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...Klaipėdos krašto prezidentas
Vokiet. miestas nemokės pabaudos
Paskandino franeuzų laivą? 

Anglija nesitiki franeuzy laimėjimo

Nauja direktorija Klaipėdoj
žinia apie Gailiaus išrinkimą 

Klaipėdos krašto prezidentu 
oficialiniai patvirtinta.

’ VVASHINGTON, vasario 12 
(ILJB). — Nauja ' Direktorija 
Klaipėdoje susideda iš prezi
dento Viktore/ Gailiaus, dar 
dviejų lietuvių ir dviejų vokie
čių. Klaipėdos Kraštui apsaugo
ti pilnai susitarta su pulk. 
Tronssop. Alijantų Komisija 
išvažiavo Paryžiun.

Viktoras Gailius yra Prūsų 
lietuvis, gimęs Pagėgių apskr. 
Klaipėdos Krašte, 1893 m., au
kštąjį mokslą išėjo Heidelber
go, Karaliaučiaus ir Berlyno 
universitetų juridiniame sky
riuje. Pastaruoju laiku buvo 
Lietuvos Atstovybės Sekreto
rium Berlyne, pagalios Lietu
vos Atstovu Estonijoje.

Vokietijos miestas nemo
kės f raneuzams pabaudos

BERLINAS, vasario 14. — 
Gautomis čia žiniomis, Gelsen
kirchen miestas atsisakė mo
kėti 1004XK),(MX) markių pabau
dos, kurią uždėjo ant to mies
to francuzai už vokiečių poli
cijos ten susirėmimą su fran- 
euzų žandarais. ,

.Francuzai areštavo Esseno 
mayorą už veikimą prieš fran- 
cllzus. Del to paties dalyko ta
po areštuoti ir dviejų kitų mie
stų mayorai.

32 žmonės areštuoti.
PARYŽIUS, vasario 14. — 

Francuos užsienio reikalų mi
nisterija oficialiniai paskelbė, 
kad Francija neturi mierio už
imti Hamburgą. Tai paskelb
ta užginčijimui žinių vokiečiu 
laikraščiuose, kad jau ir admi
rolas tapo paskirtas atlikimui 
to darbo.

Daugiau 15 traukinių su an
glimis šiandie išvyko iš Ruhr 
į įvairias vietas. 6 traukiniai 
su anglimis buvo skiriami 
Franci jai ir Belgijai, 2 Italijai, 
2 Šveicarijai ir 5 Lenkijai.

32 žmonės tapo areštuoti 
Gelsenkirchen sąryšy su sužei
dimu ten dviejų žandarų. Su
imtieji yra daugiausia vokiečių 
policistais. Jie bus teisiami 
karo teisino.'

Esseno mayoras ir hotelių 
savininkų unijos prezidentas 
tapo areštuoti. Mayoras už tai, 
kad atkirto elektą nuo francio 
zų kazarmių,^ o pastarasis už 
atsisakymą patannauti francu- 
zams. '•

Trys dirbtuvės Barmane ir 
Elberfelde užsidarė dedei sto
kos anglių.

Baus už sabotažą.
GELSENKIRCHEN, vasario 

14. Prancūzų rateliuose kal
bama, kad bus labaį aštriai 
baudžiama už sabotažo aktus, 
kurie ne kartą sutrukdė tele
grafo ir telefono susisieki mūs 
su Paryžium.

Taipjau bus uždėta didelė pa
bauda ant Bochum, kur vokie
čiai atsisakė leisti franeuzams 
rekvizuoti automobilius.

Telefonistės sustreikavo.
DUESSELDORF, vasario U. 

— Miestui padaryta didelių ne
smagumų, nes vokietės tmėfo- 
nistės sustreikavo dėl atgabeni
mo franeuzų telefonisčių.

Persekioja laikraščius.
ESSENAS, vasario 14. — 

Francuzai paskelbė, kad jie el
gsis aštriai su vokiečių laikra
ščių redaktoriais, kurie skelbs 
melagingas žinias okupuotoje 
dalyje. Vienas Esseno laikraš
tis tapo sustabdytas 15 dienų, o 
kito laikraščio 4 redaktoriai 
tapo išvaryti iš okupuotosios 
teritorijos.

----- -------- K

Francuzai areštavo miesto 
viršininkus

Uždėjo ant miesto didele 
pabaudą. \

BERLINAS, vasario 13. — 
Pusiau oficiali nčmis žiniomis, 
didelės franeuzų spėkos, jų tar
pe artilerija ir kavalerija, šian
die užėmė Gelsenkirchen, nu
ginklavo. vokiečių policiją ir 
suėmė ją.

Vėliau francuzai pasitraukė, 
pasiimdami su savim mayorą, 
reichsbanko skyriaus preziden
tą ir kitus viršininkus.

Be to ant to miesto francu
zai uždėjo 100,000,000 mark ii 
pabaudos, kuri turi būti sumo
kėta iki trečiadienio. Tai dėlėj 
vokiečių ]x>lįcijos susirėmimo 
su franeuzų žandarais.

Prezidentas Ebertas atvyko 
į Karlsruhe, lydimas vidaus 
reikalų ir finjansg ministerių, 
pasitarti su Badeno valdžia ir 
fabrikantais aįjie franeuzų įsi- 
oriovimą į tą provinciją.
Nevažiuodamas ?toliau už Ka- 

ralsruhe Ebertaš išvengs susi
kirtimo su franeuzais delei jų 
įsakymo neleisti Vokietijos mi- 
nisteriams įvažiuoti į okupuo
tąją teritoriją.

Turkai paskandinę Franci' 
jos karinį laivą

Bet patvirtinančių žinių nėra.

LONDONAS, vasario 14. — 
Nieko nežinoma apie Ameriko
je pasklydusią žinią, kad turkai 
paskandino Franci jos torpedi
nį laivą. Iš Paryžiaus prane
šama, kad ir ten vaigšto pana
šus gandas, bet Franci jos val
džia neturi patvirtinančių ži
nių.

Laivą paskandinęs turkų 
baterijos Smyrnoje suvis.

ESSENAS, vas. 14. — Vo
kiečiai darbi nutikai•Ruhrort pa
skandino barką Reino-eHme 
kanale, tuo uždarydami kelią 
tuo kanalu.

Francuzai nieko nepelnys 
pasigriebimu Ruhr

Taip mano Anglijos valdžia.

LONDONAS, vasario 14. — 
Nors Anglijos premiero Bonar 
Law ir užsienio reikalų minis- 
terio Curzon kalbos atidarant 
parlamentą nieko naujo nepa
sakė apie Anglijos nusistatymą 
linkui Francuos užgriebimo 
Ruhr distri'kto, kas dar nebuvo 
žinoma iki šiol, bet parodė, 
kad tie du ministeriai abejoja 
apie tokios Francijos politikos 
pasisekimą. Bonar Law atvirai 
pasakė, kad jis nemato, kaip 
Francija gali tokia savo polili- 
ką ką-nors išgauti iš Vokieti
jos. Tą patį pasakė ir Curzon.

Ruhr darbininkai kovos 
prieš franeuzus

HAMM, vas. 14. —' Visų 
Ruhr darbininkų organizacijų 
atstovai susirinko čia konfe- 
rcncijon su samdytojais ir nu
tarė kovoti su okupantais fran- 
ouzais iki pastaros.

Dalis Francijos angliaka
sių streikuos

Bet Darbo Konferencija streiko 
nerems.

—}--------------------

PARYŽIUS, vasario 14. 
Francijos Darbo Konferencijos 
centraiinio komiteto susirinki
me kuriame dalyvavo visi vir
šininkai, tapo nutarta, kad 
Konferencija ncdailyvaus anglia 
kasių streike, kurį grūmoja 
paskelbti ateinantį penktadienį 
35,(MM) po komunistų įtaka 
esančių a-nglliakasiųj. Konfede- 
racija tokį nuosprendį padarė 
po to, kaip valdžia prižadėjo 
išgauti patenkinantį algų klau
simo išrišimą.

63 gaisrai Chicagoje
CHICAGO. — Laike vaka

rykščių šalčių vienas žmogus 
sušalo. Tai Abraliam Mosko- 
vitz skudurų sandėlio, 2032 Fe- 
deral St., sargas T. Cavanaugh, 
56 m., kuris sušalo miegoda
mas nakty šaltoje raštinėje.

Tokio šalčio kaip vakar ne- 
buvo jau nuo 1917 m. Bet šian 
die veikiausia bus dar šalčiau. 
Paskui pradės eiti pamaži šil- 
tyn ir šaltis užsibaigsiąs su 
pabaiga šios savaitės.

Lįalei šalčio vakar Chicagoje 
buvo 63 gaisrai. Daugiausia jie 
kįlo nuo perdaug įkaitusių kro
snių. Del negalėjimo tinkamai 
prišildyti dvi mokyklos turėjo 
užsidaryti visai dienai, o dvi ki
tos pusei dienos.

Išliko ir šiaip nelaimių, nes 
gatvės yra labai slidžios delei 
prieš pat šaltį buvusio didelio 
atodrėgio, kuris padengė gat
ves vandeniu, o užėjęs šaltis 
visą lai pavertė į ledą. Be to 
buvo didelis vėjas, kuris nere
tai nunešdavo žmones į gatvę 
— po automobilių ratais.

Skaičius išeinančių iš Chica- 
gos traukinių tapo žymiai su
mažintas, nes vietomis keliai 
yra užpustyti ir traukiniai vai- 
gščioti negali.

ORAS.
Šiandie — giedra ir šalta.
Saulė teka 6:47 vai., leidžia

si 5:2J v, MSnuo teka ę:31 v. r.

Priv. šnipai suorganizavo 
komunistų partiją

Frainna, komunistų partijos organizatorius, tarnavo Burns 
šnipų agentūroje. Burns taikėsi net ir Leniną su Trockiu 
nužudyti, sako Balanov-Bailin.

CHICAGO. Buvęs privali
nis šnipas, jaunas rusas Albe r t 
Bailin-Balanov ir vakar tęsė 
savo liudijimus prieš suimtųjų 
Michigane komunistų ądvoka
lus apie privatinių šnipų vei
kimą komunistinėse organizaci
jose.

Jis sakė, kad privatiniai šni
pai netilk kurstė komunistus 
prie neteisėtų žygių, vedė, ko
munistų propagandą ir paskui 
darydavo medžiokles ant ko
munistų, bet ir ‘suorganizavo 
komunistų partiją. Pasak jo, 
komunistų partijos ir I.W.W. 
buvo tik privatinių šnipų agen
tūrų padaras ir jų visą veiki
mą nustatinėjo ir net toms 
partijoms programas rašė tos 
agentūros. Agentūroms gi tai 
buvo reikalinga daryti tam, 
kad paskui galėtų pulti pasiti
kėjusius šnipams žmones ir 
rodyti kapitalistams kaip tos 
agentūros daug veikia pasmau
gimui “radikalizmo,” kad tuo 
daugiau gavus sau pinigų iš 
kapitalistų neva kovai su pa
čių šnipų išpustu “komuniz
mo pavojum.”

Jau užvakar jis liudijo, kad 
visas I.W.W. propagandos ko
mitetas, kuris taipjau nustati
nėjo tos organizacijos politiką 
ir veikimą, susidėjo iš vienų 
Thiel ir Burns šnipų.

Jis vakar liudydamas sakė:
“Kari Brockmiller, sekreto

rius I.W.W. propagandos biu- 
ri, buvo Thiel agentūros šni
pas per 14 metų. Jis tapo su
sektas, kad jis dirba Thiel 
agentūrai, kada jis veikė šiau
rinėj miškų kempėj. Kada 
buvo pavojaus viskam išeiti 
aikštėn, jis atvyko j čia (Chi
cago) dirbti prie vokiečių ko
munistų ir I. W. W. propagan 
dos biuro.

“Darbininkų unijos yra pil 
nos šnipų, kurie kartais įsi< 
gauna į augštas vieląs viena 
tiniu tikslu sukulti nuožiūrą, 
taip kad unija visuomet butų 
arti .patrinto ar sukilimo.”

Vyriausiu komunistų orga
nizatorių buvo Louis Fraina. 
Jis redagavo labai “revoliucin
gą” laikraštį, kurio administ
ratorius, už Frainos straips
nius, dar ir dabar tebesėdi ka
lėjime, kuomet Fraina liuosai 
važinėjosi po Europą ir dabar 
gyvena Rusijoj. Rusijos atsto
vo sekretorius Nuorteva buvo 
iškėlęs aikštėn, kad Fraina 
yra šnipas ir lodei komunistų 
partijos konstituciją taip pa
raše, kad, valdžia galėtų pa
skui pe^OToti tos partijos na
rius. Fraina pabėgo Rusijon, 
kur jis buvo “•teistas” dėl šni
pinėjimo, bet tapo išteisintas, 
o Nuorteva nukaitintas dėl 
“melagingo” kaltinimo. Dabai 
Baili n irgi pakartojo, kad Frai
na yra šnipas ir kad Rusijoj 
jis tapo išteisimas Burns šni
pų agentūros pastangomis. Jis 
liudijo:

‘'Louis Fraina, vienas iš 
dviejų žmonių, kurie suorga
nizavo komunistų partiją Ame
rikoje, per daugelį metų buvo 
Burns agentas. Aš mačiau 
Burns raštinėj Frainos pasi

rašytas“ kvitas. Burns pagelbė
jo jam apleisti šalį kada buvo 
pavojaus Frainai už savo vei
kimą patekti kalėjiman. Burns 
padavė galimu jam sugrįžti 
Rusijon ir išteisino jį nuo kal
tinimų sovietų išdavystėje.”

Burns šnipų agentūra, ku
riai Fraina tarnavo, taip toli 
siekėsi, kad darė suokalbius 
nužudyti Leniną ir Trockį. Tas 
darbas buvęs pasiūlytas :r Bal
iumi. Burns sakė, kad jis bu
vę, pasiuntęs lenkus: agentus, 
liet jų Rusija neįsileido, bet 
Bailinai busią duota geriausi 
liudijimai, su kuriais jis leng
vai prie Lenino su Trockiu pri
eis ir galės juos nunuodyti. 
Burbs tvirtinęs, kad jau vis
kas yra prirengta ir jokių 
klinčių nuvykimui Rusijon ir 
jų nužudymui nėra. Tečiaus 
Bailinas nuo to darbo atsisa
kęs, v

Bailinas taipjau liudijo, kati 
ir valdžios agentai tarnauja 
privatinėms šnipų agentūroms, 
gauna iš jų algą ir isdąvinėja 
joms valdžios paslaptis. Vie
nam tokiam valdžios agentui 
SpoJanskiui Thiel agentūra 
mokėjo $2o į dieną.

Užginčija Bailino liudijimams.

Vakar sankrovų klerkų uni
jos atstovas Leon Green, kurį 
Baili|n!aj's 'įvardijo kaipo šni
pą, apsilankė pas advokatus ir 
reikalavo, kad Bailinas atšauk
tų savo liudijimą. Bailin mat 
liudijo, kad Green važiavo i 
Rusiją kaipo Burns šnipas. 
Green sakosi nenorįs, kad jo 
reputacija butų sugadinta Bai
lino liudijimu. Tečiaus tas 
pats Green yra apkaltintas už 
priėmimą iš vienos A sankrovos 
$2,000 kyšio, kad jis neskelb
tų toje sankrovoje streiko.

Burns ir Thiel šnipų agen
tūros taipjau užginčija Baili
no liudijimams, bet jos pripa
žįsta, kad Bailinas jose dirbo, 
tik ta]>ęs paleistas dėl savo ne
gabumo. Jis liudijo, kad Burns 
įsakymu jis parašęs grumo- 
jantiį laišką New Yorko pašto 
viršininkui, prigrūmodamas iš
sprogdinti Woollworth namą. 
Burns sako, kad tas laiškas 
tikrai buvo parašytas,- bet jį 
parašęs Bailin savo liuosa va
lia, be Burns žinios.

Nerado caro brangmeny
NEW YORK, vašario 14. — 

Nesenai buvo pasklidę žinios, 
kad jūreivio James skonės gra
be yra paslėpta už kelis milio- 
nus caro brangnienų, kurias 
išvogta Rusijoje ir bandyta 
įvežti Amerikon šmugelio ke
liu, paslėpus jas to jūreivio 
grabe. Jūreivis gi miręs juro
se. Dabar to jūreivio kapas 
tapo atkastas ir grabas atida
rytas ir nors jį labai stropiai 
išj ieškot a, bet nieko nesurasta. 
Nerasta ir žymių, kad kada- 
nors butų buvę paslėptos tame 
^graljie brangmenis. — O vald
žios agentai surinkimui žinių 
apie tas “brangmenis” pralei
do keletą mėnesių laiko.

Anglija nebesirūpina 
rusais

Atsisakė šelpti likusius Kon
stantinopoly Vrangelio ^ka
reivius.

KONSTANTFNf)POLIS, vas. 
1 I. Konstantinopoly vis dar 
tebėra apie 8,000 rusų buvu
siųjų Vrangelio kareivių. Jų 
buvo čia apie 100,000, bet ki
tais apsirūpino Amerikos Rau
donasis Kryžius, kuris jiems 
surado vietų. Likusių rusų nie
kas nebenori šelpti. Net ir Ang
lija, dėl kurios interesų jie ka
riavo ir kuri ir sukurstė karą, 
kuris juos privertė bėgti iš Ru
sijos, dabar pabėgėliais nebe
sirūpina ir atsisako duoti 
jiems pašelpą. Amerikos Rau
donasis Kryžius apskaito, kad 
pašelpa yra reikalinga nedide
lė, tik $100,000, kad ir tiems 
rusams butų galima parūpinti 
pastovi vieta, bet Anglija ir tą 
mažą sumą atsisako duoti.

Amerikos šelpimo administ
racija išleido $60,000,000 šel
pimui armėnų ir jie vis dar 
reikalauja didesnės pašelpos, o 
pabėgusių rusų šelpimui neiš
leista nė 60-tos dalies tos su
mos, ir beveik visi tapo aprū
pinti, ‘išėmus likusius 8,000, 
kuriais niekas daugiau nebesi
rūpina ir jiems tenka badauti 
svetimam krašte.

Angliakasiu streiku nebus.
5 1

Taip paskelbė pati unija.

WASHINGTON, vas. 14. — 
Angliakasių unija šiandie pa
skelbė, kad didesnių angliaka
sių streikų šiemet nebus, ka
dangi algų sutartis tarp minkš
tųjų anglių kasyklų savininkų 
ir angliakasių didesnėj daly 
anglių laukų jau tapo pasira
šyta. Sutartis pasirašoma pa
matu, kad pasiliks dabartinės 
algos ir darbo sąlygos dar per 
vienus metus - - iki balandžio 
1 <1. ateinančių metų. Ta su
tartis užtikrina, kad minkštųjų 
anglių mainerių streiko tikrai 
nebus. , •

Priminimas
Jus, 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.
r \

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tąi kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vert&^ada. jis bus 
išmainytas į litus. Isties, Amerikosfdietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse. {

■ J

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, DL

♦

Anglijos parlamentas 
. atsidarė

Karalius tikisi, kad bus pada
ryta taika su Turkija.

LONDONAS, vasario 13. — 
Su didėlėmis ceremonijomis 
šiandie tap<\ atidarytas Angli
jos parlamentas. Karalius Jur
gis skaitė savo sosto kalbą, 
kurioj jiirmiausia jis prisimi
nė apie franeuzų užgriebimą 
Ruhr. Jis sake, kad nors Ang
lija tam užgriebimui neprita
ria, bet ir nedarys nieko, kas 
tam užgriebimui pakenktų.

Daugiausia jis kalbėjo apie 
daromą taiką su Turkija. Jis 
sakė, kad nors padėtis yra la
bai kebli, bet jis tikisi, kad ka
ro bus išvengta ir kad ilgainiui 
bus pasirašyta taikos sutartis.

Prisiminė ir apie bedarbę. 
Daug apie ją nesakė, tik tiek 
pasakė, kad apie tai turėsią 
pasvarstyti jo ministeriai (Tą 
patį jis kartoja kelintą jau 
kartą).

Po karaliaus kalbėjo premie- 
raš Bonar La\v. Jis sakė, kad 
jis tikisi, jog vis dar galima 
bus palikti Anglijos kareivius 
Pareiny, nes ištraukimas tų 
kareivių reikštų galą santarvei. 
Jis taipjau tikisi, kad taika su 
Turkija bus padaryta; bet tyr
iu Anglija yra pasirengusi ka
riauti, jei nebus kitokios išei
ties.

CHICAGO. Mokyklų ta
rybos finansų komitetas pri
rengė biudžetą, kuris rodo, kad 
šiais melais mokykloms reikės 
išleisti $52,439,070.17.

PINIGŲ KURSAS
Vakar vasario 14 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip: •

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.68
Austrijos 100 kronų ..................  H c
Belgijos 100 frankų ................ $5.31 
Danijos 100 frankų .... ........... $18.92
Finų 100 markių ......  $2.63
Francijos 100 frankų ........... $6.00
Italijoj 100 litų ......................  $4.83
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
l>enkų 100 markių ......................  U c
Nftrvegijos 100 kronų ............ $18.60
Olandų 100 guldenų ............ $39.49
Šveicarų 100 markių ........... $18.79
Švedijos 100 kronų ................ $26.53
Vokietijos 100 markių ..............  % c

^7 J. >«U»iu
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darbininkų minios nešinos vė
liavomis atėjo prie Karo Mu- 
zejaus grojant dūdų orkestrui.

Susirinkus prie M užėjau s 
visoms darbininkų organiza
cijoms orkestras sugrojo ’ him
nų ir paskui trumpos pra
kalbos ir pranešimų apie Klai
pėdos šios dienos padėtį, bū
tent kad Klaipėda randasi 
lietuvių rankose, ir šios ma
nifestacijos reikšmę, skambi
nant Laisvės Varpui ir grojant 
orkestrui manifestantai pra
dėjo savo eisenų.

Pirmiausia atėjo pas Pre
zidentą ir padarė jam atatin
kamą pranešimą, reiškė savo 
džiaugsmą, kad Klaipėdos įvy
kiais yra giliai perimta ir rim
tai susirupinusi visa letuvių 
tauta ir apgailestavo, kad Lie
tuvos vyriausybė dėl susidaru- 
sios šiandien pasaulinės situ
acijos negali aktingai prisidėt 
prie klaipėdeičių kovos. Baig
damas savo kalbą p. Stulgins- 
kas pasakė, kad nors musų 
atplėštųjų kraštų prijungimo 
reikalas randasi labai kebliam 
stovyj, , bet visgi turime tvir
tos vilties ar vėliau ar ankš-

Kauno darbininky protes
to manifestacija

Ketvirta<lien|, sausio i 8, 
Kaune įvyko didelė darbinin
kų manifestacija — protestas 
prieš prancūzų pastangas grą
žint Klaipėdai senąją tvarką.

Tą dieną Lietuvos centro 
flarbininkai ryškiai parodė sa
vo solidarumą ir karštą prita
rimą klaipėdiečių pasiryžimui 
išsikovoti laisvę. Išgirdę kad 
imperialistai prancūzai su len
kais siunčia į Klaipėdą savo 
kariškus laivus klaipėdiečių 
sukilimą pasmaugti, Kauno 
darbininkai apie 20,000 žmo
nių 12 valandą visose valdiš
kose ir privačiose įmonėse bei 
fabrikuose metė darbą ir išėjo 
į galvę pareikšti grobikams 
savo griežčiau^ protestą, šauk
dami: šalin nuo •Klaipėdos,
mes visi su klaipėdiečiais sto
sime ginkt laisvę, ncbcFeisime 
daugiau uždėt musų kraujo 
blokams okupantų jungo!

Šį kartą, kaip niekad dar nė
ra buvę, Kauno darbininkai 
protesto man|fesltacijon išėjo 
labai oaganizuotai ir pavyz- i čia u atgauti netik Klaipėdą, 
dingai. Būtent iš kiekvienos 
dirbtuvės bei įstaigos išėjo vi
si Sykiu su savo vėliavomis- 
plakatais, su obalsiais reiškian
čiais klaipėdiečiams karščiau
sios užuojautos. Vėliavų buvo 
keliolika, spalvuotų ir visai 
rauddnų-^darbininkiiškų. Užra

šytieji obalsiai buvo 
bet jų prasmė vienoda. Plačių
jų gelžkelių dirbtuvių darbi
ninkai neŠe vėliavą su. užrašu: 
“Lunku imperialistai pikčiausi 
Klaipėdos laisvės priešai.” Kon
servų. fakriko Razmorino dar
bininkų raudona vėliava su už
rašais: “Jums broliai klaipė
diečiai eina <pagelbon Lietuvos 
darbininkai.” Siaurųjų gblžke- 
lių dirbtuvių darbininkų dide
lė raudona gelsvais pakraščiais 
vėliava su obalsiu: 
klausoma Lietuva — žem

vo pastangas.
Išklausę p. Galvanausko at

sakymo manifestantai šaukda
mi “vrilio” ir mosuodami ke- 
purep/is ėjo prie AngĮų kon- 
sU'Muo. Čia miniai sustojus mu
zika grojo maršą ir gabop Lie
tuvos, himną, bet Anglijos kon-

"Tarjcaiye!.-..'.i1!"1 »■■■

šului nepasirodžius, manifes
tantai reikšdami savo nepa
tenkinimu ėjo prie Amerikos 
konsulo. Amerikos konsulas, 
kaip anakart (sausio taip 
ir dabar prielankiai pasitiko 
manifestantus ir pasakė jiems 
prakalbę. Manifestantai sim

patingam seneliui padarę karš
tų avacijų užbaigė savo mani
festaciją, nes pas prancūzus 
eit nematė jokio reikalo.

Lietuvos visuomenė, be skir
tumo pažiūrų, klaipėdiečiams 
reiškia karščiausios užuojau
tos ir pritaripio. Visose Kau-

no valstybinėse ir privačiose 
įstaigose, kontoruose bej dirb
tuvėse renkama aukos ir visur 
noriai žmonės aukoja. O sek
madienį, sausio 21, Kaune bus 
visą dieną vieša rinkliava klai
pėdiečių darbininkų naudai.

—Pet. Klimka.

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

ANT NAUDOS.

S. L FABION AS CO

įvairus,

“Nepri- 
ir 

laisvė.” Kitos vėliavos bhvo 
be pažymėjimų kokios grupės 
ir su tokiais pat obalsiais: ;Į 
kovą su visais Klaipėdos lais
vės priešais! - “Valio Klaipėda 
ir Vilnius,” “Klaipėda' ir Vil
nius musų,” ir t. p.

Išėjusieji iš dirbtuvių dar
bininkai ir įstaigų 
jai susirinko ' prie 
zejaus, iš Šančių 
siaurųjų gelžkelių
Smito fabriko, šokolado fabri
ko “Tilka” ir>k. tūkstantinės

bet ir Vilnių. “Valio, Lietuva 
su Klaipėda ir Vilniun” — bu
vo paskutiniai prezidento žo
džiai. .

Padarę prezidentui avacijaš 
manifestantai atėjo prie Mi- 
nisterių Kabineto. Čia jieftfs 
padarius pranešimą, kad' Kau
no darbininkai ir įstaigų tar
nautojai atėjo griežčiausiai, pro
testuoti .prieš prancūzų politi
ką ir nesiskaitymą su Klaipė
dos krašto žmonių noru, atsa
kymą davė p. Galvanauskas, 
Mnisterių pirmininkas. Jis 
plačiai apibudinęs Santarvės 
bei ambasadorių tafrybos ligi 
šiol vestąją Klaipėdos klausi
mu politiką, pabrėžė, kad Lie
tuvos vyriausybė prijungimui 
prie Lietuvos kūno atplėštųjų 
jos krantų dėj© ir dės visas sa-

tarnauto-
Karo Mu-

Monroe gat. arti State 
Bėpcr»*ifl«inia Vodė^IHus ‘ 

šeštai!., Sekmad. 
šventėmis

45 ir 22c (ir taksai).

dirbtuvių, c

soknrrad. Ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai ir 
krnt. paveikslai.

“Kur gauni pdlną ninigų vertę.“

Eitra!! Naujiena Vyrams!!
TOWN OF LAKE

Paveiksluotos Pamokos
VYRAMS APIE LYTIES DALYKUS

(Moterįs ir vaikai nebus įleidžiami)

Ketverge, Vasario-Fob. 15,1923 
į Žalandausko Svetainėje

4501 S. Hermitage Avė.
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga tiktai 25 centai.

Įžymus Chicagos daktarai duos vyrams paveiksluotas pamokas apie ly
ties dalykus. Vyrai atsilankę į šitas paveiksluotas pamokas patirs daug 
naujo, daug žingeidaus — sužinos tą, kas kiekvienam vyrui vedusiam ir 
nevedusiam yra būtinas reikalas žinoti.

Kviečiami visi vyrai būtinai atsilankyti.
“Aušros” Sp. B-ve ir “Gydytojas”.

RUSŲ DIDŽIOJI OPERA
Auditorium Teatre^Keturias savaites, Prasidės Vasario 19 <1. Pirma savaitė 
Panedėly, vasario f9: Čaikovskio “PIKOVAJA DAMA”, su Mashir Bourskaya, 
Valentinova, Osipova, Dąniloff. Panteleeff, Radeeff; Konduktorius Fuerst. 
Utarninke, Moussorgskio “BORIS GOUNOFF”. su CHAPLIN, Panteleeff, 
Dneproff, Svetloff, Tulchinoff. Pasvolskaya, Mirovitch; Konduktorius Fiveis- 
ky, Seredojc. Dargomyszko “RUSALKA”, su Mashir, Valentiaova, Busanoy- 
Sky, Karlish, Hrjanovsky: Konduktorius Vasilieff; Ketverge, Moussorgskio 
“BORIS GODUNOFF” su CHALIAPJN ir kiti tie patįs artistai. Pėtnyčioj, 
“CARMEN”. Bourskaya, Mashir, Daniloff, Tulchinoff: Konduktorius Vasileff. 
Subatoj diena, “BORIS GODUNOFF”, su CHALIAPIN ir kiti tie patįs artis
tai. Subatos vakare, Rimsky-Korsakoff “CZARS BRIDE”, su Kazanskaya, 
Pasvolskaya. Panteleeff, Busanovsky, Karlash: Konduktorius Fiveisky. Nedė
lios vakare “THE JEWESS” su Gusieva, Ivanovą. Busanovvsky, Svetloff, 
Hrjanowsky, Tulchinoff: Konduktorius Vasilieff.
Kuomet Chaliapinas dalyvaus kainos sekamos: Žemutinis floras $6.60. Balko
nas, $4.40, $3.30, $2.75 ir $2.20. Pirma galerija, $2.20 ir $1.65: Antra 
galerija, $1.65. ir $1.10.
Kiti perstatymai: žemutinis floras, $2.75, $2.20, $1.65 ir $1.10. Pirma gale
rija, $1.10. Antra galerija 85c.

Dar prie to reikia pridėti 10 nuošimčių karės taksų.

MilžinišKas Jubilėjus
PENKIŲ METŲ SUKAKTUVIŲ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

Rengia Visos Chicagos Progresyvių Dr-jy Bendras Komitetas
, šiame jobilėjiniame apvaikščiojamo apsiėmė 

dalyvauti: “Birutes” choras, Pirmyn Mišrus Cho
ras ir Jaunuolių Orkestras.
Kalbėtojai:

K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
atstovas, Dr. A. L. Graičunas, P. Grigaitis, Nau
jiem} Redaktorius ir Dr. C, Kasputis.

* |
Ashland Boulevard Auditorium

Van Buren gat. ir Ashland Boulevard

SsUienyj, Vasario-Feb. 18,1923 m.
f Pradžia 2-rą vai. po pietų *

Jau penki metai, kai Lietuva tvarkosi savarankiai. Daug kovų 
daug vargo Lietuvos liaudžiai teko pergyventi, šiandien Lietuva yra 
nepriklausoma. Bet nepriklausomybė dar nėra viskas—Lietuva turi 
būti ne tik nepriklausoma, bet taipgi laisva, demokratinga.

šiame apvaikščiojime bus pažymėta ne tik praėjusių penkrų me- > 
tų Lietuvos žmonių kovos etanai, bet ir dabartine jų kova už laisvę ir 
denrvokratybę.

Mes tikimės, kad nė vienas lietuvis ar lietuvė, kuriems tie dalykai 
rupi, nepraleis progos dalyvauti apvaikščiojime.

BENDRAS KOMITETAS.

ausf
Apšvieta* K ui t ura*™ T urtas

■ > ' I

AUŠROS BENDROVE yra padarius pienus ir 
pradėjus didelį milžinišką darbą, kuris Bend-

* • z

rovės' nariams ir visiems lietuviams atneš
didžiausią naudą - kaip jų dvasiai, jų protui,
taip ir jų turtui.
Aušros Bendrovės veikimas apims ’ abudu 
kontinentų, Europą ir Ameriką,-visą lietuvišką 
pasaulį. .

K
 BOJO 1 TAI YRĄ UOLA,UNT ku- 
« W 12 M P-Os “AUŠROS” BENDROVE 
B'l į O r 1 8avo “Bažnyčią” ir “pek- 

' los vartai jos nepergales” — Su 
KNYGOS pagdba Aušros Bendrovė sukraus sau ir 

eLraLsi žlcus it* furius

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. Olszewskio ir 
iš Naujienų. Šito knygų turto verte 
siekia $150,000.00.

kurių išpardavimas siekia šimtų tūk
stančių egzempliorių, o taipgi užsi
ims leidimu lengvų visiems prieina- 
mų knygų, kurių prasiplatinimas irgi 
sieks šimtų tūkstančių egzempliorių.

809 W. 35!h Si., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais -iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
„ Telef. Roosevelt £500

K. GUOIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketverge. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

... **
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
f . -

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758

A. A RT ARig
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak* 3223 S. Halsted St. Chicago
Tel. Yards 4G81

Tel. Haymarket 36G9
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambarys 306. Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 

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

LIETUVOJE Aušros Bendrovė, su
sidėjusi su sau giminingomis Lietu
vos bendrovėmis, ketina leisti daugy
bes naujų knygų, ypatingai-gi užsi
ims leidimu mokykloms vadovėlių,

BENDROVĖS NARIAMS TOKIU 
BUDU BUS UŽTIKRINTAS PASTO
VUS IR NUOLATINIS PELNAS, o 
taipgi didelis užsiganėdinimas, kad 
jų indėtas pinigas atlieka tokį milži
niškų svarbų darbų visiems Lietu
viams ir padeda budavoti šviesių Lie
tuvos ateitį.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phonę Central 2560

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

Herman P. H a ase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
/ 133 W. Wa»hington SI.,

Phone Main 1308
4 Chicago, III.

Kiekvienas tikras Lietuvos sūnūs pri

ATSILIEPK ŠIANDIEN ADRESU

Aušros Spaudos Bendrovė
1614 W. 46th St., . . Chicago, III.

ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chambei* of Commerce Bldg. 
133 W. Washington Street 
Tnlof FrnnVlin 11  4OAK

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street 

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

Dienomis Rooir? 514-516
127 N. Dearborh St."

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 & Wabftal|. Avė.

Tel.: Pullman 6377.
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ŠVEDIJOS
AMERIKOS

LINIJA

į KORESPONDEN GI JOS i 
Waukegan9 III.

J LIETUVA
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJ AUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai į

Liepnju
S. S. DROTTNINGHOLM, 

Kovo 10. Bal. 14.
S. S. KUNGSHOLM March 31, May 5 

(Sistership to S. S. Stockholm)
S. S. STOCKHOLM April 26, May 29 

Trečios klesos kainos;
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZIGO ir PILIAVOS $106.50
I LPEPOJŲ ir MEMELI ....... $107.00

Su damokėjimu $5.00 taksų 
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
snn St.. Chicago. III.

Vasario 4 d., Liuosybės sve
tainėj kalbėjo d. K. Bielinis, 
Lietuvos Socialdemokratų at
stovas ir Steigiamojo Seimo 
narys. Kalbėjo pirma apie dar
bininkų ^padėtį Lietuvoj karo 
laiku i?tvisų okupacijų laikais, 
o paskui kalbėjo apie Klaipė
dos kraštą. Drg. Bielinis labai 
gyvai vaizdavo darbininkų pa
dėtį Lietuvoj ir kad tik vie
niems socialdemokratams teko 
kovot su\ Lietuvos reakcija, gi 
“tikri darbininkų draugai”, 
komunistui, mokėjo tik viską 
griaut, bet nemokėjo 
statyt. Kada' geriausis 
buvo pas darbininkus 
už būvio pagerinimą, 
munistai skaldė 
organizacijas 
Lietuvos 
viešpatauti.
kad drg. Bielinis yra labai 
ras kalbėtojas, publika su 
dėlių susidomėjimu klausė 
kalbos.

Prakalbos labai pasisekė, 
nes . nežiūrint šalto oro ir mu
sų komunistėlių šmeižto lape
lių žmonių susirinko nemažai. 
Reikia dar pastebėt, kad vie
tos bolševikėliai be ? okios gė
dos naikino prakali ų apgar
sinimus ir kaišiojo /savo lape
lius, na, o tuose lapeliuose di
džiausių nesąmonių pripliurp
ta: komunistai lieja krokodi- 
lio ašaras, kad Lietuvos vald
žia nekiša kalėjimai! socialde
mokratų, mat kad pastarieji 
negalėtų sykiu veikti su dar
bininkais irv sėdėdami kalėji
me negalėtų parodyt kemuni-

I LIETUVA
White Star .Line

New York į Cherbourg ir Southampton 
Majestic kov. itf; kov. 31; bal. 21 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Olympk Apr.-7; Apr. 28; May 19 
Homeric bak 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 Kroonland kovo 3 
Lapland vas. 24 Zeeland kovo 22 

New York — Hamburg — Danzig 
Gothland (3 klesa) ..............  kovo 28

• Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Didelės viešos erčios. Prieina
mos kelionės kainos jūsų draugams 
važiuojantiems į Ameriką,

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
14 N. yearborn St.. Chicauo. TU.

nicko 
ūpas 

kovoti 
tai ko

dą rbin inkų 
ir taip padėjo 

reakcininkams įsi- 
Redk.ia pripažint, 

gO 
di- 
jo

FREDICH
į > _ _ . NewYorkJ f dttfj Plymoutii f Havre—Paris

Jarimk. visa kelionė | Lietu- 
f t. Irt. joa, garlaiviais: 
f KOIJ8«ILLON vns. 22
» p Ame .......................... kovo 7
R CHICAGO ..................... kovo 8
1 FUANCE .................. kovo 14
1 Puikiausia sutvarkymas — 
, kambariai dviem, keturiems
> ir aeėiems žmonėms. Valgo-
> maa kambarys, rūkomas, ba- 

ras.,barbernė. atdaras paden- * 
*taa viršus, puikiausia pran
cūziškas valgis, vynas 
teikiama veltui, 
kini. Tik 
vos pasui prancūzų 
reikia, 
kitėa prie vietos French 
ne agento, arba i kompani
jos ofisų, 19 State St., New 
York City.—Chicagos ofisas:

133 N. Dearborn St.
' t

XV aukeganietis.
-X*------ a------ ---------

Atsišaukimas j progresy 
vy visuomsnę

dienų įvykiai 
apkrovė 
be galo

ir alus 
muzika. fco- 

Amerikos ar Lietu, 
vizos ne- 

reikalais kreip 
LL

K4MMM

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais Sriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia ka* 
antrą seredą.

Puikiai įrengto! trečio* 
klesa* parankiųnai.

Pakankamai valgio ^^pui- 
kųs uždaryti kambariai1 

dai 2, 4 ir 6 ypatų.
Deled platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie Stn

Paskutinių
•Lietuvos mokytojiją 
sunkiais darbais -ir 
rimtomis priedermėmis. Visas 
kraštas reikalingas apšvietos ir 
mokslo. Politikos vadams nėra 
laiko rūpintis kultūra, be ku
rios Lietuvą negalėtų ant kojų 
atsistoti. Čia vėl Klaipėdos pri
jungimo darbe atsirado visa ei
le kultūrinių „problemų, kurios 
paliekama , vieniems mokyto
jams panešti. Lietuvos moky
tojai dirbo ir dirba nemurmė- 
dami; dirba kultūros ir apšvie

tos darbą, neatsižvelgdami į 
tai, kad ginklai iš visų pusių | 
žvanga...

Lietuvos mokytojija pilna 
energijos ir pasišventimo. Did
žiumoje ji kovoja su viskuo, 
kas prietaringa, žalinga kultū
ros plėtotei ir žmonių susipra
timui. Mokytojija dirba tik
rąjį išganymo darbą ir jau 
daug to darbo yra padariusi.

Lietuvos mokytojija reika
linga musų, amerikiečių, para
mos — moralinės ir medžiagi
nės paramos. Moralinė parama 
stiprina jų dvasią ir ugdina 
energiją, o medžiagine parama 
duoda jiems galimybės sėti kul 
(liros grūdus ir ten, kur dar 
riogso vos praarti dirvonai, 
ten, kur kultūra ir mokslas la
biausia reikalingi: liaudyje, 
kaime.

Juk, rodos, nėra reikalo aiš
kinti, kad kultūros darbas yra 
visųsvarbiausias: tai visi žino. 
Mes viki gerai žinome ir visi 
pripažįstame, kad be mokslo, 
be apšvietos musų tėvynė ne
galėtų ant kojų atsistoti. Ne
žiūrint savo partinių įsitikini
mų, nežiūrint savo religines 
pasaulėžiūros, mes kai dėl mo
kslo ir apšvietos, rodos, dviejų 
nuomonių neturime ir negali
me turėti.

Amerikoje gyvuoja Lietuvos 
mokytojų Profesinės sąjungos 
rėmėjų draugija, kurios tiks
las yra remti Liet, mokytoji- 
ią moraliai ir materialiai. 
Draugija šiuo atsikreipia į vi
sus, -kuriems brangus musų tė
vynės kiilturinimas ir moksli
nimas ir prašo nesigailėti pa
ramos. Sąjungos narių rėmė
jų gali būti kiekvienas užsimo
kėjęs $5 metams arba daugiau. 
(Nariai rėmėjai gauna Sąjungos 
žurnalą: “Gyvenimas ir Moky
kla” ir yra tiesioginiai palaiky
tojai Lietuvos kultūrinimo ir 
švietimo.

Kiekvieno pareiga tapti šios 
draugijos nariu ir kiekvienam 
didėle garbė būti eilėse Lietu
vos kultūrintoj ų ir moksliu to
jų-

Platesnių žinių reikalaukite 
iš L. M. P. S. rėmėjų sekreto
riaus: K. Auigustinavičius, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III. 
Jam ir pinigus siųskite, ant če
kiu užrašydami iždininko adv.
K. Gugio vardą.
L. M. P. S. Rėmėjų Dr-joa

Valdyba.

Redakcijai
A W. 18th and S. Halsted st.

Chįcago, vasario 7, 
Gcrb. Redakcija!

Meldžiu paskelbti Jūsų 
tuštyje \. “Naujienose” kad 
buvo lemta, per Kauno banką, 
Dr. J. Basanavičiui pasiųsti 
$102.00 Vilniaus lietuvių naš
laičių reikalams. 700 našlaičių 
— kiekvienam po puspenkiolik- 
to cento aukų. Jeigu įtekmin- 
gesni lietuviai malonėtų tais 
lietuvių našlaičiais Vilniuje su
sirūpinti ir bent po $1000.00 
menesyje nusiųsti, tai padali
nę 700 našlaičių tektų po $1.40 
kiekvienam per mėnesį mais
tui, kurui ir drabužiams įsigy
ti. Prašyta greitos, labai sku
bios pagalbos praeito spolio 
mėnesio pabaigoje, o iki šio
lei vos pirmutine $102 pašal
pa 1923 m. vasario 5 dieną 
Petras Kriaučiūnas 4410 So. 
California avė., aukojo $2.00 ir 
Kazimieras Kazlausikas, 173! 
įS. Halsted St. aukojo $10.0 
Taigi pas mane yra dar neiš
siųstų $12.00 lietuvių našlai
čių Vilniuje reikalams.

Prie progos, labai meldžiu, 
Gerbiamoji ‘^Naujienų” Redak
cija, teiksis atkartoti Dr. J. 
Basanavičiaus atsišaukimą, 
štai jis:

“Atsišaukimas.”
Lietuvių Draugijos nukentė

jusioms dėl karo šelpti Cen
tro Komitetas, Vilniuje, Did
žioji gatvė 30 — 2.

“Lietuviai Amerikiečiai!
“Jau atėjo laikas, kad Vil

niaus lietuviai, nuolat kanki
nami, nuolat erzinami priėjo 
prie esybės galo, 700 globia- 
nlųjų vaikų mokinių našlaičių 
badą kenčia, sala pusnuogiai 
Lietuvos sostinėje Vilniuj. Ko-

1923.

dien- 
man

Komiteto atsišaukimų ir laik
raščių gerai žinote. Visa padė
tis trumpai išsireiškia šeikspi- 
ro žodžiais: “to be, or not to 
be” — būti arba nebūti. To
dėl, Gerinamieji Tautiečiai, ne-

atsisakykite dar kartą sušelp-

to prigulės lietuvių gyvavimas 
arija negyvavimas Vilniuje. — 
Sapienti sat. šviesioms gal
voms ir jausmingoms širdims 
to užtenka.

“Pirmininkas •— Dr. Basa
navičius. Vilniuje, 1922 m. spa
lių mčn. 30 dieną.

“Pinigus prašome siųsti per 
J. E. Žemaičių Vyskupą Pran-

.ciškų Karevičių.
“Sdkrerto'rius — Kun. Pr. 

Bieliauskis.”
Išgyvenau Lietuvoje ištisus 

1920 metus ir faktinai žinau, 
kad pinigai per partijų vadus Įg 
siunčiami
— negu per Vyskupą Kare
vičių, bet išmintis liepia pini
gus siųsti per by kurį Kauno 
banką, o ne tiesiai į Vilnių.

Antanas Rutkauskas.

_MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

labiau “užkliūva”

LIETUVĄ
PER HAMbUUGĄDfl

TIESI 
KELIONE

f' Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
TiptnvfrJ vnJhinls 1 THlHv* 

nr’^kia lenku iupsta (karidorin)
VISA TRKčia K’iAMA
TA T KAMBARIUS! ANT 4-rhj 

6-šiu ir R-niu LOVŲ
POLONIA ............................ .............Jas. 28
LITUANIA ........................................KoTf 14

TREČIOS &LASOS KAINOS l; \ 
HAMBURGĄ $103.50 — PIL1AV4 $106.59 

-LIEPOJV IR MEMELI $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Specialis Išpardavimas. Kainos numažintos 
ant pusės.*

Importuotos Armonikos
Apturėtos prieš muito pakėlimą

Naujausi modeliai, tyčia stiprios dudos^ galinga muzika, puikus viršus.

•
 šitos armonikos visos padirbtos iš 
geriausios medžiagos, ypatingai dū
dos, kurios yra puikiausios kokybės 
ir padirbtos kuo didžiausiu atsidėj1- 
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 
ausele. Nepaprastos vertybės armo
nikos.

ARMONIKA num. 165 — 3 eilės 33 klevišiai, 12 basų.......Kaina $16.50
’ Paprasta kaina $35.00 

ARMONIKA num. 89 — 2 eilės, 21 klevišis, 8 baaai.................Ka'na $8.95
Paprasta kaina $17.00 

ARMONIKA num. 67 — 2 eiles, 19 klcvišių, 4 basai...............Kaina $8.75
Paprasta kaina $15.00 

ARMONIKA num. 49 — 1 eilė, 10 klcvišių, 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 turipi ant rankų tik 1000 šitų armonikų tomis kainomis. Kada jas 
išparduosim, kainos bus pakeltos. Todėl rašyk šiandien.

UNION SALES COMPANY, Dept. 277
15 So. Dcsplaines Street, Chicago, Iii.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DAV1D RI TTER & CO-, 
Anglie ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai id cetall' 
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 3301 Normai A v

Tel. Yards 2296.

DR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedelioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

03. F. MATULAITIS
8709 Jos. Campau Avė.

DETROIT, M1CH.

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—S vak.

Tel. Markei 6234, Marke t 4526

Telephone Yards 5834

DB. P. G. VVIEGNER
Priėmimo valandos nuo B iki 12 iš*

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, Ilk

osargos
Suima žmones dideliu staigumu. Smarkus drebulys, skausmas galvoj, 
strėnuose ir apskritai nesmagumas yra simptomai. Ką darai nuo to? 
Gulėk lovoj ar buk namie kol liga tęsiasi ir imk ,

M;

i? JIS

Baigvs!
Akušeri

us kolegi
ją; ilgai 
praktika- 
usi Penn- 
silvanijos 
hospitale- 
e. Pasek
mingai pa
tarnauja 

•rie gim- 
lymo. Duo- 
la rodą vi
sokiose li
rose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

DR. HERZMAN
—Iš B U SIJ O S—

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEjGAL
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 vak ryte, nuo 2 iki 
5 vak po piet ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vak po piet.
Telefonas Drexel 2880 *

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

KODĖL LIETUVIAI KELIAU
JA ANT ROYAL MAIL

LINIJOS LAIVŲ
DĖLTO, kad ROYAL MAIL LINI

JOS laivai yra puikus ir geriausiai 
įtaisyti garlaiviai, ypatingai Trečios 
Klesos pasažieriams. Trečios Klesos 
keleiviai gauną puikius kambarius su 
geriausiais patarnavimais.

ROYAL MAIL LINIJA užlaiko sa
vo ofisus Kaune, Vilniuj, Rygoj, Lie
pojoj, Hamburge ir kituose Europos 
didesniuose miestuose.

DEL TAMSTOS paties parankumo 
ir kelionėje gerumo, pirk laivakortes 
sau ir savo draugams j Lietuvą ir iš 
Lietuvos j Ameriką ant ROYAL MAIL 
LINIJOS laivų* nuo vietinių Lietuvos 
Agentų, arba kreipkis į ofisą.

ROYAL MAIL STEAM
PACKET CO.,*

117 W. Washington St., 
Chicago, III.

DETROIT, MICHIGmT
■■■eaaBHmRESse

Woot 13X Heml. 6678
WM. J. STOLL CO„ 

J. Balehiunae patrelbininkas 
(arba asistentas) 

GRABORIUS 
1029 — 25th SU 9509 Cardonl 

Detroit, Mich.

SEVEROS TABLETUS NUO ŠALČIO 
\ IR KRUPO

Laikykis nurodymų ant pakelio. Kaina 50centų
Prakaitavimo organai mažne visuomet paliečiami ir todėl išmin

tinga turėti namuose po ranka

Severos Kosulio Balsamą
Kaina 25 ir 50 centų

Gerklė dažnai suskausta ir paraudonuoja, bet daug pagelbės, kuomet

Severos Antisepsolis

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

šitie preparatai pardavinėjama aptiekose. ..
Visuomet prašyk “Severos” ir neimk kitokių.

W. F. Severą Co Cedar Rapids, Iawa

PRANEŠIMAS\
Šiuomi pranešu, jog aš perkėliau savo miestavą teisių ofisą į RUIMUS 
514 ir 516 (ant 5-to flora) po numeriu 127 NORTH DEARBORN 
STREET, Chicago. III.; TELEFONAS RANDOLPH 5584. Miestavo 
ofiso valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Čia, kaip ir pirmiaus, aš vo
šiu visokius sudus visuose koriuose, specializuodamas egzaminav:me 
abstraktų ir parengime visokių dokumentų perkant ir parduodant 
namus, lotus, farmas ir tt. Mano namų ofisas pasilieka tas pats, tai 
yra: 10786 WABASH AVENUE, ROSELAND, ILL. TELEFONAS 
PULLMAN 6877! Namų ofiso valandos kas vakarą nuo 7 iki 10.

ADVOKATAS JULIUS P. WAITCHES.

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. A. »VU
Lietuvis Gydytoja* ir Ų®k»rjją*

25 E. Washingt«n >1.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 3362 
1824 VVabansia Ava.

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

Telefonas Boulevard 7042

Lietuvis Dentistas
4712 So. Ashland Avė. 

arti 47-tos gatvės

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

Tel. Kemvood 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

03. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Are.

Vai. 6 iki 8 vak.

Telephone Boulevhrd 5052

DR. A. JUOZAITIS
DANTISTAS

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

Telephone Yards 5032

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

3261 So. Halsted St., Chisago, Ilk

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, Hl. 
kampa* 18-th Street

Phone Canal 0257

Telephone Yard* 1532

DR. J. KULIS
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgas 

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

DR. M. STUFN1CKI
3107 So. Morgas St., 

CHICAGO, ILK
VALANDOS: Nuo S M 11 to 

nuo 5 iki S vakare , 
Nedaliomis ofisas yra 

uždaryta*

DR. V. A. SINKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akaiorio

3241 South Rakded M.
Tel. Boulevard MM

Vai. 10—12 A.M. 1—4 ir 4-0 P.M 
Ned. 10-12 A. M.

Residence Canal 2118

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

Tel. Canal 2118

OR. A. L YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vataedoe: 11 iki 4 po piet, 
• iki 9 vakare

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

z Kampas lt ir Halsted St.

DB. P. ŽILVITIS ■
Gydytojas ir Chirurgas

SMrtfa Habted St.
Tel Boulevard 7179 

Rerid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

WAITKIEWICZ
(Banienė)

Aįtušerka 
f

tilo S. Halsted st
Tek Blvd. 3138
’er 15 m«tų pa- 
ekmingo prak

tikavimo turiu 
Pasek- 

patamau- 
gimdymo 

at- 
teikiu 

prižiu- 
Duodu

mo- 
mergi-

tikime 
patiŠką 

-ėjimą, 
patarimus 
’erims ir 
noms veltui.

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
' Tel.: Yards 994
Ofiso vak: 8 iki 10 v. ryte, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

Iki 1 vak po pietų.

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusa* Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vyrftkų, 
Vaikų ir visų chroniškų li*q 

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

Jei abejoji akimi*, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Tek BOU tovard *M7 
4149 >. Aahlaad Are
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co.,

Editor P. Grigaitis

by 
Ine.

Vėliaus tapo patirta, kad 
Klaipėdos krašte veikia tam 
tikras vietinių žmonių komi
tetas, ir tuomet amerikie
čiai ėmė tam komitetui sių
sti savo aukas. Vienok da
bar jau kįla klausimas, ar 
sitoks aukų skyrimo būdas 
yra tikslingas. Kai kurie 
žmonės yra nepatenkinti 
tuo, kad Mažosios Lietuvos 
komitetas eina į gana dide
lius kompromisus su San
tarve ; kiti abejoja, ar jisai

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

/ Telephone Koosevelt 8500
■ n   .1 I ■ Į ...... -     A—  

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outslde of Chicago.
$8.00 per year in Chicago

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act ęf 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant. . ...
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- net galės gyvuoti, jeigu 
drovė, 1739 Su. Halsted St., Chicago, Vla:nxfiną Lpnžfn hnQ nf
III. — Telefonas: Roosevelt 8500. AldipeUOS Klastė DUS at-

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

8c 
18c 
75c

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams* .................................
Pusei metų ..............~......... .
Trims mėnesiams ..............
Dviem1 mėnesiam .................
Vienm mėnesiui ...................

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ........................
Savaitei .......... ......................

Mėnesiui ................................ .
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 

paštu:
Metams....._....... .............. -........ $7.00
Pusei metų .............. ................. 3.50
Trims mėnesiams ......................  1.75
Dviem mėnesiam ..................... 1.25
Vienam mėnesiui ....................  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................i.......... ...... . $8.00
Pusei metų ..... ....i...........  4.00
Trims mėnesiams ..... .....„........... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Aukos ginklams 
ar kultūrai?

Amerikos lietuviai dabar 
yra labai susiinteresavę Ma
žosios Lietuvos likimu ir no
riai deda aukas jos reika
lams. Bet jiems nėra aišku, 
kokiu budu tuos reikalus ga
lima geriausia paremti.

Pirmutinė mintis pas dau
gelį amerikiečių buvo tokia, 
kad, norint padėti Klaipė
dos kraštui, reikia siųsti au
kas Lietuvos šauliams. Ta 
mintis pasklido dėlto, kad 
ankstybesniosios žinios apie 
įvykius Klaipėdos krašte sa
kė, jogei sukilimą tenai pa
darę šaulių būriai, atėjusie
ji iš Lietuvos. Lietuvos šau-

steigta Santarvės kontrolė. 
Santarvės komisija juk pa- 

j reikalavo, kad komiteto pir
mininkas, Jankus, neįeitų į 
naująją krašto valdžią; taigi 
ji skaito jį “nusidėjėliu”, ir 
todėl gali būt, kad ji nepri
pažįsta nė paties komiteto.

Šitaip dalykams susidėjus, 
šiandie ir vėl prasideda agi
tacija, kad Klaipėdos krašto 
judėjimo rėmimui reikia dė
ti aukas šauliams. Dalyje 
musų spaudos girdėt tokių 
balsų, kad galuthra\Mažo
sios Liletuvos klausimo 
sprendimas veikiausia pri
klausysiąs ginkluotai jiegai: 
jeigu Santarvė mėgins ap
gauti klaipėdiečius ir neno
rės jiems leisti dėtis prie 
Lietuvos, tai Mažosios Lie
tuvos žmonėms teks stvertis 
ginklo, ir tuomet tikriausia 
jų pagelba butų Lietuvos 
partizanuose.

Bet mes laikomės kitokios 
nuomonės. Po tų kompro
misų, kuriuos klaipėdiečiai 
(su Lietuvos atstovo prita
rimu) padarė su Santarve, 
ginkluotos kovos vargiai ga
lima laukti dėl Klaipėdos 
krašto sutvarkymo. Jeigu 
gi karas butų, tai negut tik
tai tokiam atsitikime, kad 
visa Lietuva butų priversta 
kariauti. Šitokio gi karo at-

valdžiai, bet ne amerikie
čiams.

Amerikiečiai, musų su
pratimu, geriaus patarnaus 
Klaipėdos kraštui ir Lietu
vai, jeigi^ jie stengsis pa
remti ne ginkluotas Lietu
vos jiegas (kurios jau ir taip 
prarįja apie du trečdaliu vi
sų valstybės išlaidų), bet ki
tus reikalus. Be galo svar
bus reikalas šiandie yra lie
tuviškų mokyklų steigimas 
Mažojoje Lietuvoje, nes te
nai jų iki šiol nebuvo. Tenai 
buvo vokiškos mokyklos. 
Lietuvių kalba Klaipėdos 
krašte buvo persekiojama 
iki pat tos valandos, kada 
įvyko sukilimas. Klaipėdie
čiai dabar turi kuogreičiau- 
sia gauti lietuvių mokytojų 
visoms savo mokykloms, jei
gu jie nori tą kraštą pada
ryt Lietuvos dalim.

Antras svarbus reikalas 
yra paremti visuomenines 
lietuvių organizacijas Klai
pėdos krašte, kad tenai su
stiprėtų ta jiega, kuri kovo 
ja už krašto sujungimą su 
Lietuva. Apie tas organiza
cijas reikia pasistengti gau
ti platesnių žinių ir užmegs- 
ti su jomis ryšius, ir ameri
kiečiai ’ turėtų į tai kreipti 
savo domę, o ne vien galvoti 
apie ginklus ir “kruviną ko
vą”.

Trumpai sakant, aukos, 
kurias dabar amerikiečiai 
deda Klaipėdos išvadavimui, 
turėtų eiti pirmiausia kultū
ros darbo ir kultūros jiegų 
rėmimui.

bereikalauti iš Vokietijos dar
bo unijų grąžinti 600,000 kro
nų paskolos. Švedijos darbinin
kai pareiškė, jog Vokietijos 
darbininkai kenčia vargą ir 
jiems tą paskolą gr 
tų labai sunku, 
atsiminta ir tas 
vokiečių unijos 
siuntė Švedijos 
tiems darbininkams 
markių.

Tik Toks broliškas 
kų susipratimas ir 
vesti pasaulį iŠ 
klampynės.

Be to, buvo 
faktas, jog 

1909 m. pa- 
strdikuojan- 

1,500,000

darbi n i n- 
tegali iš- 

dabartinės

KLAIPĖDOS JUDĖJIMO 
"‘CENTRAS”.

jog p. Ivaškevičius buvo viso 
Klaipėdos judėjimo centras: 
jeigu nebūtų p. Ivaškevičius 
pasidarbavęs, tai Klaipėdoje ne
būtų įvykęs sukilimas. Mažiau
siai ką galima pasakyti, yra 
tai, jog p. Ivaškevičius savi
nas! perdaug nuopelnų. Nė Lie
tuvos, nė Klaipėdos laikraščiai 
jam tokio didelio kredito ne- / - .
duoda. Bet nieko nepadarysi, 
jeigu kaikurie žmonės mėgsta 
be galo ir krašto g irtis j jų to
kia jau “natūra.”

Laiške paduodama dar ir 
| kitas įdomus dalykas, būtent 
tas, jog klaipėdiečiai tik-tik 

į neįgaliavo žinomą avanthiris- Į
i tą, Gabrį, važiuoti į Paryžių ■ 
1 deryboms vesti. Tik paskui

kad reik nuraminti visuo
menę, — ir ėmė trauktis 
atgal.* Ji pradėjo dementuo- 
ti visas Kauno ‘Aido’ žinias 
apie, kurias nors rusų kon
centracijas, taipogi ir iš Len
kų puses. Ji pareiškė neda- 

akcijoje 
ginsian- 
visu aš-

V ra manoma, kad ban- 
priiklausantys Tarpušavi- 
atsiskaitymo įstaigoms, 

patvarus. Pasinaudodama

ŠVEDIJOS IR VOKIETIJOS 
DARBININKŲ SANTIMAI.

į Apžvalgai

Kuomet pasaulio kapitalis-
lių atstovas, pasi$mdoda- sitikime šiandie amerikiečių 
mas šitąja aplinkybe, tuo- 
jaus atsišaukė į publiką, 
prašydamas aukų savo or-

aukos turėtų mažai reikš
mės. Karą vesti Lietuva ga
li tiktai visa savo armija; o

mis ir karo grobiu, tai įvai
rių šalių darbininkai vis la
biau ir labiau pradeda susi
prasti. Nesenai Švedijos Darbo 

i laikė konvenciją.ganizacijairir daugelis jį pa- armijos užlaikymas ir apru- Federacija 
pinimas turi rūpėti Lietuvos Konvencijoje liko nutarta ne-

* *rėmė.

MARK TWAIN Vert^ A. L—is

Kapitoliaus Venera
(Tęsinys)

—Aš atėjau pranešti jums, kad jūsų 
kreditas musų banke, kur kurį ten laiką 
buvo kažin-kaip sutrukdytas, dabar visiš
kai ir kuogeriausiai vėl atsteigtas, ir mums 
bus didžiausios garbės, jei jus jy toliau 
musų banką patronizuosite...

—Prašom!!!!
—Garbingas jaunikaiti, ji — tavo! Po 

valandėlės ji jau čia bus! Imk ją — vesk 
ją —. mylėk ją ■— ir laimingi bukite! Te- 
laiminie jus Vlešpąts! Valio! Tra-la-la — 

—Prašom!!!!! ,
—O, Jurguti mano! Brangiausias^ ma

no! Kokia laimė — laimė!
—O, Maryte, mano mieliausioji, ko

kia laimė! Tik, prisiekiu, kad aš čia visai 
nieko nebesuvokiu, nei kas, nei kaip, nei 
kodėl!

V SKIRSNYS
'[Scena — Vienoj Romos kavinėj]
Suspietus amerikiečių džentelmenų 

kuopelė skaito ir verčia iš savaitinės laik
raščio “II Pleperino di Roma” laidos šito
kią žinią:

“Stebuklingas atradimas!— Apie 
šeši mėnesiai atgal p. Džori Smitas, 
amerikietis, dabar jau kelinti metai 
gyvenąs Romoj, buvo pirkęs gana pi
gia kaina sklypelį žemės Kampanijoj, 
tuojau už Scipiono šeimynos kapo. 
Pirkęs ją iš vieno nusibankrutijusio 
kunigaikštienės Borgezos giminaičio,

į). Smitas neužilgo po to kreipėsi į 
Visuomenes Rekordų Ministeriją ir tą 
žemės sklypą pervedė vienam netur
tingam dailininkui' amerikiečiui — 
Jurgiui Arnoldui. Pirkėjas paaiškino, 
kad tuo jis norįs atsiteisti ponui Ar
noldui už kadaise netyčioms padary
tą jam piniginę žalą; be to jis pasisa
kė, kad norėdamas pilniau atsilyginti, 
jis dar savo lėšomis padarysiąs kai 
kurių pagerinimų ant to ponui Ar
noldui pervesto sklypo. Prieš keturias 
savaites, darydamas kai kuriuos rei
kalingus toj žemėj kasinius, p. Smi
tas netikėtai atkaso vieną nuostabiau
sių senovės statulę, kokia tik kadaise 
buvo rasta ir pridėta prie gausaus 
Romos meno turto. Tai buvo neap
sakomai graži moteriškės figūra, ir 
nors žemės drėgnumo ir amžių pole
sių kiek gadinta, vis dėlto žmogus 
negali atsižiūrėti į žavėjantį jos gra
žumą. Nosis, kairioji koja žemiau 
kelio, viena ausis, taipjau dešinės ko
jos pirštai ir du vienos rankos pirš
tai nuskilę ir žlugę, bet šiaip visa sta
tulų nuostabiai gerai išsilaikius. Val
džia bematant paėmė tą statulę savo 
žinion ir paskyrė, tam tikrą meno kri
tikų, senovybės žinovą ii’ bažnyčios 
vyresninkų komisiją, kad nustatytų 
jos vertę ir nuspręstų, kokį atlygini
mą turi gauti savininkas žemės, kur 

buvo rasta statu'lė. Visas tas dalykas 
buvo laikomas didžiausioj paslapty 
iki vakar vakaro. Tuo tarpu komisi
ja užsidarius vis laikė posėdžius ir 
svarstė. Vakar vakare ji kaip vienu 

/balsu išsprendė, kad tai yra Vene
ros statulę, dirbta kažin kokio neži
nomo, bet didžiai talentingo dailinin

lygausianti
Klaipėdoje, nors 
ti savo interesus 
trumu, 
leidžianti 
tai tokia 
prakalbos 
vams.

karo
ir
su
padėtis ne
kariauti —

Vidaus
mums
prasme Sikorskio

. spaudos atsto-

DARBININKŲ KONTROLIUO
JAMI BANKAI.

manyti, 
vyriau- 
jog jys

Nadiotoainiei Industrijos Ta
Prieš kiek laiko Amerikos jau klaipėdiečiai susigriebė ir ryba sako, jog šios šalies dar- 

laikraščių korespondentai pra- sulaikė Gabrį nuo’važiavimo, j bininkai turi pasidėję bankuo- 
nešė sensacingų žinių, jog re- Suprantama, ir šiame reikale se nuo penkių iki septynių bi-
voliuciją Klaipėdoje sukėlęs p. Ivaškevičius pasiima 
amerikietis p. Ivas (Ivaškevi- i beveik visų kreditą.
čius). Dabar “Sandara” at
spausdino p. A. Ivaškevičiaus 
laišką, rašytą “Sandaros” re
daktoriui. Laiške, tarp kitko, 
skaitome tokių dalykų:

“'Kada aš aukojau pirmu- 
tinįjį inilįoną markių klai
pėdiečiams lietuviams pat
riotams, kaipo pagelbą agi
tacijai prieš Freištadtą, ir 
vedamąją lenkų ir vokiečių 
■propagandą, todėl visai ne
sitikėjau tų pasekmių, ku
rios šiandien jau įvyko. Bet 
kad antrąjį milijoną mar
kių daviau sudarytamjam 
Vyriausiam Mažosios Lietu
vos Gelbėjimo Komitetui, tai 
jau pilnai buvau pasitikė
jęs, jog tas mano sutvertas 
Komitetas turės valdyti Klai- 

, pėdos kraštą, nepaisant vi
sų priešų, kurie nedaleido 
lietuviams savo krašte būti 
šeimininkais.”
Vadinasi, išeina, jog Mažo

sios Lietuvos Gelbėjimo Komi
tetas liko sukurtas p. Ivaške- 
čiaus pastangomis. -Ypač dide
lės reikšmės turėję du milio- 
nu markių. P-nas Ivas. rašo:

“Bet kur tau! tie ostmar-! 

kiai pradėjo taškytis po vi
sas puses ir bematant susi- 
.dare suvirs 25 -skyriai M. L, 
G. K-to ir padaręs suvažia
vimą iš visų skyrių atstovų 
ir patvirtino sudarytąjį Cen
trą Ii n į Komitetą, kuriam da
vė vardą ‘Vyriausias Mažo
sios Lietuvos Gelbėjimo Ko
mitetas.’
Žodžiu sakant, tą laišką be

skaitant susidaro toks įspūdis, 
■ ........    , „ ■ I ■ i. i—m

R O S

šau

LENKŲ SUJUDIMAS DEL 
KLAIPĖDOS ĮVYKIŲ.

Klaipėdos sukilimas labai 
sujudinęs lenkus. “Krašto Bal
sas” apie tai rašo: •

“Žinia, kad Klaipėdoje 
prasidėjo lietuvių •ukilimas 
padarė Varšuvoje milžiniš
ką įspūdį. Ir, nors mažai 
kas žino, kokius Lenkija 
turi interesus Klaipėdoje, vi
si kitaip nežiūrėjo į tą su- 

„ kilimą, kaip į karo pareiš
kimą Lenkėms. Varšuvos 
nacionalistine spauda išsyk 
pareikalavo valdžios įsikiši
mo Klaipėdos reikaluosna, 

‘ žmonės ėmė kalbėti apie ka
ro demonstraciją . Kaunan, 
kuris drįsta pasipriešinti 
Santarvei ir Lenkams, žod- 

. žiu, — karas su Lietuva.
Tuo tarpu iš užsienių atėjo 
prancūzų spaudos obalsiai 
Varšuvon, iš kurių buvo 
matyli, kad ‘Temps’ ir 
‘Journal’ (abudu jau nusto
jo būti oficiozais) rekomen
duoja pavesti Lenkams man
datą nuraminti -Lietuvą. To
kios nuomonės buvo ir Var
šuvos ‘opinija kaviarniana’. 
Betgi išsyk atėjo ir Dansko 
žinia apie rusų karo jėgų 
koncentraciją Vitebsko — 
Smolensko rajone. Įspūdis 
visiškai netikėtas. Visuome
nė ir spauda išsigando karo

lionų dolerių, o unijų kontro
lėje esą apie šimtas milionų 
dolerių. Toliau Taryba sako, 
jog darbininkai tuo budu ne
tolimoje ateityje darys dideles 
įtakos į industriją.

Dešimt metų su viršum at
gal Garvežių Inžinierių Bro
lija atidarė pirmą darbininkų 
banką Cllevclande. Nuo to lai
ko darbininkų bankai ėmė 
sparčiai augti. Dabaę jau dar
bininkų kontrolėje randasi de
šimt bankų: Hammonde, Ipd., 
Washtngtone, D.. C., Sealtje, 
Wash., Superior, Wis., Chica
goje} ėtc. Priegtam planuoja
ma atidaryti visą eilę naujų 
bankų didesniuose miestuose 
— Detroite, Cincinnati, St. 
Louise, St. Paul’e, Kansas City, 
Spokane, Dalias, Pbiladelphi- 
joj ir kitur.

Darbininkų bankų tarpimas 
pagimdė daug rupesnio kapi
talistų bankams. Dalykas ta
me, kad darbininkų kontro
liuojami bankai yra ne taip 
tvarkomi, kaip kapitalistų. Su
prantamas daiktas, yra patvar
kymų, kurių turi prisilaikyti 
visi bankai be išimties. Bet 
kaikuriuose biznio vedimo da
lykuose bankai gali skirtis,, 
Pavyzdžiui, bankai stengiasi 
kuomažiausį nuošimtį mokėti 
už įdėtus pinigus. Tik reto
mis išimtimis mokama dau-

žinicrių bankas nutarė mokė
ti kai]) galima aukštesnį nuo
šimtį įdėtiems pinigams. Pra
dėjus jam mokėti 4%, įdėlių 
skaičius labai padidėjo. \ 

Clevelando brolijos bankas 
t____ T 4.__  __ _________  nepriklauso Tarpusavinio atsi-
kritimo ligi 40,000 už dole-j skaitymo įstaigai^ (Clearing 
rį. Tuomet valdžia suprato, House), kurion yra pritapę vi- 

e

si svarbesni Clevelando ban
kai.
kai, 
nio 
yra
tuo įsitikinimu, Clevelando Tar
pusavinio atsiskaitymo asocia
cija pradėjo vesti kampaniją 
prieš bankus, kurie nebuvo 
jos nariai. Brolijos banko pre
zidentas į asociacijos atakas 
atsakė atviru laišku, kuriame 
tarp kitko pasakyta:

“Mes drįstame 
i jog jūsų agitacijos 

sias tikslas yra tas,
norite sukurti bankų mono
polių. Tas monopolius nori- 

" ma paremti Atsiskaitymo 
asociacijai priklausančių 

bankų tarpusaviniu susitari
mu dėl mokėjimo nuošim
čio įdėtiems pinigams ir 
ėmimo aukštų mokesnių pa
skoloms. Bile bankas, kuris 
nesilaiko jūsų patvarkymų, 
yra skaitomas nepatvariu.”
Laiške taipgi pabrėžiama tas 

faktas, jog Tarpusavinio atsi
skaitymo įstaigos jau atgyve
no savo dienas ir turi pranyk
ti, nes vyriausios tų įstaigų 
funkcijos dabar pateko fede- 
rabniems bankams.

Atsiskaitymo asociacija nič ( 
nieko neatsakė j prezidento at
virą. laišką. Maža to, ji palio
vė variusi agitaciją prieš jai 
nepatinkamus bankus.

Kapitalistiniai bankai laiko
si tos politikos, kad mokėjus 
kuoaukščiausius dividendus sa
vo šėrininkams. Kaikurie stam
besni bankai išmoka 20, 30 ar 
net 40% dividendo šėrinin
kams. Clevelando koperatyvis 
ir kiti darbininkų bankai sten
giasi tą “kapitalistinės privi
legijoms relikviją” panaikinti. 

Jie sako, kad depozi toriai ne
gauna to, kas jiems išpultų 
gauti. Pirmais savo gyvavi
mo metais Clevelando broli
jos bankas išmokėjo 6% di
videndo šėrinjnkams ir 1% di
videndo depozitoriams. Po to 
bankui dar liko $40,000 per 
v ir šio. *■ /

Kad darbininkų 
j am i bankai yra 
mos, — apie tai 
dviejų nuomonių,
ma ne tam, kad uždirbus mil
žiniškų pelnų šėrjn inkams, o 
tam, kad nedavus naudoti 
smulkiųjų depozitorių, kurių 
pinigais kapitalistiniai bankai 
daro sau nepaprastai pelini n-

kon troli ne
verti para- 
negali būti
Jie kuria-

žoje kilo panika, kuri nei 
privedę prie lenkų markės

K
ko trečiajame . šimtmety j prieš 
Kristaus gimimą. Komisija sprendžia, 
kad tai esąs tobuliausias meno kūri
nys, kokį pasaulis dar težino. .

“Apie vidurnaktį komisija laikė 
dar gautiną savo konferenciją ir nu
sprendė, kad ta Veneros statulę esanti 
verta milžiniškų pinigų — dešim
ties milionų frankų! Romos 
įstatymžns ir Romos įsigyvenusiu pap
ročiu einant, valstybė patampa p ti s i- 
ninkaSy visų menė kurinių, kurie 
tik randasi Kampanijoj. Tat ir šiuo 
atveju Italų valdžiai niekas kita ne
lieka, 'kaiiip pamokėti ponui Arnoldui 
penkis irtib'onus frankų, o tų puikią 
statulę paimti visai valstybės nuosa
vybėn. šį rytą Veneros statulę bus par
gabenta į Kapitelių, kame ji h* pasi
liks, o apie pietus komisija matysis su 
ponu Arnoldu ir įteiks jam Jo šven
tenybės Papos orderį iždinei, kad iš
mokėtų jam šaunią pinigų sumą — 
penkis milionus frankų auksų!”
Balsų koras:— Tai laime, tai laime! 

Apsakyt negali!
Vienas balsas: — Gerbiamieji, aš duo

du sumanymą tuojau sudaryti tam tikrą 
amerikiečių akcinę, bendrovę, kurios tiks
las butų pirkti čia žemes ir atkasinėti sta
tulos, užmezgus atatinkamus ryšiui su 
Wall Streetu akcijoms pusti!

Visi: — Sutinkam! /

VI SKIRSNYS ' f

[Scena — Romos Kapitelius dešimčiai 
metų praslinkus]

—Mieloji Maryte, tai ve ta labiausiai 
paskilbusioji pasauly •statulę. Tai garsioji 
“Kapitoliaus Venera,” apie kurią tu tiek

radimo istorija netemdo jūsų pasigerėji
mo. Ir kai jus kartais skaitysite apie su
akmenėjusį milžinišką žmogų, kurs tapęs 
atkastas arti Sirakūzų miesto, Nęw Yor- 
ko valstijoj, ar kur kitoj vietoj, — nesi- 
skubinkit tikėti; ir jei koksai ponas Dar
numas, jį ten pakasęs, siūlys jums pirkti

daug esi girdėjus. Štai ji čia stovi su “at- 
steigtomis,” tai yra palopytomis, kūno da
limis. “Atsteigimus” padarė įžymiausieji 
Romos menininkai — ir'y vien tik dėl to, 
kad jie pridėjo keletą lopelių taip kilniam 
kūriniui, jų vardai garses amžių amžiais. 
Ši viųta — kaip keistai ji atrodo! Paskuti
nį kartą kai aš čia stovėjau — dešimts ir prašys milžiniškų pinigų, nepirkite. Šių 
metų atgal ■— aš buvau beturtis, — ską- « skite jį pas Romos papą!
tikėt prie dūšios neturėjau. O betgi tai ma-B >___________ j , -
no darbas, kad šiandie Roma didžiuojasi S A--
turinti puikiausi senovės meno kurinį, ; Meva 
koks tik pasauly yra. ’ /

i. ' iįl’v
— Tai ta garbinamoji, ta garsingo- £ 

ji Kapitoliaus Venerą! — ir kaip brangiai ■ 
ji įkainota — dešimt milijonų frankų! i

— Taip — dabar ji tiek vertinama. įy!

— Taigi. Bet ir ištiesų, kokia graži, į 
kaip dievinai ji puiki yra!

‘— Taip, tiesa>— Taip, tiesa beĮ nepalyginti su 
tuo, kokia ji buvo ligi tas šelmis Jonas 

imi nncizic ir nn.Smitas nebuvo nuškelęs jai nosies ir nc- , < 
sutrupinęs kairiosios kojos. Buklus tas į 
Smitas! — gabus žmogus Smitas! — šau-/';j 
iiusis Smitas! Tai jis visą musų lannęjįf 
mums sukūrė! Įklausai! Tu žinai, kų tas 
gargaliavimas reiškia? Mare, tas vaikiuk-f 
štiš kriokuliu serga! Nejau tu niekados^ 
nėbeišmoksi kaip reikia tinkaiftai vaikai 
prižiūrėti!

PABAIGA ,

Kapitoliaus Venera vis dar tebestovi 
Kapitoliuje, Romoj, ir vis dar tebėra pui-į 
kių puikiausias ir garsiausias pasauly se-; 
novės meno kūrinys. Bet jei jums laimė įį 
lemtų kada nors stovėti prieš tą statulę-įj 
ir įkristi papraston ekstazėn žiūrint į ją,® 
tegu šita tikroji ir slėpiningoji jos ątsi-ffl

: Tamsios Naktys

Ir išvydo platus sodžiai 
Karaliją balto sniego, 
Tik Varpeliai plotuos sniego 
Skamba vieškeliais nuobodžiai.

Ir artojų jaujos dunda, 
Sėklą ruošia, grūdą vėto 
Kur pavasario saulėto 
Rytu dirvoje atbunda.

Tamsios naktys rudeninės 
Baimę sielvartą auginę 
Išgiedrėjot nusiminę 
Laukuose laisvos tėvynės.

'Tamsios naktys ruKiemnės 
Vėjais, vėtromis kvėpavę 
šaltą žiemą išsapnavę 
Išgiedrėjot paskutinės.

Išsiblaivė žydros mėliai.
Pirmo sniego nukritimas
Sužibėjo kaip švitimas 
Po tamsių naktužių vėliai.
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HICAGOS
ŽINIOS
Bažnyčios prieš 

prostituciją

Pereitą sekmadienį Chicagos 
bažnyčių federacija supranta
miausiai išdėstė prostitucijos 
faktus susirinkusiems žmo
nėms bažnyčiose. Kalbėtojais 
buvo pastoriai ii} paprasti pi
liečiai. Tai padaryta pirmas 
kampanijos prieš prostituciją 
žingsnis.

Teisėjas Daniel P. Trude do
ros teismo ryškiausiai išdėstė 
padėtį savo kalboj Rogers 
Parko presbiterionų bažnyčioj.

—, Virš trylika milionų do
lerių kasmet yra sumokama 
policijai prostitucijos apsaugo
jimui — kalbėjo jis. — Apie 
dešimts nuošimčių policistų 
yra atsidavę tam darbui...

Sveikatos komiisionierius 
Bundesenas savo kalboj \Vil- 
mette kongregacinėj bažnyčioj 
graudeno tėvus tinkamai pri
žiūrėti savo vaikus ir neleisti 
jiems bastytis.

Pastorina John II. William- 
son, buvęs įstatymų daboto
jas, kalbėdamas Normai Par
ke suvertė visą kaltę ant mie
sto viršininkų.

— Prostitucija negalėtų gy
vuoti be policijos protekcijos

, —• Atsakomybė 
policijos virsi n i n- 
ir valstijos proku-

P-tė Unė Babickaitė

Pastoriai ir*šiaip piliečiai kal
tina miesto viršininkus dėl 

prostitucijos epidemijos.

*

Pataikė kur nereikėjo. imtas Chicagos saugumo tary
bos. Šiais metais, nuo sausio KLAUSKIT SAVO

Babickaitė lielu-

— sakė jis. 
krinta ant 
ko,, majoro 
roro.

Pastorius
periutendentas Illįnois saugu
mo d-jos, • pranešė nariams 
Englesvood’p bažnyčioj; kad 
reikale buvo negalima priver-

P-lė Unė 
viams, ypatingai chicagiečiajhs, 
yra gerai žinoma iš jos darbuo
tės čia dainos ir scenos srity po
rą metų atgal.

Kaip tjkra artistė savo įgim
tu talentu fr specialiu išsilavini
mu ji pasižymėjo čia ne tik kon
certuose kaipo pirmo dydžio dai
nininkė, puikiu ir galingu so
prano balsu, bet ir lietuvių te
atro srity kaipo artistė-vaidin- 
toja. Tik neilgai chicagiečiams 
teko ja gėrėtis. Užpraeitų me
tų pabaigoj ji apleido Chicagą ir 
iškeliavo į rytų valstijas. Davus 
ten įvairiose .lietuvių kolonijose 
koletą koncertų ir spektaklių ji 
pagalios atvyko į New Yorką ir 
nuėjo į kintamųjų parveikslų pa
saulį.

Kiek žinia, į tą pasaulį įeįti 
nelengva — kandidatų pakan
kamai. Ypatingai įsigauti į žy
miausias vietas, į pirmąsias ei
les. P-lei Ęabickaitei pavyko 
nugalėti kliūtis. Be abejo, jai

daug 
būdama didelio talento artistė, ji 
be to dar ir dėl saVo jaunumo, 
grakštumo ir asmeniško žavin
gumo nedaug konkurentų gali 
rasti.

Kiek teko sužinoti iš pačios 
artistės, iki šiol ji veikė kruta
mu jų paveikslų Famous Players 
kompanijoj. Du veikalu, ku
riuose ji vaidino, yra jau išėję 
pasaulin ir rodomi filmų teat
ruose, būtent, ‘ Missing milions” 
ir “Broken vioiin”. Po to ją pa
kvietė kita filmų kompanija, 
siūlydama kontraktą ilgesniam 
laikui. Kontraktas buvo pada
rytas, bet dėl akių parvargimo 
p-lė Babickaitė buvo atsiprašius 
kuriam laikui pasilsėti, ir atvyko 
Chicagon pas savo gimines — 
D-rą Graičuną.

Pasilsėjus čia apie porą mė
nesių, p-lė Babickaitė vakar 
12:40 vai. dienos greituoju 
traukiniu iškeliavo atgal j New 
Yorką. •

padėjo ta aplinkybė, kad

T

Ph. YarroNV, su- “Ziniy” bankrotas

sai nekreipusi domės j rapor-

tai atgal. &

Pastorius A. J. McCartney, 
\Kenwood’o bažnyčioj pareiškė 
<kad policija arba yra akla, ar
ba nupirkta. Pasak jo, esą rei
kalinga sulaužyti visus ryšius 
tarpe policijos ir komerci
nės prostitucijos.

Panaši kampanija busiant.' 
varoma bažnyčiose kas šventa-

“Fliuflionia” siaučia
Pereitą savaitę mirė 199 

žmonės.

Saujale sukldidintų žmonių, 
kurie varinėjo kerštus prieš 
Naujienų vedėjus, savo tikslo 
itsiekimui buvo įsisteigę laik- 
•aštį vardu “Žinios“.

Kadangi toks tikslas nebu
vo visuonfenės liksiu, tai tas 
aikraštukas vos užgimęs pra
lojo susti ir pagalius a. a. nu
nirę.

Tam laikraštukui leisti buvo 
sisteigus kompanija *Vardu 
jithuanian Printing and Publi- 
įhin Co., bet ta koiųpanija da- 
>ar irgi nugaišo.

Vienas iš kompanijos kredi- 
orin buvo tūlas T. J. Kučins- 

:<is, kurs yra “privedė j u” prie 
įdvokuto ir rūpinasi pridirbti 
kuodą ilgiausia provų. Dabar 
Municipaliame Chicagos teis
me yra užvesta T. J. Kūčios-

Sveikatos departamentas 
“fliunionia“ pavadino visus su
sirgimus pareinančius nuo in- 
fluenzos ir plaučių užd^imo. 
Vien pereitą savaitę nuo tų li
gų mirė 199 žmonės arba 42 
daugiau negu prieš pereitą sa
vaitę. Sveikatos departamentas 
dar kartą pastebi, kad ligą 
principaliai plėtoja patys žmo
nės neatsargiu kosėjimu,

•cikalaujama yra iš bendrovės
$550.00.

Tuo pačiu laiku J. W. But- 
ler popieros kompaniją užvedė 
bylą prieš M. G. Valaską, kurs
buvo vienas iš didžiausių Žinių ■* . «. .. ..
bendrovės šerininkų. J. W. POSl! Q[|$3|] KODCBltillOS

Apsisaugoki! blogy šo
kly mainytojo

Kažinkoks lietuvis vyras iš 
14-tos. gatvės apielinkės pradė
jo maiiiyti krautuvėse falšyvus 
.čekius. Jo čekiai esti iš
rašyti ant vardo “John Juknus” 
bankui The Live Stock Ex- 
change National Bank su para
šu B. Sigely.

Ponas P. Mikalauskis, krau- 
tuvninkas iš Cicero, III., 1447 
So. 51 avė. skundėsi, jog jis 
išmainė tokį čekį $20.00 ir če
kis sugrįžo iš Live Stock Ex- 
change National Banko su pa
žymėjimu, kad ten nei B. Si
gely, nei JolTn Juknus niekad 
neturėjo pinigų.

Su panašiais čekiais, kiek ži
nia, tapo apgauti dar du krau
tuvui ūkai. Tas vyras, matyt, 
nuolat tokius čekius maino. Jo 
čekius galima pažinti iš to, 
kad viskas ant Jų viena ranka 
rašyta.

Patartina ypač krautuvnin- 
katns apsisaugoti to falšyvų če
kių mainytojo.

-. - - ■ ■ - ■ i -

1JCIIU1OVC3 IUUHVŲ. «J. VV . ,

Butler kompanija reikalauja iš 
Valasko užsimokėti už popierą 
$253.53.

gos gemalai taipgi perduodami 
pasisveikinimu.

Apsisaugojimo taisyklės.
Apsisaugojimui ‘Tliumonios’* 

sveikatos departamentas pata-

Teisiamas lietuvis
1 žmogžudystę

eina

lių:
Vengti susigrūdimų ir susi

kimšimų peršiltų ir troškių 
vietų. Stengkitės gauti ganė
tinai šviežio oro ir saulės švie
sos. '

Užlaikykite kūną švariai.
Nedraugaukite su žmonėmis, 

kurie neatsargiai koso ir čiau-

Felikso Misiaus teismas 
kriminaliam teisme už nu

žudymą
* sienės.

pačios, Pranės Mi-

Vasario 13 dieną Jš ryto pra
sidėjo byla prie teršėjo Philip 
Sullivan kriminaliniame teis
me už nužudymą savo moters 
Liepos 12 d. 1922. Moteris ra
sta rūsyje apdaužytą ir įkištą

Yra geriausios; patariamos ir 
naudojamos geriausių koncerti
niu Grojikų ir Mokytojų.

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

Klausk musų katalogo, o gau
si jį dykai.

Georgi & Vitak Music 
Company,

4639 S.Ashland Av., Chicago, III.

Nenaudokime bendrų rank- 
šluoščių. »

Miegokite atvirais langais.
Laikykite savo kojas šiltai ir 

sausai.
Bukite reguliariais — val

gykite reguliariai ir su saiku.
Susirgę tuoj šaukite daktarą.

darymo munšainps.
PTisai'kimtieji teisėjai jau iš-

klausinėta, šiandien tikimasi 
nuosprendžio. Tėmykite rytoj 
“Naujienas’-’. “Naujienos” turi 
savo specialiu į reporterį teis
me. — Reporteris. ų

■■—■■■■............... . ..............................

Pirtis ir Vonios
Pirtis remontuota prie naujos val

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

SHAPIRO BROS. Savininkai.

Anandais vienas Evansto- 
no pilietis, vedinas už rankos 
merginą, atėjo miestelio salei) 
ir priėjęs prie langiuko, kur 
išduodami leidimą šunimis lai
kyti (laisniai), sustojo.

— Kaip senas? —- paklausi 
jo klerkas.

— Tiktai dvidešimts metų
— atsakė jis.

— Ilgais ar trumpais plau
kais? r— vėl klausia klerkas.

• — idan rėdos, kad ilgais!
— su 'dideliu nusistebėjimu 
atsakė pilietis.

— Kokios spalvos? klau
sia klerkas.

— Be abejones baltos —- 
atsako Tuščiai pilietis. *

— Patinas ar pataitė?
i— Iš kur jus ištraukėte to

kius šposus? — užklausė su
pykęs pilietis. — Ką jus mė
ginate daryti, pajuokti mane? 
Kaip jus drįstate / klausinėti 
merginos genealogiją (giminių 
paėjimą), kuomet reikalauja
ma apsivedimo leidimo?

— Apsivedimo leidimą! —* 
su didžiausiu nusistebėjimu pa- 
tėmyjo klerkas. O, ne, mes ne
išduodamo jų. Eikite tamsta 
pas pavieto klerko langiuką. 
Aš maniau, kad tamsta nori 
gauti šunies laisnio.

Po to kavalierius nuėjo prie 
nurodyto langiuko.

1 d., Chicagoj jau užmušta 
automobiliais 72 žmonės.

Uituvių Rsteliuosa

$506 Už PAGAUTUS 
AUTOMOBILISTUS.

Koroneriaus Oscar Wolff pa
siūlymas, kad reikia duoti $500 
asmeniui, kurs areštuos ir pri
statys automobilistą pabėgusį 
suvažinėjus žmogų, tapo pri-

Bridgeportas.
Susivienijimo Lietuvių D- 

jų metinis susirinkimas įvy
ko sausio 30 d. Nors apie tai 
jau buvo rašyta, bet ir aš no
riu šį tą pridėti.

Programo rinkimo komisi
ja, kurion įeina pp. J. Anta
naitis ir J. Račiūnas ir p-ios 
Kvietkienė ir šiurnienė, išduo
da raportą. Pirmieji aiškina, 
kaip sunku buvę ir kiek rei
kėję vargo pridėti renkant ap- 
garsinimus programai. Ponios 
paaiškina, kad vienas real es
tai© biznierius net iškoliojęs 
jas, sakydamas, kad nieko ne
duosiąs lietuviams, nc-s bizių 
darąs sii žydais, bet nepasa
ko ja >ardo. Atstovui prašo, 
kad jos įvardintų jį. Ponios 
pasišnekėjusios pasakė, kad 
biznierius F. ,

Toliau sekė raportas dėl va
sario 16, Lietuvos Nepriklau
somybės šventės. Demereckis 
praneša, kad turėta, du Susi
rinkimai, darbuojamaai ir vie
kas einą gerai. Pa ta Dimša 
klausia, kodėl nepakvieata Ka
talikų Federacijoa; girdi, kai 
Mickeliunas kvietęs, tai nie
kas nekreipęs atydaa. Pirm. 
B. Butkus klausia Dimšos, kas 
buvo atėję į tą Mickeliuno su
sirinkimą? Dimša atsako, kad 
Federacija, paskolų stotys ir

(Seka ant 6-to pusi.)

Itel Eslsts - Paskolos - Apdrauda
PINIGŲ SIUNTIMAS 

Laivakortės — Kontraktai
Viešo Notaro Patarnavimas

» o

Praneša, kad ’ ' . .

P-NAS FRANK JOGM1NAS
Tapo priimtas firmon partneriu.

Mes taipgi pardšvinšjame fkcijas Majer Engineering korporacijos 
(Ine.), fabrikuojančios pagarsėjusį

GERESNĮ METALĄ, DIDELI PINIGŲ DARYTOJĄ 
viena ketvirta dalis svorie plieno, tečiaue teki® jau tvirtumo, nenidy- 
ja ir nepajuosta, visai nebijo rakščių ir jau daban turi plačią rinką, 
šitos akcijos yra skaitomos labai saugiu inveetmentu ir turėtų būti 
pelningiausiomis.

P-NAS FRANK JOGMINAS
pats dalininkas yra įgaliotas pardavinėti akcijas. Jo greitas iškilimas 
j augštybę ir turtus kuotikriausiai rodo, le»d jis visuomet žin®, ką jis 
daro ir jis padaro kaip reikiant. Jis turėjo pasisekimo gyvenime ir 
kuomet jis prašo jus įvcstųiti pas jj ir per musų firmą, tai jis gei
džia tik, kad ii’

TAMSTA BUTUM SĖKMINGAS
šią savaitę mes siulajn:
Namelį 5 kambariais^ 11607 Princeton Avė. Cinaentc pamatas, elektros 
šviesa, gatvė išgręžtu ir apraokflta. Kaina šitą mėnesį $4760 — Įmo
kėk $1000 — likusius kaip randą \
Bizni a vas lėtas jhi® Michigan Avė. M pėdų 125 — geras aparta
mentui ir krautuvė reikalinga šibej apylinkėti. Kaina $ik00 pryšaki- 
nei pėdai.
Būstinis lotas 125 per 125, gera vieta, arti West Pullnrano Parko, 2 
blokai nuo I. C. stoties. Burgėsiąs p® $11 pryšaldnei pėdai.
6% Pirmas-Morgičius parduodamo nuo $500 — augštyn. Garantuotas 
ant Roselando nuosavybės.

NOVAK AND COMPANY
10805 Michigan Avė. Tel. Pullman 0019

Ofiso Telefonas 
Central 4104

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

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago. |

DR. B. A. BROAD 
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. 1 t_____ _____________________________________________ _____ _
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Moterįs pasisako viena ki
tai kaip jos pasigelbėjo per 
Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound.

Perrysburg. Ohio. — “Aš vaitojau 
Lydia E. Pinkhanv’s Vegetable Com

pound todėl, kad 
aš turėjau skaus
mus mano šonuose 
visą laiką. Aš ne
galiu atsiminti 
kaip ilgai aš ken
tėjau, bet tai bu
vo senai, v Vieną 
dieną aš kalbėjau 
su motoro kurią 
sutikau gatveka- 
ry, ir aš pasak au 
jai kaip aš jaučiuo

si, ji sako, kad ji .taip pat kentėjo to
kia pat liga ir ji pradėjusi vartoti 
Vegetable Corųpound ir tas pagelbė
jo jai. Todėl aš nuėjau ir nuaipiikau 
tų gyduolių ir aš tįkrai rekomenduo
ju, nes jos labai geros. Kuomet aš 
panuatau sergančią moterį, tuojau pa
tariu vartoti Lydia Pinkham’s Vege
table Compound”. — Mrs. Ada Frick, 
Route 3, Perrysburg, Ohio.

Bovoik kiekviename miestely ir mie
ste šioje šalyje yra moterų kurioms 
pagolbije Lydia Pinkkam/s Vegetable 
Compound. labiausiai gydant visokias 
motorų ligas ir jos visuomet pasako 
tą gerą kitoms savo kaiminkoms mo
terim'*. Todėl jei jus sergate kokia 
nors liga, kodėl neduoti Lydia Pink
ham’s Vegetable Compound gerą ban
dymą.

Neįikankink au

Nanralflja StreE« Diegliu 
SkaaMiaiB Krutiačje 

Skutamais MaskaSals
Patrink truputį su

Pain-Expsll8fiu 
ant skaudamą vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonu1? palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikras^ Pam-Eicpellorio turi 
INKARO voisbnžfnikli.«.

Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHARMACY
Yra naujai uždėta lietuvių 

vaistinyčia 
(Aptiekę)

Kurioje gausite tik geriausias
‘ y gyduoles

3327 S’o. Halsted St.. Chicago.
Phcne Boulevard 0696

k

Kaipo IMuvia, Etatuviaw vfeudm. 
patarnauju kuo geriau* lai. ,

M. Yu.<a,
8228 W. 38th St., Chicago. HL

l--------T............. -......... — - ---7

JUS AKYS
Yra Jums brangesnės už viską. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau- 
dšjimą, Jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo
met ateikite pas mane pasitarti.

Patarimai suteikiami dovanai. Vle- 
nintšlis lietuvis akių daktaras (Opto- 
metrist) ant Bridgeporto.

DR. SERNEK, ŠERNAS 
1315 So. Halsted St. Chicago, III.

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

prityrimo
mo mene

akių ligas 
jum® skauda galvą?

Ar jūsų akys ašaroja T
Ar yra uždegtos ?
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta!
Ar kvaišta galva?
Ar matot® kaip ir plukančius tal

kus?
Ar akMiatis po truputi mažijaT
Ar akys- opios IviMai ?
Ar javliat® kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant voką t
Ar turit kataraktą? • i 
Ar turit žvairas akis?

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

-------------------------------------------------------------------------------f

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių specialistas

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai' 
so trumpai-egystę ir tęliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikimup.se egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų plei- 
tom galiifia 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 Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
n®ryų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
sumšlapinimą, dusulį ir visas kitas li- 
•m; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampa® Leavitt St.

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

9 iki 12 a. m.

IR EURO

Serganti žmonės yra užpraiomi 
pasitarti su Dr. Rosb.

' DYKAI PATARIMAI

iriausia viata

biie kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Geriausi AMERIKOS 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo W

Privatinių
LigWt
Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą .

OR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St 

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

Priėmimo kambarys 606, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedfil- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko ifigydyti, tai £ 
ligonių atsilankymti.

Dr. Natalija Žukauskas 
Naprapath

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigiai ir chroniška® li
ga®; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų.

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

......."'""J.... .............. ......... .......... . . ......  į.....................          ,

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

Ketvirtad. ir sefetintad. 9 iki 1
Dr. Felix A. Manelis 

NAPRAPATHAS 
Diagnoza pagal sutarimą.

3247 Emerald Avė., Chicago, III.

$50 $00 $70
“Kuppenheimer” “L” sistemos 1“ 

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50 <
Kiekvienas ploščius turi būt par

duotas be atsižiūrėjimo j pelną ar 
nuostolį. Kiti ploščiai visų pageidaU- 
jamų gelumbių, spalvų ir petrinų, vė
liausių ir senovinių madų $10.95, $16.- 
95 ir $22.50.

Vyrams ir Jaunuoliams garniturai 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56. 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

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

Atdara kasdien, vakarais it 
septintadieniais.

sitikimup.se


NAUJIENOS, Chicago, UI
T

Ketvirtadienis, Vas. 15, 1923

Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

kiti. Antanaitis sako, kad tai 
netiesa, nes ir jis ten buvęs. 
Ten susirinku Mickeliunas, 
pats .-Vnta.n«itis ir dvi niergi- 
nos, kurios po pusvalandžio 
išėjusios. Dimša ant to dau
giau nieko neatsakė.

Pikniko komisija raportavo, 
kad daržas jau parinktas ir 
kad kun. Kruša prijaučiąs Su
sivienijimui. Mat, pasitaikius 
parapijos ir Susivienijimo pik
nikams vieną dieną, kun. Kru
ša pakeitęs pikniko dieną — 
parapija remsianti Susivieniji
mo pikniką, o pastarasis — I 
parapijos.

P. Zalatorius paaiškino Liet. 
Auditorium B-vės finansinį 
stov|: nupirkti lotai, už kū
rins užmokėta $15,000; Keistu
čio spuilkai paskolinta $12,- 
000; Universal State banke] 
esą $500, ir draugijos nutaru
sios sudėti $10,500.

Toliau sekė rinkimai val
dybos 1923 metams. Apie tai 
jau buvo rašyta ‘‘Naujienose.” 

čia reikia pastebėti, kad 
prie Susivienijimo priklauso 
35- draugijos su 5000 narių. 
Įstojimas į Susivienijimą yra 
$100, bet ne $5, kaip buvo 
pirmiau pranešta “Naujieno 
se”. Visas Susivienijimo tur
tas siekia virš $3,000. Taigi, 

, kiekvienai draugijai išpuola 
arti šimto dolerių ir naujai 
įstojant! turi Sumokėti šimti
nę.. — K. Vidas.

Visiems L M. P. S. 
rėmėjams

Visi Lietuvos Mokytojų Pro
fesinės Sąjungos Rėmėjų Drau
gijos nariai šiuomi yra kvie
čiami dalyvauti į corpore sa
vais automobiliais sekmadie
ny, Lietuvos NeprigUlmybčs ap- 
vaikščiojune. Kadangi visi L. 
M. P. S. Rėmėjai yra progre
syviai žmonės, tai, žinoma, jie 
privalo dalyvauti Chicagos pro- 
gnesyvet! visuomenės apvaikš
čiokime, o ne kur nors kitur. 
O žinote, kad progrceyvė vi
suomenė sekmadieny, Ashland 
Auditoriume turės savo ap- 
vaikščiojimą, kuriame visi L. 
M. P. S. rėmėjai privalo da
lyvauti. Visi savo automobiliuo-1 
se atvažiuokite kai pirmą va
landą po pietų į Bridgeportą, 
o iš ten sykiu su kitais daly
vaujančiais važiuosime Nepri- 
gulmybe© švęsti, šitas pakvie
timas liečia visus L. M. P. S. 
Rėmėjų draugijos narius ir vi
siems yra privalomas.

L. M. P. S. Rėmėjų draugi
jos centro valdyba,

Dr. A. J. Karalius, prez.
Kast. August., sek r.
K. Gugis, ižd.

Lietuvos Mokytojy Profe
sines Sąjungos rėmė?

jy draugija
Lietuvos Mokytojų Profesi

nės Sąjungos Rėmėjų Draugi
ja pradeda rodyti naujo ir en
ergingo veikimo. Šiems me
tams išrinkta nauja valdyba 
ir sudaryta nauji plačiai dar
buotei planai. Lietuvos moky- 
tojija turi labai daug dide
lės svarbos darbų nudirbti ir, 
žinoma, reikalauja daug mo
ralinės ir medžiaginės para
mos. L. M. P. S. Rėmėjų drau
gija pasirengusi supažindinti 
musų visuomenę su Lietuvos 
kultūrinimo reikalais. Greitu 
laiku šiuo reikalu bus laikraš
čiuose daug straipsnių, šių 
metų valdybon įeina: Prezi
dentas Dr. A. J. Karalius; Sek
retorius Kast. August; iždinin
kas Adv. K. Gugis.

Informacijų rcfikalaukite iš 
sekretoriaus šiuo antrašu: 
Kast. August, 1739\So. Halsted 
Stę., Chicago, UI.

Vtbnas L. M. P. S. Rėmėjų.-

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą, 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobej nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU
MERĮ, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas lai
ko tik keturioliką dienų nuo 
paskelbimo.

5 Backis S’K.
14 Brazas Daminikas
18 Bucunski P.
28 Dabulskis Mrs. Mere
29 Dainauski Jonas 
31 Deveikis T.
34 Dragūnas Viktoria 
44 Filevįcene Marijona
53 Gedrimui Antonui
54 Gedrimas Ignacas 
59 Grinienei Antoninai 
61 Griskena Jonas 
63 Grishkevich Kali 
81 Hutflis (Tutjis?) Varoniga 
83 Izbicki P. x
86 Jibui Juzapui
87 Jankauskienie Marta
89 Jokubauskiene Jeni
90 Jogialiu A.
94 Karvelis Viktorija 2
95 Kariackas Mykolas 2

'05 Kojis Tomas \ 
113 Latusinskas T. 
*°4 T.ileika S.
125 Malakauskis Frek
126 Mackewicz Stanislaw
129 Mackevic Tony
'32 Matusevicus P. ,
135 Masonas Julian C.
’36 MasialsKs Juozapas 
137 Martinaitis K.
140 Mickcwice Antanas 
142 Mileva Jac. 2 
*43 Misisvcius Joe. 
*45 Mickunui Victcrui 
154 Murauskis Toni »
'55 Nabazas Antanas 
' 56 Naverkui Jonui 
'64 Parkste Feliksy 
'67 Petris A. F.
'77 Faslota Anthony 
*80 Remi jos Jozef 
'86 Salvalai Marty

!' 87 Tanvnsunos Marcelis 
194 Senekutis Ro. 
*95 Savickis Vlad.
*97 Simkevicui Juozapui
°02 Slepavice Tony 
204 Sekei ienė N.
a06 Stanrykie Mihal >
908 Spetilai Juozai 
°*6 Spudv’las Antanas 
*19 Taikąs Anna 
921 Tamulonis Alev 
°22 Vilimas Tautavice

Tinkins Vincas 
ao5 Trakia Niek. 
"7 T»-oianis Maris 

Ųrbanavicus Jonas 
^9 Vprteleni Vladislawa 
235 Vinskas Jonas 

Vai n n ris Carl
’40 Wnitkėnio Kązimierina 
249 Yazblis Adolpis 
252 Zablecki Frank

linui 1 i Ii MM II 

Pranešimai
MILŽINIŠKAS JUBILĖJUS

Penkių metų sukaktuvių laetuvos 
Nepriklausomybės

Rengia visos Chicagos Progresyvių 
Draugijų Bendras Komitetas.

Nedčlioj, Vasario-Feb. 18, 1923, 
Ashland Boulevard Auditorium 

Van Buren S’t. ir Ashland Boulevard 
Pradžia 2 vai. po pietų.

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

Chicagos ir apielinkės Lietuviai:—
Jau penki metai, kai Lietuva tvar

kosi savarankiai . Daug kovų daug 
vargo Lietuvos liaudžiai teko piergy 
venti. šiandien Lietuva yra nepri
klausoma. Bet nepriklausomvbė dar 
nėra viskas- Lietuva turi būti no tik 
nepriklausoma, bet taipgi laisva, demo- 
kratinga.

šiame apvaikščiojime bus pažymėta 
ne tik praėjusių penkių metų Lietu
vos žmonių kovos etapai, bet ir da
bartinė ių kova už laisvę ir demokra 
tybe. s

Mes tikimės, kati nė vienas lietuvis 
ar lietuvg, kuriems tie dalykai rupi, 
nepraleis progos dalyvauti apva'lęščio- 
jime. Bendras Komitetas.

Birut'ečių" domei:—Repeticijos Cho
ro jvyksta sekamai: antradieni, va
sario 13. visas choįras; trečiadienį, ya- 
sario 14, vyrų balsįu ketvirtadienį, va
sario 15. visas choras. Visas choras 
ir visi choristai privalo būti šiose re
peticijose. nes turime nepamiršti, kad 
dalyvausime programe 18 diena vasa
rio Ashland Blvd. Auditoriumi Re
peticijų pradžia punktualiai kaip 8 v. 
vakare. Mark White Scjuare Parko 
svetainėje, prie 30 ir Halsted gatvių. 
Meldžiame visų birutiečių domės.

— Valdyba.

Roseland. III. — S.L.A. 139 kp. 
draugiškas vakarėlis su lietuviškais 
šokiais bus 18 d. vasario, K. Strumi
los svet. Prašom visiems įsftėmyti ir 
nieko nerengti tą dieną. Komisija.

Reikalu “Užburti Turtai”. Dranva- 
tiškas Ratelis nuoširdžiai prašo kas 
tnrt to veikalo knygučių paskolinti ar
ba bus gerai už jas užmokėta. Pra
šome kreiptis ar siųsti Ratelio sekret. 
adresu: J. Jusas, 4106 S. Albany Avė., 
Chicago. 111.

Town of Lake. — Paveiksluotos Pa
mokos Vyrams apie lyti — atsibus 
ketverge, vasario 15 d., Žalandausko 
svetainėje, 4501 So. Hermitage Avė. 
Pradžia 7:30 v. v. Vyrai nejaunesni 
18 metų kviečiami nenraleisti šitų 
namoku — ateiti kuoska’tlinviausia. 
Jžvrn'iau.si Chicagos lietuviai daktarai 
aiškins ir svkiu paveikslus rodys iš 
lyties mokslo.

Kviečiami t*ktai vytai.
“Aušros” Sp. B-vė ir “Gydytojas”.

PRANEŠIMAI.
Brighton Park. — D.L.K.K. Dramos 

skyrius statys scenoj trijų veiksimi 
žaislą “Jurgis žiburys” Wvo 10 dienų 
McKinley Pk. salėj, $9-ta ir Westem 
Avo. Prašame visuomenę bilietus 
gauti iš anksfo, nes prie svetainės du
rių nebus pardavinėjami. Bilietai gali
ma gauti pas Dramos skyriaus narius.

Komitetas.

Detroit, Mich. — LSS. 116 kp. mė
nesinis susirinkimas bus laikomas 
sekmadienį, vasario 18, 1 vai. po p. 
Lietuvai Bendroves svet. ofise. Visi 
nariai kviečiami būtinai susirinkti, nes 
yra labai svarbių reikalų. Socialis
tams pritariantieji ir norintieji kuo
pos. nariais tapti taipjau kviečiami 
ateiti. — Org. J. J. Strazdas.

Bridgeport. — Paveiksluotos pamo
kos vyrams apie lytį bus penktadieny, 
vasario 16 d., Mildos svet., 3138 So. 
Halsted gat., 7:30 vai. vak. vyrai ne
jaunesni 18 metų kviečiami nepraleis
ti šių pamokų — ateiti kuoskaitlin- 
giausia. įžymiausi Chicagos lietu
viai daktarai aiškins ir sykiu pa- 
vekslus rodys iš lyties mokslo. Kvie
čiami tiktai vyrai.

“Aušros” Sp. B-vė ir “Gydytojas”.

Cicero Lietuviams 
Pranešimas

Šiuomi pranešame visiems 
Naujienų skaitytojams, drau
gams;, rėmėjams ir visiems lietu
viams, Cicero, I'll., jog čia Nau
jienų platinimas ir prižiūrėji
mas perėjo į kito žmogaus ran
kas. Pirmiau buvęs Naujienų 
prižiūrėtojas K. Kairis, tą dar-: 
bą perdavė K. NAUBARUI.

Naujienų Administracija ma
loniai prašo visų Naujienų drau
gų ir skaitytojų, kiek galima 
kooperuoti su juomi ir pradėti 
platinti dienraštį ir duoti viso
kius spaudos darbus tik Nau
jienoms.

Norėdami paduoti apgarsini
mą, spaudos darbą ar užsirašyti 
Naujienas, kreipkitės:

1405 So. 49th Avė., 
Cicero, III.

my JiEšKOJiMAt
PAJIEŠKAU savo pusbrolio Stanis

lovo Andriuškos, Raseinių ap.. Kra
kių valsč. Girdėjau, kad atvažiavo 
Amerikon turiu labai svarbų ręikalą. 
Jis pats arba kas jį pažįsta, meldžiu 
luoti man žinia

STANISLOVAS OLEKNAVICIUS ‘ 
1314 W. 21 PI. ' Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo mielos moteries 
Barboros Gražinskienes, Tamstos pra- 
.(šalinote nuo manęs. Prašau grįžti 

’.tgal, pamirškte viską kas buvo ir 
nes vėl gyvensime atgal linksmai ir 
aimingai. Jeigu manęs nesigailite, 
tai bent pasigailėkite mažo sūnelio 
°etruko, kuris kasdien šaukia mamos. 
Nežinome nei ką daryti su forničiais. 
Teigu nemanote grįžti, tai prašome 
Pranešti, bet mes laukiamo jumis 
grįžtant namo.

Petras Gražinskas vyras ir 
Petras Gražinskas sūnūs

709 W. 34th St. ■ Chicago, III.

JIEŠKAU Jono Rodokėno, Seinų 
apskričio. I^aipalingio valsčiaus. Tu- 
•iu svarbų reikalą, bet nežinau kur 
jis gyvena. Žinau, kad jis gyvena 
■Suvienytose Valstijose. Jei kas jį 
žinote, malonėkite man pranešti, bu
siu dėkingas. J. Tereškevič, 1109 
Park Avė., Herrin. III.

t

JIEŠKAU savo brolio Juozo žemai
čio ir draugės Karusės Vecluvukūs. 8 
metai atgal Juozas gyveno Mass. val
stijoj. Karusė gyveno Kanadoj. Jie 
abudu yra Kauno apskričio, Airogalos 
parapijos, Nolaičių kaimo. Prašau 
Širdingai atsišaukti: Ona žemaičiuke, 
1015 Grand Avė., Kenosha, Wis.

REUIA OARBININKy
MOTERŲ

Reikia -
Reikia patyrusių moterų 

pardavėjų. Ar jus esate patyru
si pardavėja, jei taip, tai iftes 
turime labai gerą vietą jums. 
Nuolat darbas ir gera mokes
tis. Jei jus norite geresnio dar
bo, atsišaukite tuojau.

Lustig’s Dept. Store, 
3410-3412 S. Halsted St.

•—~~—,-------

REIKALINGOS trįs moterįs 
dėl sortavimo skudurių ir 2 
patyrę vyrai dėl pakavimo 
(Baling). Gera užmokestis, 
ateikite pasirengę dirbti. Smith 
and Oguss 2638-35 Roosevelt 
Road. ’ ,

M DARBININKŲ
MOTERŲ

Reikia -
MimC/ENŲ
NUO 16 MILTŲ
AMŽIAUS IR SENESNIŲ.
DARBAS BREiSINEJE 
DIRBTUVĖJE. / 
ŠVIESI DIRBTUVE. 
GEROS DARBO 
SĄLYGOS.
KREIPKITĖS: —
W. D. ALLEN MFG. CO. 
5650 W. Roosevelt Road

Reikia —
Merginų lengvam dirbtuvės 

darbui. Puikios darbo sąlygos. 
Atsišaukite.

ENGLANDER SPRING 
BED CO.

39 th St. & Lowe Avė.
(3 blokai į rytus Halsted St.)

, .... ... ...........................
REIKIA moterų ir merginų 

abelnam, lengvam dirbtuvės 
darbui. Patyrimo nereikia. Ge
ra mokestis pradžiai kuomet mo
kinasi. Nuolat darbas. Gali 
uždirbti nuo $20 iki $26 į savai
tę, kuomet turi patyrimą.

Atsišaukite
OLSON RUG CO., 

1508 W. Monroe St.

RfilKIA ■
dviejų moterų indų plovimui 

dienomis.
4161 S. Halsted St.

REIKIA patyrusių merginų. 
Darbas prie malevos kianų. Taip
gi merginų mokinimuisi. Turi 
mokėti skaityti angliškai. Atsi
šaukite Dirbtuvės manageris.

CIIICAGO WHITE LEAD
& OIL CO.

1454 S. Western Avė.

REIKALINGA moteris prie 
skalbimo drabužių vieną dieną į 
savaitę. Mrs. A. Juozaitis, 4601 
So. Richmond St. Phone Lafa- 
yette 7475.

REIKIA merginų operaitor- 
kų prie siuvimo žiurstų. Turi 
būt patyrusios tame darbe. Ge
ros darbo sąlygos. Gera alga. 
1466 W. Madison St. 3rd fl.
-----f----------------------------

Reikia —
■)

Merginų 16 metų amžiaus ir 
senesnių lengvam dirbtuvės dar
bui. Gera alga. Darbas nuo 
štukų.

AMERICAN CAN CO., 
3951 So. Ganai St,

4 blokai W. of Wentorth Avė.

REIKIA moterų arba merginų 
tarpe 18 ir 35 metų amžiaus į 
dratų išdirbystę. Geros darbo 
apystovos. Albert Dickcnson Co. 
35 St. & Caliiomia Avė.

REIKIA OARBININKįT
VYRŲ

Reikia —
DARBININKŲ į dirbtuvę, iš

važinėtųjų, ! mašinistų pagelbi- 
ninkų. Daug darbų dirbama 
nuo štukų. Patyrimas nereika
lingas. i i

Ateikite pasirengę darban.
AGME STEEL GOODS CO. 

2840 Archer Avė.

Reikia - /
VYRŲ PRIE
LANGŲ PJOVIMO

Chicago Window Cleaning Co.
62 W. Washington st., Room 21

REIKIA DARBININKŲ
___ VYRŲ_______________

VYRŲ REIKIA DEL
ABELNO iDABBO.

DARBAS NUOLATINIS
Atsišaukit: Great Northern

Chair Co. 2500 Ogden Avė

REIKIA VYRŲ pardavinėtojų Real 
Estate. Gera .proga inteligentiš
kiems vyrams. Turi mokėti vokiškai, 
lenkiškai ir lietuviškai. Reikia turėti 
pirmos klesos rekomendaciją.

» BOERSMA & DE YOUNG,
, 11030 So. Michigan Avė.

REIKIA DARBININKŲ
DARBININKŲ į dirbtuvę, iš- 

važinetojų, mašinistų pagclbi- 
ninkų. Daug darbų dirbama 
nuo štukų. Patyrimas nerei
kalingas.

Darbas dieną ir naktį.
AGME STEEL GOODS CO.

135-th and L C. Tracks, 
Riverdale, III.

REIKIA DARBININKŲ
_________ VYRŲ_________

REIKALINGAS geras bučeris 
turi kalbėti angliškai ir 'lietu
viškai. Mokestis gera. Klauskit 
nuo 8 ryto iki 4 vai. po pietų. 

Tel. Boulevard 5009

REIKIA VYRŲ prie mašinų ir 
skaudinimo molderių. Taipgi 
darbininkų, grinderių ir sortuo- 
tojų. Jytfolat darbas. Atsišaukite 
į sarhdymo ofisą. Illinois Malle- 
able Iron Co., 1760 Diversey 
Parkway.

^“rakandai
DIDELIS BARGENAS. Gražus fo

nografas su rekordais parduodama 
labai pigiai, taipgi vėliausios mados 
rakandai 4 kambariams, seklyčios ei
lė, valgomojo kambario eilė. 2 mie
gamųjų kambarių eilės ir divonas, 
visa tik už $250. Taipgi parduos at
skirai . Nepraleisk šito bargeno. Bus
tas 1926 S. Kedzie Avė. ’

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI minkštų gėri

mų krautuvė, pusė ar visa, galės 
pirkti, arba mainysiu ant gro- 
sernės. Priežastis pardavimo, 
partnerių nesutikimas. Kreip
kitės: 222 W. 47th St.

NAMAM

REIKALINGAS Virėjas, ku
ris yra gerai patyręs savo ama
tą. Kreipkitės laišku:

1739 So. Halsted St. 
Box 206

PASIDĖKAVOJANT^nūsų produk

cijos. pasidauginimui mes turime 
daug visokių (laibų:

Molderių
Corų dirbėjų

h’ šiaip darbininkų į musų geležies 
faundrę. Jei jus galite dirbti šį dar
bą, atsišaukite į samdymo departa
mentą. 4
INTERNATIONAL HARVESTER Co. 

Traktorių išdirbystę « 
2600 W. 31st Blvd.

REIKIA berniukų tarpe 15 ir 16 
metų amžiaus ir moterų. Darbas 
prie dirbimo lovoms springsų. Paty
rimas nereikalingas. ‘

Kreipkitės:
1421 S. Racine Avė.

REIKIA
DARBININKŲ.

STANDARD MATERIAL CO.
607 W. 66 St.

-----------------.--------------- r

COR DIRBĖJŲ 
keikia patyrusių darbininkų į 
jrass fandrę. Trumpos valan
dos, gera alga. Ateikite pasiren
gę dirbti.

SLOAN VALVE CO.
4300 W. Lake St.

REIKIA darbininkų ir chipe- 
rių į fandrę. Nuolat darbas. 
Atsišaukite į samdymo dept.

LINK BELT CO., 
329 W. 39th St.

(1 blokas į vakarus nuo 
Wentworth Avė.) s

REIKIA VYRO K
PRIE DARBO

ANGLIŲ JARDE:
Western Fuel Comipany,

2623 W. Adams St.

OPERATORIŲ
Prie spėka varomų siuvamų 

mašįrių. Union Special, 2 adatų 
cilinderis ir flat bed. Geros dar
bo sąlygos. Valandos nuo 8 iki 
4:45, subatomis nuo 8 iki 12 die
ną. Alga garantuojama., ' Geras 
uždarbis dirbant nuo štukų.

MOSES-ROSENTHAL CO., 
913 W. Van Buren St., 

Gth floor 
___ ' »

REIKIA vyrų. Nuolat dar
bas ir viduj, 45c. į valandą.

Atsišaukite
E. F. HOUGHTEN & CO. 

3534 Shields Avė.

REIKIA darbininkų ir shear- 
rnenų į atkarpų geležies jardą, 
45 ir 50c. į valandą.

Chernyk Iron & Metai Co. 
1000 W. 22nd St.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklą, 45 centai į valandą. 
Nuolatinis darbas. Kreiptis į 
samdymo skyrių Crane Co., So. 
Canal ir 15 gat., arba Kedzie 
Avė. and 40th St.

BARGENAS. šipš mados rakandai 
4 kambariams. Turi būti parduoti 
tuajau. Welton karpetai, graži Kam
pa, riešuto medžio miegamo kambario 
setas. Variota tik 7 Savaites. Persi- 
tikrinkit patįs. 357 S. Crawford Avė. 
Phone Nevada 0336.

PARDAVIMU!
PARDAVIMUI graži krautuvė, gro- 

sernė ir bučernė, ir visi įrengimai. 
Lietuvių, lenkų ir slovakų kolonijoj. 
Turi būti parduota greitai ir pigiai. 
Adresas:
PEOPLES GROCERY and MARKET 

1901 W. 2’2nd St

PARDAVIMUI nedidelė bučernė la
bai geroj apielinkėj. Gerai išdirbtas 
biznis. Gražus kambariai gyvenimui. 
Rendos tik $15.00 į mėnesį, lysas ant 
2 metų. Priežastis pardavimo liga.

Kreipkitės:
3726 So. Wallace St.

PARDAVIMUI bekernė pusė arba 
visa. Senas ir išdirbti biznis. Ge
ra proga suprantančiam žmogui pini
gų padaryti. Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos.

Kreipkitės i
NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

No. 3

ŠITO TAI NEPRALEISK. — Vienas 
iš retų bargenų ant Bridgeporto. Pui
kus namas trijų flatų po 6 kamba
riu?, maudynes, elektra, cementuotas 
beizmantas. Rendns neša $80 į mėne
sį. Šiandien tik už $7500. Atsinešk 
depozitą. Ateik į Naujienų ofisą ir 
klausk K. Jurgelionio.

PARDAVIMUI saliunaą su 
svetaine. Svetimtaučių apgy
venta ir geroj biznio vietoj.

641 E. 93rd St.

PARSIDUODA VALGYKLA, 
savininkui tenka apleisti mies
tas.

Kreiptis:
6853 So. State St.

AR NORI būti biznierių, tai 
skubėk nelauk nė vienos valan
dos, čia yra bargenas. Parduosiu 
arlla mainysiu krautuvę, cigarų, 
cigaretų ir aprėdalų. Atsišauki
te: 3318 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas su 
namu arba be namo. Dabarti
nis savininkas gyvena jau 20 
metų.

6106 S. State St.

PARDAVIMUI restauranas? 
arba nors pusė jo, nes mes esa
me du savininkai. Raudasi ge
roj vietoj. Biznis išdirbtas per 
11 metų. 1940 W. North Avė.

ČEVERYKŲ taisymo šapa 
parsiduoda, mašinos pirmos kle
sos visos naujos, darbo užtekti
nai. Pardavimo priežastis svar
bi. 3303 So. Aubum Avė.

PARDAVIMUI groserne prie moky
klos, biznis gerai išdirbtas, rendą pi
gi. Kambariai gyvenimui, visokių 
tautų apgyventa. Parduosiu pigiai. 
Priežastis pardavimo svarbi.

3656 So. Union Avė. 
Tel. Boulevard 3787

PARDAVIMUI elektros šapa ir vi
sokie elektras įrengimai. Biznis gy
vuoja jau 3 metai. Gera vieta lie- 
tuviuj. Ateikite ir pamatykite. Ge
rą ateitis elektro-technikui.

3602, So. Halsted St.

•PARDAVIMUI plejer pianas, 
visai naujas. Taipgi Cohimbia 
fonografas, labai pigiai.

5610 S. Ashland Avė.
Republic 6392

BARGENŲ NUPIRKTI NAMĄ NĖ
RA KASDIENA. NE I.A U K NIEKO 
IR PAMATYK SEKANČIUS NAMUS 

2 lubų nugščio mūrinis namas, 2 pa
gyvenimai po 6 kambaritis, 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.

M. 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 p(f 6 kambarius ,su vėliausios 
madbs įtaisymais. Kaina $13,500. 
Įmokėti $4,000; likusius kaip randą. 
Namas randasi Brighton Parko kolo
nijoj.

M.-J. KIRAS R. E. IMPR. CO. 
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

PIRMUTINIS LAIMĖS, 4 pa- 
gyvenimų bizniavas namas, 
f*’sidūoda labai pigiai arba iš
simaino ant kokio biznio arba 
lotų. Kreipkitės pas: Č. P. Su- 
romski and Co.; 3346 S. Hals
ted St. Tol. Boulevard 9641.

EXTRA BARGENAS BRIGHTON 
PARKE.

Pardavimui biznis su namu. Pir
mos klesos bučernė ir grosernė; gra
ži ir nauja apielinke. augštesnės kle
sos žmonių apgyventa. Priežastis 
parddavimo — važiuoju Lietuvon. 
Parduosiu ir forniŠius už prieinamą 
kainą. 2462 W. 46 Place.

PARDAVIMUI namas ir lo
tas. Pardavimo priežastis — va
žiuoju į seną tėvynę. Kaina 
$2,500.

1913 S. Morgan St.

PARDAVIMUI namas, 4 fla
tų, ant 2 lotų. Du flatai van
deniu apšildomi, o du pečiais.

Kreipkitės:
8451 S. Sangamon St.

REAL BARGAIN!
Didelis bizniavas kampas, 50x 

125 pėdų, labai geroj vietoj ant 
South Side, duosiu ant labai 
lengvių išmokėjimų.

Atsišaukite
ADAM MARKŪNAS,

68 West Monroe St., Chicago, UI.
Telefonas Randolph 7400

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,
4189 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 6824

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeiey 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmlnink*.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir lle- 
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kiŠenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

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

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

THE MASTER CUTTING AND 
tailoring sruooL

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

Jos. F. Kasnicka. vedėjas*
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