . <

Kiekvienas tikras Lietuvos sūnūs pri
valo tapti Aušros Bendroves Nariu,

Aušros Spaudos Bendrovė
1614 W. 46th St

w'

Chicago, Ui

Tel. Randolph 47J>8

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Vala'hdos: 9 ryto ’iki 5 pa pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

- - *

Tel. Haymarket 3669k
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambarys 306. Home Bank Bldg., 
Kamp. Mihvaukee lt Ashland Avės 

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

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

įerman P. llaase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Comm’erce
133 W. Washington StM 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

ADOLPH E.
STASULANI 

' ADVOKATAS 
Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

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

/ VAKARAIS
3236 So. Haisted iprect. 

(Eagle Music (Jo.)
Telef. Boulevard 6737

? J. P. WA1TCHES 
LAWYER Lietuviu Advokatą* 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn S t., 

Telephone Dearborn 609h 
Vakarais: 10736 S. Wa* atk A**.

Tel.: Pūliniai! 6377.
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Racine, Wis.
Sll-

buvo

komis ir mašinomis

2

Newark, N. J.

DETRDIT, MICHIGAN

5

Kviečia •
Liet. Prog. Dramos Draugija. «■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Telefonas Yards 1119

Telefonai:

Tel. Pullman 5432

Jokiu Budu—Nepraleisk Šito

Telephone Yards 5834

DR. F. MATULAITIS DR. P. G. WIEGN ERAMERIKOS
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš

LINIJA ryU ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

-

at- 
teikiu

8709 Jos. Campau Avė.
DETROIT, MMB.

Tel. Market 6234, Mankei 4526 I

■  —.......................nw-'■»■■■< * ■< i 1

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

. i.' ihmpuhii i ■ji i h 
Telefonas Boulevąrd 7042

HL G. Z. VEZELIS

pamokos. Mokina d. M. Sa
dauskienė kas penktadienio va

lį karą 7:30 vai. Sandaros Kliu- 
=ii be. Mokyklėlę lanko 15 žmo

nių. Lai tik ir daugiau vietos 
I lietuvių naudojasi proga pasi-

ŠIA. 100 kuopa buvo 
ruošus balių vasario 1 <1. Union 
Hali. Prasidėjo 2 v. po pietų 
ir tęsėsi iki 9 v. v. Publikos 
buvo prisirinkę nemažai. Be 
šokių buvo dar licituojama 
knyga ‘ILyties mokslas”, kuri 
teko S. Gedumbauskui. Atmo
kėjus vakaro išlaidas liks gry
no pelno virš $30.00.

Tą pačią dieną išryto buvo 
100 kp. mitingas. įsirašė du 
nauji nariai: A. Burnytė ir S. 
Rimkus. Išklausius atstovų ra- 
portų iš buvusio steigiamojo 
suvažiavimo sausio 21 d., ku
riame sutverta ŠIA. Wisc. val
stijoje apskritis, susirinkimas 
užgyrė atliktą didelį darbą. 
Naujojo apskričio yra nutarta 
ruošti teatrą-koncertą ir drau
gišką vakarienę Racine, Wis., 
vasario 25 d., Turner Hali sa
lėj. Kenoshos lietuviai drg. Vai
telio vedami išpildys koncer
tinę dalį, racinieČiai su mil- 
waukiečiais bendrai suvaidins 
scenos veikalėlį. Iš Chicagos 
bus pakviesti kalbėtojai.

Sandaros Kliubas gyvuoja 
gerai. Išpradžių, kol viskas dar 
buvo ruošiama, atrodė silpnai, 
bet dabar susitaisė visus rakan
dus, išpuošė kambarį — vi
sos progresyviškos kuopos per
sikėlė laikyti mitingus. Vienas 
dar girtinas darbas, visiems 
naudos nešąs, kuris tik nori 
naudotis, tai — lietuvių kalbos

T. M. D. 121 kuopa įsigijo 
12 naujų narių. Visi nariai 
stengias kad kiek galint dau
giau dolerių surinkus ir už 
juos išleidus “Pasaulio Istori
ją.” Tos kuopos mitingas įvyks 
Sandaros Kliube vasario 11 d.,

v. po pietų. —Meldinietis.

Sausio 28 d. vietos lietuvių 
masiniame susirinkime nutar
ta iškilmingai apvaikščioti Lie
tuvos nepriklausomybės pen
kių metų sukaktuves vasario 
16 dieną. Išrinkta komisija su- 
taisymui programo ir agitaci
jos vedimui
Antulis, J. Sereika, 
rėčkas ir M. Truska. Komisi
ja laikė keletą

S. Daunora, V.
M. Dva-

Spaudos darbininku pa 
dėtis Lietuvoje.

Nors dar nėra galutinai su
registruoti spaudos darbinin
kai, bet manoma, kad jų visoj 
Lietuvoj bus apie 500 žmonių. 
Čia spaudos darbininkais vadi
nu visus tuos, kurie, taip sa
kant, “juodąjį spaudos darbą 
dirba”: raidžių rinkėjai, ran-

piai), spausdinlojai, knygse- 
giai (knygrišiai) ir tt. ir tt. 
Spaustuvių Kaune šiandien 
(sausio 15 d. 1923 m. suskai
tyta 14, kuriose dirba apie 300 
suviršum žmonių. Minėtų spau
dos darbininkų moralinė • ir 
materialinė padėtis ne kokia.

privačių spaustuvių darbinin
kai buvo išsikovoję 17,000 auk- 
simi j menesį uždarbio, valsty
bės spaustuvių darbininkų al
ga sieke vos 10,000 auks. Li
tams išėjus tapo spaudos darbi
ninkui paskirta 90 litų į men. 
(bus netoli 9 dol). Dabar per

Du metai atgal, kuomet Lietu- didelį vargą ir derybas tapo 
voje siautė žvalgybininkai, jau pasiekta 250 litų (bus apie 25
nemenkai sutarpftsi 
darbininkų sąjunga

dol- mėnesiui. Dabar patys 
valdžios atstovai įkalbėjo

blaškyta ir uždaryta. Darbiniu- spaustuvių darbininkams gudu
kai savo teises gynė neorgani- ryti sąjungą, kas ir tapo išpU- 
zuotai. Kylant briangenylbdi, dyta. —Mažyla,

NORTH 
GERMAN 

„ „ LLOYD
Dubeltavais šriubais » 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai {rengta trečios 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenlvs 
100 N. La Šalie St..

FKEIMCH
IV NewYorkLifte Plymouth Havre-Paris
Jūrėmis visa kelionė i Lietu- 

jos, garlaiviais: 
vas. 22 
kovo 7 
kovo 8 

kovo 14 

keturiems 
Valgo- j 

padėn 
pran- 

vynas ir alus 
muzika, so- 

Amerikos ar Lietu, 
vizos ne 

reikalais kreip 

arba į kompani-

•Chicagos ofisas:* 
Dearborn St.

va ir iš 
ROUS8ILLON . 
PARIS A.............
CHICAGO .........
FRANCE

Puikiauais sutvarkymai 
kambariai dviem, 
ir šešiems žmonėms, 
nūs kambarys, rūkoma*, fy.i 
ras. barbernė, atdaras 
Irta* v iršua, puikiausia 
euziškaa valgis, 
teikiama veltui, 
kiai. Tik 
vos pasui prancūzu 
reikia. Visais 
kitės prie vietos French Li 
ne agento.
jos ofisę, 19 State St., Npw 
Ycrk Citv.

133 N

ŠVEDIJOS 1

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJ AUS 

>er Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bu* transferuoti ant jūrių tiesiai j

Liepoją
S. S. DROTTNINGHOLM, 
Vas. 10, Kovo 10, Bal. 14.

S. S. STOCKHOLM, kovo 31, geg. 5 
Trečios klesos kainos:

iki HAMBURGO $103.50, iki
DANZIGO ir PIL1AVOS $106.50

I LIEPOJŲ ir MEMELI ........ $107.00
Su da mokėjimu $5.00 taksų

Trečios klesos pasažieriai turi kabi 
nūs tiktai su 2—4 lovukėrn.

Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack 
nnn St., Chicago. III

Teatras "Buožes”
Tragedija drama 3se veiksmuose iš 

revoliucijos laikų Lietuvoj,
Įvyks

* Nedėlioj, Vasario 11 d., 1923 m.
I. A. S. Svet., 24 gat. ir Michigan Avė. 

Detroit, Mich.
Svet. durys atsidarys 6 v. v., lošimas 

prasidės punktuališkai 7:30 v. v.
Draugai darbininkai 1 Mes nenorim 

veikalo “Buožes” reklamuoti, vaikalas 
pats už savę atsako. Ir musų užda
vinių, minėtą veikalą matyti scenoj. 
Veikalas atvaizdina kaip Lietuvos su
sipratę darbininkai kovoja prieš “Buo-. , .. - , , . -iv* • siūravę auruuuiuvui hvvvju pi i va r>uw-

ja laike keletu posėdžių iri įegn? jr ^Buožes” simugia dar- 
ruošia didelį programą — bus Įžanga 50c ypatai.
daug naujanybių.

Nė vienas lietuvis neturėtų 
praleisti progos neatsilankęs ir 
neišreiškęs užuojautos save 
broliam anoj-pusėj vandenyno, 
kurie da ir šiandien kovoja už 
laisvę ir išlaikymą savo ne
priklausomybes, nes priešai da 
ir šiandien taikosi* užgrobti 
krauju ir ašaromis atvaduotą 
Lietuvos žeme. —M. Truska.

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO., 

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

RALTIJ08-AMERIKOSUf LINIJA ębroadvay, NeV’^ork.NY U
ėILIETUVA.

PER HAMBURGĄ.PM

TIESI 
Z KELIONE

Važiuokit visi parankiu ir tiesm keliu 
T.iohjvinl

npinr-kia T^nku juosta (.karidorjn) 
VISA TRFČTA KT.ASA PADALIN
TA J KAMBARIUS ANT 2-ių. 4-Htj 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
Vae. 28
Kov. 14POLONIA 

LITUANIA -------- .
TRRCIOS KLASOS KAINOS Į: 

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ 1106.50 
—LIEPOJV IR MEMELI $107.00.

Dėlei lai v. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Juozas F. Budrik
3343 S. Halsted St., ant Bridgeporto, Chicago.

Parankiausia <vieta lietu
viams mano krautuvėje 
pasirinkti Fonografas, 
kurių mes turime dau
gybę visokios rųšicfi nuo 
$2.75 ir iki brangiausių
jų. Parduodame pigiaus 
ir lengvais išmokėjimais 
su garantiją 10 metų.

čia taipgi didelis pasirinkimas 'lietuviškų if kitokių Rekor
dų ; lai-krcdėlių, žiedų, rašomų auksinių plunksnų ir paišelių; 
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų, kaip tai: geriausios brit- 

’ vos, klipers plaukams kirpti, žinklaitės, pustai ir tt. 
Kviečiu visus su reikalais kreiptis pas mane.

JUOZAS F. BUDRIK,
3 South Halsted Street, Chicago, Illinois

ARMONIKA num. 165 — 3 eilės

e ©

Oc

Į LIETUVĄ
VVhite Star Line

New York į Cherbourg ir Southampton 
Olympic vas. 10 d.; bal. 7 d.; bal.22 d. 
Majestic kov. 10; kov. 31; bal. 21 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 26;
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
New York į Plymouth, Cherbourg, 

Hamburg.
•Mongolia vas. 22; *Manchuria kov. 15 

•Naujos 3 klesos kajutos
Minnekahda (3 klesos) ........... kov. 1
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Plymouth-Cherbourg-Antwerp

Samland vas. 17
Lapland vas. 24

New York — Hamburg
Gothland (3 klesa) .......

Geras maistas.
riai. Dideles viešos erčios, 
mes keliones
važiuojantiems j Amerika

Kroonland kovo 3 
Zeeland kovo 22 

Danzig 
.. kovo 28 

Uždaromi kamba-
Prieina- 

kainos jūsų draugams 
v|uiiiic>iii« f zvirieuna. < 
PASAŽIERIŲ SKYRIUJE,

14 N. Dearborn St.. Chicago, III.

Specialia Išpardavimas. Kainos numažintos 
ant pusės. •

Importuotos Armonikos
Apturėtos prieš muito pakėlimą

Naujausi modeliai, tyčia stiprios dūdos, galinga muzika, puikus viršus.
Šitos armonikos visos padirbtos iš 
geriausios medžiagos, ypatingai dū
dos, kurios yra puikiausios kokybėj 
ir padirbtos kuo didžiausiu atsidėji
mu išlavintų mechanikų. Gerai iš
džiovinto medžio viršus, gražus raš
tai, nepaprastai stiprios dūdos, san
darios ir geresnės rūšies dumplės 
puikiais šikšnos kampais ir nikeliuo
to plieno apdėjimais ant kampų, 
sveiki balsiniai klevišiai, šikšninė 
auselė. Nepaprastos vertybės armo
nikos.

33 klevišiai, 12 basų ....... Kaina $16.50
Paprasta kaina $35.00 

ARMONIKA num. 89 — 2 eilė*, 21 klevišis, 8 basai.................Kaina $8.95
Paprasta kaina $17.00 

ARMONIKA num. 67 — 2 eilės, 19 klevišių, 4 basai............ ’... Kaina $8.75
į Paprasta kaina $15.00

ARMONIKA num. 49 — 1 eilė, 10 klevišių, 2 basai ............... Kaina $4.95
Paprasta kaina $8.00 

Parašyk savo pavardę ir adresą ir padėk numerį ir kainą tos armonikos, 
kurią nori pirkti, pasiųsk su 50c. nusiuntimo lėšoms, o už Armoniką už
mokėsi, kada ji bus atsiųsta. Jokio riziko nėra visai. Pilnas patenkini
mas garantuojama, arba pinigai grąžinama.
Mes turim ant ranki) tik 1090 litų armonikų tomis kainomis. Kada jas 
išparduosim, kainos bus pakeltos. Todėl rašyk šiandien.

UNION SALES COMPANY, DepK 277
15 So. Desplaines Street, Chicagb, III. ’

Penkiadienį Vasario 9tą

Nuostabus Pigumai Siūloma 
Kiekviename Skyriuje,

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. 6ERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. RĖŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

» ............ ...................... ii I ■ ■ ... ■■■■■■— </

DR. A. BITVH
Lietuvis Gydytojo* ir Sturargas 

25 E. VVathiMgkm St.
Valandos: nuo 10 iki 12 wto

Telephone ^entral 3862 
1824 Wabai)8ia Avė.

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

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

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

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

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

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.

3261 So. Halsted S t., Chisago, III.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Siu...........m .U...........................................ii į.

IMavis Bentistas
4712 So. Ashland Avė. 

arti 47-tos gatvės

DR. M. T. STRIK0L1S
Lietuvi*

Vai. 6 iki I vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
^amų Tek: Lafayette 0263

' ....................... ................. . " m,m
Telephone Yards 5082

DR. M. STONHGH 
3107 So. Meeeui St, 

CHICAGS, IUg

VALANDOS: Nuo • M lt 
nuo 5 flri 8 vofatro 

Nedaliomis ofisas yra

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

Tel. Canal 2118 

DR. A. L. YUSK A
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietį) 
Tel. Lafayette 0098

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257 dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akašen*

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

ARW»W.W»tl|l .. ........................... .... i ui

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DU P. Z. ZALATORIS
i gwy«gjas ir chirurgas 
J Valandų: 11 iki 4 po piet,

• Md 9 vakare 
Jedėliomle ano 9 iki 12 ryto 

1121 Se. Halsted Sti, 
Vampt* 11 ir Halsted St.

K

4 R. P. ŽILVITIS
ir Chirurgas

I 3 "48 SmHAi Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
Chicago

v

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
ją ilgai 

praktika
vusi Penn- 

silvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa

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

tokiuose 
reikaluose 4 

moterims ir 
merginoms.

—I S R U S IJ O
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojaa, ehi- 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisai ir Labaratorlja: 1626 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—18 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

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

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose, ru 
pestingai prižiu
rau ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, 111.

MR. WAITHIEWICZ
(Banienė)

Akušerka

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo ’ turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau- 

W*iu Prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime

.jį ypatišką prižiu- 
gS įėjimą. Duodu 

patarimus 
terims -ir 
noms veltui.

mo- 
hiergi-

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994 •

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

I ! I I ■ ■ ■

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Įlarrison St.

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

S.............................. ■■■■■ I iii........... ui.....—■/

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
BLUMENTHAL

Tai. BOU levard i»M7 
4649 8. Aahland Ava
Kampu 47-toa rat.

J-raa lobas.
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riki

NAUJIENOS krašte yra negalimas, —bent
umu laiku. Atsteigti savo 
autoritetų Mažoje Lietuvoje

Tbe Lafteaniaa Daily Newa

Publi&hed Daily except Sunday by _
n» uthuanian Neva Pub. čo., inc. Santarve .galėtų tiktai gink

luotos jiegos pagelba; bet ji 
turės gerai pagalvoti, pirma 
negu nutars daryti tokį žin
gsnį.

ofO teisingas^ to klausimo 
išsprendimas, t. y. Klaipė- 

| dos krašto’ sujungimas su

Editor P. Grigaitis. 
17M Ao«tb Halated Street 

Chieaso. III. 
Telephone Rooaevelt 8500

Subscriptiou Ratai:
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$KI0 per year in Chicago.

8c- per copy.

Entered as Second Class Matter
March 17th, 1914, at the Post Office Lietuva, taip pat Varniai ga- 
of Chicago, III., under the act of/._ , , . . , . , ,
March 2nd, 1879. (les būt greitai įvykintas, ka-

Ketvirtadienis, Vas. 8, 1923 
............. . ijt I I |«IIWW|II I.—^..11 

pyta niekais nuėjo, o rei
kia naujai įsikurti, naujas 
gyvenimas sulipinti. Sun
kiausiai atsiliepė į žemės 
ūkio darbininkus. Ūkinin
kai stengėsi užmokėti per
nai suderėtais, dabar men
kos vertės tapusiais auksi
nais. Ir štai darbininkas šu- 
siderėjęs nuo 5;000 — 10,- 
000 auksinų metams, gavo 
apie 5 — 10 litų. Tai su
praskite, ką toks kaimo ūkio 
darbininkas gali nupirkti, 

• kuomet batai apie 30 — 
50 litų kainuoja. Dauguma 

z gavę ostais nežino kur juos 
dėti, nes. po naujų metų, 
išskyrus bankus, nieks jų 
neima.”
O kiek žemiau:

“Ūkininkai - skundžiasi, 
kad viskas pigu (mat jau 
papratę tūkstančiais skai
tyti), darbininkai ir valdi
ninkai, — kad viskas bran
gu, negalį iš gaunamų algų 
pragyventi. Ir negali supra
sti, kur tų skundų prad
žia, kur pabaiga ir kas čia 
kaltas.”

v

Ta valdžia skaitosi su avan
tiūristais, bet visai nepaiso 
žmonių balso.

“Yra tik vienas kelias 
tai blogybei pašalinti. Ven
grijos žmonės turi valdžių 
į savo rankas paimti. Jiems 
rupi taika. Jie nori 
ikyti draugingų ryšių 
tomis tautomis.

“Didžiųjų tautų

prasideda jos begalinis bege- 
dingumas.

Kiekvienas, kuris moka 
skaityti ir skaito laikraš
čius, gerai žino, jog Austrijos 
valdžios priešakyje stovi Sei- 
del. Seidelio valdžia absoliuti
niai nieko z bendra neturi su 
socialdemokratais. Daugiau to. 
Socialdemokratai! griežčiausiu 
budu priešinosi Seidelio politi
kai afiduoti Austrijos žmones 
svetimo kapitalo vergijon. Kai 
Seidelio valdžia, neatsižvel
giant į niekų, gavo iš svetimų 
kapitalistų paskolų tokiomis 
išlygomis, kurios faktinaį rei
škia Austrijos žmonėms ver
giją, tai “Arbciter Zcitunge”

Icionieriai nutilo, kaip pa- 
žindyti, ir sėdėjo svetainėje 
ramai, ligi pasibaigė pra
kalbos.

Ar yra gerai, kad šitokie 
skandalai darosi viešuose su
sirinkimuose? Ar yra ma
lonu žiūrėt, kaip suaugę vy
rai ir moters elgiasi publi
kos akyse, lyg nesutvėrimai, 
ir nesusivaldo tol, kol- nepa
mato policisto lazdos? Gyven 
darni Amerikoje, jie turėjo 
jau bent tiek pasimokinti, 
kad tvarkos ardymas vie
šam susirinkime yra neleis
tinas daiktas. Jeigu pra
kalbų komitetas butų norė
jęs, tai juk visi tie triukš
madariai butų buvę sukišti’ 
į šaltųjų, butų gavę pernak
vot policijos nuovadoje ir 
“ant rytojaus ; po socialinės 
revoliucijos” dar užsimokėti 
bausmę. *

Kitų kartų jie to ir susi
lauks, jeigu jiems dar ne
pakako šitos lekcijos. Tegul 
jie neįsivaizduoja, j kad jie 
gali savo gerklėmis ir kumš- 
čiomis terorizuot žmones, 
kurių nuomonių jie nemėgs
ta.

užėmė joje . patogiausius 
“strateginiu atžvilgiu” 
punktus: vienas generolas 
pirmoje kėdžių eilėje vieno
je svetainės pusėje, kitas ge
nerolas toje pat eilėje ant
roje švetainės pusėje, vienas 
tieą pat estrada, keletas sve
tainės viduryje ir keletas 
paskutinėse eilėse.

Pirmutiniam kalbėtojui 
(“Naujienų” redaktoriui) 
baigiant kalbų, bolševikų 
avangardas pradėjo atsiliep
ti; o tuoj po Jo kalbos vie-

palai-
su k i-

eina kasdien, ilskinant dciilgi tam priešinasi San-
- tarvė (visų-pirma Franci-

ja). Jeigu Santarvės diplo- nas iš to avangardo, pašo- 
matai ir matys, kad’jų pa- kęs, pareikalavo, kad butų 
stangos paversti Klaipėdos duota žodis bolševikų “spy- 
kraštų “freištatu” yra ber- j keriui”, nes, girdi, “p. Gri- 
gždžios, tai jie visgi nenorės gaitis kriminališkai apšmei- 
puldyti savo “prestižų” ir žė darbininkų klesą”. Kiti 
nusileisti klaipėdiečiams ir bolševikų generolai, leite- 
Lietuvai.

Reikia laukti todėl, kad 
Santarvė kiek galėdama 
trukdys to klausimo išspren
dimų: rašinės notas Mažo
sios Lietuvos vyriausybei ir 
Kaunui, darys tardymus, ves 
derybas, grūmos, siuntinės 
komisarus ir t.t. Jeigu klai
pėdiečiai ir Lietuvos valdžia 
bei visuomenė sugebės išlai
kyti tų Santarvės spaudimų; 
jeigu nežiūrint Santarvės 
daromų trukdymų, Mažoji 
Lietuva įstengs tvarkytis ir 
sėkmingai vesti savo reika
lus, — tai, pagalios, Europos 
valdžios turės sankcionuoti

Naujienos 
oedUdienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., ChicagOj. 
(11. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokijimo kainai
Chicago je — paltui
Metama$8.00
Pusei metų___________________ 4.50
Trims mėnesiams__________ _ 2.25
Dviem mėnesiam ..........    1.75
Vienam mėnesi ui ..........   1.00

Chicago  je per neiiotojue:
Viena kopija......... .........
Savaitei---------------------
Mėnesiui_____ .....

Sevlen

— 8c 
. 18c 
. 75c

m ValfttfjoM na Chicagoje

i __________________ - $7.00
UMti . , --------------- 4JO

talnosiaina 2.€0
Dviem minesiam —............1-50
Vienam mlneaiui--------------------- >75

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
(Atpiginta)

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su ui sakymu.

Tur-but bus 
ilga kova.

Kova dėl Klapėdos kraš
to tur-but greitai nepasi
baigs. Santarvės komisija 
reikalauja, kad naujoji I ,
kraštosvaldžia nuginkluotų įvykusį faktų, 
savo kariuomenę ir pasi-----------
trauktų, — ko ji, žinoma, iš- gedoS 
pildyti negali. Nusilenkti gulD^rimai. 
Santarvei reikštų atsižadėt 
savo laimėjimo ir pasiduot 
svetimam jungui.

Santarvės komisija, be to, 
reikalauja, kad Lietuva ne 
tiktai paliautų rėmusi klai
pėdiečius, bet da ir padėtų 
jai numalšinti juos. Kauno 
valdžia su tuo irgi negali su-1 
tikti; jeigu ji sutiktų, žmo
nės Lietuvoje jai pasiprie
šintų.

Tuo budu - grįžimas prie 
senosios padėties Klaipėdos

Užvakar Chicagos bolše- 
vikėliai mėgino suardyti so
cialistų prakalbas Mildos 
svetainėje. Jie, matyt, buvo 
padarę planų iš anksto, ka
dangi i svetainę atėjo visi 
vietiniai bolševikiški gene
rolai ir oficieriai: redakto
riai, kalbėtojai, organizato
riai ir t.t. Viso apie 15 as
menų, kurie šiaip socialistų 
susirinkimuose neparodo no
sies. Ir suėję į svetainę, jie

nantai ir feldfebeliai ėmė 
kilti iš savo vietų ir remti 

! savo pravadyriaus reikalavi
mų. Bolševikų gi “spykeris”, 
nepaisydamas tvarkęs ve
dėjo protestų, tuo jaus atsi
stojo prieš publiką ir mėgino 
laikyti kalbą. Bet publikai 
nenorint jo klausyt, visa bol
ševikų goveda vėl ėmė reika
laut, kad pirmininkas duotų 
jam progos kalbėt arba pa
statytų ant balsavimo klau
simų, ar leisti jam kalbėt, ar 
ne.

Šitas triukšmas nesiliovė 
per kokį penketų minutų, ir 
kuomet tapo pakviestas an
tras! kalbėtojas (drg. K. 
Bielinis), tai bolševikiški 
rėksniai ėmė dar garsiau 
šaukti, net grūmodami žmo
nėms, kurie stengėsi juos 
numalšint. Ir kų tu tiems 
gaivalams gali padaryti, ka
da jie yra užsispyrę kelti 
skandalų, nebodami nė pir
mininko prašymų, ne publi
kos protestų! Išvestas iš 
kantrybės, prakalbų rengi
mo komitetas, pagalios, pa
kvietė keletu guzikuotų tvar
kos saugotojų ir šie išvarė iš 
svetainės lauk apie pustuzi
nį didžiausių triukšmadarių. 
Tuomet likusieji r-r-evoliu-

ARISTOKRATAI VALDO 
VENGRIJĄ.

Apžvalga

Dr. Derer, buvusis Vengri
jos kabineto narys, sako, jog 
Vengrijoje tol * nebus ramaus 
gyvenimo, kol patys žmonės 
nepaims* valdžios vairo į savo 
rankas. -Dabartiniu laiku šalį 
valdo aristokratai, kurie tik ir 
svajoja apie naujų teritorijų 
įsigijimų. Štai Dr. Derero žod
žiai:
' • * I“Vengrijos.' valdžia nič 
• nieko nedaro, kad įgyven-'

suteikta 
nežiūrint Socialdemokratų Partija ne tik

kariavo 
yra tur-

vald
žioms neapeina mažųjų tau
tų demokratingumąs. Jos ir 
pas save nesirūpina tikros 
demokratijos įsteigti. Jos 
valdo savo šalies žmones 
tokiu jau budu, kaip ir Ven
grijos aristokratai.

“Vengrijai liko 
nepriklausomybė, 
to fakto, kad ji 
prieš Antantų. Ji
tingiausia žemdirbystės ša
lis Europoje. Jeigu dabarti
niai jos valdonai neaikvotų 
turto įvairioms avantiū
roms, tai Vengrija greitu 
laiku pasidarytų viena tur
tingiausiųjų Europos šalių.

“Vengrija yra pakanka
mai didelė Vengruos žmo
nėms. Ji yra permaža tik 
aristokratams, kurie nepa
liauja svajoję apie įsigiji
mą didesnės galio* ir rube- 
žių praplėtimą.

“Vengrijai tėra tik vie
nas išganymas —. žmonės 
turi pasiliuosuoti nuo aris
tokratų ir ouo dabartinės 
valdžios.”

KUR BLOGIAU?

“Laisve” rašo: * z
“Ponai socialdemokratai 

taip nuskurino Austriją, be- 
saugodami nuo bolševizmo, 
kad Austrijos krona fakti- 
nai jau nieko nereiškia. Už 
vienų dolerį galima gauti 
75,000 l^ronų. Kur jau pras
čiau begali būti. Katalikiški 
klerikalai, kurie sykiu su 
sufliorialis socialdemokra
tais veda šalį, laukia išga-

pasmerkė Valdžios politikų, o 
ir ragino visus socialistus ir 
šiaip darbininkus griežčiausiu 
bud u kovoti prieš tai.

O “'Laisve” pliauškia, kad 
tai socialdemokratai privedę 
šalį prie tokios padėties. Bet 
kų jau padarysi —. “Laisvės” 
bolševikiškas protas įpratęs 
yra visų* diskredituotus daly
kus kartoti ir už penkis me
luoti.

“Laisvė” davatkiškai klau
sia, kur begali būti prasčiau, 
kaip Austrijoje, kur dole
riui moka 75,000 kronų. Ma
loniai suteiksime jai tų infor
macijų: Rusijoje, toje komu
nistėlių idealingoje šalyje, do
leriui moka 80,(MM),000 su vir
šum rublių. O tai reiškia, 
kad bolševikijoje reikalai yra 
beveik tūkstantį* kartų blogesni, 
negu Austrijoje. Juokdariai sa
ko, jog biznio transakcijos Ru
sijoje daroma sekamu budu — 
pramonininkai rašų savo kli- 
jentams tokio turinio praneši
mus: “Prekes siunčiu konver- 
te. Kraukite į vagonus pini
gus.”

Miltyfoju Baisa)
5—5. nu

iv
i

Įifi iiratkitaa šlama akprtaja 
naomonts Redakcija neataaka.] 

jmMWMaSM«WWW!e»*R™~VWWri» I ll ■ ■Nlt

DEL LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
PASTOGĖS.

LIETUVOS LAUKO DARBI
NINKŲ PADĖTIS.

tai yra tik pasityčiojimas 
iš Austrijos bednuomenes.”
Jeigu taip butų parašęs koks 

dinus taiką. > Būriai neregu-j nors rimtas laikraštis, žino- 
liarinių kareivių, vadovauja- j ma, reikėtų stebėtis. Bet iš 
mi aristokratų, nuolat puo-1 “Laisvės” nieko kito ir nega- 
la kaimynines valstybes. . Įima laukti. “Laisvė” jau se- 

“Horthy Valdžia ne tik nai pasiekė to laipsnio, kada 
nesipriešina tam, o faktinai sunku bėra pasakyti, kur bai^ 
užgiria avantiūristų žygius, giasi jos ignorantizmas ir kur

Katastrofingas markės kur
so puolimas skaudžiai užgavo 
Lietuvos žmones. Sutaupytos 
markės trumpu lailtu niekais 
virto. Musų 
nes brolis, 
kitko rašo:

bendradarbis, Pra- 
savo 'laiške tarp

“Dabar 
gyvenimas, ypač ekonomi
nis gyvenimas, stovi kaip 
ką tik po baisiausio karo 
arba didžiausio gaisro, kuo
met viskas sulipinta^ sutau-

Lietuvos žmonių

“Naujienų” 29 numery ko
respondentas p. Kas nusiskun
džia, kad lietuviai liuteronai 
lietuviams neliuteronams ma
žai težinomi. Bet tai ne visai 
tiesa. Bent chicagiškiai lietu
viai gerai juos žino — žino, 
kad jie turi savo bažnyčių ir 
žino, kad lietuviai luteronai 
tik tada savo nosį parodo, ka
da jie rengia kokį baliuką ar
ba vasaros metu piknikų. Kas 
Ghicagos lietuviams nežinoma, 
tai būtent, ar lietuviai liutero
nai bent kiek darbavos dėl Lie- 
tiyvos nepriklausomybės iško
vojimo, o yptingai šiuo laiku 
Klaipėdos krašto išvadavimo 
reikale, ir ar jie turi bent vie
nų atstovų Ghicagos lietuvių 
bendrame Klaipėdos Komitete, 
— to mes nežinome. —J. B.

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

Nusisekę Rinkimai
[Rusų rašytoju Averčenkų sekant].

P. B—čius

Už jūrių marelių, vienoje laisvoje ša
lyje žmonės rinko seimą. N miesto rinki
mų komisijos nariai sušilę tvarkė rinki
mų butų.

—Kad tik prisiųstų užtektinai milici- 

kam? — paklausė komisijos na
rys.

-Kam?!... Pamatysi, kas bus, kai 
rinkikai pradės grūstis! Nebliks nei durų, 
nei stalų, nei tamstos paties! Tamsta, ma
tyt, nežinai dar, kas yra tūkstantine minia 
ir ką ji gali? Nušluos visikų, kaip viesulas!

—Tamsta, ponas pirmininke, manai, 
netvarkos gali būti?

—Trauk mus velniai, pamatysi!
Greitai artinasi rinkimų atidarymo 

laikas, ir komisija su pirmininku prieša
kyje, lyg juos už valandos ištiks didžiausia 
nelaimė, rodė nemažai įšgųsčio ir nusimi
nimo.

—Keista! — tarė ‘ pirmininkas. — Jau 
bo penkių minučių devynios, o dar nė vie
no rinkiko nematyt.

Komisijos narys reikšmingai nusišyp
sojo. — Palauk dar, ponas pirmininke! 
Be penkių minučių. devynios, tai dar ne 
devynios. Minia punktualė: ji didžiulė 
banga ir užlies mus, kaip Vezuvijus Pom
pėją.

Komisija nusigandusi, lyg darydama 
atgailų, tylėjo ir laukė.

Laikrodis išmušė devynias. x
—Matote, jau devynios! — tyj/ai pra

šneko pirmininkas.
—Taigi, nei šis nei tas... Gal tas laik

rodis skubinasi kiek?.. Ne, teisingai eina!

zmgs-Iš gatvės pasiį 
niai, žmonių balsai.

—štai ji, ta banga! — sušuko pirmi
ninkas ir pabalusiomis, akimis šoko prie 
lango. t

O, motin dangiškoji, gelbėk! — su
šuko vienas narių ir persižegnojo.

Balsai artinosi.
-Na, tu, padla! Tuščių butelių nc- 

pavež, mat! Pliek, Laurai, ko snaudi!
—Čia kits kas, — pasakė stovėjęs prie 

lango pirmininkas, — tai vežikas!
Komisija vėl nutilo, ir girdėjosi 

sunkus dūsavimas.
' *

tik

**
Išmušė dešimt. x
—Matai, kokia minia punktualė! — 
okdams šnekino pirmininkas vienų

narį.
—Negaliu sau išsiaiškinti! — atsilie

pė tas. — Gal kartais jie mano, kad rin
kimai prasideda ne devintų valandą ryto, 
bet devintų valandų vakaro.

—O gal ne 10, bet 20 spalių, — pri
dūrė kitas narys.

—-Gal ne spalių mėnesio, bet lapkri
čio.

—Gal, — piktai atsiliepė pirminin
kas, — ne 1922 metais, bet 1932 metais... 
Geriau jau tylėtumėte!

Komisijos narys priėjo prie lan^o ir 
pasižiūrėjęs sušuko:

—Žiūrėkit, žiūrėkit! Ten toli stovi 
daug ižiųonių! Bet kodėl jie neina balsuot?

Kame? — visi prišoko prie —Kame? 
langų.

—Tai ne 
tų.

rinkikai, tai būrys milician-

—Kuriai balai tiek daug jų?
—Tvarkai daboti, rinkikams besigru- 

džiant. ' A
--Kad tik greičiau tie rinkikai pra

dėtų grūstis, jau b(e jų aš ilgiau negaliu 
tverti, — kalbėjo pirmininkas.

* **
J-Eina, eina! — suriko bestovįs prie 

lango! narys.
— Kas eina? Kur?
—-Civilis .kažin koks, turbut, rinkikas.
—Čionai eina?
—Ne, kad jį šimts pipkių, pro šalį 

nurėpliojo, repęčkė..< ' V
Laikrodis muša dvyliktų.
—Dvylikta valanda! — sušneko komi

sijos nairai, žiūrėdami į savo laikrodėlius.
—'Duok kortas, ar kiksą sumušim, ar 

kų, — juokėsi taip savęs nariai.
* **

—Kinai eina! Dar vienas eina!
—Į mus?
—Ne, rodos.
—Pašaukite jį.
Komisijos narys atsidarė langų, 

sisvėrė per jį ir šuktelėjo:
Paklydai, čia rin-
Milicija nieko ne-

I

per-

atsilošdama^ 
sumojo ir nu

pečiais, priėjo

—Sustok, tamsta! 
kiniai! Užeik, prašom! 
darys!

—Ar grįsta?
—Kur tau! — atsakė 

komisijos narys. — Ranka 
drožė toliau.

Vienas narių patraukė 
prie telefono, paskambino:

—Panele., alio!.. *Kų? Ne, man ne
reikia numerio. Pasakyk man tamsta, ar 
šiandien tikrai turime dešimtųjų spalių?.. 
Ištikrųjų?... Ačiū! Tilrbut, panele, tamsta 
girdėjai šiandien rinkimus esant? Ar tik
rai šiandien?.. Ačiū!

Jis atsitraukė nuo aparato ir tarė:
—Rinkimai šiandien, kaip poteriuose 

amen I
* **

-*-Oi, oi, oi, kad ateina! — visus iš- 
gųzdinęs suriko stovįs prie lango narys.

Kas? Kas, ar rinkikai?
— Ne, debesis! Greit pradės lyti.

—Gerbiamieji, — atsiliepė pirminin
kas žiovaudamas, — aš eisiu truputį už
snūsti, jei kas ateis — pažadinkite. t

—O aš tuo tarpu pasakysiu milician- 
tams, kad sužvejotų kokį dešimt rinkikų 
ir atvestų čionai.

—Palauk, tamsia, ar bus teisėtai?
—O kų daryti? Nejaugi urnos stovės 

tuščios! Juk mes jiems nieko blogo neda
rysim: paiAisim vokus ir sudie.

* u **
—Veda, veda! — sušuko nekantrus 

narys, visų laikų laukęs prie lango.

—-Rinkikus.
Į rinkimų kambarį keletas milician- 

tų įstūmė kaž-kokins besipriešinančius 
žmones, tarpe kurių matėsi keletas beūsių.

—Nusiraminkit! — mandagiai pra
šneko pirmininkas į atvestuosius. — Jums 
nieko bloga nedarysime. Kiek jūsų yra? 
šeši? Vaikų nereikia, jie gali sau eiti. O 
tamstų, kavalieriau, prašau sėstis. Kaip 
klojasi? Kiek tamstai meti)?

—Ketulioliką.
—Permažai. Gali sau eiti. Neužmiršk 

už septynių metų ateiti balsuoti! O tamsta,' 
kas toks? •i t

Vienas iš atėjusiųjų puolė ant kelių 
ir rankas ištiesęs sušuko:

—Jūsų mylista! Tai ne aš!.. Tai šlu
bis Konkolis!

—‘Kas, ka? Koks Koukolis?
—Nugi ft’uišis. Tai jis vakar papiovė 

žydų! Aš tik žiurėjau. Jūsų Aukštybė! 
Visų tiesų pasakysiu! Kai pabėgau iš ka
lėjimo, tai einu, einu ir matau, kad Kon- 
kolis sU Stimburiu žydų pjauna. Aš žiūriu, , 
o jie piauna ir tiek. Pons sudžia! paleisk 
mane!:..

—Bala žino kas! Pabėgėlis koks... 
Nuveskit jį į nuovadų... O tamsta? Ar ne
norėtumei kų nors į Seimų išrinkti?

Paskutinis atvestųjų, primerkęs vienų 
akį, atsakė:

L-Nenoriu!
—Kodėl gi?
—Nenoriu, ir tiek, žinau aš tų Seimų!
—Kų tamsta žinai? Seimas juk krašto 

gaspadorius.
—Žinau aš tą gaspadorių, rinkau jau 

kartų. Mokate jus, ponai, žmogų apgauti!
—Ar tamsta laikai mus už sukčius?
«•—Kam jau taip labai. Paleiskite ma

ne geriau namo, duosiu jums dvidešimt 
auksinų, daugiau neturiu.

—Eik,* eik sau, avino galva! —• paly
dėjo jį liūdnomis akimis pirmininkas.

Ore temo.
—Dabar tai tikrai rinkikas ateina!— 

kaž-kas apreiškė.
Į rinkinių kambarį įėjo vyriškis, nu

siėmė kepurę ir pagarbino:
—Tegul bus pagarbintas... Ar nepa

sivėlavau? Mat, bažnyčioj užtrukau.
Komisijos nariai sujudo.
—-Gerai, gerai, kad atėjai, tamsta! 

Sėskis! Gal užrūkysi? — prašė pirminin
kas. — Kaip gerai# sekas? - *

—Et, vaja/vokis su šventaisiais ir ga
na, — atsakė rinkikas.

* —Ar kortelę turi su savim?
—Turiu, kaip neturėjęs, tik nežinau 

kų rašyti. Ar galiu save parašyti?
—Tai tamstos sųžinės dalykas, — at

sakė pirmininkas.
Rinkikas parašė kortelėje: “Jurgis 

Čerkeliauskis, zakrastijonas.” Paskui įdėjo 
vokai), padavė pirmininkui ir, gavęs iš 
jo keletu poperosų, atsisveikino.

-i '■

* *

La^rodjs išmušė devintų valandų. 
Pirmininkas atsistoja ir šiaip prabyla:

—Skelbiu rinkimus pasibaigusius. Jei 
visur taiii/l’inkimai nusisekė, tai aš žinau, 
kas į Sufmą paklius.

—Kas, kas? — klausė komisijos na
riai,

—Gi zakrastijonas Jurgis Čerkeliaus- 
kis, — užbaigė pirmininkas.

•t
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

munšainą. Tai jau 62 žmonės 
mirė njuo niunšaino Chicagoj 
šiais metais.

* NAUJA KAMPANIJA.

šiandie planuojama pradėti 
nepaprastą kampaniją prieš

Todėl, kam brangi Tėvynės 
laisvė, kam skaudus Lietuvos 
vargai, kas užjaučia brolių 
klaipėdiečių troškimui susilie
ti su Didžiąja Lietuva, Atsiliep
kite Amerikos lietuviai ir siųs
kite tuoj nors savo mažutę au-

Lietuvių Socialistą Jau
nuomenės Lyga

politinius garsinimus ant stul
pų, gaivekariuose ir kitose vi
suomeninėse įstaigose. Kampa
niją ketina vesti civilinės mies
to organizacijos, kurios laiko

Lietuvių Socialistų Jaunuo
menės Lyga yra laisva jauni
mo organizacija, kuri pasižy
mėjo saVo veiklumu rengdama 
prakalbas, paskaitas, vakarus, 
koncertus, lavinimosi susirin
kimus, draugiškus vakarėlius 
ir išvažiavimus vasaros metu. 
Bet tai buvo keli metai atgal, 
kuomet organizacija buvo tvir
ta ir turėjo daug veiklių narių.

Kaip kitoms draugiškoms 
organizacijoms, taip ir Jau
nuomenės Lygai prisiėjo per
gyventi komunistinis svaigu
lys. Keli karšti revoliucionie
riai suskaldė organizaciją ir 
privedė ją prie tokios padėties, 
jog jokis veikimas tapo negali
mas. Suskilus organizacijai, 
komunistai ciniškai nusijuokė 
ir apleido ją.

Kaip kiekvienas svaigulys 
praeina, taip praėjo ir komu
nistų svaigulys. Jaunų Socia
listų Lyga atgijo, išsirinko nau
ją ir pastovią valdybą ir vėl 
rengiasi pradėti. veikti remian
tis tais pačiais dėsniais, kuriais 
pirmiaus vadavosi.

Taip, Jaunuomenės Lyga 
jau atgijo ir nevilkindama lai
ko rengiasi veikti ir organizuo
ti Lietuvių laimimą Amerikoj, 
kaipo įžangą tai savo darbuotei 
Jaunuomenės Lyga rengia 
draugišką vakarėlį, kurio tik
slas yra susipažinti arčiau su

savo konferenciją.

Lietuvių, Rateliuose
. ______

L.S.S. 4 kp. susirinkimas
Šiandien, vasario 8 d., 8 

vai. vakare, Įvyksta L. S. S. 
4 kp. susirinkimas. Susirinki
mas bus laikomas Rayinond 
Chapely, 816 W. 31 gatvės, 
pusė bloko į vakarus nuo S. 
Halsted gatvės.

Susirinkįman kviečiami at
silankyti visi nariai. Randa
si kėlę ta svarbių reikalų. Bus 
renkami delegatai į L. S. S. 
VIII Rajbno konferenciją, ku
ri įvyks vasario 11 d.

Draugės ir draugai, pasi- 
štengkite atsivesti nors po vie
ną nauji narį L. S. S. 4 kuo
pai. — Valdyba.

CHICAGOS LIETUVIŲ KLAI
PĖDOS GELB. KQMITETUI, 

N, Krukonis, Ižd.
3251 So. Halsted St.,. 
Chicago, III.

Visų aukotojų vardai ir au
kos bus surašytos į tam tikrą 
knygą, kuri vėliaus bus pa
siųsta Lietuvon ir pasiliks am
žinu liudininku geraširdžių 
Amerikos lietuvių, gelbėjusių 
brolius klaipėdiečius jų kovoje 
už bendrą laisvę, už Tėvynę

S. V. Valančius.

Brighton Parko lietuviams 
žinotina

“Ateities žiedo” Vaikų Drau-( 
gijelė likos inkorporuota ir 
turi savo čarterį. Komunistų 
triukšmadariai yra pašalinti iš 
vaikų draugijėlės. Patys tėvai 
pasiėmė į savo rankas dalykų

vietine jaunuomene. Vakarėlio 
programas bus toks, kad sutei
kus jaunimui progos praleisti 
linksmiausiai ir draugiškiau
siai laiką. * ■<,

Taip, jaunuomenės Lyga 
atgijo ir pradeda jau veikti. 
Visi jaunuoliai ir jaunuolės 
yra kviečiami prisidėti prie 
jos. Susirinkimas bus vasa- 

rio 9 dieną, 7:30 vai. vak., na
muose A. Puidoko, 822 W. 35 
Street. — Mariutė.

RUSŲ OPEROS ŽVAIG
ŽDĖS CHICAGOJ.

Vakar vakare Chicagon at
važiavo Rusų Operos trupa/ 
kuri pradės savo sezoną va
sario 19 d., Auditorium teatre. 
Trupon įeina keturios naujos 
operos žvaigždės: Gusieva, 
Dnieprovas, Paslovskaja ir Mi- 
rovičia.

Tai bus antras sezonas Ru-

tvarkymą.
Tėvų paskirtas komitetas 

mokins vaikučius ir draugijė
lę tvarkys pagal pačių' tėvų 
Įsakymus. Jie patys samdys 
mokytojus, juos atleis' ir vi
sas išleidus ir įplaukas prižiu
ręs tėvų komitetas.

Dainy pamokos būna pir- 
muclienly vakarais; sekmadič- 

niais, 1 valandą po piety, duo
dama pamokos lietuvių gra
matikos ir skaitymo. /

Visų lietuvių Brighton par
ke mergaitės ir berniukai yra 
kviečiami prisirdšyli.

Taipgi yra nutarta lavinti 
teatrą “Marcei” ir sulošti vai
kų naudai; atkartoti operetę 
“Sniegų Karalaitė”, Melrose 
Parke, III., balandžio 14 d., 
Vaičiulio svetainėj.

Taipgi patikrinta, kad A. Ž. 
V. I). yra pakviesta išpildyti 
programą dėl Dr-stės Palai
mintos Lietuvos, Pilsen Sokol 
Svetainėj, 1814 S. Ashland

sų operos Chicagoj. Pereitą 
metą operos pirmas progra
mas buvo duotas Olympic tea
tre.

UŽMUŠĖ MILIONIE- 
RIAUS PAČIĄ.

Avė., Vasario 11 d.
Dainų mokina B. Janušau

skas, kuris gerai prisitaiko 
prie vaikų budo ir jį visos 
draugijėlės nariai gerbia.

“A. ž.” V. Draugijėlės 
Komisija.

P-ia James Fentress, žmo
na milionieriaus ir stambiau
sio savininko Chicago Tubing 
& Braiding komp., tapo už
mušta, kai traukinys smogė į 
jos automobilį. Nelaimė • įvy
ko VVinnetka miestely, netoli 
Chicagos, ant Northwestern 

._-gclįke’lio bėgių. Sako, gelžke- 
lio sargas pavėlavęs užleisti 
kartis skersai kelio. Gal jis 
bus areštuotas.

Svarbus momentas

64 ŽMONĖS UŽMUŠTI 
AUTOMOBILIAIS.

Nuo sausio pirmos dienos, 
šiais metais, Chicagoj jau už
mušta automobiliais 64 žmo
nes. Kol kas nesimato dide
lių pastangų iš miesto virši
ninku ĮMisės pašalinti pavojų.

62 ŽMONĖS MIRĖ NUO 
"MUNšAINO.

Vakar pasimirė nuo munšai- 
no p-nia Carrie Otnes, 36 me- 
amžiaus, 1150 Clybourn Avė. 
Jinai labai mėgdavusi gerti

Sausio* 2lį š. m., atsibuvęs 
pirmas Chicagos Lietuvių 
inass-mitingas padarė didelę 
pradžią Klaipėdos krflšto gelbė
jimui; surinkta $2,500 pinigais 
ir $500 Liet. Laisvės Bonais, 
kurie jau yra pasiųsti Vyriau
siam Klaipėdos Krašto Gelbėji
mo Komitetui.

Bet ar tiktai tiek Chicagos 
Lietuviai išgali? Ar su tąja ne 
žymia vienlaikine parama mu
sų pagalba užsibaigė?

Ne, broliąi. Musų amerikie
čių pagelbos šaukiasi Klaipė
dos kraštas ir * Tėvynė. Pagel- 
ba reikalinga ir žynį i, nes jei
gu šioje mirtinoje kovoje neiš
laikysime Klaipėdos, tai gal už 
vienos-kitos savaites ir visa 
Lietuva paskęs karo ugnyje. 
Momentas svarbus; kiekviena 
valanda brangi. Aukos reika
lingos ir tuoj, šiandie paau
kuotas vienas-kitas doleris yra 
vertesnis ir brangesnis negu 
šimtas po laikui.

NAUJIENOS, Chicago, DL
-- - - -......... "

giškas vietas užėmę svetainėj: 
reporteriai su paišeliais buvo 
pastatyti po kaire, o lyderiai 
su “planais” rankose ir pla
katais kišeniose po dešine irx 
kiek galima arčiai tako ar du
rų, kad “revoliucijai” nenusi
sekus butų galima lengviau
siai per surpaipes pasprukti 
iš “buržujų” nagų. Mat ko
munistų lyderiai nenori stoti 
po kaire — po dešine jiems 
saugiau; po kaire jie stato 
mažiukus komunistukus, ku
rių kailiai yra labiau suęgm- 
bėję ir nervai ne 
t rus.

Pabaigus drg.
kalbėti, vienas komunistas pa
šoko nuo kėdės iš kairės ir 
drebančiu balsu sako, kad 
Grigaitis apšmeižęs darbinin
kus, o į šmeižtus, žinoma, rei
kią atsakyti. Komunistai, ma-

Komunistai trukšmadariai
Norėjo išart/ūTrakalbas ir 

paskelbti savo diktatūrą.

redaktorius
Lietuvos So-

kalbėjo drg

skruzdėly- 
akyse pasi- 
Komunistų 
įtempti —

tokie jau-

Grigaičiui

tyt, jį buvo paskyrę pirminin
ku, kurs tuoj ir pristatė An
drulį, vietos komunistų lyde
rį, kalbėti. Andrulis, su pluo
štu popierių vienoj rankoj, su 
švarku ir kepure — antroj, 
pašoka iš dešinės ir nedrąsiai 
pradeda kažin ką sakyti. Kai
po lyderis, jis pilnai prisiren
gęs sprugti iš svetainės lau
kam arba lįsti į surpaipę pir
mai trevogai pasigirdus.

Svetainėj — kairėj ir deši
nėj — pasirodo dar keli ko
munistai: viso apie dešimts 
Trockio kareivių. Pradeda kel
ti trūkimą ir ragina Andrulį 
neatidėliojant duoti ženklą 
“revoliuciją” pradėti. Andru
lis, laikydamas kepurę ir švar
ką rankoj, žiūrėdamas * ma
žą phlką Trockio kareivių ir 
į duris, virpančiomis kinko-

ŠITA MAŽA MERGAITE

>............... 1

Posargos
Užvakar, vasario 6 d., Mil

dos svetainėj, L. D. L. D. 19 
kuopa suruošė prakalbas. Kal
bėjo “Nlaujieąg 
P. Grigaitis ir
cialdenlbkratų Partijos atsto
vas K. Bielinis.

Pirmiausiai
Grigaitis. Jis savo kalba su
kiršino komunistų 
ną, kurio lyderių 
rodė kibirkštys, 
narvai tapo baisiai 
kaip arklio nugarkaulis vežant
sunkų vežimą prieš kah»ą. Prie 
komunistų nervų įtempimo ir 
jų tulžies užgedimo prisidėjo 
ir tas faktas, kad jie eidami 
į prakalbas buvo išanksto sU- 
simokinę parodyti savo nune
šiotą ir nuskurusį kromelį — 
didelį r-r-revoliucioniškumą. 
Ant žūt ar bu t, papuls! ar ne- 
papulsi į skylę, jie buvo susi- 
niokinę išardyti prakalbas ir 
paskelbti savo diktatūrą, 
tai jiems nepavyko — 
ilgą nosį.

Dar reikia pastebėti,
komunistai bu^Q gana strate-

Suima žamats dįdalin Blaigvmu. Smarkus drvbalys, akauflmas Kalvoj, 
atrlnuose ir apskritai nesmagumas yra Bimptamai. Ką darai nuo to? 
Gulėk lovoj ar buk namie kol liga tęsiasi ir imk

SEVBKOS TABLBTUS NUO ŠALČIO 
IK KRUPO

Laikykis naradymą ant pakelio. Kaina SOcentg
Prakaitaviioo organai mažne visuomet paliečiami ir todėl išmin

tinga turfiti namuose po ranka
. • IvUt x’į ** ' ♦ «» ’ » ‘ .. / ■ ’ ' J ■ 1 f S

Severos Kosulio Balsamą
Kaina 25 ir 50 centų

Gerkle dažnai suskausta ir paraudonuoją, bet daug; pagelbės, kuomet

Severus Antisepsolis
O s.. ■ X *

yra vartojama gerklei gargaliuoti ar nosiai šmirkšti, kad išvalius 
takus ir paliuosavus nuo perų. Kaina 35 centai.

Šitie prepėratai pardavinėjama aptiekose.
Visuomet prašyk “Severos” ir neimk kitokių.

W. F. Severą Co. Cedar Rapids, lava.

Bet 
gavo

kad

Nesikankink su/
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Paln-Eraelleriu 
ant skąudanių vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojąus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbažeąklį.

Koncertinos

Yra geriausios; patariamos ir 
naudojamos geriausių koncerti
nų Grojikų ir Mokytojų. x

Mes taipgi turime gerinusį pa
sirinkimą ir kitų muzikalių in
strumentų.

Klausk musų katalogo, o gau
si jį dykai.

Georgi & Vitak Music 
Company,

4639 S.Ashland A v., Chicago, UI.

Tel.Trflfayctto 4228 s
Phunbing, Heating 

kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuo geri ausiai.

M. YuŠka.
3228 W. St., Chicaga. IU.

DAVID RLTTER & CO„ 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iŠ retaii 
kiemą. Visur pristatėm.
South Side ofisas 3301 Normai Av. 

Tel. Yards 2296.
-........ ■- ■ ■ ■ - ---------

E L E K T R A
Šviesų ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektrom Korporacija Amerikoje /

THE BR1DGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Eres.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Ofiso Telefonas t>yj II A T>v>fA A TV Busto Telefonas
Central 4104 1A1C, II. UlvV/1.17 Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigu Siuntinio Skyrius gavo 

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

* Pinigus gavo:
15906 (197-2) J. Stūparui51014
K. Krasnadenskienč t 51()28 
E: Vituvienė 51130
Vinčienė P. Jaskelevič51148

A. KaždailienČ
O. Vanasavičienė
O. Rimkienė
M. Judeikaitė
M. Judeikaitė
B. Ungutienė
E. Balčiūnienė
V. Blaževičius
P. Šileikiui

12
47
57
74
91

s95
76
98

105
108
109
111 Jul. Jokubaųskienė
116 J. Gutauskas
118 K. Minskui
119 U. Bikulčiutei
121 V. Žilevičiui
122 J. Vanagui
124 A, Daubarui

Ū. MaccviČienei
E. Daknienė
E. Auškaltiiene

A. Kondratas
O. Pauliokaitė

D. Germanaitiene
J. Staniskauskaitė
P. kezelis
A. Deksniutė
M. Vidalaitė

J. Giedra
K. Paukšenas
P. Šatkauskas
A. Jatautienė >
E. Jukonienė
A. Majai/skas

129
132
136
137

50960
51010

M. Rainienei
M. Ruzelienei
T. Šepkai
A. Žlobui
J. Nagevičiui
P. Vaičiuliui
L. Ratkienė
M. Galčiunienei

Kvitai su paėmėjų parašais randasi
“Naujienų” ofise.

51163 
51252 
51260 
51261 
51298 
90056 
90101 
90107 
95134 
15708 
15741 
15967
16054 M. Margis 
13783 Z. Pocaitei 
13870 V. Žukauskienei 
13921 M. Bukauskienė 
15296 K. Kamenai 
15342 P. Samsonienė
15349 E. Šimkienė
15350 p.
15351 O. Girskienė 
15488 D. Izaitienė 
15510 U. Pecaitienė 
15551 V. Eidentienei ’

Brazas

Turėjo naudos iš tos pa
galbos, kurią jos motina ap
turėjo nuo Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compoundo

Pittsburgh, Pa. — “Aš paėmiau 
Lydia E. Pinkhamj’s Vegctable Com- 
"TTiiliiinilimT I poundą prieš manoiHIIIMaIIIuIi! i mažajai mergaitei

gimstant ir veikmė 
buvo stebuklinga. 
Tai yra pirmutinis 
kūdikis, kurj aš 
žindžiau, nes aš 
turėjau užauginti 
savo du vaikiukus 
bonka. Buvau la
bai nervuota ię- su
sirūpinusi, visuo- 

__________  ___  met jaučiaus pa
vargusi ir kada perskaičiau apie Ve- 
getable Compoundą, aš pamėginau jį 
ir vartojau toliau. Aš dar tebevar- 
to.iu jj ir patariu savo draugėms. Jus 
galite pagarsinti šituos dalykus, kai
po paliudymą u£ jūsų vaistu.” — Mrs. 
Wm. Klinge, 169 Plymouth St. Pitts
burgh, Pa.____________________ į

įdomu pastebėti kiek ligų yra pra
nešama tolygių šitai. Daugelis mo
terų palieka nusilpnė jusiam1 ir susinai
kinusiam stovy po kūdikio pagimdy
mui ir tokioms motinoms kūdikio pri
žiūrėjimas yra tiesiog negalimas. Ne
tik m-otinai bloga, o ir kūdikis kenčia.

Lydia E. Pinkham’s VegetabĮe Com- 
pound yra puikus tonikas motinai tuo
ju laiku. Jis yra sutaisytas iš gydo
mų šaknelių ir žolių ir jame nčra 
kenksmingų vaistų. Gali drąsiai jį 
imti žindanti motina.

JUS AKYS
Yra jums brangesnes už viską. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo
met ateikite pas mane pasitarti.

Patarimai suteikiami dovanai. Vie
nintelis lietuvis akių daktaras (Opto- 
metrist) ant Bridgeporto.

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

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

20 metų prityrimo
Akinių pritaisyino mene

bimptomai pareišKią
akių ligas

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančiu* taš
ius?

ArVtmintis po truputi mažėja?
Ar ąkys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turit žvairas akis?

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

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

k -

Kr ūpas užėjo 2 vai. ryto

Tai buvo staigus, smarkus užklupi- 
tnas be persergėjimo. Sunku gauti gy
dytojas, kuomet minutes tokios bran
gios. Motina davė kelis lašus Dr. 
Drake’o Glessco ir mažne tuojaus at
leido be vėmimo. Dr. Drake’o Glessco 
yra vartojamas per 35 metus ir yra 
pripažintas mėgiamu vaistu nuo kru
po, kokliušo ir peršalimo pas vaikus. 
Pasiklausk savo gydytojo ar aptieki- 
ninko, ką jie mano apie ji. Pardavi
nėjamas po 50 centų — vertas $50.00.

yra užprašomi 
Dr. Ross.

bile kokių ligą, 
Atvažiuokite kad 

K«rlauBj Kr

Serganti žmonės 
pasitarti su

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo bsdai nno

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
(Šlapumo 

lt
Privatinių 
Li«
Jeigu jus turite 
nenusiminkite.
ir toli suteiksiu 
(tymą . _

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St.

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TCISDEfilMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonią 
liko išgydyti, tai geriausia vista 
ligonių atsilankymui.

Pirtis k Vonios
Pirtis remontuota prie naujos val

dybos. Sanitarinės sąlygos ir 
prieinamos kainos.
1100 W. 14th St.

SHAPIRO BROS. Savininkai.

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva- 
.kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A, A. PAISYS
, * '<1

220 Milvraukee Avė 
Kenosha, Wis.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių specialistas

akių įtempimą, kurisPalengvins 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akhi karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose ęgzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. 1 Specialu atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phonc Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų plei- 
tom galima valgyti kiečiausią maistą. 
Garantuojame visą savo darbą, ir že
mas musų kainas. Sergėkite savo dan
tis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 W. 47th St., 
Netoli Ashland Avė.

Dr. Anelė Kaušhillas D. C.
CH1ROPRACTOR

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

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

9 iki 12 a. m.

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

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 0813

Patarimai dovanai 
/alandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto ilfi 8 vakare.

Ketviftad. ir septintad. 9 iki 1
Dr. Felix A. Manelis 

NAPRAPATHAS 
Diagnoza pagal sutarimą.

3247 Emerąld Avė., Chicago, III.
V—..-n. ... ..............

$50 $60 $70
“Kuppenheimėr” “L” sistemos ir 

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

duotas be atsižiūrėjimo į pelną ar 
nuostolj. Kiti pložčiai visų pageidau
jamų gelumbių, spalvų ir petrinų, vS- 
Siausių ir senovinių madų $10.95, $16.- 
95 ir $22.50.

Vyrams ir Jaunuoliams gamiturai 
1 ir 2 kelinėmis $18.50, $18.50; $22.50, 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

S. GORDON 
(Pristatytojas Smulkmenų Prekybai). 
1401 S. Halsted St., 739 W. 14 St.

Atdara kasdien^, vakarais it 
septintadieniais, j
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Lietuviu Rateliuose. PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
(Seka nuo 5-to pusi.)

Jaunų Vyrų Dr-ko ir Pašelpimo 
Kiubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
vasario 8 d., 8 vai. vak. Mainausko 
svetainėj, 1843 So. Halsted St. Na
riai kviečiami atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai, nes turim daug svarbių rei
kalų aptarti. Už nesilankimą ant su
sirinkimo nariai bus baudžiami be iš
sikalbėjimo po $1.00 baudos.

Rašt. K. Kazlauskas.

Iškilmingas Rožinis Balius su pro
gramų rengiamas Dr-stes Palaimintos 
Lietuvos, Nedėlioję, Vasario-February 
11, 1923, Pilsen Sokol svet., 1814 So. 
Ashland Avė. Pradžia 5 v. v. Įžanga 
ypatai'bOc. Rožės bus duodamos prie 
tikieto dykai Muzika p. J. Keturakio.

Kviečia Komitetas.

Town of Lake. — Teatrališko KHu- 
bo “Lietuva” susirinkimas bus ketvir
tadienį, vas. 8 vai. vak., Davis Sąuare 
Parko svet. Taipgi kliubo draugiškas 
vakarėlis įvyks šešetadienj, vas. 10 d., 
8 v. v., J. J. Elias svet. Visi nariai- 
rės susirinkite. Valdyba.

MOTERŲ VYRŲ

Andrulis laimingai pa- 
į Halsted gatvę.

kiti komunistai, ypa-
tie, kurde sėdėjo kai- 

ar nesuprato
Pa-

mis bando ką tai sakyti. Pra
kalbų rengimo komitetas ir 
pirmininkas prašo nusiramin
ti. Bet kur tu žmogus ramin
sią, jei nieks tau su pištalie- 
tu negrasina. Komunistai rė
kauja, Aukauja — nori išar
dyti prakalbas.

Komitetas pašaukia polici
ją. Komunistų lyderiai, kurie 
buvo arčiau durų, tai nugir
do ir suprato, kad, broliuk, 
čia “revoliucijos” nepasiseks 
sukelti. Geriausiai tai suprato 
Andrulis ir kepurę užmetęs 
ant galvos pradėjo artintis 
prie durų. Komitetas dar pra
šė jo palaukti, bet kur tu lauk
si, kad jau policistai atsiba
ladoja, 
spruko

Bet 
tingai
rij, nenugirdo 
prie ko čia rengiamasi, 
stariemsieme bekeliant trukš- 
mą, svotainča įeina keturi gu- 
aikuoti, su ilgais ir drūtais 
kočėlaU rankose, dėdės. O, jar- 
gutaliau, tu manol Vi&i ko
munistėliai kaip sniegas išba
lo ir gatavi šokti per langus. 
Nagi, juk nešoksi nuo trečio 
aukšto' ir dar ant kieto sai- 
dvoko. Dėds be jokių cere
monijų pastvėrė visiems ko
munistams už apykaklių ir iš- 
tarabanijo laukan! “Revoliuci
ja” tapo sulaužyta! Oi, kokie 
baišųs tie policistai, kurių ko
munistams taip reikia bijoti!

įvykus tvarkai, toliau kal
bėjo drg. Bielinis.

— PištaJėtas.

Draugiių ir Kliubu Domei. D. L. K. 
K. Dramos, Skyrius rengia vakarą su- 
batoj kovo 10 d., 1923 m. McKinley 
Park .svetainėj prie 39 ir Westem Av. 
Stato scenoj trijų veiksmų scenos vei
kalėlį. “Jurgis Žiburys”. Draugijų, 
kliubų ir kuopų prašome nerengti jo
kių vakarų minėtą dieną, kad nepa- 
kenktumėm vieni kitiems, to prašo

D.L.K.K. Dr. Skyriaus Komitetas.

L.S.S. 4 kuopos susirinkimas įvyks 
šiandien, vasario 8 d., 8 vai. vakare, 
Raymond Chapoly, 816 W. 31 gatvės. 
Bus renkami delegatai į L.S.S. VIII 
Rajono konferencija; randasi ir kitų 
reikalų. Visi nariai atsilankykite ir 
atsiveskite naujų narių.

, Valdyba.

L.S.S. 174 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks vasario 10 d., 7:30 v. v., 
M. Pušnio namuose, 4005 S. Brighton 
Place, ant antro aukšto. Visi nariai 
butinzū turit© pribūti, nes yra labai 
svarbiu reikalu atlikti. Taippat as
menys, kurie pritariate socializmo idė
joms, esate kviečiami įstoti musų 
kuopon. Organizatorius.

Ukrajiniečių Choro Koncertas. Ukra- 
iiniečių Choro dainas kiekvienam ver
ta išgirsti. Tas choras pasižymi di
dele savo harmonija. Jų koncertas 
bus seredoj, vasario 14, Ashand Bou- 
levard Auditoriumi, Van Buren St. ir 
Ashland Avė. Pradžia 8 vai. vakare. 
Įžanga $1.00. Pirkite tikietus tuojaus 
‘Naujienų” ofise.

Pranešimai • Gvardija D. L. K.

LSS. VIII Rajono konferencija bus 
vasario 11 d., 11 vai. ryte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. —Sekr. A. GrebeLs.

Town o f Lake.
Vytauto ekstra susirinnkimas įvyks 
šiandie, 7:30 v. vak., paprastoj sve
tainėj. Susirinkimas šaukiamas mi- 
i-usip nario reikale.

Pirm. J. Klimas

MERGINŲ
IR JAUNŲ MOTERŲ

PRIE DURKŠONIŲ 
SPAUSTŲ IR 
LENGVO DARBO 
DIRBTUVĖJE.

ŠVARIOS DARBO
SĄLYGOS IR 
PRADĖDAMOJI ALGA 
IK PAKĖLIMAS 
IŠMOKUS.

CONTINENTAL GAN CO
2221 So. Halsted St.

Ine.

MERGINŲ IR MOTERŲ
16 metų ir senesnių prie 

gvo darbo dirbtuvėje.
Pakelta alga.

Ateikite pasirengusios
* prie darbo.

AMERICAN CAN CO.

Icn-

4
3951 So. Canal Street, 
blokai į vakarus nuo 

Wentworth Ava.

REIKALINGA MERGINA
PRIE NAMŲ

DARBO.
KLAUSTI
1157 E. 55-th S t.

REIKIA SKYLDIRBIŲ prie 
gerų užsisakomų bruslotų. Dar 
bas nuolatinis. Kreiptis:

E. Rurkland,
3641 S. Halsted St.

REIKALAUJAMA moterų 
skudurams skirstyti. Nuolatinis 
darbas, ateikite prisirengusios 
prie darbo. Louis Dray

1342 So. Racine Avė.

REIKALAUJAMA MERGINŲ 
16 metų ar senesnių prie darbo 
misingio dirbtuvėje.

W. D. Allen Mfg. Co. 
5650 W. Roosevelt Rd.

REIKIA VYRŲ
Nuolatinis darbas vidui, 45c.
t valandai. Kreiptis^

E. F. Houghton and Co., 
3534 Shields Avė.

ADAM SCHAAF PIANAS 
gerame stovyje, mažai varto
tas, Mahogeno, kainavo $500 
turi būt greitai parduotas ui 
$175; 3343 So. Halsted St.

MOLDERIŲ
GELEŽIES PILIKŲ 
PADĖJĖJŲ 
JUODADARBIŲ IR 

'•FORMŲ DIRBĖJŲ
žilos geležies liejykloj. Kreipkitės Į 
Samdymo Skyrių International Har- 
vester Co., Tractor Works, 2600 West 
31 Blvd.

RĖIKALINGAS bučeris prie 
grosernės; gerai mokančiam 
darbą bus gerai apmokama. 
Sykiu galima gaut ir kamba
rys. Ateikit tuojau prie darbo.

1835 Wabansia avė.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklą, 43 centai į valandą 
Nuolatinis darbas. Kreiptis į 
samdymo skyrių Crane Co., S. 
Canal ir 15 gat., arba Kedzie 
Avė. and 40-th St.

VYRŲ prie gerai apmokamų 
nuolatinių darbų musų dirbtu
vėje. Dieninis ar naktinis dar
bas.

WESTERN FELT W0RKS 
4115 Ogden Av., arti 22-ros ir 

Crawford Avė.

REIKALAUJAMA 
DARBININKŲ 
KRIAUČIŲ 
ŠAPOJ.

MES REIKALAUJAM 
PRITYRUSIŲ 
RANKOVIŲ 
SIUVĖJŲ MUSŲ 
ŠAPOJ. u >

B. KUPPENHEIMER CO.

GRAMOFONAS VERTAI 
$200, su 25 rekordais turi būt 
greitai parduotas už $75.00, at 
sisaukite:

3343 So. Halsted St.

BUČERNĖ BUČERNĖ 
UŽ PUSDYKĮ

\ Pardavimui bučernė su groserne 
Bridgeporte prie bizniavęs gatvės. 
Turi būti greit parduota, nes prie
žastis yra svarbi. Geriausi rakandai, 
daug šviežio stako ir automobilius 
prie biznio. Pigi randa su kamba
riais gyvenimui, geras lysas. Geriau
sia bargenas Chicagoj, jei pftksi tuo
jaus; vertės $3,500, parduosiu už 
$2,200. Nemokantį biznio išmokinsiu. 
Skubinkit greitai, nes tokis bargenas 
ilgai

*

TI1INK I
OVER

NAMAI-2EME
PARSIDUODA namas, bučernė ir 

grosemė; gera vieta, apgyventa vo
kiečių ir Švedų, biznis cash and carry. 
Biznis;ir pagyvenimui 6 kambariai, 
elektra, gazas, vana, karšto vandens 
šiluma ir beizmentas per visą namą, 
garažas. Parduosiu arba mainysiu 
ant kito namo. Priežastis: savininkas 
eina j kitą biznj. 5601 So. Lincoln St.

PARDAVIMUI farma 253 akrų su 
nuostoliu, 160 dirbamos, 80 užsėta ru
giais, dobilais ir alfalfa 40 akrų pie
vų likusi dalis po mišku, per gamyklą 
teka upelis .narnas 8 kambarių, cimen- 
tuota rusis ir visos kitos triobos su 
arkliais karvėmis, vištomis ir mašino
mis, visa kaip reikia prie didžiojo ke
lio. 3J^ mylios nuo kauntės sostinės, 
200 mylių nuo Chicagos, viduriniame 
Wisconsine. Kaina $7,500. Morgi
čius $3,500. J. Kass. 1338 Otto St. 
Chicago, III.

nebus.
J. NAMON, 

808 W. 38rd Place.

—W ........... ......... •........................‘ 
PARDAVIMUI saliunas visokių 

tautų apgyventoj vietoj. Senas ir iš
dirbtas biznis. Parduosiu prieinama 
kaina. Priežastis pardavjmo patirsi
te ant vietos.

Kreipkitės: .
3558 So. Pamell Avė.

PARDAVIMUI saliunas; .pusė arba 
visas; gera vieta, visai prie Pullmano 
dirbtuvių. Apgyventa švedų, lietu
vių ir rusų.

Atsiliepkit:
10556 Corliss Avė., kampas 106 gat. 

Pullman, III.
Tel. Pullman 7790

PARSIDUODA kampinis sa
liunas geroj vietoj. Biznis se
niai išdirbtas. Priežastis par
davimo: einu į kitą biznį 4900 
\V. 14 St. Cicero, III.

Ir paukšteliai savo namus 
turi; ir kožnas žvėrelis savo; 
namą turi. — Tai
Tamsta savo namo negalėtum pločio tik už $645. Artesnėms 
turėti?

Kada jus turite nuosavybę,' ofisą, 1739 S. Halsted St N. 205 
jus turite tykų draugą, dirban-j---------------------------------------
tį pinigus jums visados. Jūsų 
nuosavybės verte didėja dieną 
ir naktį, metas į metą krauda
ma turtą ir galybę.
APSVARSTYKIT LABAI

GERĄH
Mes parodome Tamstai, kaip 

lengva įsigyti savo namas, ati
dedant po 
dieną.

Tamstai 
keti randą 
tos gyvenimas reikalauja link
smų vietų, gražių parkų, mo
kyklų ir bažnyčių, čysto oro, 
geros transportacijos. PADA
RYTI SAVO GYVENIMĄ TO
KĮ GRAŽŲ, naują, linksmą ir 
švarų YRA LlAiBAI LENGVA.

Mes priimame labai mažus 
įmokėjimus ir mėnesines sąs
kaitas surengiame be jokių

DIDELIS LOTŲ Išpardavimas 
arti Brighton Parko, lengvais 

kodelgi išmokėjimais. Lotai 60 pėdų

žinioms rašykite j Naujienų

keletu centų kožną

laikas pradėti mo- 
sau pačiam. Tains-' ;™d‘«

BARGENŲ NUPIRKTI NAMĄ NĖ
RA KASDIENĄ. NE T .AUK NIEKO 
IR PAMATYK SEKANČIUS NAMUS

2 labų augŠČio mūrinis namas, 2 pa
gyvenimai po 6 kambarius, elektra, 
maudynės cimentuotas skiepas, dra
bužiams plovykla. Kaina tik $8,500. 
$1500 įmokėti, likusiems paskola savi
ninkas padaris be jokio komišino. Na
mas randas Bridgeporto kolonijoj.

I JT. J. KIRAS R. E. IMPR. CO. 
3335 So. Halsted St.

2 lubų augščio naujas mūrinis na- 
| mas; 4 pagyvenimai 2 po 4 kamba
rius; 2 po 6 kambarius ,su vėliausios 
_ 2__ ‘ . Kaina $13,500. 
įmokėti $4,000; likusius kaip randą. 
Namas randasi Brighton Parko kolo
nijoj.

M. J. KIRAS R. E. IMPR. CO. 
3835 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

MILŽINIŠKAS JUBILĖJLS
Penkių metų sukaktu?.ų Lietuvos 

Nepriklausomybes
Rangia visos Chicagos Progresyvių 

' Draugijų Bendras Komitetas.
Nedalioj, Vasario-Feb. 18, 1923, 
Ashland Boulevard Auditorium 

Van Buren St. ir Ashland Boulevard 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Šiame jubilėjiniame apvaikščiojime 
maloniai apsiėmė dalyvauti: Birutės 
Choras, Pirmyn Mišrus Choras ir Jau
nuolių Orkestras. Kalbėtojai: K. Bie
linis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas, Dr. A. L. Graičunas, P. 
Grigaitis, Naujienų Redaktorius ir Dr. 
C. Kasputis.

Chicagos ir apielinkės lietuviai:—
Prašom*? visų iš anksto pradėti 

rengtis į šį milžinišką apvaikščiojimą. 
Mes norėtumėm, kad nei vienas lietu
vis ir lietuvaitė nepraleistų šio svar
baus apvaikščiojimo jubilėjaus.

| Bendras Komitetas.

North S*ide L. D. L D 86 kp. rengia 
draugišką vakarėlį su programų ir šo
kiais Sekmadienį sausio 11 d. 1923 
m. Liuosybčs svet. 1822 Wabansia Av. 
Pradžia 7:30 v. vak. Bus gražus pro
gramas, dainuos Lietuvių kvartetas, 
kalbės Dr. A. Montvidas ir daugelis 
kituįart'stų dalyvaus. Atsilankykit 
kuoskaitlingiausia, visi busit užganė
dinti. Komitetas.

Bridgeport. Tėisybės Mylėtojų 
Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėl-oj, vasario 11 d. 1 vai. po 
pietų, Mark AVhite Sųuare svet. prie 
29tos ir So. Halsted gat. Visi nariai 
ir narės malonėkite būtinai laiku su
sirinkti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Raštininkas.

ASMENŲ JIESKOJiMAI

REIKIA
DARBININKIŲ 
KRIAUČIŲ ŠAPOJ

MES REIKALAUJAM 
PRITYRUSIŲ 
RANKOVIŲ 
SIUVĖJU MUSŲ 
ŠAPOJ.

B. KUPPENHEIMER CO.
2352 W. 22 St.

Samdymo Ofisas

2352 W. 22-nd.St.
Samdymo Ofisas

REIKALINGAS BUČERIS, 
turi būti gerai patyręs.

2009 So. Halsted St.
t ---- .

REIKALINGAS BUČERIS, 
nevedęs, mokantis kalbėti lietu
viškai ir lenkiškai.

3355 W. 28-th St.

PARDAVIMUI

SKANSKŲNIŲ krautuvė geriausia 
vieta Northvvestsidej, pagyvenamųjų 
ir apartamentinių namų vidury, be jo
kios konkurencijos, nauji įtaisymai, 
naujas sandėtas, pigi randa, garo šilu
ma, gyvenami kambariai, turi būt par
duota didelis bargenas. Dalis išmo
kėjimais, jei butų noro. Gera progh 
pinigų pasidaryti. 3257 Montrose Avė. 
arti Spaulding Avė.

PARDAVIMUI groserne ir bučernė 
Brighton Parke, biznis senas ir gerai 
išdirbtas. Parduosiu arba mainysiu 
ant lotų. Parlavinro priežastis 
bizniai.

Kreipkitės:
4235 So. Kedzie Avė.

du

PARDUODAMA VALGYK- 
la, savininkui tenka apleisti 
miestas. Kreiptis:

6853 So. State St.

Bendro Komiteto Susirinkimas.
Penkių metų sukaktuvių Lietuvos 

Nepriklausomybės apvaikščiojimo, 
Bendras Komitetas turės savo posėdį 
f)ėtnyčioj, vasario 9 d. Malinausko sa- 
ėj, 19th ir So. Halsted St., pradžia 

7:80 vai. vakare. Malonės visi Bend
ro Komiteto nariai dalyvauti posėdy, 
nes yra daug dalykų apkalbėjimui.

A. žymontas, pirmininkas.

JIEŠKAU savo kaimynų Jono ir 
Juozapo Keparučių, paeina iš Šimkai
čių vai., Serbentų kaimo, Raseinių ap. 
12 metų atgal gyveno Pittsburghe, Pa. 
Bukit malonus kas žinote apie tokias 
ypatas pranešti, arba patys atsišaukit, 
nes turiu svarbų reikalą. Jonas Bas- 
tis, 3632 So. Lowe Avė., Chicago, UI.

REIKALINGA patarnautoja 
veiterka švarioj restauracijoj; 
alga $17.00 į savaitę.

Kreipkitės
3107 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI GROSERNE IR 
bučernė, verta $2000, parduosiu už 
$700, greitai perkant. Turiu par
duoti arba mainysiu ant automobi
lio, ar gero loto. Atsišaukite.

4554 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI MINKŠTŲ 
GĖRIMŲ UŽEIGA 
IR RARBERNĖ

2801 Emerald Avė.

PARSIDUODA SALIUNAS, 
geroj vietoj. Priežastis parda
vimo

Lietuvių Socialistinės Jaunuomenes 
Lygos visuotinas narių susirinkimas 
Įvyks penktadienį, vasario 9 d., 7:30 
v. v. pas drg. A. Puidą, 822 W. 35th 
St. Draugai ir draugės malonėkite 
fiunktuališkai ir skaitlingai ats'lanky- 
i, nes turime svarbių reikalų aptarti. 

Taipgi draugai ir diaugės kuriems 
svarbu yra musų tikslai, esate nuošir
džiai kviečiami atsilankyti į minėtą 
susirinkimą ir prisidėti prie organiza
cijos. Org. K. Misius.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RANDUS kambarys 

vienaml ar dviem vaikinam. 
Garu šildomas, maudynės. At
sišaukit: 3252 S. Halsted St.

Tel. Yards 4276

REIKIA OABBINIHKy
VYRŲ

REIKALAUJA PRITYRUSIO 
jauno* žmogaus geležinėje krau
tuvėje; gera vieta.
z Abner H. Cohen

• PARDAVIMUI groserne. Biz
nis gerai tedirbtas lysas ilgas! 
Randa tik $15.00. Kambariai 
gyvenimui. Priežastis pardavi
mo liga? Atsišaukite 3726 So. 
VVailace St. Tel. Bld 3787

turiu apleisti Chicagą. 
K. A. S.

828 W. 14-th St.,

RANDAI kambarys dviem ar vie
nam- vaikinui arva vedusiai porai, 
kambarys apšildomas, šviesus su mau
dyne ir valgiu. švari vieta netoli šv. 
Kazimiero Vienuolyno.

7022 So Ta)man Avė.
2rcįs lubos iš priekio

REIKALAUJAME ŽIRKLI- 
ninko sengeležių kieme; taipgi 
darbininkų. Geras mokesnis, 
nuolatinis darbas. —

1632 W.. Kinzie St.

GROSERNĖ pardavimui prie mo
kyklos, biznis gerai eina, randa ne 
brangi ir yra vietos bučemei, nes arti 
kitos nėra. Parduosiu pigiai; 
žastis pardavimo svarbi.

Kreipkitės:
3656 So. Union Avė. 
Tel. Boulevard 3787

prie-

RAKANDAI
PARSIDUODA ’3 ruimų ra

kandai, 3 šmotų setas, 2 komo- 
dės, 1 lova, pečius, parduosiu 
už $175, nes išvažiuoju į for
mas. J. M. 4423 So. Honore 
St., Chicago, III.

NAMAI-ZEME

Duodame Trustees Deed Chi
cagos Title and Trust Compa- 
nijos. Pirkėjas gauna “guar- 
anty Policy”, kas yra geriau
sias dalykas pirkėjui.

Atsišaukite:
ADAM MARKŪNAS, 

General Manager
856 First National Bank Bldg.

68 W. Moiiroe St. 
Chicago, III.

Telephone Randolph 7400.

PARDUODAMA mūrinis na
mas 2 pagyvenimų po 6’kamb.; 
medinis namas 7 kambariai. 
Lotas 50 per 125 prie 22 gat
vės. Kaina $7,500. Pigiausia 
mieste. Kreiptis 3825 W. 22 St.

BARGENAS 5 AKRAI $1450

Mažą sumą įmokėti likusieji lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais

CLARENDON HILLS ŽEMĖ 
tiki truputį pavažiavus j vakarus nuo 
Chicagos prie C. B. & Q. R. R., kttr 
per dieną pravažiuoja 60 traukinių1; 
maži keliapininigiai; dirį)k Chicago j 
ir gyvenk Čia; ideale vieta vištoms au
ginti ir daržams.

PARSIDUODA mūrinis namas, 
dviem pagyvenimais po 5 ir 6 kamba
rius, cimentuotas skiepas fornisu šil
domas, elektra, gasas ir vanos; ran- 
dos į mėnesį $75.00. Parsiduoda už 
$8000.00. Trumpu laiku turi būti 
parduotas. Namas randasi po num. 
5925 So. Throop St. Atsišaukite pas 
savininką. Jurgis Povilionis, 1521 So. 
50th Avė., Cicero, 111

KAINA $7000.00 mūrinis namas 2 
pagyvenimais po 6 kambarius ir krau
tuvė prie 79 gatvės, elektros šviesa, 
naujos paipos. Krosnies Šiluma. Rei
kalinga $2500.00 gyvais pinigais.

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

DVIEJŲ pagyvenimi} namas ant 
Bridgeporto; puikiai įrengtas; pagy
venimai 5-kių ir 6-ių kambarių; skal- 
bynės apačioj; rendos neša $80.00 į 
mėnesį. Platesnhj žinių klauskite 
Naujienų ofise, 1739 So. Halsted 
St.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS, 2 pa
gyvenimų namas po 5—6 kambarius, 
beismentas, elektra vanos. Reikia tik 
$3000, ant likusių yra morgičius. Nė
ra kito tokio namo tokia kaina. Pla
tesnėms žinioms kreipkitės

4922 So. Ashland Avė.

ŠITA NUOSAVYBĖ RANDAS ŠA
LĘ DIDELIO ŽEMĖS PLOTO, KURĮ 
neseniai Nupirko lietuvių 
įstaiga, manydama ištaisyti 
JĮ I GRAŽIAUSIĄ nuosavybę.

Jums proga nupirkti tiesiai nuo sa
vininko su užtikrinimu, kad vertė grei
tai iškils.

Rašyk pas
T. ,S. COUSINS, •
5 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DBESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seetey 1643
Kirpimas, dezaininimas, aiūvi- 

mas, dresmaking ir pattern jna- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas nonterima ir 
merginoms, atsineškit audlkla, re- 
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkš.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

JUOZAS LETUKAS
Musų numylėtas vyras ir tė

vas persiskyrė su šiuo pasauliu 
vai. 6 d., 1923 m., 2 vai. po pie
tų nuo plaučių uždegimo ligos, 
prasirgęs 8 dienas. Velionis tu
rėjo 35 metus amžiaus, paliko 
Amerikoje dideliame nubudime 
moterį Joaną, tris kūdikius Joa
ną 11 metų, Prancišką 9 metų, 
Stefaniją 8 mėnesių, senelę mo
tiną Liudviką Letukienę, brolį 
Kazimierą ir seserį Barborą No- 
reikienę; Lietuvoje tris brolius 
— Joną, Praną ir Petrą ir vieną 
seserį Emiliją. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį vas. 10 d., 1923 
m. 8:30 v. rytą iš namų po num. 
4523 S. Wood St. į Šv. Kryž aus 
bažnyčią, po pamaldų bus pa
laidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 
Melstame visus gimines ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Palieka nubudime moteris 
Joana Letukienė ir dukters Joa

na, Pranciška ir Stefanija.

REIKIA DARBININKŲ

PARDUODAMA SALIUNAS 
geroj vietoj, biznis genai iš
dirbtas per daugelį metų. Par
davimo priažastį patirsite ant 
vietos. 1940 S. Halsted St.

VYRŲ ir MOTERŲ
— - «■.—

VYRŲ IR MOTERŲ
Reikia operatorių prie cloa- 

kų ir siutų. Kreiptis 
2035 Charleston S t. arti Robey 

. Street, 3 lubos.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PRITYRUS 1Ų užlaidų dirbė
jų; idealės sąlygos, geriausias 
mokesnis. Nuolatinis darbas; 
ateikite pasirengusios prie dar
bo. Kaplan, Ine.

1243 So. Wabash Avė.

GELžKELIO DARBININKŲ
REIKALAUJAMA;

PAGEIDAUJAMA
PRITYRUSIEJI,

BET PRITYRIMAS
NĖRA BŪTINAS.

!’> iy n I W M. i 11! W

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių kolonijoj. Labai gera vie
ta . Biznis seržas. Parduodu, 
nes išvažiuoju į New Yorką. Kas 
pirks, tas UdmSs. 635 W. 26 St. 
Phone Victery 6080.

NAMAS SU BIZNIU.
Mūrinis kampinis namas su 

išdirbtu senu saliuno bizniu ir 
visais intaisymais, parsiduoda 
pigiai. Trjs pagyvenimai, sto
ras, kambariai užpakalyje at
sišaukit patįs arba rašykit vį 
Naujienų ofisą,

1739 S. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS HALSTED 
GATVĖS BIZNEVOS NUOSAVYBĖS

3 augštų mūrinis namas, pačios vė
liausios mados, garo šiluma, puiki 
vieta, yra krautuvė ir 2 pagyvenimai 
po 6 kambarius Randos $2880 per 
metus. Geros išlygos. Kaina $22,000.

2 augštų mūrinis namas prie Lęwe 
Avė. arti 34 gatvės apie 9 metų\se- 
numo. Randos $80 į mėnesį. Namhs 
kaip naujas, yra gaz'as, elektra ir 
maudynė. Kaina $10,000.

Mes turim ir kitus gerus bargenus 
biznevų ir būstinių nuosavybių.

STANDARD RE ALT Y CO.
736 W 35th St.

KREIPTIS —

ACME STEEL GO0©S C*.
135 St. ir I. C Tracks 

Riverdale, III.

REIKALAUJA ̂ surinkėjų, prie 
garinio kdjo, molderių, pagel- 
bininkų ir juodadarbių.

1734 Fullerton Avė.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duedame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankeves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.
, Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim', kaip męs galim jus ifimskyti 
amato atliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą ei
gą-

Speciali taksa bus suteikta iaws 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apekelmatą 
su savim), i

THE MASTER CUTTTNG AND 
TAILORING SCHOOL

190 N. State H t., Kampas Lako 0t^ 
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

IŠMAINYMUI
2jų pagyvenimų mūrinis namas po 5 
kambarius elektros, maudynės, skie
pas, ir viskas įtaisyta pagal šios ma
dos, namas randasi ant Bridgeporto. 
Taipgi saliuno biznis ir lunch room. 
Parduodu viską sykiu arba mainau ant 
farmos, kur netoli Chicagos; atsišau
kit tuojau, nes čia yra auksinė proga.

F. J. SZEMET, 
4180 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6824

NEPAPRASTAS BARGENAS 
Didelis mūrinis naujoviškas 

namas parsiduoda už trečdalį 
jo tikros vertės. Garu šildomas. 
8 (pagyvenimai, 3 storai; ma
dingi intaisymai. Indėtas pini
gas atneš su viršum 15 procen
tų gryno pelno. Randos neša 
iki $8,000 į metus. Savininkas 

priims mažesnį namą mainais _____________________
rakandai 4 kambariams, sveklyčinė ei- kaipo dalį mokesties. Atsišau- simaino ant kokio biznio arba 
garnių Onkambari1lĮ^nri^lkselir, dfvo^as" asmeniškai ar laišku į lotų. Kreipkitės pas-: C. P. Su- 
vjsa tik už $250. Taipgi parduos at-. Naujienų ofisą* 1739 So. Hal-.romski and CoJ 3346 S. Hals-

“Ken°- BUS' s,od Stre<'1 lt«l St. Tel. Boulevard 9641.

PARSIDUODA barbemė labai pi
giai, viaoktų tautu apgyvento vieta, 
Minais išdirbtas per 12 metų. Prie
žastis pardavimo —• einu į kitą biznį. 
Atsišaukite greitai į “Naujienų” ofisą 
1789 So. Halsted St., No. 204.

DIDELIS BARGENAS. Gražus fo
nografas su rekordais parduodama 
labai1 pigiai, taipgi vėliausios mados

PIRMUTINIS LAIMĖS, 4 pa
gyvenimų bizniavas namas, 
parsiduoda labai pigiai arba iš- PRIVATINĖS PAMOKOS 

kalbos; mokina skaityti, rašyti ir kai 
bėtis lietuvius mokančius ir nemokan
čius anglų kalbos. Mokesnis primna’ 
mas.

MTSS DONNELLY
121 Belden Av^., Tel. Diver! eV^5’2 

Ateikit dienomis ar vakarais.

1 IMPERFECT IN ORIGINAL


