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Didelis mušis prie
Varėnos

Daug užmuštų, sužeistu
Lietuva reikalauja tautų sąjungos 

intervencijos
Visa Rusijos pramonė atiduodama 

privatinėn nuosavybėn

Lenkai puola Lietuvą
Eina už nusymėtos jiems lini

jos. Prancūzai teisina len
kus. Lenkai lauįo tautų są
jungos nutarimą. /

PARYŽIUS, vasario 19. — 
Gautosios oficiali n i uose rate
liuose Paryžiuje mažos smulk
menos apie užėmimą neutrali
uos zonos tarp Lietuvos ir Len
kijos, rodo, kad abi pusės vei
kia.

Žinios iš lenkų šaltinių užsie
nio reikalų ministerijai sako, 
kad kaip tik lenkai užbaigė 
Okupuoti jiems tautų sąjungos 
tarybos paskirtą dalį neutrali- 
nės zonos, tai lietuviai pradė
jo šaudyti iš kanuolių į oku
puotas vietas.

Lietuvos Jdgacijoje pareikš
ta, kad lenkai netik užėmė 
jiems paskirtą dalį neu t ratinės 
zonos, bet veržiasi ir į tą dalį 
zonos, kurią tautų sąjunga ati
davė Lietuvai. Taipjau parei
kšta, kad Lenkijos pasienio sar 
gyba ir valdininkai, reikalingi 
valdymui tos zonos, buvo lyd b 
mi reguliacinių kareivių viso
kiais ginklais, kas yra priešin
ga tautų sąjungos tarybos nu
tarimui, kuris nors paveda 
kiek ricinai pusei valdyti savo 
dalį zonos, tečiaus ta zona tu
ri pasilikti neutralė ant kiek 
paliečiama karinį veikimą.
Prancūzai užtaria lenkus, kal

tina lietuvius.
Franiuzų oficialiniuose rate

liuose viešpatauja įspūdis, kad 
Lietuviai vykdo savo prigruino- 
jimą, kuri jie padarė tautų są
jungos tarybos susirinkime, 
kad jie priešinsis lenkų okupa- 
viinui kad ir dalies neutralinės 

Drg. K. Bielinio
Paskutinės prakalbos Chicagoje, seredoje, vasa
rio 21,1923. North Sidėje, Liuosybės Salėj, 1822 
Wabansia Avė., pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 
— 15c. Draugai darbininkai ateikite visi į 4
prakalbas. Rengia LSS. 81 Kuopa.

zonos. Lietuva turi apie 50,000 
kareivių armiją.

Lietuvos pranešimas.
Lietuvos legacija paskelbė 

žinią iš Kauno, kad Lenkijos 
spėkos įsiveržė į Lietuvą ir 
puola reguliacinius Lietuvos 
kareivius. Žinia priduria*, kad 
desėtkai žmonių užmušta ir 
kad šimtai sužeista.

Žinia legacijai, datuota Kau
ne septintadieny sako:

‘Lenkijos reguliaciniai ka
reiviai visų ginklų, užėmė ne
utrali nę zoną Varėnos apygar
doje, įsibriovė į Lietuvos teri
toriją ir užpuolė Lietuvos ka
reivius. Desėtkai kareivių liko 
užmušti ir šimtai sužeisti.

“Lietuvos valdžia telegrafa
vo tautų sąjungai, pranešdama 
faktus ir prašydama ją grieb
tis reikalingų priemonių, kad 
neleidus konfliktui išsiplėtoti.”

Lenkų pranešimas.

VARŠAVA, vasario 19.
Šiandie pranešama apie nau
jas lietuvių* atakas ant lenkų 
spėkų atiduotoj Lenkijai neu- 
tralinėj zonoj.

Sakoma, kad 1922 m. klesa 
tapo mobilizuota Lietuvoj.

Žinios sako, kad reguliari- 
niai Lietuvos kareiviai daly
vauja opozicijoje.
Anglai nepriduoda svarbos 

susirėmimams.
LONDONAS, vasario 19. — 

Anglijos oficialiniuose rateliuo
se pasakyta, kad jokių tiesiogi
nių žinių nėra gauta apie mū
šius tarp lietuvių ir lenkų, apie 
kuriuos pranešama iš, Kauno ir 
kitų šailtdnių. Išreikšta nuo
monę, kad dedei stokos patvir
tinančių žinių, reikią skaityti, 
kad didumas ir svarbumas tų 
susirėmimų yra perdėtas.

Lietuvos-Lenkijos karo 
pavojus

Lietuviai sako, lenkai puola lie
tuvius, bet lenkai su francu- 
zais tvirtina, kad tai lietu
viai puolą lenkus.

PARYŽIUS, vas. 19. —Nau
jas karas gali kiilti rytinėj Eu
ropoj •

Užsienio reikalų ministerijos 
gautosios oficialiuos. žinios sa
ko. kad Lietuvos artilerija sep- 
tinladieny pradėjo šaiuhii į 
pozicijas -Lenkijos kareivių, ku
rio laiko Vilniaus neutralinę 
zoną. Tą teritoriją atidavė 
Lenkijai tautų sąjunga.

Lietuviai tvirtina, kad len
kai įsiveržė į neutraliu; teri
toriją ir puolė Lietuvos karei- 
v ir k .

Lenkijos ambasadorius pri
tarė su pricmieru Poincare ir 
užginčijo tam, l ad lenkai įsi 
vt.iže į nmtiaiinę teritoriją.

Lietuvos i- g tcija iš! 2 i > 
Lamą pranešiu * •

“Lenkai buvo puolikais. .'ei
gų norima išvengti ka»•••». hn 
tautų sąjunga turi atsiliepti į 
nu sų kvietimą padaryti tuo- 
jaus intervenriją.”

Smarkus mušis su laikais 
ties Varėna

Lenkai puola lietuvius. 25 už
mušti, 200 sužeisti. Lietuva 
reikalauja tautų sąjungos 
tarybos susirinkimo.

PARYŽIUS, vasario 18. 
Diplomaiinia'is kaliais gauto
sios Paryžiuje žinios praneša 
apie ištikusį smarkų mūšį tarp 
lietuvių ir lenkų ties Varėna, 
palei didžiąją liniją Vilniaųs- 
Gardi^o geležinkelio.

25 Ižmonės liko užmušti ir 
200 sužeisti. Mušis dar tebesitę
sia.

Lietuvos reikalavimas.

Kaunas praneša, kad Lietu
vos valdžia telegrafavo notą 
tautų sąjungai, reikalaujančią 
tuojaus sušaukti tautų sąjun
gos tarybos susirinkimą, kad ji 
griebtųsi raikaiingų priemonių 
išvengimui, karo.

Telefonu tautų sąjungos sek
retoriatas Genevoje pasakė, 
kad jis nieko nežino apie kon
fliktą ir paaiškino, kad raštinė 
yra uždaryta imto šeštadie
nio ix> piet ir darbininkai ne
dirba, taip kad Lietuvos -notos 
nebus gauta iki rytojaus ryto.

Didelės lenkų spėkos puola 
lietuvius.

'Ldetuvo-s atstovybe Paryžiu
je gavo šifruotas telegramas, 
kad didelės spėkos Lenkijos re
guliacinės armijos, įskaitant 
infanteriją, kavaleriją, kulka- 
svaidžius, artileriją, ginkluotus 
automobili us ir tris aeropla
nus, puola lietuvius. Lenkai 
Aižėme geležinkelio liniją. Ka
da jie susitiko lietuvių pulkus 
ties Varėna, jie tuojaus puolė 
lietuvius 'be jokio įspėjimo.

Lietuviai pasitraukė.
Lietuvos spėkos atsakė į šū

vius, kad apsaugojus savo pa
sitraukimą* bet lenkai atnauji
no savo bombardavimą, prida
rydami nuostolių besi traukia n-

Rusų operos žvaigždė

Charles Marshall ir Ina Burskaja, kurie pereitą sezoną 
pirmą kartą pasirodė Chicagos didžiojoj operoj (operoj “Ai
da”) ir iš karto užkariavo vietą tarp žymiausių dainininkų 
Amerikoje. Ina Burskaja vakar dainavo ir rusų operoj Audi 
toriu,m teatre Čaikovskio dideliame kūriny “Pikovaja Dam 
a”. Burskaja ir pernai dainavo rusų o’M'.roj ir taip pasižymė
jo, kad pakviesta, kaipo žvaigždė, dainuoti Chicagos ir New 
York o operose. Rusų operoj šiemet ji dainuos kaipo sve
čias dar dviejose operose — šią savaitę. '

tiems lietuviams. Civiliniai gy
ventojai stojo pagalbon Lietu
vos sargybai, bandydami su
laikyti lenkų besive'ržimą iki 
gyventojai galės evakuotis. Jie 
prisibijo, kad lenkai plėši ir 
terios visą apielinkę.

Lenkų besi veržimas tapo su
laikytas turini t iki švintant, 
kada gailimą bus panaudoti gin
kluotus ahtomobilius ir kulka- 
svaidžius.

Lenkai taiko pasigriebti 
geležinkelį.

Lenkijos legacija atsisakė 
duoti paaiškinimų, sakydamo- 
si, kad ji neturinti oficialinių 
žinių apie mūšį.

Čia manoma, kad Lietuvai 
atidavus Klaipėdą, Lenkija už
griebs visą Dvinsko-Vilniaus- 
Gardino geležinkelio liniją, kad 
atkirtus Lietuvą nuo tiesioginio 
susisiekimo su Rusija ir kad 
uždarius - Rusijos susisiekimą 
su Rytų Prūsija.

Lenkai kaltina lietuvius.
VARŠAVA, vasario 18. — 

Žinios iš Lietuvos-Lenkijos ne
utrali nes zonos yra Pūščios. 
Lenkijos valdžios policija ir ka 
reiviai, laikantys tautų sąjun
gos pavestą Lenkijai dalį tos

PINIGŲ KURSAS
Vakai* vasario 19 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,898 dolerių 
Dank.ų buvo skaitoma Amerikai piri
tais šitatpi

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.68
Austrijos 100 kronų ................... tie
Belgijos 100 frankų .'..........  $5.32
Danijos 100 markių ’.............. $19.20
Finų 100 markių ........   $2.72
Francijos 100 frankų ........... $6.03
Italijos 100 litų .... ;.................  $4,83
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100 markių......................  U c
Norvegijos 100 kronų .............$18.53
Olandų 100 guldenų ........... $39.55
šveicarų 100 maikių ........... $18.84
Švedijos 100 kronų ...........  $26.60
Vokietijos 100 markių ............... Mtc

zonos susitiko su Lietuvos par
tizanų opozicija, šiandieninės 
žiu i o s sako, -kad reguliari n i ai 
Lietuvos kareiviai dalyvauja 
opozicijoje.

Paves Jauty sąjungai 
ginčą spręsti

- -.. ■ —

Lietuva ir Lenkija kreipsis prie 
tautų sąjungos.

LONDONĄ^, • vas. 19. Lie
tuvos ir Lenkijos valdžios pra
nešė Anglijos valdžiai šiandie, 
kad jos mano atsišaukti • tau
tų sąjungą išsprendimui kivir
čių neutraliinėje zonoje.

Lietuva mobilizuojasi
Sako lenkai.

VARŠAVA, vas. 19.— Len
kijos valdininkai tvirtina, kad 
Lietuva mobilizuojasi ir didi
na savo armiją iki karo laiko 
didumo.

Brangiai okupacija 
kainuoja

PARYŽIUS, į vasario , 19. - - 
Kabinetas užgyre finansų mini- 
sterio prasimą paskirti 110,- 
000,000 frankų dviejų mėnesių 
okupacijos išlaidoms. 50,000,- 
0000 frankų kariuomenės už
laikymui, kuri būdama namie 
kainuotų tik 15,000,000 fran
kų. Likusieji 60,000,000 frankų 
eis bandymui operuoti geležin
kelius, kurių vokiečiai darbi
ninkai streikuoja.

Prancūzai padidino okupaci
jos armiją dar daugiau kaip 
trimis pulkais pėstininkų.

Belgijos angliakasiai 
sustreikavo

BRUSSELIS, vasario 19. — 
25,000 Belgijos angliakasių iš 
35,000, dirbančių Mons apy
gardoj, sustreikavo, reikalauda
mi pakėlimo algos.

Anglai perleidžia fran-
DUŽUS

COLOGNE, vasario 19. — 
Anglai šiandie pavedė 6 kilo
metrų juostą vakariniame pak
raštyje jų zonos franeuzams, 
kad tieji pilnai kontroliuotų 
dviejų bėgių geležinkelių liniją 
iš Duesseldorf. Tos linijos ne
didelė. dalis ėjo per anglų oku
pacijos zoną.
Nuteisė darbininkų vadovą.

ESSENAS, vasario 19.—Dvi 
moteris tapo areštuotus už ne
klausimą franeuzų įsakymo ap
leisti Ruhr distriktą.*

lisseno darbininku vadovas 
t *•

Dr. Giiycnz tapo nuteistas 
dviems mietams kalėjimai! ir 
užsimokėti 8,000,(MM) markių 
pabaudos už išleidimą atsišau
kimo į vokiečių sankrovinin- 
kus ir lietelių ir restauracijų 
savininkus, kad jie atsisakytų 
toikti franeuzams patarnavimą 

Bochumc tapo areštuoti trys 
vokiečių teismo nariai už 
priešinimąsi fraincitžams. Ten 
protestui užsidarė sankrovos. 
Tas pats atsitiko ir kituose 
miestuose, kur buvo areštų.

Pasak vokiečių, nauji strei
kai ir boikotas tapo paskelbti 
Essene, Bočiumi ir Dorimundo 
distrik t uose.
Patys sau užsimokėjo pabaudą

DUESSELDORF, vasario 19.
— Esseno vokiečių policija 
bent laikinai sugrįš prie ėjimo 
savo pareigų ir jai bus leista 
pasilaikyti ginklus.

Reino Prūsijos prezidentas 
Dr. Gruietzner tapo pašalintas 
iš okupuotos teritorijos neva 
už parašymą “grubijoniško” 
laiško belgų generolui, kuria
me buvo protestuojama prieš 
areštus. Laiške okupacinės 
spėkos buvo pavadintos bandi
tais.

Uždėtąją ant Gelsenkirchen 
100,000,000 markių pabaudą 
franeuzai užsimokėjo sau iš 
110,(MM),000 maikių, kurias jie 
rado užimdami geležinkelio 
stotį. Prancūzai konfiskavo 
Trier 250,000,000 markių, ma
noma, skirtų šelpimui streikuo 
jaučių geležinkeliečių.

1,000 žmonių mirė
CHICAGO. — Sveikatos de

partamentas skelbia, kad šie
met, per pusantro mėnesio, 
Chicagoje daugiau kaip 1,000 
žmonių mirė nuo influenzos ir 
plaučių uždegimo.

Per /pastarąsias 24 valandas' 
buvo 106 susirgimai plaučių 
uždegimu ir .'18 žmonės mirė, o 
influenza susirgo 84,mirė 26.

ORAS.

šiandie giedra ir šilčiau.
Saulė teka 6:40 vai., leidžia

si 5:23 v. Mėnuo leidžiasi 9:23 
vai. vak.

Aliduos kaptalistams Ru
sijos didžiausias 

pramones
Visos valstybinės nėišsimokan- 

Čios pramonės įstaigos bus 
atiduotos privatiniams kapi
talistams. Darbininkų unijos 
nebegalės maišytis į pramo
nės vedimą.

RFjRLIAAS, vasario 19 d. 
(“Forverts”). — Sovietų vald
žia pravedė naują ekonominę 
reformą, turinčią didžiausios 
reikšmės visam Rusijos ukiui. 
Valdžia būtent nutarė visas 
valstybines pramonės įstaigas 
ir įmones, kurios pačios nega
lėjo išsilaikyti ir reikalavo val
džios subsidijos, atiduoti priva
tiniams kapitalistams. Visa jų 
manta triobėsiai, mašinos 
ir žalioji meilžiaga — bus ati
duota tokiems praunoninmin- 
kams, kurie parodys, kad jie 
gali savarankiai, be jokios val
džios subsidijos (piniginės pa
šalpas), veikti ir verstis. ;

Visi fabrikai ir dirbtuvės, 
kurie tuo budu bus pavesti į 
privatinių kapitalistų rankas, 
veiks visai savarankiai, nęipri- 
klausyrdami ne kiek nuo vald
žios- Ne tik valdžia jų nekon
troliuos, bet nei darbininkų są
jungos (unijos) neturės teisės 
maišytis į tų pramonių vedimo 
prikalus.

Sovietų valdžios- laikraščiai 
rašp apie tą naują įstatymą 
kaip apie tokį įstatymą, kuriuo 
vėl, girdi, Rusų industrija pa- 
liuosuejama, padaroma laisva.

(Kadangi Rusijos smulkioji 
pramonė jau pirmiau buvo su
grąžinta privatinėn nuosavy
bėn ir valstybės kontrolėje pa
siliko tik pačios stambiausios 
pramo-nės įstaigos ir kadangi 
nė viena tų pramonių ncišsi- 
mokėjo ir reikalavo nuolatinių 
subsidijų iš valdžios iž<lo, tai 
šis nutarimas reiškia, kad da
bar visa Rusijos pramonės bus 
atiduota privatinėn nuosavybėn 
ir pramonės nacionalizacija ga
lutinai lieka panaikinta).

Kollontai - Rusijos atstovė4
BERLINAS, vasario 15 <1. 

(“Forverts”). Savo diplo
matiniu atstovu Norvegijoj So
vietų Rusų valdžia paskyrė ži
nomą komunistę Aleksandrą 
Koloritai. Tai bus pirma mote
riškė užimanti tokią augsią di
plomatinę vietą.

Komunistų rateliuose kalba
ma, kad sovietų valdžia davus 
jai tokią augštą vietą užsieny 
Juo tikslu, kad kaip nors jos 
atsikračius namie, nes mat Ko- 
lontai priklauso prie pačių 
krašlutiniųjų komunistų, ne
pritariančių sovietų valdžios 
oportunistinei politikai, ir ji 
yra labai veikli boba.

Vežėjas ir arkliai prigėrė Chi
cagos upėje.

CHICAGO. — Ties Kirk mui
lo dirbtuve, 123 N. Water St., 
arkliai paslydo ir vežimas su 
plytomis įsirito į upę. Vežėjas 
ir du arkliai prigėrė. Vežimas 
priklausė Chicago Retort Fire 
Brick Co. Arkliai ir vežimas 
nuėjo tiesiai į dugną, o vežėjo, 
Theo. Bolio, lavonas liko iš
trauktas iš upės.
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Informacijų Skyrius
SUVIENYTŲ VAL8TDŲ 

KONSTITUCIJA.

(Tęsinys)

Dalis 6.
1. Senatoriai ir atstovai pri

valo gauti už savo tarnystę 
tokį atlyginimą, kurį paskiria 
įstatymai, ir tas turi būti iš
mokėta iš Suvienytųjų Valsti
jų iždo. Visokiuose atsitikimuo
se, išimant išdavimą šalies, 
prigavystę ir ardymą tvarkos, 
jie privalo būti liuosi nuo areš
tavimo, kada dalyvauja savų
jų rūmų posėdžiuose, ir nu
einant bei pareinant iš jų; ir 
už kiekvieną kalbą ar debatus 
bi kuriame rūme jie nepriva
lo būti niekur užgauliojami.

2. Jokis senatorius ar atstu-' 
vas, per tą laiką, kuriam jis 
yra išrinktas, negali būti pa
skirtas lį jokį civilinį urėdą po 
Suvienytųjų Valstijų valdžia, 
kuris butų įsteigtas, ir kuomi 
per tą laiką pasidaugintų iš 
to urėdo pelnas; ir joks as
muo turintis Suvienytųjų Val
stijų urėdą negali būti nariu 
bi katro rūmo laiku savo bu
vimo tamę urėde.

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

ANT NAUDOS.

S. UFABIONAS CO

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Boulcvard 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' 
zaminuoja 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 8500

.—J

Dalis 7.
1. Visi bitini [įstatymų su

manymai] pakėlimui mokes
čių privalo paeiti iš atstovų 
rūmo; bet senatas gali pasiū
lyti kitus arba suteikti savo 
nuomonę su priedais, kaip ir 
prie visų bilių.

K. GUGI3ADVOKATAS !
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 Į 
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 ketvergą. Nedėliomis nuo 9 I 

iki 12 ryto.

2. Kiekvienas bilius, kurį 
perleidžia atstovų rūmas ir se
natas, pirm negu pasiliks įsta
tymu, privalo būti perduotas 
Suvienytųjų Valstijų Preziden
tui; jeigu jis užgiriu, tai pri
valo pasirašyti, bet jeigu ne, 
jis turi sugrąžinti, su savo 
pažymėjimais, į tą rūmą, iš 
kurio tas bilius išėjo; tas rū
mas šituos jKižymėjimus išti
sai intraukia į savo žurnalą, 
ir pradeda juos perkratinėti. 
Jeigu po šitokių persvarstymų, 
du nulio trečdaliai sutinka bi-

sais pažymėjimais perduoti į 
kitą rūmą, kuris taipgi priva
lo persvarstyti; ir jeigu šito 
rūmo du trečdaliai užtvirtina, 
tai pasilieka»tas. įstatymu. Bet 
kiekviename tokiame atsiliki
me abiejų rūmų balsai turi iš
sireikšti per “už” ar “prieš”, 
ir vardai balsavusių už ir prieš 
tą bilių turi puti intraukti į 
abiejų rūmų žurnalus. Jeigu 
kurio nors biliaus Prezidentas 
nesugrąžina laiku dešimties 
dienų (išimant nedėldienius) 
po to kaip buvo jam pasiųsta,

tai šitas bilius pasilieka įsta
tymu tokiu bbęlu, kaip ir bu
tų jo pasirašytas, nebent ne
būtų buvę galima prisiųsti dėl
to, kad kongresas buvo per
traukęs posėdžius; šitokiu at
veju bilius nepasilieka įstaty-
mu.

3. Kiekvienas patvarkymas, 
rezoliucija arba niibalsavimas, 
ant kurių reikia susitarimo se
nato ir atstovų rūmų (išimant 
klausimą apie posėdžių per
traukimą), turi būti perduota 
Suvienytųjų Valstijų Preziden-

lių perleisti, tai turi jį su vi-

Extra!! Naujiena Vyrams!!
ui būti jo užtvirtinta; arba jei
gu jisai atmestų, turi būti per
leista išnaujo senate 'ir atsto
vų rūmų dviem trečdaliais, su- 
lyg taisyklių ir aprubežiavimų, 
kurie buvo pasakyti prie bi
lių perleidimo.

Dalis 8.

“KELEIVIO” KALENDORIUSt

1923 METAMS.

Paveiksluotos pamokos

Vyrams apie lyties dalykus
' (Moterjs ir vaikai nebus įleidžiami) t

Utarninke, Vasario-Feb. 20,
MALINAUSKO SVETAINĖJE, 

1843 So. Halsted St.
Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga tiktai 25 centai 

■ '

Seredoje, Vasario-Feb. 21,
MELDAŽIO SVETAINĖJ ■

2244 W. 23rd Place.
Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga tiktai 25 centai.

Kongresas turi galę:
1. Uždėti ir išrankioti mo

kesčius, muitus, čyžę k’ pride
damuosius mokesčius; išmokė
ti skolas, ir rupiu ties bendru 
apgynimu ir gerove Suvienytų
jų Valstijų; bet visi muitai, 
čyžės ir pridedamieji mokes
čiai turi būti vienodi per vi
sas Suvienytąsias Valstijas.

2. Skolinti pinigus Suvieny
tųjų Valstijų kreditam.

tintomis tautomis ir tarpe įvai
riu valstijų, taipgi su indijo- nų giminėmis.

4. Įsteigti vienodas natura- 
lizacijos taisykles, ir vienodus 
įstatymus kast ink bankrutų 
per visas Suvienytąsias Valsti
jas.

5. 'Lieti pinigus, nustatyti 
ant jų ir Svetimų pinigų ver
tę, ir įvesti svarų ir saikų nor
mą.

stavimą asekuracijų ir naudo
jamųjų pinigų Suvienytose Val
stijose.

kelius-

Įžymus Chicagos daktarai duos vyrams paveiks
luotas pamokas apie lyties dalykus. Vyrai atsilan
kę į šitas paveiksluotas pamokas ptitirs daug naujo, 
daug žingeidaus — sužinos tą, kas kiekvienam vyrui 
vedusiam ir nevedusiam yra būtinas reikalas žinoti.

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

8. Globoti mokslo ir naudin
gosios dailės progresą, apser- 
geti tam tikram laikui autorių 
ir išradėjų išimtinas teises de-

9. Sutverti tribunolus žemes
nius

10. 
mus 
Žiųjų 
prieš

už Au.gščiausįjį Teismą.
Spręsti ir bausti plėši- 
ir grobimus ant did- 
j tiriu, ir įprasi žengimus j 
tautų įstatymus.

(Bus daugiau).

NESIDUODA MELŽTI
' Paveikslėlis iš “Keleivio” Kalendoriaus 1

'“KELEIVIO” KALENDORIUS 1923 METAMS jau išėjo iš spaudos. Jame telpa daugybė eilių, juokų, 
moksliškų straipsnių ir informacijų. Be to, Kalendorius yra puikiai iliustruotas, jame telpa karikatūros ir pa
veikslai žymiausių Lietuvos veikėjų. Jo kaina yra 50c., bet “Keleivio” skaitytojams tik 25c. Pinigus garima 
siųsti stampom arba galima ii’ kvoterį Į laišką įdėti. Adresuokite • -• ....

“KELEIVIS” 255 BROAD WAY, SO. BOSTON, MASS.

Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

Monroe gat. nrti Stato 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmad. 
'šventėmis

22c. ir 45c. (ir taksai) 
‘Šeim. rateliams

10c (iSskiriant še&ad., 
sekmad. ir šventes.

Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

Ir

IR
Baisa niuo to j a s
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn
Avė., Chicago.

■——■I      ■ ■III 4 .11

JOhN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
■ Telephone Canal 2552
j Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 

doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki G vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius, Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.v-.. ------ - ----- ..-
'ei. Randolph 4758

A. A. 8LAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St. 
Rcom 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
—

JNamų Tel.: įlydė l’ark 3395 _J|

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 639/

Vak. 3223 S. Halsted St. Chfcago 
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

Ofiso va!.: nuo 9 iki 5 ir nuo 
7 iki 9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Oliicago.
Fhone Central 2560

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

71 metu jaunas ir nieko 
pas nieką neprašo.

Sako šitas vaistas yra tikras 
nervų ir kūno tvėrėjas.

Geo. W. Riiey iš Anabel, Mo. ęašo: 
“Esu 71 metų jaunas^. Nuo to laiko 
kaip aš pradėjau itati Nuga-Tone’ą 
nieko iš nieko nereikalauju. Jei man 

; paerina susitikti su audra, tai aš pa- 
1 imu Nuga-Tone’o tabletą. Daugelis 
mano mylimųjų yra palaidoti kapuo
se, kurie galėjo laimingai gyventi, jei 
jie butų ėmę Nuga-Tone’ą.” šitas 
didysis Nervų, Kraujo ir Kūno Tvėrė
jas yra lygiai geras seniems ir jau
niems, vyrams ir moterims. Jis duodą 
stiprumą ir drąsą audrai išlaikyti.

j buvo vartojamas nepalyginamu pasi- 
sekim-u. Priimk tik tikrąjį Nuga- 

— Tone’ą. Pamėgink jį pats ir įsiti- 
j kink. ' Vienam pilnam mėnesiui gydy- 
1 tis tik $1.00. Nuga-Tone’ą pardavi
nėja visi geresnieji aptiekininkai, po- 
zitingai garantuodami, kad suteiks 
pilną patenkinimą, arba pinigai bus 
sugrąžinti (garantiją rasi prie kiek
vienos bonkelės), arba pasiųs tiesiog 
apmokėtu paštu National Laboratory, 
1038 S. Wabash Avė., Chfcago, pasiun
tus jiems $1.00.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.” per 35 jnctuH Nuga-Tone’o receptas

Tel. Yards 1138

STANLEY P.

DAVID RUTTER & CO.
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai! 
kiemų. Visu* prifitatbm. f
South Side ofisas 3301 Normai Ar.

PAIN-EKPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga-

6
Įima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptolėjimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratau* 
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riečian- 
čid į krūva strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite šito galin
go ir patikėtino Sei^ 
myninio liuimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 

Paln Expelloris turi musą INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
megzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiekose arba iš

F. AD. RICHTER O CO.. 
104-114 South 4th St., Brovklyn, N. Y.

............... .. ............. ..............
Hetman P. Haase

ADVOKATAS
609-610 Chamber of Commerce

133 W. Wasliington St., 
Phone Main 1308 

Chicago, III.

j Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tamstai reikia geni gyduolių

NEW CITY PHARMACY
Yra naujai uždėta lietuvių 

vaistinyčia
(Aptieką)

/I Kurioje gausite tik geriausias 
gyduoles

3327 S'o. Halsted iSt.. Chicago.
Phcne Boulęvard 0696 /

ADOLPH E.
STASULANI ,
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

' OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

' J. P. WAITCHES
LAWYER Lietavys Advnlratau

Dienomis Room 514-516
127 N. Denrbom Su

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 S. Waba«b A>».

Tel.: Pulhnnn 6877. ,
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Posargs SBiltytoji Bate
[Ui išreikštas šiame ekprtu/e 
nuomones Redakcija neatsako."}

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 TAISYTINA KLAIDELĖ.

SEVEROS TABLETUS NUO ŠALČIO 
IR KRUPO

Laikykis nurodymų ant pakelio. Kaina 50centų 
«

Prakaitavimo organai mažne visuomet paliečiami ir todėl išmin
tinga turelį namuose po ranka t

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 smirkšti, kad išvalius 
takus ir paliuosavus nuo perų. Kaina 35 centai.

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

Senai rengiuosi “Naujieno
se” pastebėti įsiskverbusių dai
noje “Kur bakūžė samanota” 
klaidelę. Daugumui gali atro
dyti menkniekis, nevertas laik
raštyje užimt vietos, bet ma
no nuomone dainoje'turi būti 
kaip žodžiai taip ir mintis aiš
ki, o ypatingai kad aukščiau 
minėta dainelė labai mėgiama 
Chieagos lietuvių koncertuose 
ir dažnai dainuojama musų 
dainininkių dainininkų; tuo la
biau, kad “Mariutė” jų labai 
dailiai jausmingai dainuoja, 
aš jų ir vadinu “Mariutės” dai
nų. Taigi ir noriu, kad “Ma

li u-

JAVU BERLIUS ESTUOSE.
E. TALINAS. Sulig Estų sta

tistikos biuros žiniomis, 1922 
m. Estijos javų derlius tokis: 
žieminių rugių 8,868,677 pūdų, 
žieminių kviečių 511,565 pūdų 
miežių 8,525,017 pūdų įvairių 
rūšių javų 4,517,300 pūdų avi
žų 9,581,525 pūdų. (Taigi išvi
so apie 32 m ii. padų, Lietuvoj 
gi surenkama apie 60 70 m ii. 
pūdų). •

Motinos randa naujzi bu- f MBS. A. MICHNIEVICZ 
dą vaiky peršalimui i akušerka' i j. '3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.' j gydyti. Yarda ui9

AR JUS ŽINOTE KAD

Chicaga yra didžiausias lietu
viais apgyventas miestas pasau
lyje. Lietuvių Chicagoje gyve
na daug daugiau negu Kaune? 
Ar jus žinte, kad 20 Helmar Tur
kiškų Cigare tų nekainuoja dau
giau negu 20 paprastų ei garėti i. 
bet Helmar yra daug sykių ge
resni už kitus.

NevvYork 
Plymouth 

Havre—Paris
Jurtm's visa kelione j Lietu
vą ir iš jos, garlaiviais s 
PARIS ................. . kovo 7

, CHICAGO ....................kovo «
I-’RANCĖ ..................... kovo 14
ROUSSH.I.ON . kovo 29 

ruikiausis sutvarkymas — 
kambariai dviem, keturiems 
ir šešiems žmonėms. Valgo
mus kambarys, rūkomas, ba
rtis, barbernė, atdaras paden
gtas viršus, puikiausia pran
cūziškas valgis, vynas ir alus 
teikiama veltui, muzika, šo
kiai. Tik Amerikos ar Lietu, 
vos pasui prancūzų vizos ne
reikia. Visais reikalais kreip 
kitės prie vietos French Li
ne agento, arba i kompani
jos ofisą, 19 State St.(> New 1 
York City.—Chieagos ofisas:1

133 N. Dcarborn St.

y?’
Iš viršaus tepama gerklė i- krutino ir 
uždengiama si tu v.inoniu Skaruliu.

Naujienų skaitytojai kas kartas vis 
daugiau pripranta prie tiesaus gydy- 

vaikus Vicks Vappnvo šalčio pas 
Rub’o.

Šituo gydymu 
vidun ir vaiko 
Kada vaikučiai 
čiaudėdami, tai juo sutepus išvengia
ma šalčio.

Jis prašalina mėšlungiško krupo su-' 
ėmimą — jis greitai pagelbsti nuo vi
sų peršalimo kliūčių.

Tik įtrink Vicks’ą j kaklą ar kruti- 
nę kad oda paraudonuotų; paskui iš
tepk sterai ir uždengk šiltu vilnoniu 
skuduru.

Visose aptiekose 50c. slojikleliui.

išvengiama ėmimo 
skilvio susarginimo. 
pareina sušlapę ir

rintes” dainoje ir

W. F. Severą Co Cedar Rapids, Iawa

$50 $00 $70

Greitumas!
Ant Amerikoniškai Laivu.

Pri 'ų k žemiau padėtą kuponą dabar, jeigu ketini 
važiuoti j e.m kraštą, arba jeigu nori parsitraukti gi
mine-. čion. . risiųsime knygutę, atspausdintą jūsų kal
boj® dykai! —

Sužinosi apie greitus Amerikoniškus laivus, kurie pa- 
;iųlo geriausią vertę tavo doleriams. Parašyk dabar I

IŠ KALNO UŽMOKĖK
Jeigu mylimieji atvažiuoja j šitą šal| parašyk dėl iš- 

kalno užmokėjimo žinių.
Prisiųsk šitą Blanką

Štai kur toji klaidelio 
skverbus. Musų dainininkai 
suomet dainuoja: “Kur los min
tys mano jaunos, linksmos 
kaip draugai?” Turi būti: 
Linksmos kaip d rūgi a i, nes 
draugų visokių yra, ir links
mų ir nuliudusių. Sakyti: link
smos kaip draugai —, mintis 
visai nesutinka, o ir pačiam P. 
Vaičiaičio originale parašyta: 
d r u g i a i. Ir ištiesų, jaunos 
mintys linksmos kaip drugiai, 
— jos juda, dreba skrajoja ly
giai taip, kaip tie balti link
smo pavasario drugiai...

Atomas.
INFORMACIJOS BEANKA

U. S. Shinping Board. Pissenger Dept. 683 A 8 
45 Broadivay, New York City

Ma’nuėkite man ’ prižiurti, 1c privalumų, 8. V. Valdžios 
knygutę apie kelionės faktus, ir informacijas apie S. 
V. Valdžios laivus j Europą. 
Mano vardas ........................... •»—
Gatvės numeris ........ . ..............
Miestas

Nainį Raštai
Valst

United States Lines
45 Broadway New York City

110 S. Dearbom St., Chicago, III. 75 State St., Boston, Mass.
155 CongreJs St. West, Detroit, Mich.

Valdo ve kinius

“Gydytojas,” mėnesinis žmo
nių sveikatos žurnalas, leidžia
mas Amerikos Lietuvių Dakta
rų Draugijos. Išėjo 2 No. (va
sario). Svarbesni straipsniai: 
Dr. S. B i e ž i o: Vėžio prie- . 
žastis; Dr. J. J. K a š k i a u- 
či a u s: Industrinė Medicina; 
Dr. J. J. V i t k a u su šarlata- 
nizmas; 
r i o :

Galima išpildyti Naujienose teisingai, gerai ir 
už mažą mokesti.

Kas privalo pildyti blankas?
1, visi vyrai ir moterys nevedę, kurie turi 

įplaukų per metus .$1000 ar daugiau; 2. Visi vy
rai ir moterys kurie turi įplaukų per metus 
$2000 ar daugiau, privalo pildyti blankas.

Blankos turi būt išpildytos ir priduotos Iždo 
Departamentui ne vėliaus kovo 15 d., 12 vai. 
naktį.

Del jūsų patogumo ateikit 
su blankomis į 

Naujienas

t

7--------t~ "

173a So. Halsted St

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

įnikę Vasario 16, šiais metais, nes tą dieną sukanka jubilėjus 5 
metų nuo atgaivinimo Lietuvai neprigulmybės.

Reikalaukit Vėliavų
Lietuvos Vėliavų Turime Ketveriopų

Vilnonę, G pėdų dydžio .................... -...................................
Gražaus audeklo, 6 pėdų dydžio ............................ .......
Mažos su koteliais, 8 colių dydžio po ................................
5 ir pusės colių dydžio su kotukais po ............................

“VIENYBĖS” BENDROVĖJE

$6.00 
$3.75 
. 25c 
. 15c

Taigi paskubėkite su užsakymais
Siųsdami užsakymus prisiųsk te drauge ir pinigus, tas 

greitins gavimą vėliavos.
Pcrkupeiams duodame didelį nuošimtį ir apmokam persiun

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

pa-

— Adresuokite —
* • ' ’***■• t ‘ '

Vienybė
193 Grane! Street, Brooklyn, N..Y.

rastas apetitas ir 2. Asfikcija.
Yra ir kitų gerų straipsnedių. 

Skaitytojų klausimai sveikatos 
reikalais ir atsakymai į juos 
užima ištisus tris puslapius, iš 
ko tenka manyti, kad “Gydyto
jas’’ spėjo suinteresuoti žmo
nes sveikatos dalykais ir surin
kti nemažų būrį skaitytojų. 
Pažymėtina, kad ir kaina to 
“žmonių sveikatos žurnalo” vi
sai pigi — 1 dol. uietanis. Ad- 
resas: “Gydytojas”, 3310 So. 
Hadsted St., Chicago, III.

Turto norma. Parašė Uosis. 
“Darbininko” spauda, Boston, 
Mass. 68 psl. — Autorius dide
lis priešas socializmo. Išdėstęs 
kapitalistinės tvarkos blogybes, 
joms taisyti jis siuilo žinomų 
reformininkų receptų — turto 
normavimų: tam tikrais įstaty
mais apriboti, kiek atskiras 
žmogus gaili maksimimi turėti 
turto

N

Baigusi 
Akušeri- 

os kolegi
ją; ilgai 
praktika

ms! Penn- 
silvanijoa 
hospitalė- 

?e. Pasek- 
ningai pa
tarnauja 

irie gim- 
lymo. Duo
ta rodą vi
sokiose li
rose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

GYVENK ILGAI.
Jauskis 10 iki .30 metų 

jaunesniu.
Nuo vidurių užkietėjimo, pilvo suru- 

gimo, kepenų nesveikumo ir kraujui 
pagerinti Bulgariškoji inė Arbata 
yra didžiausis narni ;as. Gerk
ją karštą eidamas g peršalimo.
Pardavinėja ją visi aptiekiu inkai, ar
ba apdraustu pašto siuntiniu viena di
delė šeimine dėžutė $1.25, ar 3 dėžu
tės $3.15, ar 6 dėžutes $5.25. Adresas: 
Marvel Products Company, 25 Marve) 
Building, Pittsburgh, Pa.

“Kuppenheimer” “L” sistemos i“ 
kiti gerai žinomi PLOŠčTAl

Jūsų Pasirinkimui 
$27.50

Kiekvienas ploščius turi 
luotas be atsižiūrėjimo j 
įuosto!]'. Kiti ploščiai visų 
anų ;><'|tiaihių, spalvų ir petrinų, vč- 

iatisiu ir ' novi.iių madų $10,95, $16.- 
ii $22.50.

Vyrams >r Jaunuoliams garnituraJ 
ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56, 
7.50, $32.50 Hr $37.50.

S. GORDON
(ITi; tatytoj u Smulkmenų Prekybai).
1101 s. Halsted St., " ........... .

Atdara kasdien

par-būt 
pelną ar 
pageidau-

r

Telefonai:

Tel. Pultam m:>2

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

biie kokią ligą 
Atvažiuokite kad

ĮSI- 
‘vi-

739 W. H St 
vakarais iv 

nlintadioniais

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

egyvi” dantys; D-ro ii a

•>MU

Telephone Yairds 5884

DR. F. MATULAITIS

Lietuvis Dentistaę ’
4712 So. Ashland Avė.

arti. 47-tos gatves

A. L DAVIOOiS, II L

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tel. Market 5234, Market 4526

8709 Jos. Campau Avė.
DETKO1T, MICII.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

PHYSICIAN IR SURGEON 
3464 So. Halsted S't.

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 1(599

Ttiriu patyrimą 
ru

llotd
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK.BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kun 
antrą oeredą.

Puikiai įrengta trečio*, 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — ’ 
kųs uždaryti kambariu** 

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

a.gentį j.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St 

Chicago, III.

H. A. IOhso Telefonas
Central 4104

. yiDURMlESČlO
l /Apskrita Chirurgija (opei 

\anih

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO 
BOS gydymo bu<

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
šlapumoir
Privatinių

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

Bu. > Telefonas 
Armitage 6^-0^ 

CIALISTAS 
ir Moterų Ligos.

7 VVest Mądisimj St., katab. 1202. Rampai: State gat. 
Ofiso valandos; Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

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

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

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

VALANDOS 
ir nuo 6 iki 8 v

35 South Dearbom St. 
(Kampas Monroe ir Dearbom St. 
Imkite eleyaitorių iki 5-to augiu 

Priėmimo kambarys 606, 
Chicago, III

Ofiso valandos 10-5 po piet. Netiki 
dieniais 10-1 po piet. Pancdžlyj. 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v 

i'RLSDEŠIMTS METŲ tOJE
PAČIOJE VIETOJE.

IHeta kurioj tūkstančiai žmonhi 
tai geriausia vieta 

mkyrm

Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

' Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ncd. 10.-12

DR. P, G, W«R

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Fisk St.
Nuo 10—12 pietų, 

d. vakarais.
Dienomis: Canal 

) 3110 arba 0375 
į Kaktį Drexel 950

Boulevard 4136

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišku, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

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

EWICZ
(Banienė)

Akušerka

r

I LIETUVA
VVhite Star Line

New York į Cherbourg ir Southampton 
Majestic kov. 10; kov. 81; bal. 21 

(Pasaulio didžiausis laivas) 
Olympic Apr. 7; Apr. 28; May 19 
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 26; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
New York j Plymouth, Cherbourg, 

Hamburg.
*MongoIia vas. 22; *ManchUria kov. 15 

*Naujos 3 klesos kajutos 
Minnckahda (3 klesos) . ....... kov. 1
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Plymouth-Cherbourg-Anlwerpo > 

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. Dearbom St.. Chicago, III.

4643 So.* Michigun Avė.
Tel. Kemvood 5107

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. 
nuo 5:30 iki 7:30 vakare,

2816 So. Michig v. Avė.
Tel. Victory 9082

Nuo 1 iki 3 vai. po piet.
■KMHMVMrMMUSmort 'VSfTMKt4 N ‘**wa4K;WMSSSeSM'IR i

ryto;

■<
i

4

Telephone Boulevard 5052 t

DR. A. JUOZAITIS
r DANTISTAS

Imama X-spiųdųlių paveikslai.
Duodama N trou.. O i ! ir 

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

re., Nedelioj nuo 10 r i 12 ryto. 
3261 S'o. Halsted St., Chi :tj>o, Jli.

Tai. Lafayette 4228
Phvnbing, Reating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kųogeriaunid.

M. Y tiška,
8228 W. 38th St., Chicago. III. I 
, ________ ■— .

uo. a. ra™
Lietuvis Gyjjrtirf&l ir mrargaa 

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

Telephone Central 33G2 
1821 V/ahansia Avė.

V olando; i; nuo 6 iki 8 vakaro.
Re. < n rijos tel. Kedzie 7715

00. M. T, STRIKOL’IS
Lietuvis

Gh i > YTO J A S IR CHIRURGAS

601 So. Ashland Avė.
Vai. 6 iki 8 vak.

Ofiso Tol.: Boulevard 7820
Namų Tel.: lafayette 0263

I

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

Tel. Canal 2118

DR. A, l. YIJ3KA
PHYS1CIAN AND SURGEON

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 9098

J

13 S. Halsted st 
Tel. Blvd. 3138 

.‘er 15 metų pa- 
ekmingo prak

tikavimo turiu 
ištyrimo. Pasek- 
lingai patarnau- 
" Prie gimdynjo 

Kiekviename at- 
teikiu 

prižiu- 
Duodu 

m»- 
mergi-

d tikime 
’patišką 
-ėjimą, 
patarimus 
‘.erims ir 
noms veltui.

Tel. Austin 0787
*

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

-

Telephone Yards 1532

Lietuvis Gydytoja? ir Chirurgas
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v.
3259 So. Halsted St., Chicago, iii. 

k------------- --------------------T—■

Gydytojas. Chirurgas ir Akušeris
3261 South Halsted St. 

Tol. Boulevard 5052
7al. 10—12 A.M. 1—3 ir 6—9 P.

Nėd. 10—12 Ą. M.
Residence Canal 2118

itdiBiru ni.,
Kampas' 18 ir Halsted I

DENTlf TAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III 

kampas 18-th Street 
Phone Canal 0257

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

08. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

St

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Jei abejoji akimis, pasiteiraukDr. A. R. DLUMENTHAL
Optometrtst

T<L BOU levard-#487 
4619 8. Ashland -Ava 
C^ampas 47-tos gat. 

2-ros lubos.
J
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Published Dany e.\cepl Sunday by 
The Lithuaaian News Pub. (Jo., Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 South Halsted Street 
Chicago, Iii.

Telephone Koosevelt 8500

Subschption Ha ties:
$8.00 per year in Canatia.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.90 per yeaf iri Chicago 

3c per copy.

Entered as Second .Class Matter 
March 17th, 1914, ai the l’ost Ofiicc 
of Chicago, 1H., under the act of 
March Znd, 1879.

\ Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Ilalsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Roosevelt 85u0.

tinkamai susitvarkyt tame 
žemės plote, kuris tapo iš
vaduotas nuo svetimo jun
go; tiktai tuomet, kai ji tą 
padarys, ji galės atgauti ir 

i tas teritorijas/ kurias laiko 
1 priešas.

utilitarizmas, beje, dabar 
i triumfuoja Europoje, bet 
Į reikia tikėtis, kad jo laimėji
mams ateina galas. Ir lie- 

i tuviams reikią kreipti savo 
mntis.ne į ginkluotas kovas, 

o į apšvietus ir kultūros dar-

Tvarkos ardymas 
prakalbose.

.Koalicinė
58-00 valdžia 'Latviuose 4; 00 
2.00 
1.50
,75

3c 
18c i

Po trijų mėnesių ginčų 
Latvijos Seimas, pagalios, 
sudarė valdžią. Ji yra koali-

Mūsiškių . bolševikėlių 
spauda mėgina apmulkinti 
savo skaitytojus isterišku 
šukavimu dėl to rtikto 
nesenai Chicagoje buvo pa
šaukti policmanai iš 
iš svetainės keletą 
munistišk-ų rėksnių, 
jusiu suordyt socialistų pra
kalbas. Ji sakosi stojanti 
už “publiką”, o ne už 
kurie šaukiasi policijos pa
geltos.

Bet tie bolševikėlių 
vimai yra grynas nonsensas. 
Publikos interesas y: 
tame, kad tvarka vie 
susirinkimuose butų 
ma, o tame, kad ji bu 
laikoma. Jeigu bile

kad

mesti 
ko- 

norė-*

tuos,

suka-

lietai savaip įstatymus ir 
konstituciją aiškina ir nc^ 
galėję ant savo pastatyti, 
kaltina tuos, per karius ne
galėjo savo pasiekti.”
Krikščionys, matoma, ma

no, kad tik jie vieni pajėgia 
įstatymus suprasti, /ies jų pro- 

šventos” ap-

buvome pradėję Į Rymą. Visi, kurie

“dvasios
Bet krikščionims įsta- 
labai palankus, anot 
“zakon,*čto dyšlo, ku- 

vyšlo”

Užsimoki’j.mo kaina
Chicagoje — paštu:

Metams ........................... ....
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams .............
Dviem? mėnesiam ...............
Vienm mėnesiui ................

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

““ J- -.’-..........76c|™ėJr susideda iš keturių
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje ! partljy, Sudarančių tflS ket-

Metams’......................................$7.00<virtadalius Seimo: iš sočiai-
Trtas "------ - i.“ | demokratų (didžiosios par-
Dviem mėnesiam ....................  1.25
Vienam mėnesiui ..................  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ...................................; $8.00
Pusei metų .................................4.00
Trims mėnesiams .... *............... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

ra ne 
įsuose 
ardo- 

tų už- 
kokia

tai yra 
šviesti, 
tymai 
rusų — 
da povernul, indą i
(įstatymas lyg dyselis, kur pa
sukai, ten ir eina). O kad taip 
išliktųjų, yra, parodo -kad ir 
prezidento rinkimai- Lietuvos 
eis i u inkų suvažiavimas 

šoki pareiškimą padarė:
“Konstitucijos 11 § 

kinys ‘Respublikos pr( 
tas renkamas slaptu baisa-j 
vimu absoliutine atstovų
balsų dauguma’ 'suprasti

.štai

sa-

nes mes
laikytis šiokios tokios koor
dinacijos industrijoje. Tai
kos metu mes to negalime 
daryti dėl nepaprasto aik- 
vojimo.”
Vyriausias žmogaus reikme

nis lengva klasifikuoti. Mais
tas, pastoge ir drabužiai yra 
elci nentaringiausi reikmenys. 
Po to seka komunikacijos rei- 
kalingumavS, Pasilinksminimas, 
draugavimosi, I mokslas, daile, 
ete- Gamybos sistema turi pa
tenkinti tuos reikalavimus. 
Tyrimai rodo, joig žmonių gy
venimas nebūtų pilnai aprū
pintas net ir tada, kai visos įį morfiną, 

(šios šalies įplaukos butų pa- Į fcį nors kitą narkotinį vaistą, 
dalintos po lygią dalį visiems, j Tas paprotys' greit tiek įsiga- Z X • 1 (1 • 1 • V* 1 1 • . . . . . .

rimtai stu
dijavo industrijos klausimą, 
pripažįsta tą faktą, jog dabar
tiniai gamybos budai nebeat- 
alinka gyveninio reikalavi
mams.

Narkotinių vais 
tų naudojimas
Pastaruoju laiku Ameriko

je ir Europoje pradėta vary
ti didžiausia kampanija prieš 
narkotinių vaistų naudojimą. 
Paprastai “nervų nuramini
mui” žmonės pradeda naudo- 

kokainą arba ko-

Karo pasekmė
Amerikos lietuvių pareiš

kimuose dėl Lietuvos laimė
jimo Klaipėdos, sveikinimo 
telegramose ir t.t. nuolatos 
minima ginklai. Matyt, 
amerikiečiai ėmė labai tikėti 
į ginkluotos kovos išganin
gumą.
, Tai yra didžiojo karo pa
sekmė. Karas įpratino žmo-; 
nes manyt, kad ginklų pa- 
gelba galima visko pasiekti, 
O vienok tas pats karas ro
do, kad ginklais galima tik- 

bet i 
rinki

cingos tragedijos km ios įvy
ko dėka tų vaistų naudoji
mui, ypač atkreipė visuo
menės domesį į tą faktą, 
jog reikia stvertis , kokių 
nors priemonių to pikto su
stabdymui.”
Viena tokių tragedijų buvo 

mirtis krutaimųjų pa- 
aktoriaus, Wallace 
Tiesioginė aktoriaus

sės eiti į prakalbas ir kelti 
jose lermą, tai prakalb 
girnas butų negalimas 

: tas.
Ir tose prakalbose, kur ko

munistiški triukšmadariai 
buvo išmesti laukan, publika 

isu tuo triukšmu neturėjo 
norėjo 

e ko- 
Ren-

ų ren- 
daik-

tijos), dešiniųjų socialistų,! 
demokratinio centro ir ūki
ninkų sąjungos. Opozicijo
je palieka tiktai latvių atža
gareiviai ir tautinės mažu- i 
mo3, Vnięko bendra. Ji

Pastebėtina, kad į Latvi- klausyt prakalbų, o n 
jos valdžią sutiko įeiti so- munistiškų pliovonių, 
cial’demokratai, kurie pirma gėjai butų nusidėję publikai, 
buvo taip griežtai nusistatę L jeigu jie nebūtų pasistengę 
prieš dalyvavimą koalicinėje | padaryti tvarką sveta 
valdžioje, jogei delei to klau- ( 
simo nesustojo ne prieš par- ■ 
tijos skaldymą. Socialdemo-i 
kratai pasiuntė į valdžią ke-,

i turis savo atstovus: Buševi- 
:čių, Lorencą, Zelnisą ir De-;

nėje'.

'I

it’

ĮSTATYMŲ AIŠKINIMAS.’

AIKVOJ1MAS.
----------------

Kodėl apie 16,000,000 
rikos žmonių gyvena neįma
nomai bloguose butuose? Ko- 

! dėl daugelis mokyklas lankan
čių vaikų ser.Ra taip vadina
ma 
dėt miestuose yra liek daug
valkatų? j

Tiems klau. imams alsa'Kyti 
Industrines Demokratijos Ly-

Latvijoje, mat, yra tokia
padėtis, kad viena buržuazi-j lenkintas, kad 
ja jau nebepaijegia valdyti j randasi tokių 
kraštą, o darbininkų klasė!

denlas renkamas absoliutine 
dauguma visų Seimo atsto-' 
vų.”
Ti'k pagal

krikščionišką matematiką gali 
išeiti, jog 36 atstovai’ (liek da
lyvavo prezidento rinkimuose) 
sudaro absoliutinę daugumą 
visų Seimo narių, kur randa
si 78 atstovai.

Nejaugi krikščionys mano, 
kad jiems pasiseks tokiomis 
pigiomis machinacijomis 
dumti žmones?

: ' >■

ap-

bachniriavimo

A me

Ko-

tai sugriaut, 
Gerai, kada 
(jeigu n6rą 
sunaikina kli 
da gyvenini 
bet būna blog 
kliūties paša 
nepaliauja v<

Kai dėl Li( 
tai ji šiandiei 
Lietuvai rei

sutvert. 
ta jiega

kuri t r am

po to

jadėties

i irmiaus

dc

TJ

m

VIS

r

; randasi
drįsta v
sauvalei. Jis rašo:

y paimti į sayo rankas.! 
e tokių aplinkybių darbi-1 
ku atstovams (tenka da-!4* i

i koniprom JUS
Paiiaši

iaja yra ir uaugeiyjt 
salių. Tai yra pereina- 
i laikotarpis, kuris tę- 
1, kol buržuazija nebus 
:ai nugalėta.

KAULAS KEMEKLIS

isdts vidKaip ucm
nlsterijos visos muses

(Tęsinys)

Jus esate mu >ų armijų uodega’.*) Ge
ros uodegos uždavinys — ne tik rodyt vi
suomenei armijos ūpą, bet ir palaikyt gerą 
krašto tvarką. Todėl įsakau kautis su vi
dujiniais bolševikais. O kautis galit taip, 
kaip iš vienos pusės yra galima, iš kitos— 
ne labai. • . z

Sutauškė batais komendantai, sužvan- 
žino sidabro pentinais adjutantai, žemai 
pasilenkė intendantai, sutupčiojo kojomis 
nerikiuote ir išėjo.

Va ir prasidėjo kova su bolševizmu. 
Pajuto komunistai ir cicilistai, bejieviai- 
progresistai ir išvijo nekrikščionys, kad 
bus jiems riestai ir ėmė lįsti j palėpes. O 
šv. Zitos Žvalgybos Skyrius-šimtaakis vaikš
čioja po Lėčių žemę ir kur buvęs, kur ne
buvęs vis trauko komunistus iš palėpių ir 
valdžiai atiduoda. Va ir aprinko komen
dantai didžiumą. Didesniuosius komisarus 
sušaudė, mažesniuosius į kalėjimus sugau
dė, bolševikų pakalikus šompolais iškapo
jo ir vėl klausia Lėčių visuomenės, kas da 
žino komunistų.

Apsaugos mimsteris ėjo karines akademijas 
Rusuose ir todėl žodžiai “armijos uodega” reikia 
taip suprasti, kaip Rusuose buvo priprasta.

reikia

nepa- į ga išleido pamfletą vardu “The 
” Pamfle- 
i). Stuart

Lietuvojc dar Chal'longe of Wastc 
žmonių
s „.krikščionių 1 Chase iš Darbo Biuro- P. Chase

“Liberalų ir soči; 
lai.krašeiai triiikšmingai 
kia, kad Lietuvos 
tas nuteisėtai išrinktas,
smo apL ‘neteisėtum!, 
rojome jvalias. Lietuvos žy-į

kurie to autorius

alistų 
šąu- 

pre'.iden-
Rik- ■

’ tu-;

dai, lenku’, pažangiečiai 
tuvos vyriausybei aibes 
teisėtumų’ p r i k a i š i o j o. 
sau būdamas teisėju sm 
smerks? Gi
pažangieiJai, liberalui, t

nc-
Kaš I 

e pa- j 
lankai, 

ocija- j

“Karo metu Jungtinės' 
Valstijos atitraukė nuo dar
bo 5,000,009 tvirčiausių dar
bininkų, siuntė jiems neįsa- 
kėmai daug amunicijos ir 
vežė juos savo laivais Euro- 

(pon. Ir nežiūrint viso to, 
Ame rikos žmones, vyriau- 

.siai dar'lindikai, buvo ge
riau
da n o r 
buvo galima

O juk kiekvienas žino, kad 
j plauk os yra nt įmanomu

| teisingumu skirstomos.
Musų turtas yra labai neiš

mintingai aikvoijiimas. Nema
žai darbo energijos nueina ga
minimui tokių dalykų, kurie 
ne naudos, o blėdies žmonijai 
neša. P. Chase sako, kad nuo 
12,000,000 iki 14,000,000 iš vi
sų 42,000,000 darbininkų dir
ba nenaudingą visuomenei dar
bą. Dėka streikams, lokautams 
ir turtingųjų tinginiavimui 
apie 20% darbui tinkamų žmo
nių nedirba jokio darbo. Daug 
blėdies neša taipgi nežiūrėji
mas ekonounijos industrijoje. 
Pasak p. Chase, šioje šalyje 
yra tris kartus daugiau me
džio pipvyklų, negu reikia. Tas 
pat4jj yra ir su anglių kasyklo
mis. Minkštųjų anglių kasyk
lų, pavyzdžiui, yra kur kas, 
daugiau, negu jų reikia. Mai
stas yra naikinamas tuo lai
ku, kai daugelis žmonių f ak
linai badmiriauja- 
ma todėl, kad 
negali giftiti tiek 
jie norėtų gauti.

/

Jeigu tas bereikalingas žmo
ni ą energijos aikvojimas bu
tų panaudotas tikrai reikalin
giems žtmonijos reikalams 
tenkinti, tai neturtas Imlų 
šalintas ir žmonija turėtų 
kankamai laiko apšvielai. 
pas mus, klausia p. Chase, 
užtektinai noro tų dalykų 
gijimui? Karo metu, kai 
sos pajėgos buvo kreipiamos 
destrukcijai, mes, buvome pra
dėję naujų pagerinimų gamy
boje įvesti.

, pagerinimų

ne-

O tai daro- 
pe.lnagaudos 
pelno, kiek

Ii, jog nuo jo sunku bėra pa- 
siliuosuoti. Narkotinių vaistų 
vartotojai praranda sveikatą, 
nupuola doroje ir paskęsta 
prasižengimų bedugnėje. Tyri
mai parodė, kad šioje šalyje 
žmonės suvartoja nepaprastai 
daug narkotinių vaistų. Tie
sa, kokainas, .morfinas, ctc. 
yra reikalingi medicinoje. Bet 
tiesioginiam gydymui sunau
dojama tik mažytė tų vaistų 
dalelė, o viskas kita eina “ner
vų raminimui.” Sidney IIow- 
ard savo rašinyje vardu “The 
Inside Story of Dope in Tris 
Country” rašo, kad yra tokių 
miestukų, kurių dauguma gy
ventojų vartoja narkotinius 
vaistus.

Taip dalykams esant, šios 
šalies žmonėms susidaro rim
to pavojaus, nes narkotinių 
vaistų naudojimas yra nepa
lyginamai blogesnis dalykas, 
negu alkoholizmas.

Štai kodėl tuo klausimu rim
tai susirūpino valdžios viršū
nes- Kaikurios- valstijos pla
nuoja išleisti įstatymus, ku
riais einant butų aštriai bau
džiami draudžiamų vaistų par
davinėtojai. Bet vargu galima 
tikėlis, kad tos rųšies įstaty
mais butų galima atsiekti tik-

belą ik i nė 
veikslų 
Reid’o. 
mirties priežastis buvo narko
tiniai vaistai.

John O’Bricn praneša iš Pa
ryžiaus, kati to miesto Qdru.g 
1‘iends” išleidžia metams $60,- 
000,000. Tai esąs oficialinis 
valdžios biuro apskaičiavimas. 
Praeitais metais buvo teisiami 
314 žmonių už narkotų parda
vinėjimą. Pas juos buvę su
rasta 106 svarai opiumo, 21/* 
sv. hašišo, 50 sv. kokaino, 7 
sv- morfino ir 3 sv. heroino.

Jungtinėse Valstijose tos rū
šies šmugelis irgi yra nepapra
stai prasiplatinęs. Narkotinių 
yaistų daugiausia įvežama iš 
Kanados. Šmugelninkų agentai 
išpradžių savo prekes dalina 
dykai, kol įpratina žmones. O 
reikia- žinoti, kad -pripratusio

tiesiog negali apsieiti. Jie pa
sirengę mokėti kad ir aukščia- 
sias kainas by tik gavus “dope”. 
Tada, žinoma, šmugelninkai

vynis kailius.

Nesenai “The Atlantic Mon- 
thly” rašė, kad vien tik New 
Yorko valstijoje apie 17,000 
mokyklas lankančių vaikų gau
na iš agentų narkotinių vai
stų. Mat, nesąžiningi šmugel- 
nibkai tuo būdu žvejoja sau

slo- Vienas laikraštis rašo: llfl- 1l>a- į 
pa-1 
Ar;

Visa lai rodo, jog narkoti
nių vaistų klausimas yra ytin 
rimtas. Kovoti prieš tą piktą 
dabartinėmis sąlygomis yra la
bai sunku. Jokios bausmės ne- 
atgrąj-ins šmuigejninkų nuo ga
benimo narkotų iš užsienio- 
Tai labai pelningas biznis. Yra 
žinoma, kad vienas tik atsilan-

Nejaugi mes tų 
nenorime dabar, 

kuomet jie yra būtinai reilka- 
prupinami, negu ka- lingi skurdo ir vargo pašali-

pirma. Karo metu ! ainiui? I 
tatai daryli, į žodžiu, visi keliai veda į

“Daugelis mano, kad jo-jkymas į Kanadą ir parvežimas 
kiais įstatymais narkotinių (iš ten narkotų gali duoti apie 
vaistų pardavinėjimą nebus; $30,000 pelno- O dėl tokio pa
galima sustabdyti tol, kol n<> atsiras pakankamai žino- 
nebus kontroliuojama pati nių, kurie nebijos rizikos. To 

>a. O kad pikto pašalinimui yra tik vie- 
yra būtinai nas būdas: internacionalinė su

tartis. Valstybės turi kontro
liuoti narkotinių vaistų gamy- 

į bą. O kai šmugelninkams ne-
prohibicijos įvedi- bus kur gauti pageidaujamų 

prekių, tąsyk bus užkirstas kc- 
plali- 

nimui narkotinių vaistų.

tokia kontrolė
rci'kąlinga, - apie tai ir 
abejojimo negali būti.” 
O kiek žemiau:

“Nuo
mo narkotinių vaistų nau
dojimas nepaprastai prapli- lias naujam pavojui — 
to. Paskutinių dienų sensa-

K R
Va ir pradėjo visuomenė pas korrien- - 

darnus vaikščioti. Ateina dievobaiminga 
moteriškė, klebono daržu ravėloja ir sa
ko: ", \ z !
/ —Mano kaimynas, mokytojas Abėcė

lė sekmadieniais per mišias, saulei švie
čiant agurkus laisto ir mane pagundon 
veda.x /

Komendantui aišku, kaip agurkas, 
kad 'Abėcėlė bedievis, vadinasi, ir cicilis- 
tos, vadinasi, ir bolševikas. Ėmė ir padėjo 
Abėcėlę kur reikia.

Atvažiuoja vėl pas komendantą ponas 
Zbiedzoni iš dvaro Lisa-Gurka ir sako:

-Yr i pas mane Lisa-Gurkoj kumic- 
tis Mikas Ridikas. Kol aš, sako, Varšuvon | 
nuo bolševikų bėginėjau, tas Mikas Ridi
kas tiek įaugo, kad dabar, sako, ir aš ne
žinau, kas dvaro ponas. Taiso komitetus, 
kursto darbininkus ir kasdien man prime- 

♦na a ie žemės reformą, žodžiu, ne Ridikas, 
bet ašaka ir komunistas. Ir jeigu, sako, 
tamsta to Ridiko nepasiims!, 
kau ne tik. už dvaro derlių, bet 
neminę Lėčių žemės ateitį.

Komendairtuį aišku, kad 
kos derlius svarbesnis 'už Miką 
kas yra bolševikas.. Ėmė ir padėjo Ridiką 
kur reikia. •

.^rba dar vėl, Joja komendantas lau
kais prasivėdinti nuo dienos rūpesčių ir 
mato: gano pusbernėlis šyvą kumelaitę ir 
pučia žilvičio dildo n, - ^įtariamai pučia. 
Pamojo pusbernėlį pirštu ir klausia: --

Esu, sako, patyręs, kad musų val
džia ropėmis prieš Antaną vaikščtoja, tai 
noriu ir aš pasiruošti: kai atvažiuos Lėčių 
žemėn Niselių komisijos, kad turėčiau su 
kuo pasitikti. - ,

O delko, sako, tu vadinies Plįkis

Pasakyta — padaryta.
Sujudo darbininkai, sukruto dvarinin

kai, pašoko karo komendantai ir milicija, 
puolė į visas puses Žvalgybos bernai ir 
justicija, krikščionių-demokratų padeda-

aš neatsa 
ir už eito

Lisa-Gur- 
ir kad Mi

—Esu, sako, Plikis Raudonikis ir mo 
kinuos ‘^Marselietę” virbinti.

- -O kam
Mirktelėjo 

kis ir sako:

šako, tau “‘Marselietė”?
du kartu Plikis, Raudoni-

- Nežinau, sako, ponas komendante, 
tėtės pasiklauskit.

Mato komendantas iš viso ko, kad 
Plikis komunistų agentas, sukonfiskavo 
jam šyvą kumelaitę, o patį Raudonikį pa
dėjo kur reikia. » 7

Taip ir apgaudė komendantai su ge
ros valios visuomenes pagalba visą Lėčių 
žemę nuo bolševikų.

Sėdi tie bolševikai kalėjimuose, ba
du noksta, pro langą į nepriklausomus 
žvirblius žiuri ir iš nuoboduiiio bergždžią 
klausimą svarsto: kas geresnis — caro žan
daras, ar Lėčių komendantas?:

* «
Lėčių žemės žvirMiai jau antrus vai

kus išperėjo, o bolševikų kalėjimui vis ga
lo nesimato.

Ir Lėčių kraštas vis tik nerimsta, ypač 
darbininkai. Bolševizmo muses įkąstiems, 
rodosi jiems, kad Lėčių žemėj daug netei
sybės, o daugiausia jos dvarų kumiety- 
nuose. Iš tos adynos ėmė kumiečiai į bū
rius rinktis ir kalbeli: — Kur, sako, mums 
■tie ponai dėti? Nė mes jais arsim, nė akė- 
sim, nė duona pcncsini. Dvarai, sako, turi 
kuli musų, o jeigu ponai, prisiminę rusų 
gadynę, čia nebesikęstų, — togu sau va
žiuoja Krokuvon šarkų kauslyt. Ir sutarė 
darbininkai, tie darbo karininkai' be pei
lio dvarininkus piauti. Vadinasi, reikalau
ti iš jų tokios ordinarijoš, kad ponų duona 
virstų bėralinė, o. darbininkų ruginė.

♦
.'4

greitakojis, krikščionių žodį pakartojęs, 
visiems darbininkams pasakė, kad naujas 
ministeris bus jiems draugas ir tėvo vie
ton. Tos laimės žadėtos darbininkai senai 
laukė. Ir nors buvo ruduo, nors vėjas lau- 

ma, ir vėl pasidarė Lėčių žemėj streikas kuose kaukė, sutarė jie streiką streikuoti, 
ir didelis bolševizmas.

Tuo laiku Lėčių vyriausybė nuo sa
kaus darbo iš neprityrimo gavo gumbo 
judėjimą ir visų galų iširimą, o nuo var- 
žymos — trukęs: vadinasi, paleido jai vi
durius ir dvi savaiti negalavusi, trečią pa
simirė. Palaidojo prezidentas senąją val
džią, kaip Lėčių konstitucija sako, o kai 
trys dienos sukako, suvadino savo r u man 
visus draugus pakasynoms kelti. Už stalų 
juos susodino, o pirmon vieton — savo 
motiną, nekąltą Magdaleną. ♦

Gere, valgė, senąją valdžią minėjo, 
apie naują galvojo. Ir sugalvojo taip nam 
ją valdžią sudaryti, kad nekaltoji Magda
lena kalbas kalbėtų, prezidentas ant visų 
darbų anspaudą dėtų, o miuisteriai darbą 
dirbtų, kaip anųdviejų bus pasakyta.

Sutarta, padaryta. O kadangi visiems 
buvo žinoma, kad Lėčių žeme ligos vargi
nama, lai ir paskyrė Vidaus Ministeriu 
daktarą Tamošių iš Mackavos.

Jau senai sakoma, kad visi Tamošiui 
— karštakošiai ir labai daug valgo. Bet 
daktartis Tamošius buvo kitokios rūšies: 
balso garsaus, bet širdies vargdioiiiąnis. 
mielaširdingos; už tai visokiems grobi
kams, spekuliantams ir lx>lševikams buvo 
kaip Erodas baisus ir žalingas, žodžiu, ne 
Tamošius, bet Kazlų girios liūtas. Ar bu
tas daiktas, ar nebūtas, bet pavedė jam 
prezidentas ir Lėčių žemės darbininkais 
rūpintis.

Vos spėjo daktaras Tamošius minis
terio kėdėn atsilošęs įsisėsli, o jau garsas-

Apsigando dvarininkai: bijo jie darbinin
kų, bijo ir Tamošiaus ministerio, kad ne
sūru oštų jiems kokio kleisterio. Tat ir ėmė 
geruoju su kumečiais kalbėtis.

(Bus daugiau)

Pasaulin atėjau.
(Versta iš K. Balmonto).

Pasaulin atėjau regėti saulę 
ir mėlynas erdves.

Pasaulin atėjau regėti saulę 
ir kalnų aukštybes. ’

žydėjimą tyrų.
Pasaulius žvilgsnyje vienam užbaręs 

valdau, turiu.
[veikę srytį šalto užmiršimo 

mane svajonės neš.
Kiekvieną mirkseną pagautas įkvėpimo 

dainuoju aš.
Svajonė gimė man kančioj beribėj, 

kad būti injdiniam.
Kas susilygins su manim dainos galybėj?

Nėr kam, nėr kam.
Pasaulin atėjau regėti saulę.

Naktis kad tylą neš —
Dainuosiu aš... Dainuosiu apie saulę 

prieš mirsiant aš.
širva.

H BkI' : U> U U



■•'d'?-

' kr v

° /dV
> d e o

Nėra abejonės, kad jūsų
Jūsų stovis gal būt reikalaują speciali serumo arba vaceine. 

stiprumo, s\amino, suteikia abelną nusilpnėjimą; 
i: i randa insom.iia ir tL Justi kraujas ir šlapumas privalo būti gerai 
ni .uotas. X-ray egzamina\ima : pasako teisingai kur justi liga ran- 
Specialis gydymas privatiškų ligų.

3101 SO. HALSTED ST., KAMPAS 31 GATVĖS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
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ant 6-to

tyrimo
no mene

•im

*1

vie- 
at-
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k it e 
nu t

ir tuo- 
svetai- 
To ne-

vyrų,
Spomalistč mo-

siseikiino, jos 
nuolatos puodą ir

išmesti Millerienę 
Įnešimas pamaino- 
kam jinai “iškir-

išbuvo per du 
P. S. A. 58 kp. 
ir jinai parupin-

?/■

Taigi visas tas 
hunibuigas eina šun ant uode
gos.

kreipėsi į kl
iu forma ci- 
perfcneke- 

Ji 
turi

nesiran-

;,’s greit pavargsta? 
Iva?
p ir plakančius tai-

d.;
nuo 

Vakar
60 ihe- 
tuo du

tuciate i i-o ir smiltis akyse?. ... 1

Sclby MaXiWcM, Jungtinių 
Valstijų oro departamento ra- 
našas, ' persergsti chicagiečius 
apie sniego audrą. Pasak jo,

sniego audrą iš Japonijos persi- 
ihieite Kalifornijon ir apie 22 ar 
23 šio mėnesio pasieks Chica- 
gą. Pamatysime, ar taip bus.

SERGANTI ŽMONĖS .
Jeigu jus kenčiate per metų eilę ir negalite gauti palengvinimo pągelbos, tai 
gal būt todėl, kad jus gydė nuo netikros ligos. Nėra abejonės, kad jūsų 
kraujujef ir kūne yra dau$< nuodų, khriųno galima prašalinti vien tik su pa»?el- ba ^gyduolių. ’—; • ■ ». . ..
Nesvarus kraujas nustoja 
iš to t 
išegsai 
dasi.

DR. J. VA N PAIN€

spose.t. i
TO GUSINCSS

' ON

menesio Davis 
svet., prie 45 
gat.

Ar jus galite pasakyti pavei
kslą ant federalinių rezervinių 
banko uolų popierinių pini
gų? Jei ne, tai jus esate dide- 

pa-
,pinigu>s, kurie dabar

4 • y 

rl m.

jums 
ių. Jeigu 
ateik pas

' ;i'.
5 So. n i

Raising the,Family- !twoutd nave been very Emoarrassing for Ma if anyone haa seen

Išdirbėjai aURŠčiaurios rųšiea 
Turkiškų ir Egyptiškų Cigaretų

D Jenny Evans, 

nuo nevietoje

pa reiškią 
Maras

i

CHICAGOS
ŽINIOS ::

f GERUMAS
IK

Išdirbėjai HELMAR CJGA- 
RETŲ didžiuojasi geriausią ko
kybe jų 100% tyro Turkiško Ta
bako.
Kas, kad naminio išdirbimo ciga
retę gaunate daug. HELMAR 
cigaretuose yra tikras gerumas.

Svarbiausiu dalyku visgi 
yra gerumas, o nfc daugu
mas.

HELMAR yra supakuoti kietose 
skrynutėse, kas apsaugoja nuo 

usi'mankymo.

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

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ĘLECTR1C CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 17th St., Tel. Eoukvard 7101,1892. Chicago.

Komunistą partija lik
viduojama

Ąmerilkos komunistų parti
jos vadai nutarė likviduoti sa
vo partiją ir suvaryti visais na
rius į viešąją “darbininkų par- 

■ iiją”, kuri tapo suorganizuota 
apie metai laiko atgal. Toks 

“strateiginis” 
praneštas iš

yra paskutinis 
fronto keitimas, 
aukštybių ikounuAistų organiza-

! ei jom s.
Chicagos lietuviai komunis

tai, išgirdę apie šitą savo va
dų dekretą, labai ’ nustebo ir 
daugelis jų pasipiktino. Jie 
dar visai nesenai paliovė savo 
tarpe ginčius dėl legalines

nio, atnešusius didelių nuosto
lių organizacijai. Dešinioji ko- 

i munistų srovė tuose ginčiuose 
Į paėmė viršui kadangi ją patė- 
! mč Maskva- Bet opozicija, ku- 
I ri buvo labai stipri, pasidavė 
I “cenl ris tams” tiktai tuomet, i * .. .kai legalines partijos onganiza- 
1 toriai užtikrino ją, kad slaptoji 
komunistų partija nieku budu 
nebus palaidota-

Vienok dabar, vos tik parti
jos nariai suspėjo aprimti po 
tų ginčų, staigu ateina tie patys 
legalines partijos gimdytojai ir 
sako, kad slaptoji komunistų 
partija turi būti likviduota! 
Nariai jaučiasi apgauti ir jų 
piktumui nėra ribų. Daugelis 
jų žada nepasiduoti šitai nau- : 
jai instrukcijai ir grasina nu
traukti visus ryšius su likvida
toriais ir organizuotis skyrium. 

K Kad išvengus skilinlo, vadai i 
rengiasi pravesti likvidavimo

panaikinti partiją. Jie sako na
riams, kad jie turėsią bėgiu ko
kių dviejų-trijų menesių perei
ti iš slaptosios partijos į “dar
bininkų partiją”; slaptojoje gi 
partijoje pasiliksią tiktai ko
mitetai, kurie tarpininkausią 
tarp komunistinio internacio
nalo centro ir legalines parti
jos. Kas tuos “komitetus” rinks 
ir kas jų darbą kontroliuos, 
kuomet partija neturės narių, 
niekas nežino.

Priežastys, dėl kurių komu
nistų vadai nutarė likviduoti 
savo slaptąją partiją, yra dvi: 
viena ta, kad ji neturi jokio pa

neriu skaičius 
puola; antra 
kad partija 
nuo šnipų”, 
komunistinis

Boris Godumas — 
Salapiikis

šiandie cTiicagiečiai liet aviai, 
operų lankytojai, turės progos 
pamatyti ir išgirsti operos žvai 
gžtlę — Feodorų šaliupina, Ru- 
sų Operoj, kuri pradėjo savo 
kdturių savaičių sezoną vakar 
Auditorium teatre, Congress 
ir Wabash galvių. 1\ šaliapinas 
figūruos kaipo Boris Gdduno-

vas Musorgskio operoj Boris 
Godunov. /.

Boris Godunovas — tai did- 
žiausis Musorgskio, žymiausio 
rusų konųiožitoriaus, kūrinys, 
kurs vainikuoja visus jo kom
pozicijų darbus. Jis paėmė žod
žius iš Puškino ir sutvėrė pui
kiausią operą.
duoja karaliavimą Rusijoj Bo
riso Goduinovo, kdrio 'laikais 
įvyko dideli Rusijos liaudies su 
kilimai-

Teodoras Šailiaipinas, kurį 
operų lankytojai jau žino, yra 
milžinas Rusų basas ir gabiau- 
sis artistas. Jis nepaprastai 
pasižymėjo “Mofistofelio’l ope
roj velnio rolėj. Kritikui pri
pažino, kad Teodoras Šaliapi
nas,- kaipo artistas ir basas, ne
turi sau 'lygaus. Todėl 
bus įdomu pamatyti ir išgirsti

—zReporteris.

Pereitą sekmadienį, vasario 
18 d., apie pirmą vai. po pie
tų, restorane po nuni. 1841 
S. Ilaistei! gatvės, lapo pavo
jingai pašautas lietuvis Jonas 
Jankauskhs, 35 metų amžiaus, 
1675 S. /Canail gatvės. Sako, 
jis valgydamas pietus susiba
ręs su kitai? dviem vyrais dėl 
kokių ten dalykų. Jankauskis 
pašokęs nuo stalo, o kitas vy-’ 
ras tuo tarpu paleidęs į jį šū
vį. Jankauskis pergriuvęs ant 
grindų, ir; vienas valgyklos 
darbininku nubėgęs pašaukti ( 
policiją, bet kai sugrįžęs, tai 
neradęs ne vieno —< nė savi
ninko, nė pašautojo. Jankaus-! 
kis esąs Pavieto ligoninėj sun-.

linine pavojuj priimdami 
didindus“
cirkuliuoja. Tokią pasargą skel 
bia iždo dicipartamentas.

Štai kokie paveikslai randasi 
ant popierinių pinigų: doleri
nes ($1) Washiing'tonas, dvido- 
leri’iės ($2) Jeffersonas, • pęn- 
[<inės.($5) Lincomas, dešimkes 
($10) Jackson’as, dvidešimkės 
(1^0) Cilev'clanid’as, ponktde1- 
šiin’kčs ($50) Granl’as, šimti
nės ($100) Franklin’as.

Bile kuri buniaška su kito
kiu paveikslu negu čia nurody
ta yra failšyva. Priimdami bu- 
maškas iš kitų tėmykil'd ant jų 
paveikslą.

_x_--------------
67 ŽMONĖS MIRĖ NUO 

MUNŠAINĖS.
—4   1 

Šiais metais, nuo sausio T 
Chicagoje jau pasimirė 
munšaino 67 žmonės, 
pasimirė K. Thompson, 
tų amžiaus. Sąryšy su 
žmones arėsi uoli.

Iš vieškeliu kliubo 
darbuotės.

Vickšniečių kliubas 
mėnesinį susirinkipią Vasario 
4 d. Aipsvarsčius bėgančius 
kliuho reiikirius, raštininkas per
skaitė laišką iš Viekšnių Vie
šojo Knygyno. Laiškas liko vi
sų užgirius ir palaikymui Viek
šniuose Viešojo Knygyno kliu- 
bas iš kasos paskyrė $50.00-

ChicagojVidkšniečių kliubas 
ne vien rūpinas užlaikyti Viek
šniuose viešąjį knygyną, bet 
taipgi nemažai darbuojasi dėl 
pastatymo Viekšniuose 4 kla
ses proghn.naz.ijos namo. To,- 
dclgi vielkšn iečiai reikia mums 
daugiau vienybes, daugiau en
ergijos, daugiau pasišventimo, 
o tas musu pradėtas kultūri
nis darbas atneš daug naudos 
musą broliams Lietuvoje.

Vidkšniečių kliubas laiko sa
vo mėnesinius susirimkiinus 
kas piliau sekm’adienį kožno 

Squarc Parko 
• So. Paulina

Kliubietis.

Nors žinutė jau senoka, bet 
kadangi laikraščius ^kaitan- 

i čios publikos nieks neinforma
vo apie kai kurias dalykėlius, 
kurie, mano nuomone, jai svar
bu žinoti, matau reikalo tai 
pranešti.

Gruodžio mėnesy, paprasta
me kuopos susirinkime, atli
kus paprastus reikalus, rink
ta valdyba 1923 melams. Val- 
dybon įėjo: organizatore An
tanina Jakelienė, 'nutarimų raš
tininkė Marė .Grybit nė-Stul- 
gaitiene, finansų raštininke 
Jakavyčiene ir kasiere E. Moc
kienė.

Po to jei ta prie naujų su
manymų. Tuoj .duotas įnešd
inąs, ir paremtas, likviduoti 
L. M. P. S. A. 58 kuopa. Pra
dėta diskusinei i, kad nėra rei
kalo likviduoti. Bet, kas čia 
klausys, kad nelikviduoti. Tuoj 
pas kai kurias drauges pasi
rodė linksma šypsą: matyt, 
stimpa t iza toircs likvidavimui- 
Pasigirsta įnešimas leisti bal
savimui. Mat kam čia tas dis- 
kusavimo ceremonijos reikalin
gos; įnešiai, nulialsavai —- ir 
atliktas kriukis. Dešimts bal
sų nubalsuoja likviduoti; kitos 
nares balsuoja prieš; kilos su
silaiko nuo balsavimo.

Pirmiau kuopoj buvo 24 na
res, bet kai kurios pasitrau
kė nuo veikimo dol varomos' 
agitacijos už Amerikos Darbi
ninkų partiją. Mat musų na
rės to labai nemėgsta. -1 

Viena nare pastebi, ar bus 
gerai likviduoti kuopą ncsiilauj 
kus konftcrciirijos. Jakelienėj 
atisako, kad čia nieks nesiprie
šinsiąs, nes “Moterų Balse” 
buvus varoma plati agitacija

(v<"'

už likvidavimų. P-ia Mockie
ne sako, kad mums geriau 
dalyvauti* sykiu su vyrais ir 
pataria L. M. P. S. A. 58 kp- 
prijungti prie A. D. P. Nieko 
konkrečiu nenutariama ir už
daroma susirinkimas.

— 0 —
Sausio 31 d., MdKinley Par

ko svetainėj, šaukiama kitas 
L. M- P. S. A. 58 kuopos su
sirinkimas. Nares renkasi. Jau 
8 vai., 
rinkimo 
kame 
durys

Linksmyb“ 1
fcH n fu uid sveikatos 

motut] tiesa
Mrs. Evans paliuosuota 

nuo moteriško silpnumo su 
pagelba Lydia E. P^nkham’s 
Vegetable Compound.

bet negali įeiti į susi- 
kainbarį -- nežino 

dalykas. Kalbasi, kodėl 
uždarytos. . *

Viena narė užmeta Jakelie
nei: “Tu organizatorė, kodėl
nežiną i tvarkos.”

Jukclienč nueina pas svetai- p,’''y .
nes gaspadorių ir sako: “Mis- 
ter, open duris.”

Gaspadorius jos klausia per
imto tai dienai.

Jakelienė atsako 
permito.

Gmpadorius klausia, kas yra 
prezidentas tos draugijos?
, Jukclienū atsako, kad ji es
anti prezidentas.

Tuomet gaspadoįrius prašo 
jos' parodyti draugijos čarterį.

Jukelienč atsako, “no got-” 
Gaspadoįrfus 

tas kuopos nares 
jų. Tuoj pristatyta 
loja p-ia T. Pabarškienc. 
paaiškino, kad čarterį 
Mililcrienė, kurios čia 
da.

Parko įgaspadorius 
jomis atsinešti čarterį 
mot galėsiančios eiti į 

susirinkimo, 
negalėsiančios gauti 
kitiems susirinki-

Detroit, Michigan. — “Aš turėjau 
moteriškos tigos silpnumų svr' skaus

mais nugaroje ir 
aš negalėjau pasto
vėti ant savo kojų 
per tūlą laiką. Aš 
dirbau dirbtuvėje, 
bet turėjau apleisti 
darbą, todėl, kad 
reikėjo daug stovė
ti. Vienas drau
gas rekomendavo 
l.ydia E. Pink
ham’s Vegetable 

___  Conipound ir aš 
negaliu nei p ili sau tikėti, kad aš da
bar esu sveika. O, kaip tai puikus 
dalykas būti sveikai! Aš dabar jau
čiuosi sveika visą laiką ir galiu visur 
išeiti, kaip ir kitos moteris ir nejau
čiu tų baisių skausmų. Kuomet pra
dėjau vartoti jūsų gyduoles, maniau, 
kad pasveiksiu nuo pirmo butelio, bet pon nerrni-iHrKiol'o 1 «..] _ __ _ _ .-2
vertė mane daugiau jų vartoti.

L> ■ * ;<
7

išeiti, kaip ir kitos moteris ir nejau
čiu tų baisių skausmų, f 
dėjau vartoti jūsų gyduoles

. v* ... .M ■ . V.VZ k l KUKJ M W

esu užganėdinta, kad mano vyras pri
verto mane daugiau jų vartoti. Aš 
suvartojau devynis butelius ir dabar 
esu sveika.” — Mis. 7 2 _
1604 Lafayette Blvd., Detroit, Mich.

Jeigu jus kenčiate
esamų organų, nereguliariškumų, nu
garos skaudėjimo, arba kitokių formų 
moterų silpnumų, jus privalote varto
ti Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound.

Priežastjs yra suteikiamos laiškuo
se kaip tas ir mes jų atspaudiname 
tūkstančiais. Jus galite tikėtis,.kad 
gyduoles kurios pagelbėjo kitęms mo
teries, pagelbės ir jums. Pabandy
kite jas.

*>■

JUS’ AKYS
br:.tincsa?s už vi ką. Neuploie- 

t.iri kokią ■ kių kliūti, tuo- 
nai\c i a-sit'irti.
lEH'TEft, tįEIlNAS

d il. -u is (OptometriBt)
- ’ t.. ’ Chicago, III,

t'1; v:il; irę nuo 6 iki 9 
10 iki 1. Tel. Yarda 0G32

nę laikyti 
padarius 
svetaines 
mams.

Tuoj pradėtas susirinkimas 
Perbėgus kuopos reikalus, duo< 
da įnešimą 
iš kuopos, 
jamas tuo,
to” kuopai tokį šposą — su
laikė susiirinkinią. Nubalsuota 
tai padalyti.

Milerienė 
metu L. M. 
organizatore 
davo kuopai
zi.gnavus, Jakelienė pačme kuo
pos vadeles į savo rankas, bet 
neapsižiurėjo, ar vežimėlis yra 
geram stovy. Jinai pradėjo 
smarkiai važiuoti — sukti prie 
likvidavimo, o neapsižiurėjo su 
svetaine, čarlcriu ir kitais kuo-

Duotas Įnešimas išrinkti ko
misiją, kuri atimtų čarterį 
nuo Millepienes. Tai apsiėmė 
padaryti p-ia T. Pabarškienc

■ pristatyti kitam susirinki
mui čarterį ir padaryti’L.

Dabar pas mus viskas 
niu ir nieks nobeužgaulioja 
iii kitų, kaip kad pirmiau 
atlikdavo. Mat Garmus nugar
mėjo, Bumšas nubumšejo, Ku
kutis nukukavo, Dundulis nu
dundėjo, Biblistai nubarškejo, 
— lai nebeliko kam vietinių 
lietuvių sukurstyti vienų prieš 
kilus. Beje, čia randasi tūlas 
asmuo, kurį davatkos papras
tai vadina “garbenis” ir ku-

b: mp luinai

Ar juir.’s skaud'i ;
Ar ju. ų . L
Ar yra už i< >■/•
Degina ar nie'
Ar skaitant ai
Ar kvaišta gal 

^Ar matote kai, 
kus ?

Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar ■ -
Ar yra balta dęme ant vokų?
Ai turit kata1 d.i<• ?
A'r turit žvairas akis?

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1861 So. Ashland Avė.
Įtampas 18 gatvės

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

O A f' •
kz lt) pi 1

Dr. Anelė Kaushillas D. C
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kliniškas ligas: 
ncivų, ręumatizmų, paralyžių, naktin} 
susišląpinimą, dusulį ir visas kitas li
gas j vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavilt St.

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

9 iki 12 a. m.

Dr. Natai? j a Žukauskas 
Naprapath

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: 
moterų ir vaikų, 
teriškų ir merginų ligų.943 W, 33rd*Place
Tek Blvd. 0313. Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Fisher
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Lic i'iu daleliuose
(Seka nuo 5-to pusi.)

ris lankiai mėgsta kurstyt vie- 
‘ tos lietuvius. Jis jau nuo se

nu laiku žmones erzina .savo 
visokiomis pasakomis. Ypatin-

tainė; jis turbūt ir sapnuo
ja apie jų, nes kuomet laiko 
“spyčių” ir pritrūksta žodžih, 
tai pradeda kalbeli apie mi
nėtą svetainę ir tuomet žodžių 
netrūksta — keikti.

'gtms pasekmės ])as>idarė pra
stos: viena gyneralė vadovė su- 
durnėjo ir randasi • daktarų 
priežiūroj. Pagal daktarų nuo
monę, jos sveikatos padėtis 
esanti kritiška.

'Puiriu pastebėti, kad šiame 
miestelyj panašių atsilikimų 
m trūksta, nes persk i ros, pabė
gimai vyrų nuo moterų ir mo
terų nuo vyrų nei kiek nesi- 
mažina.

Jei iš kurio nors miesto din
go moteris nuo vyro, arba 
vyras nuo moters, lai čia ge
riausia vieta su jais

?r a nešimai
Kas, ką, kur kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

įvyksBendro Komiteto posėdis 
utarninke, vasario 20, 8 vai. vakare. 
“Naujieną” name. Visi Bendro Ko
miteto nariai malonės dalyvauti posė
dy, nes bus darom1.!, apyskaita ir bu
vusio apvaikščiojimo.

Komitetas.

susitikti.

Vielinės davatkos pradėjo 
pykti ant vietinio vargoninin-

Šaka Beethovino 
Konservatorių s šiame 
lyj jau gyvuoja y ir

Muzikes 
mieste- 

i d viepi

JIESKO KAMBARIU REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ NAMAI-2EME
JIEŠKO

Kambario Cicero apielinkėj.
Kreipkitės

J. ZALUMSKIS, 
4421 So. Artesian Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

VYRŲ VYRŲ
REIKIA į VYRŲ
DARBAI galvanįziug dept
45 centai į valandą
JOSLYN Maniu facturing and I SHERVVIN VV1LLIAMS CO

Supply Co., j 116th & Stcphson Arve.
3700 S. Morgan St. ! Imkite karą No. 4

REIKIA darbininkų genera- 
liam^lirbtuvės darbui. Gera al
ga. “Kai kurie darbai nuo štukų.

Reikia

gins vietinėj lietuvių korporą-, 
cijos mėsinyčioj. Mat jos ma
no, kad korporaciją valdo ko
munistai- Tai yra didis prasi
žengimas 4 prieš religiją. Šis 
klausimas buvo pakeltas net 
viename parapijos susirinkime 
prieš vargonininką, bet kuni
gui užtarus už vargonininką, 
visikas aprimo. Reiškia, kuni
gas bendrauja su komunistais, 
kuomet pavėlina pirkti nuo*jų 
valgius. \

KOKIŲ BIZNIERIŲ č 
TRŪKSTA.

gu tautu ir sikirtingą pažval- 
uų. Vienok ji vis prisilaiko par- 
tyviškuino, nes kuomet ren
gia mokinių sezoninius kon
certus, lai vis toj pačioj (baž
nytinėj) svetainėj. Atsibuvu
siame vasario 6, Šv. Antano 
Svetainėj, mokinių koncerte 
žmones visai nesilankė; nei 
mokiniu tėvai neats'lankė vien 
dėl vienpusiškumo. -Lai jie su
rengia nors vieną koncertą 
vietinėj I ieluviu Liuosyhes 
Svetainėj, lai neatsigintų pub
likos. Kadangi čia randasi tū
las muzikos mokytojas BiUl-

EUGENE V. DEBS,\ garsus darbi
ninkų vadas, ir WILLIAM A. CUN- 
NEA, socialistų kandidatas į Chica
gos miesto majorus, kalbos milžiniška
me massmitinge Ashand A ud. tori itin, 
Van Buren st ir Ashland Blvd., sek
madienį, vasario 25, 8 vai. vak. Bilie
tus iš anksto galima gauti “Naujie
nų” ofise, po 40 centų (prie durų rei
kės mekūt 5Oc.). Nepi .-.įleiskite pro- 
gos.

18 gatves apielinkej. — Paveiksluo
tos pamokos vyiams apie lytį bus ant- 
radienyj, vasario 21) d., Malinausko 
svet., 1843 So. Halsted St., 7:30 vai. 
vak. Vyrai nejaunesni 18 metų kvie
čiami nepraleisti šių pamokų. — Atei- 
! it kuoskaitlingiausia. Įžymiausi Chi- 

igos lietuviai daktarai aiškins ir sy
kiu paveikslus rodys iš lyties mokslo. 
Kviečiami tiktai vyrai.

“Aušros” Sp. B-vė ir “Gydytojas”.

REIKIA merginų operaitorkų 
prie spėka varomų siuvamų ma
šinų. Union special, 2 adatų ci- 
lindėris ir flat bcd. Geros dar
bo sąlygos. Valandos: nuo 8 iki 
4:45, subatomis nuo 8 iki 12. 
Alga garantuojama. Gera mo
kestis už darba nuo štukų.

MOSES — ROSENTHAL CO. 
913 W. Van Buren St.

6 floor

DARBININKŲ į dirbtuvę, iš
važinėtoji], mašinistų pagalbi
ninkų. Daug darbų dirbama 
nuo štukų. Patyrimas nereika
lingas.

Ateikite pasirengę darban.
ACME STEEL GOODS CO.

2840 Archer Avė.

REIKIA
Vyrų. — Darbas anglių jarde. 

Atsišaukite.
VVESTERN FUEL CO.

2623 W. Adams St.

REIKTA patyrusio bučerio. 
Nuolatinis ir gerai užmokamas 
darbas.

JOHN SEIBUTIS
1836 S. Halsted St. M .

Canal 5821

BARGENŲ NUPIRKTI NAMA NĖ
RA KASDIENA. NELAUK NIEKO 
IR PAMATYK SEKANČIUS NAMUS 

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

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 po G kambarius ,su vėliausios 
mados įtaisymais. Kaina $13,500. 
Jmcketi $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

PARDAVIMUI namas ir lo
tas. Pardavimo priežastis ---- va
žiuoju j seną tėvynę. Kaina 
$2,500. ■

1913 S. Morgan St. •

Indiana Harbor, Ind. Prakalbos 
bus utarninke, vasario 20 d. 7:30 vai. 
vakare, Cotrin Ilouse Hali, 138 Deodor 
St. Temoje: “Ar žmogus turi dūšią”. 
Tt.ipgi bus rodomi paveikslai. Kv’e- 
čiame visus į prakalbęs.

Jonas Rudinas.

REIKIA merginų, ir moterų 
16 metu amžiaus ir senesnių. 
Šviesi ir švari dirbtuvė. Paty- 
rymas nereikalingas. Asemble
rių, pakuotoji], inspektorių, ir 
patyrusių nitavotojų. Nuolat 
darbas. Gera alga- Ateikite pa
sirengusios į darbų.

REIKIA MOLDEBIŲ
ATSIŠAUKITE

American Beako Shoc 
and Foundry Co.

9501 Cottage Grovc Avė.

REIKIA
Vyrų dirbti į pirtį.
GREAT WESTERN BATU

IIOUSE, 1
1115 So. Paulina St.

r

Reikia RAKANDAI

Halsted gatvės biznio prapertės 
bargenas, tarpe 34 ir 35th St. Dviejų 
augštii frante. Rendos neša $152 j 
mėnesį. Krautuvės lysas 3 metams. 
Namas gerame stovyje ir turi labai 
brangų ištaisyta frontą. Negirdėtas 
bargenas $15,00(1. Dar ir lengvais iš
mokėjimais. Mes turime ir daugiau 
Halsted St. biznio praperčių pardavi
mui.

ECONOMY FUSE & MFG. CO
2717 Greenview Avė.

šiame miestelyj butų gerai, 
kad atsirastų iš lietuvių, ku
ris galėtu atidaryti gerą kas
dieninį teatrą, tai nežinotų iš 
kur jam pinigai plaukia. Taip
gi man teko patirti, kad
tiniai senberniai reikalauja ge
ro viešbučio, nes, jie sako, da
bartinės gaspądinūs laiko- j uos 
šaltuose kambariuose ir užmo
kestį paima kaip u< šiltą kani- 

mi-

ko šiek-lick beparlyviškumo, 
tai lietuviai jam pradeda (lan
giau pritarti. Kažin ar muzi-

— Antanu Antanas

Boseknd. — Liet. Švietimo Dr-ja 
■ engia prakalbas seredoj, vasario 21 d. 
7;S0 v. v., J 
aną Avė 
1 iamoii meile ir policijos buožei 
ši atsilankykite.

Strumilo svet., 107 ir Indi- 
temoj: “Kun. Lapelio skel- 

Vi- 
Komitetas.

1 Block Wcst o f Southport Av
Block East of Ashland Avė. 

a t Diversey Parkvvay

DARBININKŲ į dirbtuvę, iš
važinėtoji], mašinistų pagelbi- 
ninkų.
nuo štukų. Patyrimas nereika
lingas.

Darbas dieną ir naktį.
ACME STEEL GOODS CO.

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

Daug darbų dirbama

JARDAVIMUI 7 kambarių rakan
dai, parduosiu pigiai, jei visus ant syk 
pirks. Veluoro ir odos seklyčios se
tas, dining room setas ir miegkamba- 

i, grojyklis pianas, 
phonographas, lempos ir tt. Parduo
siu ant syk ar atskirai.

1108 N. Robey St. 
Phone Amvitage 2328.

STANDARD REALTY CO.
736 W. 35th St.

vie- Lietuvos našlaičiy šelpimo 
reikalu

barį. Kas pirmas prad' 
nėtą biznį, tas laimės.

viena

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 175 pėdos žemės 
prie Emerald Avė. į rytus ir j .šiau
rę nuo 87-lh St. Arba padalinsime 
i 5 lotus po 35 pėdų. Yra visi įren
giniai ir išmokėta. $25 už frontinę 
uodą. R. A. Matschman, 8610 Sum
ini t Avė., Stevvart 8630 arba Ste- 
wart 9227

gi reikalinga čia dar 
lietuvių valgykla, nes nors vie
na yra, bet negali apsidirbti, 
turėdama perdaug valgytojų. 
Prie to ne pro šalį yra pri
minti, kad čia reikalinga vie
na nepriguĮminga bažnyčia.

Lietuvos Moterų Globos Ko
miteto našlaičiams šclpli inga- 
l’otinės p. Šleževičiene ir p. 
Venciuvienė atvyko į Ameri
ką parinkti aukų dėl sušelpimo ' 
Lietuvos našlaičių- Dabar lan
kosi' po Įvairias lietuvių kolo- i 
nijas ir netrukus atvažiuos ap-

Wets Side. — Paveiksluotos pamo
ko ; vyrams apie lytį bus trečiadienyj, 
vasario 21 d., Medažio sfvet., 2244 W. 
23rd PJace, 7:30 vai. vak. Vyrai ne- 
iaunec ni 18 metų kviečiami nepraleisti 
šių panvokų. — Ateikit kuoskaitlin- 
1 irusia. įžymiausi Chjcagos lietuviai 
dakt.-u'hi aiškins ir sykiu paveikiais ro
dys iš lyties mokslo. Kviečiami tiktai

i vyrai.
“Aušros” Sp. B-vė ir “Gydytojas”

REIKIA
VEITERKOS

2331 S. Lcavitt St.

KEIKIA 2 MOTERŲ 
DEL APVALYMO

PresbyIcrian Ilospilai
1753 W. Congrcss SI.

Reikia
DŽENITORIŲ
Darbas dienomis ' arba 

timis.
nak-

Pranešimas

PARDAVIMUI shoe repai)ing shop 
su visoms modemiškoms mašinoms. 
Parduosiu greitai ir pigiai. Priežas
tis — turiu tris biznius. Randa $12.00; 
lysas ilgas.

1607 W. Garfield Blvd.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj ir biznis gerai eina. Priežastis 
pardavimo nesutikimas šeimynoj

3224 So. Morgan St,

PARDUOSIU 2 kampinį lotą 
ar mainysiu ant namo ar biz
nio.

gyvnašEų moterėlių, 
susi.patf:nusies viena su 
pradėjo varyti slaptą

^iame miestelyj priviso daug 
kurios 
kita ir 
propa- 
ir ban

dė sukurstyti net rimtai gy
venančias su savo vyrais mo
teris, kad pastarosios* prisidė
tų prie jųjų bloko. At.tiek 
minėto tikslo jos bar.de 
Įverti “Gyvnašliu Kliuba 
darbuotis savo progresui,
c-sant sunkioms gyvenimo sųly-

Tam tikslui yra reikalinga 
Chicagai sutverti 'bendrą ko
mitetą, kurio užduotis butų 
rūpintis viešnių priėmimui ir 
parengimui įvairių vakarų ar 
prakalbų po visos Chicagos lie
tuvių kolonijas.

organizacijų valdybos, arba at
stovai Chicagos pramonės ir 
Prekybos Taryba, Licluyių Ba
lulis,

Pranešu automobilių savinin
kams, mano pažįstamiems ir 
.bangams, kad aš pars i kėliau į 
Balace garage, 724 W. 19th St. 
vesti naujai uždėtą . Palace

REIKIA šešių moterį] sortavi- 
mui regsų. Nuolat darbas. Ge
ra alga. Ateikite pasirengusios 
dirbti.

HARRY DRAY
1447 Blue Island Avė.

WESTERN ELECTRIC CO 
Ine.

48th Avė. & 24th St.

REIKIA
Vyrų. — Darbas nuolat ir vi-

PARSIDUODA bučernė ir 
Grosernė arba mainisiu ant lo
to, mažo namo ar saliuno.

1822 S. Canalport Avė.

S. S. bus pa- 
automobilių 

Taisymui didesnių ir 
carbora- 

i, ignition, lighting’ ir gene- 
ovevhouling’.

su- 
ir

IZIDORIUS ZINIUS
Mirė 1923 m1., vasario 19 d 
vai. ryto, mirė nuo plaučių už
degimo, kūnas pašarvotas 2 
Broad’.vay, Melrose Paik. Pa
laidojimas atsiliks ketverge va
sario 22 d., 10 vai. ryto iš namų į 
Mount Carmel kapines. Pažįs
tami ir giminės m-eldžiami daly
vauti palaidojime.

Nuliūdę palieka broliai
Konstantinas ir Jurgis Zinius.

i

r-

SI M AN AS IGNATAVIČ
Mirė vasario 19 d., 1923 m. 6 R j 
vai. iš ryto, 49 mvtų amžiaus, ■{ 
Chicago ligonbutyj. Paeina iš L į 
Kauno rėd., Raseinių apskr», įd 
Kiblškių sodos. Amerikoje iš- B 
gyveno 26 metus. Paliko didu- 9 
liame nuliūdime sūnų Antaną 19 9 
metų, Charlį 18 metų, 3 pusese- 9 
res Amerikoje ir vieną seserį 91 
Lietuvoje. Lavonas gyvendavo 
6600 Maryland Avė. La dotu- 9| 
vės įvyks ketverge vasario 22, 9 
1923 m1. 8:30 vai. iš ryto į šv. j 
Jurgio bažnyčią, o iš ten į šv. 
Kazimiero kapines. Kūnas 
šarvotas po num. 3314 Auburn įj 
Avė. Laidotuves ves graborius 
Stanislovas P. Mažeika. Nuo- 9 
širdžiai kviečiame visus gimines, 9 
draugus ir pažįstamus dalyvauti g 
alidotuvėse. Nuliūdę sunai

«i Antanas ir Charlis. 9

pa-

k

T. M. Dr-jos, A(. L. T- 
kitu

vii] Taryba, Bridgeporto Drau
gijų Susivienijimas, SLA. 208 
motery kuopa LAI. Dr-ja. Ap- 
švieta, 
Sandaros 'kuepos ir visų
draugjų valdybos. Taip 
vienių kolonijų veikėjai, kurie 
įik pritariate Lietuvos našlai
čių šelpimui, malonėkite būti
nai pribūti.

Susirinkimas Įvyks trečiadie
ni vasario 21 d., 8 vai. vak., 
Elta Commerce Co. kamba
riuose., 3251 So. Halsted £t«, 
Chicago, 111.

Visus kviečia Ch-gos Moterų 
Našlaičiams šelpti Komitetas.

Gimimai
Chicagos Sveikatos Depar

tamente įrekorduota šie gimi
mai lietuvių šeimynose: 
Vasario mėn-:

1 — Jos(’j)hine Micev‘lch, 
2823 S. Union Avė.

1 Francis Kaminskis, 
3845 Wa'llac0 St.

6 - Raymond Biarnat, 3623 
Emerald Avė.

6 — Ernestas Račkausikas, 
8512 Buriey Avė.

6 — Virginia 
N. Western Avė.

7 — Aleksas

(MH1S, 1110

Guolis, 501 1

3621

7 « Frances Galus, 
Emma St.

8 — Bernice Kazauska,
S. Paulina Sb.

8 - Jos. Misevicz, 711 Ar-
mour St-

8 - Margaret Jakšcvich,
" 8625 Manistce St.

■' i aT h d U •

ii .■ > ‘....

šita įstaiga P. 
švęsta visokiems 
reikalams.
mažesn i u aut omobi'l i ų,C c7

tori ų 
ralč ovei’houling’. Taipogi pata
rimas pirkimuose ir mainymuo
se automobilių; pamokos norin
tiems išmokti važiuoti; vienu žo
džiu viskas kas liečia automobi
lių, pas mumis galės rasti.

Mes esam prisirengę duoti tik
ra ir teisingą patarnavimą vi
siems kostumeriams musų spe- 
ciališkuinas sustabdyti pump’avi- 
mą alyvos per pistonus. Visus 
darbus atliekame greitai, gerai 
ir už prieinamą kainą.

Nelaukit pakol turėsite tru- 
be'lį, užvažiuokite susipažinti su 
mumis, kuomet prireiks žinosite 
kur važiuoti, kad gavus užganė- 
linimą.
PALACH SERVICE STATION

A. A. VASILIAUSKAS,, 
Vedėjas 

724 W. 19th St. 
Tel. Canal 0658

REIKIA merginų 16 metų 
amžiaus ir senesnių lengvam 
dirbtuvės darbui. Galima išsi
dirbti gerą algą ateity. Atei
kite pasirengusios į darbą.

AMERICAN CAN CO., , 
3951 So. Canal St.

4 blokai i vakarus nuo 
Wentworth Avė.

REIKIA molderių už Chica
gos rybų į geležies ir plieno lie
jyklas. Darbas ant f loto, prie 
mašinų ir benčių. Kompanija 
užmoka kelionę ir duoda valgį ir 
gyvenimą. Nėra darbininkų ne
ramumų.

Atsišaukite.
STANDARD EMPLOYMENT 

AGENCY, 
601 W. Madison St.

Ist Fl.

REIKTA 2 operatorių, 1 prese- 
rio ir 4 finišerkas prie kelnių. 
Atsišaukite tuoj aus

1950 W. 63rd St.

Atsišaukite.
E. F. IIAUąiITEN CO

3534 Shields Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vieloj, lietuvį]^ apgyven
to]. Priežastį patirsitcr^uit vie 
tos. Kreipkitės: Į

4525 S. Hermitage Avė.

J. Raščiukas, 
1526, Madison St. 

Tel. llavmarkct 6612 
------------ Lg----------- 

PARSIDUODA bizniavus na
mas su grosernę arba atskirai po 
numeriu 4518 S.Rockwell st. Me
dinis namas muro apačia 2 kam
bariai prie storo 4 ant viršaus 
Storo, cimentavotas beismentas, 
6 metai statytas namas, viskas, 
elektriką, maudynės, namas neša 
14 procentų, renda $60 į mėnesį, 
arba mainysiu ant galiūno. Savi
ninkas. J. K. 548 W. 32 St.

REIKIA
DARBININKŲ.

Atsišaukite.
STANDARD MATERIAL CO., 
, 607 W. 66 St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO- 
sernė, puse arba visą. Tirštai ap
gyventa vieta,< gerai biznis išdirb
tas ir pelningas. Yra kambariai dėl 
gyvenimo, garu šildomi, lysas ant 
4 meto renda nebrangi ir gaid
žius. Priežastis nardavimo, išva- 
važiuoju į kita miestų.

10701 State St.

PAJIEŠKAU savo tėvo Juozapo 
Dadura; seniau gyveno Roseland, Pa., 
o dabar nežinau kur. Labai prašau at
siliepti ar jei kas jį žino pranešti že
miau paduotu adresu.

Frank Dadura.
2100 Burling St., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU Broniaus Saunoriaus 
savo brolio, gyveno 4714 So. Bishop 
St. Chicago; dabar girdėjau, kad iš
važiavęs į Micrigan valstiją. Yra 
svarbus reikalas ir laiškas iš Lietu
ti! vos. Malonėkite veikiai atsišaukti 
arba kas nors kitas praneškite.

LIUDVIKAS SAUNORTUS 
1355 W. 47th St., Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos, 

tarp 18 ir 35 metų amžiaus. Geisti
ni’, kad butų pam'okinta, nes aš esu 
pusėtinai pamokintas ir 33 metų am- 

Visos merginos kurios mylite 
laimingą gyvenimą, atsiliepk'te, atsa- 

i kynvą suteiksiu kiekvienai. A. S. PeL 
! raitis, P. O. Bos 239, Aurora, III.

reikia:
Patyrusių moterų pardavėjų. 

Nuolat darbas. Gera alga.
. BACII’S DEPT. STORE

3645 So. Ha'lsteČl St.

REIKIA moterų lengvam dirbtuvės 
darbui. 8 valnados j naktį. 5 naktis 
į savaitę. Gera alga. Lengvas dar
bas.

CHICACO VETRECUS ENAMEL 
PRODUCTS CO.
1421 S. 55th St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

1739 So. rfalsted St.
Box 206

REIKIA vyrų abelnam, viso
kiam darbuj. Darbas nuolat.

Atsišaukite.
GREAT NORTHERN CIIA1R 

CO.,
2500 Ogden Avė..,

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė Roselando lietuvių 
centre, biznis senas ir gerai iš
dirbtas.' Parduosiu pigiai, nes 
turiu greitai išvažiuoti. Atsi- 
šaukit Telefonu Pullman 7658

BARGENAS VIENAI SAVAITĖJ 
’ 6 apartmentai puikus namas South 
Side su plačiu extra lotu. Namas 
priešais pat Washington Parką. Ren
da $4,700 matams. Kaina stebėtinai 
pigi už $23,500. Įmokėjimas $7,000.

Turiu ii- daugiau labai puikų augŠ- 
tos rūšies namnj South Side, nuo 2-jų 
iki G apartmentų ir didesnių, puikiose 
vietose ir nešančius didelį pelną. No
rėdami pirkti, parduoti ar išmainyti 
kuoteisingiausia’, tucjaus kreipkitės 
pas.

S. SLONKSNIS,
3401 So. Halsted St., antras augštęs 

per vidurį. ♦ Tel. Yards 2242

MOKYKLOS

REIKIA
Selesmamj siuvėjų, kurie gali pa

daryti $100 į savaitę. Mes mokame 
antratiek komišino negu kilos pana
šios įstaigos. Mes turime keletą vie- 
;ų pirmos klesos selesnvanams, kurie 
pardavinėtų pasiutus lubus tiesiai ko- 
stuinmeriams, visi vienoda kaina — 
$25. Garantuoti ir tikri vilnoniai. Pa
prasta jų kaina — $50. Komišinas iš
mokamas kasdien. Patyrimo 
reikia.

SCOTCH WOOLEN MILLS, 
813 W. Adams St.

ne-

REIKIA darbininkų ir sheer- 
menų į atkarpų geležies jardą, 
45c ir 55c. į valandą.

CHERNYK IRON & METAL 
COMPANY, 

1000 W. 22nd St.

Keikia —
VYRŲ PRIE
LANGŲ PLOVIMO.

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

REIKIA —
SANDER IIANDS 

BELT.
DAVIS PHONOGRAPII CO.

314 Wcst 43rd Street.

REIKIA prie mašinų ir sųueezer 
molde^ių, darbininkų, griuder'ų ir sor- 
tuotojų nuolatiniam darbui. Atsišau
kite į samdymo ofisą.

ILLINOIS MALLFABLE IRON 
COMPANY, 

1760 Diversey Parkvvay

PARSIDUODA saliunas geroj vie
loj arti prie dirbtuvių ant kampo 5266 
Federal St., 4 kambariai dėl gyveni
mo. Renda $40 j mėnesį. Priežastis 
nardavimo liga. Tel. Kenwood 2467, 
klauskit Peter arba Bulevard 8161, 
klauskit Alex.

PARSIDUODA grosernė ir bu
černė, biznis gerai išdirbtas, 
svarbi priežastis pardavimui,, 
Lysas ant storo yra ant 3 metų. 
Atsišaukite.

3562 So. Halsted St.

PARDAVIMUI dailiadaikčių 
ir įvairenybių krautuvė,taipgi na 
mų rakandai, moliniai indai, blo
kiniai indai, hardware ir tt. Pui
kus įtaisai ir daug naujo stako. 
Randasi labai bizniavame bloke, 
pietinėj dalyj miesto žinomoj 
kaipo Kenvvood Fair. Pigi tren
dą. Garu apšildoma ir kamba.- 
riai gyvenimuj mažai šeimynai. 
Vieta, kur galima uždirbti pini
gų. Turi būti parduota tuojau, 
nes yra svarbus reikalas. Kai
na $2500 arba geriausis greitas 
pasiūlymas nupirks viską. Tur
to yra dvigubai.

1153 Ę. 47th St., 
netoli Woodlawn Avė.

VA L’ENTINftS DR ESSM A KING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seele’y 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattern ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininki.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

tar- 
slo- 
kad

EXTRA BARGENAft
Parsūluoda kampinis saliunas 

pe dirbtuvių; apgyventa lenku ir 
vokų. Parduosiu pigiai, dėlto, 
turi būt parduotas greitai.

AtsiŠaukit,
2100 W. Austin Avė. 

Chicago, III.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo- 
terjlns 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
sim1, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamų nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
gą-

Specialė taksa bus suteikta jums 
šį mėnesį. (Atsinešk Šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

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

Jns. F. Kasnicka. vedėjas.
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