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Talkininkai apleido Klaipėdą
Francija bijosi Lietuvos-

Lenkijos karo
—f——

Rusija siūlosi tarpininkauti
Francijos kareiviai apleido Klaipėdą
Lietuvoj ūpas esąs karingas

Ir belgai grobiasi naujus plotus

Talkininkai apleido
Klaipėdą •

Kariniai laivai išplaukė, pasi
imdami ir franeuzų garnizonų.

KLAIPĖDA, vas. 20- — Lie
tuva laimėjo penkių metų dip 
loinatinę kovų su talkininkais. 
Vakar po piet Francijos ir An
glijos kariniai laivai apleido 
uosta. Ant laivo buvo ir Fran
cijos garnizonas, kuris stovė
jo Klaipėdos krašte per dviejis 
(trejus) metus.

Ši svarbi žemės juosta tapo 
aneksuota Lietuvos, kurios di
plomatai Klaipėdoje jau pa
skelbė, kad bus budavojamas 
naujas geležinkelis, kuris jungs 
Vokietijų ir Rusija.

Tikimasi, kad prekyba Klai
pėdoje labai jMikils bėgyje ke
lių sekamų mėnesių, nes visos 
firmos Kaune mano atidaryti 
čia savo skyrius, prekybai su 
Amerika.

Francija bijosi Lietuvos- 
Lenkijos karo

__________ ) \ 
hutų įtraukta Rusija, Vokieti

ja ir Francija.

PARYŽIUS, vas. 20. — šian
die dedama pastangų neleisti, 
kad susirėmimai (tarp lietuvių 
ir lepkų išsivystytų į karų, ku
ris galėtų pagimdyti' naujų vi
sos Europos karų.

Taip rustus yra šie, kaip iš
rodo menki kivirčai šiaurytinėj 
Eiyropoj, kad premjeras Poin- 
care praleido tris valandas aiš
kindamas padėtį parlamentinei 
i.žsienio reikalų komisijai.

Ikišiol konfliktas yra tik lo
kalinis, bet Paryžius prisibijo, 
kad Rusija su savo didele ar
mija gali ateiti Lietuvai pagel- 
bon, o tada Vokietija gali pasi
naudoti proga ir bandyti atsi

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 
prakalbas. Rengia LSS. 81 Kuopa.

mokėti Lenkijai už senas 
skriaudas- Tokiame atsitikime 
Francija butų priversta, dėlei 
karinės sutarties, eiti Lenkijai 
pagelbon.

Rusija siūlosi tarpi
ninkauti

Norinti padėti išrišti Klaipėdos 
ir Vilniaus klausimus.

MASKVA, vasario 20. — Ru
sija yra susidomėjusi padėtim 
palei jos rubežių, sako Rusijos 
užsienio reikalų ministeris Či- 
čerinas savo notose Lietuvos ir 
Lenkijos valdžioms, datuotose 
vasario 17 <1., kuriose jis siūlo 
draugiškų Rusijos pagelbų iš- 
.rišime ginčių apie Klaipėdą ir 
neutralinę zonų Vilniaus apy
gardoj.

Kadangi Lenkija pavedė gin
čų spręsti tautų sąjungai, čiče- 
rinas sako, kad Rygoje pasira
šytoji sutartis parodo, jog Lie
tuvos ir Lenkijos teritorialiniai 
ginčai’turi būti išspręsti jų pa
čių, t- y. tų dviejų šalių. Nota 
priduria, kati Rusija nepripa
žįsta tautų sąjungos.

Lietuva rengiasi atsiimti 
Vilnių

Taip tvirtina lenkai. Lenkai sa
kosi neturį kariuomenės ne- 
utralinėj zonoj.

PARYŽIUS, vasario 20. — 
Havas žinia iš Varšavos sako, 
kati Lietuva tebetęsia koncent
ravimų savo kariuomenės Vil
niaus kriptyje, kas rodųs ren
gimąsi bandyti atsiimti tų 
miestų, kaip kad atsiimta Klai
pėdą. Kareiviai, prigdbiami ar
tilerijos, puolė ties Varėna. 
Tarp tų kareivių buvę dauge
lis vokiečių savanorių, vartoja
mų ka i po rezervas.

10 lenkų užmušta.
VARSA VA, vasario 20. — 

Mušis Lietuvos-Lenkijos neut
rali nėję zonoje susidėjo iš lie
tuvių puolimo ant Lenkijos po
licijos, iš kurių 10 liko užmuš
ta ir 2 sužeisti, sako oficiali uis 
pranešimas.

Pranešimas priduria, kad 
Lenkija nedaranti jokio kari
nio žygio ir ikišiol nevartojusi 
nė vieno kareivio iš savo regu- 
liarinės armijos.

Lietuva nepatenkinta Klai
pėdos klausimo iš

sprendimu
Sako Poincare, tvirtindamas, 

kad Lietuva pagavo galingas 
ūpas.

PARYŽIUS, vasario 20 (Ra: 
šo Paul Scott MPnver). — Pre
mjeras Poinsare pranešė atsto
vų buto užsienio reikalų komi
tetui, kad padėtis Klaipėdoje ‘ir 
palei Lietuvos-Lenkijos rubežių 
yra labai rusti ir reikia jųjų la
bai susidomėti.

Francijos ambasadorius Kau
ne, Lietuvoj, telegrafavo Pary
žiun, kad 'Lietuva yra nepaten
kinta ambasadorių tarybos nuo 
sprendžiu apie busiančiųjų val
džių Klaipėdoje ir kad lietuvių 
ūpas yra griežtai karingas.

Iš Varšavos, Frąncijos am
basadorius pranešė, gauta ži
nių apie didelius kariuomenės 
judėjimus ir sako, kad kanuo- 
lių trenksmas yra girdimas 
šiaurėje (Kaune?).

Lietuvos žinomas draugingu
mas Rusijai ir Vokietijai, ku
rioms ta šalis tarnauja kaipo 
perėjimas, padėtį daro • dar 
keblesne.

Mušis su lenkais
PARYŽIUS, vas. 19. — Mu

šis tarp lietuvių ir lenkų Varė
nos apielinkėje vis dar tebesi
tęsia, sako lenkų pranešimas.

Lenkų legačija tvirtina, kad 
iš pat pradžių lietuviai buvo 
puolikais, nes jie puolę Lenki
jon pasienio sargybų, kuri bu
vo užėmusi pusę neutralinės 
zonos, prisilaikydama tautų 
sujungus tarybos nuosprendžio- 
Legacija taipjau tvirtina, kad 
Lietuvos spėkos yra sutvirtin
tos naujais pulkais iš Klaipė
dos, kurie dalyvavo Klaipėdos 
sukilime.

Lietuvos pranešimas sako, 
kad 'lenkai užpuolė lietuvius.

(Vienas korespondentas tvir, 
tina, kad gautomis Paryžiuje 
žiniomis, kada lenkai pradėjo 
briautis neu tralinei! zonon, lie
tuviai pasiuntė kapitoną ir ke
lis kitus pasiuntinius įspėti len
kus, kati jie neitų ton zonon, 
tečiaųs lenkai netik nepaklau
sė to įspėjimo, bet ir suėmė 
lietuvių pasiuntinius. Tas ir 
pagimdė susirėmimų, kuriame 
50 lenkų užmušta).,

Priėmimas Lietuvos 
Atstovybėje

WASHINGTON, vasario 16 
(LIB). — Lietuvos Atstovybė 
surengė priėmimų, apsilankė 
Vice Prezidentas, Kabineto na
riai, svetimų valstybių atsto
vai, išviso apie keturi šimtai 
svečių diplomatinio korpuso, 
oficialių ir visuotinių sferų.

Rusija su Lietuva
t 4 .--------------

Pasmerkia lenkų veikimų neu- 
tralėje zonoje.

PARYŽIUS, vas. 20. Ofi- 
čialinės žinios užsienio reikalų 
ministerijai sako, kad Rusija 
stojo Lietuvos pusėn Lenkijos- 
Lietuvos susirėmime.

Rusija pasiuntė Lietuvai 
notų, pasmerkiančių lenkų vei
kimą Vilniaus neutralimėje zo
noj^.

Nors neatėjo žinių apie nau
jus susirėmimus, bei padėtis 
ten tebėra rusti ir karo debe
sys tebėra neišsisklaide.

Rusija nori taikos
Kariaus tik tada, jei bus už
pulta. Rūstauja ant Anglijos.

MASKVA, vasario 20. — 
Rusija stovi už taikų. Tai yra 
prasmė kiekvieno viešo išsirei
škimo atsakom iugų žmonių 
Maskvoje. Bet jie pritaria tai
kai privačiai dar labiau, negu 
kad viešai pasako. čičerino 
pranešimas sugrįžus iš J^ausa- 
nnos pavirto į taikos obalsį. 
Publikos sentimentas pilnai re
mia tų nusistatymų ir kiekvie
nas karas, išėmus tik Rusijos 
apgynimą nuo užpuolimo, butų 
labai nepopuliari s.

šalies energija bus atkreipta 
į industrinį atsisteagimų ir 
ypač į reorganizavimų stam
biųjų pramonių. Rusijos va
dovai dabar yra persiėmę nuo
mone, kad ta valstybė yra ga
lingesnė, kuris daugiau paga
mina geležies. Todėl bus dide
lių permainų organizacijoj.

Vienas dalykas gali .pakeisti 
krypsnį industrinio vystymosi. 
Anglija pasidarė labai 'nepo
puliaru. Rusija kaltina anglus 
už jos paniekinimą ir skaito, 
kad Anglija tyčiomis ir siste- 
matiniai jų žemino. Todėl kon
cesijų anglams bus duodama 
mažiau ir nenoriai. Pritarimas 
gi franeuzams nuolatos didėja.

Darbo partija pasitraukė
CHICAGO. — Farmer-Labor 

partija nutraukė visus ryšius 
su Cievelande sudarytąja kon
ferencija progresyviam politi
niam veikimui.

Farmer-Labor partijos sek
retorius Brown laiške konfe
rencijos pirmininkui Wm. H. 
Johnson sako, kad konferenci
jos priimtoji konstitucija ne
sutinka su jo organizacija, kas 
ir daro pasitraukimą reikalin
gu. Jo organizacija esanti par- 
tijinė ir ji negailinti veikti kai 
po nepartijinė draugija.

Farmer-Labor pa treja yra 
visai silpna ir Ghicagoje net 
savo kandidatų negali statyti, 
nes pereitais rinkimais negavo 
reikiamo skaičiaus balsų, kad 
galėjus pasilikti ant balotų.

BUmUIUMAS
Vakar vasario 20 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už <elew 
banku buvo skaitoma AmeMces pWk 
rais Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.72
Austrijos 100 kronų.................... t
Belgijos 100 frankų ............... $5.39

, Danijos 100 markių .. .t.......... $19.28
Finų 100 markių ................... $2.75
Francijos 100 frankų ........... $6.11
Italijos 100 litų ......................  $4.83
Lietuvos 100 Lity.................... $10.00
Lenkų 100 markių......................
Norvegijos 100 kronų ..... ,.... $18.53
Olandų 100 guldėm} ............. $39.67
Šveicarų 100 markių ........... $18.93
Švedijos 100 kronų .......   $26.60
Vokietijos 100 markių .................. .

Belgai irgi grobiasi 
naujus plotus

Užėmė dar du Vokietijos mies
tus. Esseno policija nugink
luota.

LONDONAS, vasario 20. 
— Iš Dorlmund pranešama, 
kad belgai perėjo Lippe upę ir 
didėlėmis spėkomis užėmė 
Holsterhausen ir Hervest sto
tis, tuo atkirsdanii svarbų ge
ležinkelį tarp Muenster ir We- 
sel.

Kita žinia sako, kad Franci- 
jos kareiviai, lydimi 20 tankų, 
apsupę Esseno jKbcijos bara
kus ir nuginklavo tuksiančius 
vokiečių policistų. Essenas vėl 
yra be policijos.

Franeuzų pranešimas.
PARYŽIUS, vasario 20.

Premjeras Poincare paskelbė, 
kad iš Ruhr distrikto'ištremta 
į Vokietijų 338 augsi i vokiečių 
valdininkai. Dabartiniu laiku 
tein vaigšto 70 traukinių į die
nų, kuomet prieš okupaciją 
vaigščiojo 1,205 traukiniai- 
Franeuzų geležinkeliečių oku- 
puoton teritorijon nugabenta 
9,640, bet tik 1,026 anglių va
gonai pasiųsta į Franci jų ir 
Belgija. Okupuotasis distrik- 
tas gali iškasti 90,01X1,000 tonų 
anglių į metus.

Prancūzai su belgais turi 
okupavę 2,800 ketv. kilometrų 
Ruhr baseino; dar 500 k. kilo
metrų to klonio nėra užimti. Iš 
14,500 kokso krosnių tik 300 
nėra paimtos franeuzų.

Balanov areštuotas
Komunistų susirinkime Michi- 

gane buvo šnipas-

GHICAGO. — šnipas Bai-lin- 
Balanov, kuris davė liuJhjimus 
apie šnipų veikimų ■kciiiuiiisti- 
nėse organizacijose, tapo areš
tuotas. Varantą areštavimui iš
ėmė Burns šnipų agentūros 
viršininkas Myens neva dėl ap
šmeižimo. Balanov tapo paliuo- 
suotas už $5,(MM) kaucijų, o jo 
bylos nagrinėijimas, prašant 
prokurorams, atidėtas iki kovo 
14 d.

Šnipų viršininkas Myers ir
gi liudijo prieš Cunnea, Walsh 
ir kitus Michigano valstijos 
suimtų konnmistų advokatus. 
Jis užsiginė didžiumos Bala- 
novo kaltinimų, į daugelį klau
simų visai atsisakė atsakinėti. 
Bet jis visgi prisipažipo, kad 
Burns šnipai veikia taip ko
munistų, aukoja pinigus ko
munistų propaglandai ir veiki
mui. Tuos pinigus jiems at
moka agentūros. Kiek šnipų 
agentūros išleido pinigų komu
nistų agitacijai, Myers atsisa
kė pasakyti.

Jis taipgi užsigynė kaltini
me, kad tai jis sušaukė komu
nistų vadovų susirinkimr Mi
chigano miškuose, kad paskui 
juos areštavus. Jis sakosi nieko 
apie tų susirinkimų iškalno ne
žinojęs. Biet jis pripažino, kad 
tarp komunistų tame susirin
kime buvo valdžios šnipas 
Francis Morrow, Įkitalip Ash- 
worth, žinomas numeriu K-97. 
Daugiau Myers atsisakė aiškin
ti, kadangi tai esąs valdžios 
dalykas. Apie savo rolę tame 
puolime Myers atsisakė aiškin
ti, iki negausiąs instrukcijų 
nuo generalinio prokuroro Dau- 
giicrty. _ ;

besikreips prie Amerikos
LONDONAS, vasario 20. 

Premjeras Binar Law atstovų 
bute šiandie pareiškė, kad Ang
lijai nepritinka pradėti svars
tymus su Amerika apie tai, ar 
Francijos žygis Ruhr distrikte 
sutinka su Versailles sutartim, 
kadangi Jungtinės Valstijos to
je sutartyje nedalyvauja, nes ją 
yra atmetusios.

Bonar La\v tai pareiškė at
sakydamas į darbiečio Wedg- 
wood paklausimų, ar Anglija 
sutiktų patirti Amerikos nuo
monę tame dalyke, tikslu iš
dirbti bendrų nusistatymų lin
kui franeuzų pasigriebimo 
Rurr distrikto, kuriam niekas 
talkininkų nepritaria ir kas yra 
peržengimu Versailles sutar
ties. To paties reikalavo ir 
Lloyd George. Jis sake, kad 
Francijos žygis yra neapgalvo
tas, žalingas visai Europai ir 
reikalavo, kad Anglija ir Ame
rika į tų dalykų įsimaišytų ir 
Franciją suvaldytų.
Bonar Law atsakė, kad Fran

cija yra priešinga visokiai in
tervencijai ir Anglijos įsimai
šymų ji paskaitytų kaipo ne
draugingų aktų.

^Vokietija vėl protestuoja
Protestuoja prieš ištrėmimą 

vokiečių valdininkų.
.—.UI .....

BERIL1NAS, vasario 20. — 
Vokietijos valdžia pasiuntė no
tų Anglijos, Francijos ir Bel
gijos valdžioms ir Pareinio ko
misijai, smarkiai protestuojan
čią prieš ištrėmimą vokiečių 
valdininkų iš (Okupuotųjų teri
torijų. Nota taipjau protestuo
ja prieš vykinimą ištrėmimų 
žiauriu budli.

6 darbininkai užmušti
ELMINA, N. Y., vasario 20. 

— 6 darbininkai liko užmušti 
susidaužius šiandie Lehigh Val- 
ley traukiniui ties ( Rummer- 
field, Pa.

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.

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

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

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

1739 So. Halsted St, Chicago, HL

Atšaukė Francijos anglia
kasiu streiką

PARYŽIUS, vasario 20. —- 
Komunistine nacionalinė ang
liakasių taryba nutarė atšaukti 
vas. 16 d. prasidėjusį angliaka
sių streikų. Angliakasiai sugrįš 
į darbų ryto. Nacionalinė Ang
liakasių Federacija šitame 
streike atsisakė dalyvauti.

Sarre klonio vokiečių anglia
kasių streikas tebesitęsia nuo 
vas. 5 d. Taipjau tebesitęsia 
streikas ir Moseli-e baseine, 
prasidėjęs vas. 8 d.

Tebereuka jury angliaka
siams teisti

MARION, III, vasario 20. - 
Dar tik 4 jury nariai tapo iš
rinkti Herrino angliakasiams 
teisti, nors apie 1(M) kandida
tų į jury tapo išklausinėta. A- 
biejų pusių priimtieji jury yra 
organizuotas nialiorius, auto
mobilių mechanikas ir du far- 
meriai. Jury renkamas ant
ram Herrino angliakasių bylos 
nagrinėjimui.

25 žmonės sudegė
NEW YORK, vasario 19. - 

22 bepročiai ir 3 prižiūrėtojai 
vakar žuvo gaisre Manhattan 
valstijos bepročių prieglaudoj 
ant Ward salos. Nors prieglau
da yra skirta tik dėl 600 žmo
nių, bet joje buvo sugrusta 
1,600 žmonių. Kįlus gaisrui 
tarp bepročių iškįlo didelė pa
nika ir daugelis priešinosi jų 
gelbėjimui, bet visgi veik visus 
pasisekė išgelbėti.

Šiandie — apsiniaukę ir bis- 
kį šalčiau.

Saulė teka 6:39 vai., leidžia
si 5:29 vai. Mėnuo teka 10:19 
vai. vakare.

IMPERFECT IN ORIGINAl
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Kas Dedas Lietuvoj
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NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITeS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.
ŽYDŲ GYDYMO ĮSTAIGOS.

Labdarybe ir biednuomenės 
gydymas pas žydus išseno ge
rai yra suorganizuota. Ypatin
gai dabar pradeda rūpintis kū
dikių, motinų ir moksleivių 
sveikata. Musų veikėjams pa
tartina butų arčiau susipažinti 
su žydų įstaigomis, nes lietu- 

♦vųii toli yra nuo žydų čionai 
atsilikę.

ša ii prie Pilies gatves Nr. 13, 
netoli Žydų Ligonines, įstaty
ta pirtis ir dezinfekcijos ka
mera, kur mokyklų (mokiniai 
bdnt kartų per 2 savaites yra 
išjprausiami ir vienų kartų ka
meroje jų drabužiai išdezin
fekuojami ir iššutinami.

Toj pačioj vietoj Įtaisyta vai
kams ambaiotorija.

Ingi ten pat yra bendrabutis 
20 vaikų, kurie serga apkre
čiama liga, , vadinama f avus 
(jiarkai): iš visur surenkami 
čionai tokie vaikai ir Rentge
no spinduliais išgydomi gana 
trumpu laiku.

Čia dar duodami patarimai 
silpnų plaučių vaikams ir da
linamas beturčiams pienas 
(Pieno Lašo įstaiga).

Dar draugija “Ore” (Oščest- 
vo zdoravja Evreiskavo naroda) 
užlaiko Maironio g. daktarų 
stpeciaiisitų ani'bolatorijų, kur 
prieinamomis kainomis gali

ma gaut specialistų patarimai 
ir pagalba.

Be to yra kūdikiams namai; 
keletas prieglaudų. Visos tos 
Įstaigos yra užlaikomos šva
riai, sveikai. 

» *

KETURIAS ŽMONAS TURI.

Draugai
<

ir Draugės
» ** •

ir Broliai:

S. L FABIONAS CO.

809 W. 35th SI., Ghicago
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 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raStus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, far- 
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius.

Vakarais iki 8 vai.

LUCKY 
STRIKE 
\CIGARETTEZ

“Aido” žiniomis po Katonų ir 
po Lietuvų bastosi koks tai žy
das Cbuna Press, apie 40 me
tų, 'Kurįš apsiviefdęs bent su 4 
žriiomoRiis; trys jų dabar Kau
ne ir 1 Šiauliuose. Chuna Press 
po vestuvių^ pasiėmęs naujos 
žmonos pinigus ir brangenybes 
tuoj išnyksta ir važiuoja j kitų 
miestų, kur pakartoja tų patį.

/

Iš paduotų

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

Geriausi 
Cig'aretai

VAGYS ĮSIDRĄSINO.

slaptingų ženklų 
jau dilgtelėjo jums širdin ir 
žinot ko čia tikėties, ko laukti

Dieną 10c.-27c.-36c, (ir taksai) 
Vakarais 10c.-31c.-49c. (ir taksai

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad^ Sekmad. 
Šventėmis

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

10c (išskiriant šešta d., 
sekmad. ir švehtes.

8 Dideli komediniai aktai ir 
krnt. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

tai 
bc- 
iš-

Šiomis dienomis kokie 
specialistai dienų šeimynai 
esant kituose kambariuose 
si nešė vieno augštesniojo V* B.
M. valdininko kuone visus dra
bužius.

MEŠKUIČIAI.
Netvarka stotyje.

Meškuičiuose pastatyta nau
ja stotis. Iš oro ji gražiai atro
do, bet vidui biauri. Keleivių 
kambary netvarka, nėra nei 
suolų, niei stalo, o kaikada ir 
tamsu ir šalta. Ar gi negalima 
padirbti bent kelis suolus bent 
laikinai, kol iš vaidybos bus 
prisiųsta.

AIP, jau artinasi ta linksma diena, Kovo 18, kada 
visi ir vėl susirinksim j didelį metinį nepaprastą 

stebėtiną NAUJIENŲ KONCERTĄ IR BALIŲ, ir aplai- 
kyšime augščiausio smagumo valandų, besigėrėdami ir

besidžiaugdami puikiausiomis dainomis, saldžiais reginiais, nematytais šokiais, ir
-* . * • t . * * • ■

besilinksmindami su savo senais ir naujais pažįstamais ir draugais, suėjusiais, 
suvažiavusiais^ suplaukusiai^ ir suskridusiais iš visiJypakampiy plataus lietuviško 
svieto j Ashland Auditoriją. .

Eitra!! Naujiena Vyrams!!
Jy|lELI prieteliai, draugai ir bičiuoliai, vyrai ir moteris, nei vienas neesate

4

aplenktas, o anaiptol kviečiamas būti ir džiaugties tame garsingame Nau

jieną Koncerte ir Baliuje. Iki to laiko jus galite garduoties išanksto tuo, kas bus

iš tą. pranešimu, kuriuos savo akimis matysite ir išskaitysite jūsų NAUJIENOSE.
\ I ’ ! . , .. .

Paveiksluotos pamokos
v <

Vyrams apie lyties dalykus
(Moterįs ir vaikai nebus įleidžiami)

Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga tiktai 25 centai

Seredoje, Vasario-Feb. 21,
MELDAŽIO SVETAINĖJ

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

Įžymus Chicagos daktarai duos vyrams paveiks
luotas pamokas apie lyties dalykus. Vyrai atsilan
kę 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-vė ir “Gydytojas”.
, ' , K
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Jaunystės Spėka Nau- 
\ jausiame Išradime
Mokslus išrado Vitalizerį dar didesnį 

ir už tą kuris gydo giles (glands)
— tai magiška spėka iš Af

rikos medžių šaknų.

Ar jųs*pametėt savo jaunystę, vik
rumą ir “pep?” Ar neišrodo, kad 
gyvenimas yra atbukęs ir darbas ne
malonus? Nesirūpinkite. Mokslas iš
rado naują Vitalizęrj dar geresnį ir 
už taip valinarną “ožkos gilę” ir “bež
džionės gilę” gydime. Kiekvienas da
bar gali greitai ir lengvai atgauti sa
vo jaunystės stiprumą ir energiją ir 
vėl gali veikti savo Šeimynos gyve
nime.

Principialė gyduole yra išsunkta iš 
Afrikos medžio šaknų. Yra sakoma, 
kad tai yra labiausiai stebėtina gy
duole vėliausiame išradimb. Su šia 
gyduole yra sujungta ir kiti tonikai 
ir ąūstiprinimo elementai. Daugumoj 
atsitikimų ši gyduolė pagelbsti net j 
dieną ar porą dienų ir. į trumpą lai
ką stiprumas • vėl atsiranda, kraujo 
cirkuliacija pasitaiso ir sveikata jau
čiama visame kūne.

Laboratorijos kurios išdirbine ja šj 
Vitalizerį,' kuris yra vadinamas Re- 
Bild.Tabs, yra taip geras savo pasek- 
nveje, kad jie siūlo savo naujiem's kos- 
tumeriam.s didelę apštį už $2.00, bet 
dabar atiduoda už $1.00 ir gvaran- 
tuoja, kad pinigai bus sugrąžinti jei
gu gyduolė nepagelbėtų į sąvaitės lai
ką.

Kiekvienas skaitytojau gali paban
dyti šį naują išradimą be rizikos. Ne
siųskite pinigų, tik ~ atsiųskite jūsų 
vardą ir adresą į Re-Bild Laborato
ries, 279, Gateway - Station, Kansas 
City, Mo. Ir $2.00 yertCs gyduolių va
dinamų RerBild.Tabs bus jums pa
siųsta. Kaip atneš, laiškanešiui mo
kėkite tik $1.00 ir už ktasos ženkle
lius. Jei gyduolės nepatiktų bėgyje 
savaitės, ’prapeškite laboratorijai ir 
jūsų pinigai bus sugrąžinti atgal. Nie„ 
ko neabejokite apie šj gerą patarna
vimą, nes jis yra pilnai gvarantuo- 
tas. ’

“KELEIVIO” KALENDORIUS
1923 METAMS

y Amerikos Lietuvio
’ visuotine

iPASPORTAI

NESIDUODA MELŽTI
Paveikslėlis iš “Keleivio” Kalendoriaus

“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 galima 
siųsti stampom ąrba galima ir kvoterį. į laišką įdėti. Adresuokit:

“KELEIVIS” 255 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MA SS.
> • X I

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Koom 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 ketvergą. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

■■—■—■m—————. ■■ i ■ ii nu ■ i ■«

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 vyto iki 9 vakare. Sęre- 
doj ir Pėtnycioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
^perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, karmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus, ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
..............................t............................................. i

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS /
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Rcom 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
Namų Tel.: Įlydė Park 3395 jj

V. W. RUTKAUSKAS I 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago
Tel. Yardi^J681

Tel. Haymarkct 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

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

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Herman P. Haase 
ADVOKATAS 

609-610 Chamber of Commerce 
133 W. Washington St., 

i Phone Maių 1308 
Chicago, III.

ADOLPH E.
STASULANI 
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini- 
gus ant nekrutamos nuosavybės. 

OFISAS DIDMIESTY
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS 
3236 So, Halsted Street.

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

Tai. Lofayette 4223
Phunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuo geri auti ai.

M. Yuška,.
į 3228 W. 38lh St., Chlc fo. III.
Į----- -................ - —
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Tinkamai Penimas Kūdikis 
Miega Gerai.

Tūkstančiai kūdikių kasmet numir
šta nuo neprižiurejimo. Jie galėtų 
būti gyvi, sveiki ir linksmi, jei butų 
buvę jais tinkamai pasirūpinta. At
sakomybė guli ant kiekvieno tėvo ir 
motinos. Jie turi apsaugoti gyvybę 
ir sveikatą savo kūdikių.
Motina turėtų dėti visas pastangas 
krūtimis penėti kūdikį. Jei ji pasi
junta negalinti jam duoti Gamtos 
maisto, ji neturėtų eksperimentuoti 
su kitais maistais. Jos pirmoji min
tis turėtų būti Eagie Pienas.
Eagie Pienas yra grynas ūkio pie
nas Bordeno budu sumaišytas su gry
nu cukrumi. Jis išauklėjo šimtus 
tūkstančių kūdikių į stiprius ir svei
kus vyrus bei moteris. Ditugiau 
Eagie Pieno yra suvartojama kūdi
kių penėjimui, negu visų kitų kudi- 
kinių maistų krūvon sudėtų. Po visą 
šalį gydytojai rekomenduoja jį moti
noms dėlto, kad jis lengvai suvirški
namas kūdikiams.

Jei nežinot kaip vartoti Eagie Pieną 
savo kūdikiui, išpiidykit kuponą šio 
paskelbimo, pasiuskit mums, ir gausit 
visai dykai pamokinimu jūsų kalboje 
kaip jį vartoti. ,

KUPONAS
Pažymėkit kokios literatūros norit
MAITINIMO KŪDIKIŲ

KNYGA KNYGA
Vardas
Adresas Lith.

The Borden Co.
Borden Būilding

New York

RD

YORK. U.

’h

tameTai Blankas
Galima išpildyti Naujienose teisingai, gerai ir 
už mažą mokestį.

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.

Departamentui ne vėliaus kovo 15 d., 12 vai,
naktį.

Del jūsų patogumo ateikit 
su blankomis į 

Naujienas

į 
r:

1739 So. Halsted St.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedziip 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 
^CHICAGO, ILL

Informacijų Skyrius
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 

KONSTITUCIJA.

(Tęsinys)

11. Apskelbti karus, suteik
ti jūreiviams laisvės laiškus 
perėjimo už svetimųjų rube- 
žių ir prilbaudimų, taipgi iš
dirbti taisykles kaslink suėmi
mų ant sausižomio ir vandens.

12. Surinkti ir užlaikyti ka
riuomenę; bet negali tam tik
slui paskirti pinigų ant ilges
niam 
tams.

laikui kai]) dvejiems ine-

Sutaisyti ir užlaikyti lai-
vyną-

14. Išdirbti taisykles valdy
mui ir tvarkymui sausumos ir 
j u diliu k ų k a ri Uom en ės -

15. Nuspręsti apie pašauki
mą milicijos pildymui Suvie
nytųjų Valstijų įstatymų, su
tremti sukilimus ir atremti įsi
veržimus.

16. Nuskirti organizavimą, 
apginklavimą ir iįmokymą dis
ciplinos milicijai ir valdymui 
tokių jos dalių, kurios butų 
galima vartoti Suvienytųjų Val
stijų tarnystėje; paliekant val
stijoms pačioms paskyrimą ofi- 
cierių ir valdžią lavinimui mi-

Palis 9-
I

1. Imigracija arba atkelia- 
vilnas lokių žmonių, kuriuos 
bi kuri iš dabar esančių val
stijų manytų tinkamais įsilei
sti, neprivalo būti kongreso 
uždrausta ligi tuksiantis aštuo-

ni šimtai ir aštuntų melų; bet 
taksai arba mokesčiai gali bū
ti uždedami ant tokių ateivių 
neviršijus dešimties dolerių ant 
kiekvieno asmens- *

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

1 •

Padaryk Einamąją 
Pradžią

Ar žinai, kad visai nėra per anksti pradėti sąskaitą 1923 
m. Kalėdų Taupymo Kliubui?

Ar žinai, kad suvirš du tūkstančiai depozitorių šitame ban
ke pradėjo savo sąskaitas 1922 m. kalėdiniams taupymams prieš 
gruodžio mėnesi 1921 m.? 4

Apsimoka padaryti einamą pradžią ir, anot žmonių kalbos, 
juo anksčiau pradėsi, juo daugiau sutaupysi.

Ir, dar geriau, daugiau smagumo turėsi gruodyje, 1923 m., 
kuomet musų Kalėdinis Kliubas yra uždaromas ir tavo taupi- 
nių įrašas bus tau paskelbtas.

Musų Kalėdinis Kliubas yra atviras kiekvienam. Jokio na
rinio mokesnio įiera. Visa, kas reikia, tai ateiti ir savo pirmą 
Kliubinj depozitą padaryti.

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

The Stecls Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

tąja discipdima.

Busto Telefonas 
Annitage 3209

X _______________ __ _ ___ _____ . ___ ________ ____ _____ _____  ____________________________ __________ ______________ — _ jf

tymdavystę visuose atsitiki
muose bi 'kur, ant tokių dis-

ketvirtamių mylių) kur butų, 
tam tikrai valstijai perleidus 
ir priėmus kongresui, inkurta 
Suvienytųjų Valstijų valdžios 
sostainė; ir pavartoti tokią-pat 
vakUią visose vietose, nupirk
tose su pritarimu legislaluros 
toje valstijoje, kur randasi tos. 
vietos, pastatymui tvirtovių, 
magazinų, arsenalų, laivakie- 
mių ir kitų reikalingų trobe
sių; ir

18. Daryti visus įstatymus, 
kurie, butų reikalingi ir tinka
mi išpildymai vh’šminėtų in- 
galiaviinų ir kitų visų ingalia- 
vimų, kuriuos šita konstituci
ja suteikia Suvienytųjų Valsti
jų valdžiai ar bi kuriam jos 
departamentui ar valdininkui.

c&om DR- R- A. BROAD
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. 

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

NAUJŲ METŲ NUTARIMAS
Pradėk Naujus Sietus kaip reikiant, statydamas dabar. Visokia me
džio medžiaga. | visus užsisakymus, didelius ar mažus, atkreipiame 
kuo didžiausios domės.

Morgan Park Lumber Co.,
Kokybės ir Patarnavimo Kiemas

Tel. Beverly 0397 ir 1279, 1955 West 111 St.

•v

AMERICAN LINES 
JO1NT SERVICE WITH 

HAMBURGAMERICAN LINE 
i

UNITE

Trumpiausias kelias 
visas dalis

Laivai išplaukia kas 
vaite nuo prieplaukos 
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų Šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, sateMi ir visos pro- 
menadinės lubos tik 3 lie
sos pasažieriams naudotis. 
Laivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayern”, Mount 
CarrolI” ir “Thuryngya” 
taipgi specialės kajutos.

Nauji laivai trimi šriu- 
bais “Resolute”, “Relian- 
ce” ir “Albert Bailiu” veža 
1, 2 ir 3 klesos pasažierius
United American 

Lines
154 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

sa^
86,

Pirmas Lietuvis
J. P. VARKALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITO R-ius 

Ofisai:
3241 Soj Halsted Str„ 

203 Dearbom St. 
Chicago, III. 
, Telefonai?

Boulėvard 5066
Harrison 6872

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chtcago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių

ITALIŠKU
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ
GeriauHu 

pasauly. 
rantuoja- 
mos 
čiai 
ir itmoni 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių 
Valstijose ir l j — 
Italijoj.
DYKAI pir- •VOV“ 

kčjatns armonikinė mokykla ar pa- M. 
mokinimų knyRa. Mes Rarantuo- K 
jame, kad visi mokiniai mokės groti ii 
musų didžiąja Armonika ii Raidų ui k 
4 mėnesių laiko. Informacijų rafty- / 
kitę angliškai. Katalogas, papra- h 
Sius, duodama dykai.
Kuatta Serenelii Accordeon Mfg. Co. I 

_  817 Blue Island Avė., Chicago, Iii. K

$50 $60 $70
“Kuppenheimer” “L” sistemos f' 

kiti gerai žinoma PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi 

duotas be atsižiūrėjimo j 
nuostolj. Kiti ploščiai visų 
jainų gelumbių, spalvų ir petrinų, ve 
liausiu ir senovinių madų $10.95, $16.- 
95 ir $22.50.

Vyrams ir Jaunuoliams gamitura? 
I ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56. 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

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

Atdara kasdien, vakarais ir 
_________sentinfadieniaia.
lEoOcifif

J

f.
iii
v

dėtim-
m«tų

kainu-
negu

armo-
dirb- 

Junir.

būt pat 
pelnų ar 
pageidau-

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

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentas)

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Midi.

Lietuviai Daktarai
Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

OR. A. J. BERTASIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulėvard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. Campau Avė.

DETROIT, MICH.

Ofiso vai,: 1—3 dieną, 7—8 vak.

’ —■■■■■ ■■.... *
Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš

i ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
7 .

Baigusi
Aku Seri

jos kolegi
ją; ilgai 
praktika

ms! Penn- 
silvanijoa 
hospitalč- 

<e. Pasek-
ningai pa
tarnauja

gim- 
lymo, Duo- 

vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

^-DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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 
JĮ 3110 arba 0375

1 Nakti Drexel 950 
' Boulėvard 4136

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas I)rexel 2880

Tel. Pullm-an 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

M. WAITKIEWICZ
(Baniene)

Akųšerka

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

Tel. Yards 1699
■ .  ............... ..............................■ - ■

iKTbežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2301 W. 22nd St., kam*aa ' 
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St. 

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

A. L DAVIDONiS, M/D.’
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenvvood 5107
Valandos: nvio £> iltį 1. 1 •v«xl. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

2816 So. MicMigan Avė.
Tel. Victory 9082 

Nuo 1 iki 3 vai. po piet. 
---------  

.............■'■■■■------- .................. ----------  
Telephone Boulėvard 5052

DR. A JUOZAITIS
DANTISTAS 

Imama X-spindulių paveikslai.
Duodama Nitrous Oxid ir 

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

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
3261 So. Halsted St., Chisago, 111.

T DR. C. K, KLIAUGA '
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

................... . .............................

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

2g Per 15 metų pa- 
H «kmingo prak- 
Sikavimo turiu 
įg styrime. Pasek- 
H tingai patarnau- 
7 ju prie gimdymo 

♦ Kiekviename at- 
.-sitikime
h vpatišką prižiu-
■ -'ėjimą. Duodu
■ patarimus
■ Lerims ir
■ noms veltui.

teikiu

Tel. Market 6234, Market 4526^

'.............
....... \

Telefonas Boulėvard 7042

DR. f. z. ims
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

,j ............. -.... —......

25 E. Wa*lNnirt?n 4
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Cęntral 3362 
1824 Wabansia Avė.

V .landos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzio 7715

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland Avė.
Vai. 6 iki 8 vak.

Ofiso Tel.: ^oulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

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

Tel. Canal 2118
DR. A. L YUSKA

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 
2' iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098 J•

Telephone Yards 5032

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

CHICAGO, ILL. j

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir ■
nuo 5 iki 8 vakaro [

Nedėliomis ofisas yra i
uždarytas

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J Valandos: 11 iki 4 po piet, 

į • iki 9 vakare
5 Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
o 1821 So. Halsted St.,
Įj Kampas 18 ir Halsted St.

DR. V. A. ŠIMKUS
r

Gydytojas, Chirurgas ir Akuieris
3261 South Halsted St.

Tel. Boulėvard 5052
Vai. 10—12 A.M. 1—3 ir 6—9 P.M.

Ned. 10—12 A. M.
Residence Canal 2118

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

Tel. Boulėvard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

mo-
mergi-

Or. Maurlco Kalto
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

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

liti X vnl. po piotvj-

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

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

□
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulėvard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiką ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago
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Amsterdamo profesinių 
sųjungų internacionalas at
sikreipė į Visų šalių profesi
nes darbininkų organizaci
jas*, ragindamas jas pasekti 
Holandijos darbininkų pa
vyzdžiu.

Šitaip solidaringai veik
dama, Europos darbininkų 
klasė nulauš ragus pakvai
šusiam Francijos militariz- 
mui ir apgins taikų.

Naujienos eina kasdien. išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chycago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

$8.00 
4.00 
3.00 
1.50 
.75

. 3c 

. 18c 

. 75c

Užtimokžjimo kaina:
Chieagoje — paštu:

Metams .......„......-.......... ........
Pusei metų t.................. _......
Trims maneliams ...............
Dviem mėnesiam ..................
Vienm mėnesiui ___ ______

Chieagoje per nešiotojus:
Viena kopija .........................
Savaitei __ __________ ___-

Mėnesiui ---------------- --------- ---

•uvtoajrtoee Valstijose ne Chica©oje

Metams_______ .____________$7.00
Pusei eeetų ___________  8.10
Trims mėueeiams___ ________  1.75
Dviem mėnesiam...............  1.25
Vienam mėnesiui ........................ .75

Lietuvon ir kitar afteieniuese: 
(Atpiginta)

Metams __________________$• ••
Pusei metų ...............  4.00
Trims mėnesiams ......’...... ........... < 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Tarptautini* darbi
ninkų solidarumas.

“Jau senai pastebėtas pas 
klerikalų vadus metodas 
graužimo sau nepatinkamų 
žmonių. Čia Amerikoje jie 
ne kų gali padaryti. Bet 
Lietuvoje jie dažnai perse- 

’lyoja pažangius žmones, 
kurstydami tamsius fanati
kus ant jų, kaipo ‘bolševi
kų, bedievių’ ir tam pana
šiai. Tokį graužimu vartoja 
ir kun. Petrauskas Škotijo
je, kur nori išgraužti Leo
nų Vitkauskų iš Anglijos. 
Jau ‘Vienybėje’ buvo rašy
ta apie tuos dalykus, kaip 
Vitkauskų išėdė iš ‘Išeivių 
Draugo’ redakcijos, ir kaip 
Vitkauskas uždėjo naujų 
laikraštį ‘Anglekasį.’ Vėliau
sias numeris jo praneša, 
kad Petrauskas įskundęs 
detektyvams Vitkauskų ir 
tie klabina Vitkauskų išsi
kraustyti. Na, tokiais dar
bais kunigai garbės neužsi- 
pdlnys.

FRANCIJOS DŽINGOS IR
\ KALIGULA.

Paul Bourget, žinomas fran
euzų rašytojas ir didelis džin- 
gojizmo šalininkas, laikraštyje 
“Echo de Paris” rašo:

*‘šis karas yra tik vienas 
daugelio, kurie bus vedami 
vėliau, kadangi vienu žygiu 
negalima išnaikinti 65,000,- 
OOO vokiečių.”
Bourget, be abejojimo, reiš

kia pageidavimų dklžiumos 
Francijos džiugų. Jis apgai
lestauja, kad negailima vienu 
žygiu išnaikinti visų vokiečių. 
Todėl dabartinis įsiveržimas 
Vokietijon esųs tik pirmas 
žingsnis. Vėliau, girdi, Franci- 
ja turėsianti dar ne vienų kar
tų pulti Vokietijų, kol sunai
kinsianti 65 milionus žmonių.

Senovėje vienas Romos im
peratorių, Kaligula,, apgailes
tavo, kad negalima surasti to
kio budo, kad vie/iu kirčiu 
butų galima visiems žmonėms 
galvas nukirsti. Dabar yra tik
rai žinoma, jog Koligu-la bu
vo pamišėlis. Mums atrodo, 
kad Bourget ir jo šalininkai 
iš džiugų tarpo vargu kuo ski
riasi nuo Kaligulos. Žmonės, 
kurie nori visų tautų išnaikin
ti, vargu gali būti normalus.

NEDARBAS ITALIJOJE.

Italijoje, kaip ir visur ki
tur, siaučia nedarbas. Nedar
bas buvo ypač didelis 1921 m., 
kuomet Vaizbos Buto apskai

kad sujungus xsavo kraštų 
kuoankščiausiais ryšiais su 
Lietuva. Šitam gi tikslui 
didžiausios svarbos turi lie^ 
tuviškų mokyklų steigimas 
Klaipėdos krašte. Be lietu
viškos mokyklos Klaipėdos 
kraštas, kad ir bus “pri
glaustas” prie Lietuvos, ne
bus lietuviškas kraštas.

Chicagos ’ progresyvė vi
suomenė, . atsižvelgdama į 
šitų be galo dideli reikalų, ir 
nutarė savo aukas, sudėtas 
Lietuvos nepriklausomybės

čiavimu buvę 541,775 bedar
biai. Praeitais metais padėtis 
kiek pagerėjusi —- bedarbių 
skaičius sumažėjęs iki 382,- 
000.

Nors fašistai žadėjo žmo
nėms visokių gerybių, bet tik
renybėje nieko nedavė. O tuo 
tarpu nedarbas vis labiau ir 
labiau kankina darbininkus. 
Dabar jau ii tie darbininkai, 
kurie buvo suklaidinti fašistų 
skambiomis /razėmis, vėl pra
deda grįžti darbininkų orga
nizacijas. ^Socialistų vadas Fi- 
iiippo Tifrati sako, kad fašiz
mo kvoįluiys jau pradeda at
slūgti ir-‘'opozicija prieš jį 
nuolat didėjanti. Besitęsianti 
bedarbė ypač atidarė darbi
ninkams akis.

VENGRIJOS SOCIALISTŲ 
KONVENCIJA,

Vengrijos sostinėje, Buda
pešte, įvyko socialistų konven
cija, kuri tęsėsi penkias die
nas. Konvencijos vyriausi obal- 
siai — kovoti už demokrati
nę respublikų ir dėti pastan
gų sukūrimui solidarumo tarp 
I>asaulio darbininkų.

Policija ne karta buvo įsi
veržusi į kcHivencijų ir stab
dė posėdžius, įspėdama susi
rinkusiuosius vengti “išdavin- 
gų” šaliai tarimų. Tai buvo 
pirmas paskutiniųjų devynerių 
metų socialistų suvažiavimas.

duoda Vilniaus, jogei Lietu
va skaito lenkų užėmimų 
neitralinės zonos neteisingu 
darbu, grobimu.

Kaipo šitokia demonstra
cija, tie partizanų mūšiai ži
noma, negali ilgai tęstis; ir 
mes manome, kad jie pasi
baigs pirma, negu amerikie
čių aukos, sudčtbs nedėldie
nį, pasieks Lietuva.

Jeigu tie mūšiai užsitęstų 
ilgesnį laikų, tai jie neišven
giamu budu privestų prie ka
ro tarpe Lietuvos ir Lenki
jos. Dabar yra klausimas: ar 
butų gerai, kad toks karas 
kiltų ? Musų klerikalai gal 
būt mano, kad taip, bet 
mums rodosi, kad karas bu
tų baisi nelaimė Lietuvai.

nepaprastai

nok publikos Ashland Audi- 
toriume buVo apie tūkstan
tis.

Sakysite, kad pernai žmo
nės nebuvo taip sujudę, kaip 
dabar. Bet labai didelis 
žmonių sujudimas buvo tuo
met, kai buvo rengiamas 
antrasis masinis mitingas 
dėl Klaipėdos. Visos srovės 
tuomet p jo išvien, reklama
vimas
smarkus — o kiek tuomet 
susirinko žmonių? Apie 

v — _____ ______ dvylika šimtų, t. y. tiktai Ro-
šventėje, paskirti lietuviškų j kiais dviem šimtais 'dau- 
mokyklų organizavimui 
Klaipėdos krašte. Ir supran
tamas dalykas, kad ji mano, 
jogei tam darbui atlikti tin
ka ne Lietuvos davatkos bei 

kę" pusketvirto tūkstančio &aras su Lenkija ne tiktai zakristijonai, bet mokytojai, 
dolerių aukų Lietuvos šau- sugriautų ir suardytų visa, j 
liams, kuomet “bedievių” su
sirinkime, Ashland Audito- 
riume, esu sudėta tiktai kele
tas šimtų dolerių.

Be to, jie giriasi, kad tiks
las, kuriam eisiančios jų au
kos, esųs labai prakilnus, 
kuomet pažangiosios visuo
menės prakalbose sudėtieji 
pinigai busiu suvartoti “be
dievybei platinti”.

Gerai, pakalbėsime pir
miausia apie aukavimo tiks
lus. Klerikalaf sako, kad, 
skirdami aukas šauliams, jie 
geriausia patarnavę Lietu- bus geresnis, 

i. Iš to išeina, kad Lietu- jie stos už savo

Klerikalų 
bluffas.

Chicdgos klerikalai giria
si tuo, kad pereitu nedėldie
nį jie savo svetainėse surin-

Jau daug kartų buvo šio
je vietoje nurodyta, kad Eu
ropos darbininkai eina iš-jva^« 
vien i

Niekinti šitų tikslų gali 
tiktai fanatikai, o ne blai
vaus proto žmonės. Kiek
vienas doleris, duotas lietu
vių švietimo reikalams at
vaduotame Klaipėdos kraš
te, šimtų kartų daugiaus pri
sidės prie Lietuvos sustip
rinimo, negu pištalietas par
tizano rankose.

Tas faktas, kacfr pereitų 
nedėldienį tapo surinkta 

' daugiau aukų ginklams, ne
kelti savo materialinę gero-! mokykloms, yra apgailė- 
vę ir savo kultūrų. Juo gy- jį^as; bet klerikalai visai, be 
venimas žmonėms Lietuvoje reikalo stengiasi padaryti iš 

tuo tvirčiaus to dideli bluff’ų. Tas faktas 
šąli, tuo sti- rodo klerikalų stiprumų,

ką Lietuva yra atsteigusi 
per paskutinius trejetą-ket 
vertų metų, bet pastatytų 
pavojun ir pačių Lietuvos 
nepriklausomybę!

Taigi prie Vilniaus atva
davimo reikia eiti kitokiu 
keliu. Vilnių, musų supra
timu, atvaduos ne Lietuvos 
ginklai, bet toks Lietuvos 
susitvarkymas, kuris duos 
galimybes Lietuvos liaudžiai

rupus ucuuuiuuuu eina id-. .
vien kovoje prieš Francijos ’ vos išganomas šiandie esųs Iresnė bus Lietuva ir tuo 0 tiktai tų, kad šauksmais 
militarizmų, pasiryžusį su- partizanų rankose. Bet ur didesnis bus norąp Vilniaus Raią, apie kruvinų ko- 
naikinti Vokietijų. Tų mili-.^ai Yra tiesa? .Jtokios nau- 
tarizmo atakų atremti tenka doa ir kiek S^ii Lietuvai pa- 
pirmiausia Ruhro srities įdaryti ginkluotieji partizanų 
darbininkams, kurių pade-j būriai? 
tis yra pasibaisėtina, įsivir- 
žus franeuzų armijai.

Ruhro srities darbininkai 
kovoja su visos Vokietijos 
darbininkų pagelba. Jiems 
padeda taip pat ir kitų šalių 
darbininkai. Gražus tokios 
pagelbos pavyzdys yra Ho- 
landijos profesinių sųjungų 
nutarimas paskirti du ir pu
sę nuošimčių savo iždo sušel- 
pimui vokiečių darbininkų 
Ruhro srityje. Šita auka 
sudaro 150,000 guldenų, o

Jie, tiesa, šioje valandoje 
mušasi su lenkais Vilniaus 
fronte; bet yra aišku, kad 
tie mūšiai yra laikinas da
lykas ir jokios nulemiančios 
reikšmps turėti negali. Bu
tų juokinga manyti, kad to
mis partizanų kovomis gali 
būt išvaduotas Vilnius. Ge
riausiame atsitikime šitie 
ginkluoti susirėmimai gali 
patarnauti tam, kad paro
džius pasauliui, jogei Lietu
vos žmonės geruoju neati-

R
RAULAS KEMEKLIS

Kaip tėčių žeiitės vidaus mi 
materijos visos musės 
K HM*

(Pasaka) )

(Tęsinys)

Sužinojo daktaras Tamošius, kad Lė- 
čiuose darosi didelė košė ir nors supyko 
ant darbininkų, kam jo geriems norams 
už akių bėga, bet tartum pamėgo darbinin
kų judrumų ir liepė mušti telegramas į vi
sus Lėčių dvarus ir kaimus, kad suvažiuo
tų pas jį darbininkai, kad pribūtų ir dva
rininkai —« visiems jieifis darysiąs teisin
ai gala.

Dar nebaigė tos žinios eiti iš Merki
nės — Merkinė Lėčių sostinė, — o jau iš 
visų pusių plaukia darbininkai, paskui juos 
seka dvarininkai ir visi klausia kelio pas 
ininisterį, daktarų pamosiu iš Mackavos. 
Prisirinko žnionių minias, kaip Šidlavoj 
per Sekmines; šnekasi, tariasi ir iš viso 
ko darosi ties ministeriu Tamošium dide
lis kermošius. Darbininkai džiaugiasi, kaip 
geležėlę radę; ponai nusiminę, kaip ku
melės pakasynose.

* * *
Kuomet visi jau suėjo, liepė ministe- 

ris Tamošius vaikščiot sargams po ker
mošių, pusti ožio ragan ir svietui garsint: 
‘'Katrie esat neteisybių varginti ar turit 
kokį prašymų, imkitės jų surašymo ir tuo-

giaus, negu vienų “bedievių” 
mitinge pereitų nedėldienį. 
Kadangi šį kartų minių ūpas 
negalėjo būti taip pakilęs, 
kaip Klaipėdos mitingo lai
ku, tai aišku, jogei klerikalų 
nedalyvavimas ir net jų prie
šinga agitacija nepadarė jo
kio įspūdžio. Jeigu jie ne
būtų kenkę ir butų patys da
lyvavę] bendrame apvaikš- 
čiojime, tai publika butų pa
didėjusi gal būt keliomis de
šimtimis žmonių, o gal butų 
net sumažėjusi, nes reikia 
tiesų pasakyt: yra nemažai 
progresyvių žmonių, kurie 
klerikališkų tauzijimų ne
nori klausyt.

žodžiu sakant,ol'Jeigu kal
bėt apie laimėjiįau^ tai pro- 
gresyvė Chicago^ lietuvių 
visuomenė tikrai neprakišo, 
apseidama savo iškilmėje be 
klerikalų. Ji turėjo vięų tų 
publikų, kuri supranta šito
kių iškilmių reikšmę, ir prie 
to ji parėmė tokį tikslų, kurį 
ji skaito svarbiausiu .

s?

"T*. <.WW—kti <ri T r*

| Redakcijos Atsakymai j
A. žebraičiui. — Eilutės silp

nos, nesuvartosime.
Mrs. P. Indrelis. — Veikale 

“Missing Millions” Unė Balnc- 
kaitė vadovaujamose rolėse ne
dalyvauja, ji ten beveik nei 
nepastebiama. Kokiu vardu ji 
eina aplamai krutamuosiuose 
paveiksluose, mums neteko su
žinoti- Lietuviams butų, žino
ma, daug maloniau, kad ji ei
tų savo tikruoju vantų.

K. G., Roscland. — Plačiau 
apie tai “Naujienose” buvo ki
to korespondento jn-anešta.

K. Bružui. — Mintis butų 
graži, bet šiaip eilutėms daug 
ko trūksta. Taisyti neaipsii- 
mam.

DeKalbos Birbilėliui. — Mes 
nenorėtume “Saulės” Taradai- 
kai konkurencijos daryti- Ne
dėsime.

Kietra Pirmininkui, Amster- 
dam. — Žinutė tuščia. Rašine- 
kite apie svarbesnius atsitiki
mus vietos lietuvių krutėjime.

vų ir t.t. yra lengvinus su
judinti žmonių jausmus, ne- 

žiaus, negu Vii- F aPšvietos reikal« aiškini‘ 
mu.

Jeigu klerikalai nori įkal- 
kad 

” rengimas nepa-

krašto žmonėse dėtis prie ;
Lietuvos.

Bet dar__
niaus klaus/me, gali dabar
padėti _
biam tuvos reikale —' bėti savo pasekėjam 
Klaipėdos klausime. Gink- “bedievių
luotą kova Mažojoje Lietu- vyko, tai mes galime jiems 
voje jau pasibaigė; partiza- ve kų priminti. Pernai kie
ti u

antram svar- 
tuvos

įgouigTnnmi~iū

rikalai dalyvavo nepriklau-uriai, kurie buvo atėję
bdžiosios Lietuvos pade-' somybės sukaktuvių apvai- 

ti ta kovų vesti, jau pasi- kščiojime kartu su “bedie- 
traukė. Koks dabar uždavi- viais”, bet publikos buvo tik- 
nys stovi prieš Klaipėdos tai puspenkto šimto; šįmet 
krašto lietuvius? Jie turi klerikalai ėjo skyrium ir net 
panaudot savo laimėjimų stengėsi visomis jiegomis 
tam, kad kaip galint geriaus sulaikyti žmones nuo “6e- 
suorganizavus savo jiegas ir dievių” apvaikščiojimo, vie-

u s

GRAUŽIMO POLITIKA.

Kad karo metu visokie kle
rikalų agentėliai skundė valdu 
žiai pažangiuosius laikraščius 
bei šiaip nepatinkamus sau 
žmones, — tai visiems gerai 
žinomas faktas. Pasirodo, kad 
klerikalai stveriasi tokių prie
monių ne tik Amerikoje, o ir 
visur kitur. “Vienybe” rašo:

.... ..... ....1 ----- -- --- .
K A ' . R P

jau neškit pas ministerį.” Va ir sukruto 
svietas, kaip skruzdynas; ne tik kiekvie
nas kumietynes, kiekvienas beveik žmo
gus nešė savo vargų ir dėjo prieš veidų 
naujo valdovo. Ir susidarė tų vargų-r ei ka
lų visa krūva — tiek Lėčiuose keršto buvo, 
— aukščiau ministerio galvos. Nusigando 
daktaras Tamošius ne raštų raudonos, ar 
daugybės, bet bylų painumo ir dėl teisin
gumo sukvietė jas rišti departamentų di
rektorius, darbo inspe'ktodiuis, mijlicijos 
vadus, švento Juozapo delegacijų. Ir susi
darė tuo budu Darbo Federacija <Jarbo 
klausimams painiot. Dirbo dvi kiauri die
ni; dvi tamsi nakti ne vieni bemiegant gal
vojo, kaip išvengus streakųrbuoitų pavo
jaus ir vis tik pagavus teisybes galų. O tie 
darbo santykiai taip susipynė, kaip sužė
lęs karklynas, arba kaip taršytų siūlų ka
muolys. Net ėmė ministerio Tamošiaus 
širdį gelti skaudulys ir nerimas varyti. O 
tos musės, sakyti, kaip piktos dvasios:

tom rankom vartytum. Tik įsakytum, sa
ko, o jau 'bus padaryta. Ir nesiklausk nie-' 
ko kito, darbininkų klausimų rišant, kaip 
tik manęs. Sakau iš širdies: darbininkų 
norai — kiauras maišas; nors truktum jį 
kišant visokių malonių, niekuomet nebus 
pilnas, šalin atidek savo norus kilnius 
veikti geruoju ir inikis sragumo. Paklausk 
ministerio Teisingumo, jei manim netiki, 
arba Žemes Ministerijos, — tų patį pasa
kys.

Patiko daktarui Tamošiui vado Ra- 
rabošiaųs kalba ir tuojau pasiuntė kviesti 
Žemės Ministerijų darbo klausimu tartis. 
Nespėjo daktaras Tamošius darbo inspek
torių išbarti už vėpllumų ir pradžiugusių 
savo jiiifJSuJ^sŲva'ldyti', o jau žemės Minis
terija, sakyti, stovi duryse ir rusčiu balsu 
klausių:

—iKam, sako, drauge Tamošiau, da
rai darbininku kermošių ir dvarininkus 
baugini? Pabėgs, sako, dvarininkai, pasi-

syti, sustingo ranka vargam gesyti, užsi
vėrė širdis geriems norams.

Išlydėjo jis Žemės Ministerijų, o dar
bininkams liepė duot žinių, kad atsiųstų 
delegacijų į raštinę išklausyti jo paskuti
nio žodžio. Nespėjo daktaras Tamošius 
prie nuobodžios kalbos pasiruošti, o jau 
trys darbininkai, trys vargo karininkai 
stovi prieš jį ir kaip lendrės ‘linguoja. Rūs
čia pažiurėjo daktaras Tamošius ir šiaip į 
darbininkus tarė:

—Nesuprantu, sako, kų jums dvari
ninkai padarė, kad jiems bulves sušaldėt, 
o dabar norit ir duonų suvalgyt. Aš, sako, 
kaipo kril^ščionis-demokratas, nevažinėj u 
ponų ratais, bet ir nesu bolševikų pakali
kas. Kaipo tikras katalikas, kviečiu jus, 
sako, savo godumų pažaboti, krikščionių- 
demokratų partijon įstoti ir gyventi, kaip 
Dievas prisakė. Ba, sako,, jau sužinojo len- 
kai-žvairaakiai, Anglų karalius Šilingas ir 
Amerikos prezfdentas Vilingas, kad jus

partamentų direktoriai lupas pravėrę pa
žiurėjo į darbo inspektorių, b nekaltos 
Magdalenos tarnaitė net persižegnojo.

Nei nepajuto daktaras Tamošius, kaip 
iš sužeistos jo krutinės išsiveržė žodis pas
kutinis: “von” — ir ajjalpo. O žodis pa
skutinis, nors trumpas, krito salėn kaip 
griaustinis ir padarė didį stebuklą. Visos 
musės, tas bolševizmui platinti slaptas pa
būklas, kiele jų salėj buvo ir aplinkuj ore 
lakiojo — visos žuvo: be žado žemėn par
krito, kojeles pastipeno, ir kuomet iš ry to 
sargai atėjo sales šluoti, nė viena nebegy
veno.

(Bus daugiau)

Meva

Kukuos.
nutupdamos jam ant kaktos, vis kartoja -bks vieni darbininkai, tai iš ko juos pe

nėsi? Prieš tave, sako, nesigirsiu ir nepri
dėsiu, bet pats žinai, kokia sunki padėtis. 
Rudenį, sako, pasėjau rugių, kiek turėjau;

drųsiai: “Žinoma, nieko nebus! žinoma, 
nieko nebus!”

Užkaito ministerio širdis, ir laukia
progos', bent ka priešingo išgirdus, pulti pir
mutinį drąsuolį. Nors darbo inspektoriai 
dirbo uoliai Jr širdingai galvojo, bet nusi
gando ir tartum susitarę akimis sustojo 
ties milicijbs vadu, Barabošiu Virvele: va
dinasi, gelbėk nuog viso pikto, širdek. Ir 
ne veltui padarė. Barabišius žinojo kelių 
kiekvienos “našalstvos” širdin. Negi veltui
jis penkerius metus klojo patalų guberna-
toriui Serdity ir jam papades kasė.

Pažiurėjo vadas Barabošius drųsiai 
daktarui Tamošiui į šviesias akis ir taip 
tarė: 1

—Negi tam, sako, tave valdžia padarė 
ministeriu, kad tas brudnas popieras bal-

buntų pakėlėt ir man pasakė: jei, sako, 
Tamošiau, nesuvaldysi tų karštakošių ir 
neišvaikysi jiems bolševizmo iš kaktos, ne 
tik pepripažinsim Lėčių nepriklausomybės

Kaip sapnas bebado, kaip sapnas sunkus 
Sukaustė švitimų rukai.

Su saule, su žvaigždėms užgeso dangus, 
Ir merdi sustoję laikai.*

o kai reikėjo nuimti, supioviau, sako, tris 
rugių varpas, tris dirses ir trik smilgas la
bai ilgas, bet negrūdingas. Tai\iš ko bu
čiau miclaširdinga ir duočiau ^darbinin
kams dideles ordinarijas? Tat jeigu, sako, 
tu, drauge Tamošiau, užvirsi košę, atmink, 
kad pats jų ir suvalgysi, — atiduosiu, sakcg' 
tau visus dvarus ir dirbk juos, sveikas, su

de fąkto, bet atplauks Liepojun anghj lai
vynas, išgriaus visus kumietynus ir ati
duos Lėčių žemę lenkams valdyti. Iš to 
matyt, koks didis gresia Lėčiams pavojus. 
Dėlto nurimkit.
/ Suprato darbininkai, kad ministeris 
laiko pusę dvarininkų ir iš gailesčio nesu- 
sivaldę tiesiai jam taiko:

Diena be švitimo, naktis be tamsos, 
Šaukimai sielos be aidų...

Paskendo pasaulis ruknos kurtinuos — 
Man liūdna, baugu ir graudu.

savo Darbo Federacija. —Visokių baikų, sako, mums savas
Nuo tokių racijų vėl aptemo daktaro 

Tamošiaus veidas, bet ir ''rūstumas širdį 
užgavo: kam kumiečiai sustreikavo ir kam 
jie be soties.

Ir virto jiems Tamošius iš tėvo pa
mote: apkurto jo ausys skriaudom klau-

*■ klebonas prisako bažnyčioj. O jei tamsta 
pakvietei mus tyčia mulkint, tai neaušink 

' be reikalo sau burnos, nes mus apgauti 
esi, sako, perdurnas.

Pašako iš vietos daktaras Tamošius, 
puolė prie atstovų vadas Barabošius; de

Lyg baugiosios šmėklos, siaubūnai pikti 
’ Subėgo iš amžiiį nakties
Rukai žilasparniad tylų užkeikti,

Kad ^erti gyvybę butiesi

Diena be švitimo, naktis be tamsos, 
Šaukimai sielos be aidų...

O saule auksino, ruknos kurtinuos
Man liūdna, baugu ir graudu!



■nsn

Viso

kevičiui

1112 West 35th Street

Chicago, Illinois

Turtas daugiau kaip $7,000,000.00

vartoti
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Jus galite pirkti $1000 vertės Certifikatą dabar už 
$820 ir gausite $1000 prabėgus penkiems mot. laiko.

Įtrink 
odą iš

oinigų dabar per musų 
a pinigų siuntimu skyrių.

$1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

JAUNŲ LIETUVIŲ SOCIALIS 
TŲ LYGOS VAKARĖLIS.

fc»nier\
AsMandAv

Vienas garsiausių amerikonų gimė vasa 
rio 22,1732. .

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymo mene

THE HOtfcE o/ 
3REATER WUAJE£

PILIEČIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS.

The United States Government Savings System 
Treasury Department, Washington, D. C.

Kaipo vadas Suvienytų Valstijų armijos 
jis laimėjo mūšį Neprigulmybės ir bu
vo išrinktas pirmutiniu Prezidentu Su
vienytų Valstijų Respublikos. Jo gimi
mo diena, vasario 22, yra nacionalė šven
te ir šis bankas bus uždarytas visa dieną 
rytoj. \

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

7/į<? Sbtrfft SYdėk 1 
Gredtest Department Store

laiškai neturi ir ji susideda tik iš 
į — vieną kur jus rašote, o 

kitą atsakymui. Šalę to, yra tuoj pasako^ 
ma į kiek laiko rašyti žodžiai bus nusiųsti.

Perkant tokia kaina Turto Taupymo Certifikatus 
jie atneša apie keturis nuošimčius pelno į metus. Jei
gu jums reikės pinigų pirmiau negu prabėgs 5 metai 
laiko jus galite išmainyti Certifikatus bile kada, to
kia kaina kiek jus mokėjote: kas reiškia kad jus 
gausite apie tris nuošimčiais už jūsų padėtus pinigus.
Certifikatai yra užregistruoti Turto Departamente 
Washingtone; tas apsaugoje savininką praradime 
savo pinigų. Klauskite jūsų pašto viršininko apie 
Turto Taupymo Certifikatus arba rašykite į:

Evening and night rates for “station- 
to-station” calls ase lower than day 
rates. From 8:30 p. m. until midnight 
the evenįng rate of a little over one- 
half the day rate applies. From mid
night to 4:30 a. m. the night rateof about 
one-fourth the day rate is in effect.

TURPO Padeda Apsi- 
isaugoti nuo Posargų

RECEIVERIS JAU IŠSIKRAU 
STĖ Iš LIBERTY LAND 

CO. OFISO.

Mes norime, kad Naujienų skaitytojai ateitų 
į musų sensacinį

jis užsibaigs pėtnyčioj! Nepraleiskite šio puikaus bar- 
geno pasiūlymo. Šimtai 19c. bargenų yra visoj musų 
krautuvėj, kurie laukia jūsų. Ateikite anksti dėl geres

nio pasirinkimo.

Simptomai parcisKią 
akių ligas 

Ar jum? skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja ? 
Ar yra uždegtos ? 
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta? 
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius tai

kus?
Ar atmintis po truputi mafija?
Ar akys opios Šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltia akyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų ?
Ar turit kataraktą? • 
Ar turit žvairas akis?

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

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

Jus galite pirkti $100 vertes Certifikatą dabar už $82 
ir gausite $100 prabėgus penkiems metams laiko.

Deb-
Socialistų Parti- 

kad jis atva- 
Chicagon ateinantį 

vasario 22 die- 
kuriame Debsas 

pribusiąs 5:05 va-

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY

Sočiai Calls By
.■ Long Distance
Turėkite susinėsimą su jūsų draugais ki
tuose miestuose su pagelba Bell Long 
Distance (tolimesnio pašaukimo) telefonų 
systemos. ■
Long distance telefonų pašaukimai turi 
tokią ypatingą žymę, kurios nei privati- 
niai l__ 
dviejų raidžiu

“N-nų” 42 m. straipsny 
“Kaip komunistai ardo darbi
ninkų draugijas” vienoj vietoj 
išspausdinta, kad žydų “Ar- 
baiter Ring” draugija savo iž
de turinti šimtą inilionų do
lerių pinigų, vietoj šimtą 
milionų turėjo būt vieną mi-

YELLOW CAB KOMPANIJOS 
PELNAI.

Chicagos Yellow Cab kompa
nija paskelbė raportą už 1922 
metus. Raporte paduodama, 
kad pereitais metais kompani
ja turėjo gryno pelno $1,773,-

KLAIDŲ ATITAISYMAS. I JAUČIAMA SAUGU 
- ♦ MAS VARTOJANT 

SWAMP-ROOTA.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPBACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas:

A ntradienio “Naujienose” 
Lietuvių Rateliuose įsiskverbė 
Zeeeriš'ka klaida. Pirmos žinu
tės aintgaJvis sustatytas: Iš 
Vieškeliečių kliubo darbuotės.” 
Vieton “Vieškeliečių”, turi bū
ti “Viekšniečių.” z*

Dabar yra laikas jums pagelbėti jūsų 
žmonėms Lietuvoje jų kovoje už būvį. 
Siųskite jiems 
gerai sutvarky

susišlapinimą, dusuli ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai. \
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Rcosevelt 8185
Valandos: 1:00 iki 9 p. m. Nedėlloj 

9 iki 12 a. m.

Tel. Yards 1138
Į ITA^LEY ’ P. 

MAŽEIKA
JRABORIUS IR 
Balsamuotojas
Turiu automo- 

-ilius visokiems- 
ei kutams. Kaina 
nueinama.

3319 Auburn
Avė., Chicago.

Dr. Natalija Žukauskas 
Naprapath

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

943 W. 33rd Place
Tel. Blvd#Ū313. Patarimai doyuuui 
Valandos'nuo 2 Iki^^vaTvakare.

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

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BJRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

v A. BARTKUS, Preš.
1619 W. 47th St., Tel. Boulcvard 7101,1892. Chicago.

JLS. Lyga yra nutarusi su
ruošti draugišką vakarėlį, ku
ris įvyks kovo 10 dieną, Mildos 
svet.

Teko sužinoti, kad vakarėlio 
programas bus labai įvairus- 
Turiu priminti, kad ebieagie- 
čiai lietuviai dar nepamiršo ko
kius smagius, linksmus ir drau 
giškus vakarėlius suruošdavo 
minima organizacija seniau. 
Tuose vakarėliuose musų jau
nimas turėdavo puikiausius lai
kus pažaisti, pašokti, pasišne
kučiuoti ir arčiau susipažinti, 
žodžiu, tokius vakarėlius jau
nimas skaitlingai lankydavo ir 
smagių smagiausiai praleisda
vo laiką.

Reikia tikėtis, kad Lygiečiai 
tokį jau vakarėlį suruoš ir ko
vo 10 d. Nėra mažiausios abe
jonės, kad vakarėliu susirinks 
skaitlingas jaunimo būrelis; 
ateis vaikinui, ateis merginos, 
—tenai bus visas lietuvių pa
žangusis jaunimas. Taip, vaka
rėlis bus smagus ir mes visi jį 
atlankysime — eidami vakarė
liu atsivesime draugus ir drau
ges. Nė viekas nepraleiskite 
progas atsilankyti. —Kąralune.

JUS’ AKYS
Yja jums brangesnės už viski). Neapleis

kite jų. Jeigu turi kokią akių kliūti, t«»- 
met ateik pas mane pasitarti.

DR. SERNER, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)

3315 So. Halsted Si., Chicago, III.
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 9 

Ncdėliomis nuo 10 iki 1. Tel. Yards 0682

A. L. P- D. nors jaunute, 
bet to nežiūrint jau pasirodė 
ir scenoj. Vasario 11 d. turė
jo puikų balių su perstatymu 
O. S. S. arba šliubinę. iškil
mę; taipgi turėjo dainų ir mu
zikos gabalėlių.

— Vargdienėlis.

Vienas geriausių/apsisaugojimų, vartotų epidemijos laiku pernai, buvo 
Tūrpo, kuris yra sudarytas iš senojo laiko vaistų, tarputyno, mentolio ir 
kamparo tepuklo pavidale. Daugelis gydytojų vartoja ir pataria 
Turpo.

Įtrauk truputį Turpo j nosį kelis kartus j dieną apsisaugojimui.
Laukutinis tepimas išvarinėja sutenūjimą podaromą posargų.

Turpo j krutinę, kaklą, po pažąstėmis ir tarppetėj. Tas sustinvulųios 
varydamas kraują į paviršj ir taip padės išvarinėti kraują. Tas taipgi pa 
gelbės apsaugoti nuo pneumonijos. Nusipirk Turpo slojikėlj pas savo aptie 
kininką. . "

Įdėkite savo pinigus į Turto Taupymo Certifika
tus. Jie yra išleisti Suvienytų Valstijų valdžios ir 
yra geriausiu investmentu pasaulyje šiandien.

Po to kaip J. J. Bagdonas 
pralaimėjo jo užvestą bylą 
prieš Liberty Land and Invest- 
inent Co. dėl laikinojo receive- 
rio,/pagal apeliacijų teismo įsa
kymo "receiveris turėjo apleisti 
kompanijos ofisą.

Vakar receiveris (/Gldman 
atidavė Liberty Land kompani
jos viršininkalns visą jos tur
tą ir knygas, ir išsikraustė iš 
kompanijos ofiso.

Liberty Land Kompanijos 
viršininkai sako, jog jie greitu 
laiku šauksią visuotiną šėrinin- 
kų susirinkimą, kuriame bus 
išrinkti nauji direktoriai ir bus 
apspręsta kompanijos ateitis.

Jus galite pirkti $25 vertes Certifikatą dabar už 
J20.50 ir gausite $25 prabėgus penkiems metams laiko

REIKALAUJA MIRTIES 
BAUSMES.

Kriminaliniame' teisine pra
sidėjo byla trijų žmogžudų, 
kurie pereitą rudenį nužudė 
Joseph Lamis, stambų automo
bilių verteivą- Wm. S. Stewart, 
valstijos prokuroro padėjėjas, 
reikalausiąs visus tris pakarti. 
Morris Bogoslauskis prisipaži
no prie kaltės. Kiti trys — O’tto 
Christensen, Wm. zCramer ir 
Larry Ileffernan — laukia tei
smo nuosprendžio.

Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHARMACY
i Yra naujai uždėta lietuvių 

vaistinyčia 
(Aptieką)

Kurioje gausite tik geriausias 
gyduoles

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

5,000 darbininkų metė darbą.
Šiandie, 10 vai- ryto, sustrei

kavo penki tūkstančiai rubsiu- 
vių — vyrų ir moterų —■ švar
kų dirbėjų. Streikas apima 
pustrečio šimto rūbų siuvimo 
dirbyklų Chicagos mieste. ,

Streiką nutarė paskelbti jun
gtinės tarybos Cloakmakerių 
Unijos, kuri laikė speciailinį 
susirinkimą užvakar vakarą. 
Bubsiuviai reikalavo didesnių 
algų ir trumpesnių darbo va
landų, kas darbdavių buvo ka
tegoriškai atmesta, švarkų dir
bėjų sutartis su rūbų fabrikan
tais pasibaigė kelios Savaitės 
atgal. Unija iš savo pusės dėjo 
didžiausių, pastangų išvengti 
streiko, bet 'be pasekmių.

DISCIPLINUOS KONDUKTO
RIUS IR MOTORMENUS.
Guy A. Richardson, naujas 

gatvekarių kompanijos vice 
prezidentas, žada būti labai ge
ru pasažieriams. Pasak jo, vi
si konduktoriai ir niotormenai 
busią instruktuoti sustoti ant 
kampų paimti pasažierius. Tie, 
kurie nesustosią, busią' tinka
mai disciplinuoti.

Jis yra didelis padėjėjas ganftai su
mažinti ir pergalėti inkstų, kepenų ir 
pūslės ligas.

Prisiektinis tyrumo pareiškimas su 
kiekviena Dro Kilmei Swamp-Rooto 
bonka.

Jei reikalauji vaisto, turi turėti ge
riausią. Pardavinėjama visuose aptia- 
kose dviejų dydžių bonkose, vidutinio 
ir didelio. .

Tačiau, jei norėtum pirma paban
dyti šitą didįjį preparatą, prisiųsk de
šimts centų Dr. Kilmęrj & Co., Bing- 
hamton, N. Y., o ga^Lpavyzdinę bon- 
ką. Rašydamas nepamiršk paminėti 
Šito laikraščio.

$6.03 
luoti ad. Kaza- 
pasiųs ''kur rei-

Suprantama, jautiesi esąs saugus, 
kuomet žinai, kad vaistas, kurį ren
giesi vartoti, yra absoliučiai tyras ir 
neturi jokių kenksmingų, ar paprotį 
įvarančių gyduolių.

Tokiu vaistu yra Dro Kihnera 
Svramp-Rootas, inkstų, kepenų ir pūs
lės Vaistas.

Ta pati tyrumo, stiprumo ir pui
kumo norma yra išlaikoma kiekvie
noj Swamp-Rooto bonkoj.

Jis yra moksliškai sudarytas iš 
augmeninių žolių.

Jis no/a stimulas ir yra imamas 
šaukšteliniais ymiais.

Jis nėra rekomenduojamas nuo vis-

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Draugija įaikė savo susirinki
mą vasario 18 <1. Tarjp kitko 
atminė ir Lietuvos Respubli
kos 5 metų Nepriklausoįnybės 
šventę, todėl jos labui nariai 
paaukavo Lietuvos šauliams 
sekančiai:

L- Getautas ..........
F. švelni s ............
A. Kazakevičius .
K. Jokšai, ............
Wm. -Zaksas ........
C- Rėksi i s (6 metų

inerg.) ...............
Smulkių aukų ...

SERGANTI ŽMONES
Jeigu jus kenčiate per metų eilę ir negalite gauti palengvinimo pagelbos, tai 
gal būt todėl, kad jus gydė nuo netikros ligos. Nėra abejonės, kad jūsų 
kraujyje ir kūne yra daug nuodų, kurių negalima prašalinti vien tik su pagel
ba gyduolių. Jūsų stovis gal būt reikalauja speclalio serumo arba vaccinė. 
Nešvarus kraujas nustoja'stiprumo, svarumo, suteikia abelną nusilpnėjimą; 
iš to atsiranda insonfcnia ir tt. Jūsų kraujas ir šlapumas privalo būti gerai 
išegzaminuotas. X-ray egzaminavimas pasako teisingai kur Jūsų liga ran
dasi. Specialia gydymas privatiškų ligų.

DR. J. VAN PAING, 3101 SO. HALSTED ST., KAMPAS 31 GATVĖS
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare. \

TAL MAMFACmiNG 
DISTRICT BANK

Jūsų pinigai ‘ bus apsaugoti
kuomet jys pirksite

Turto Taupymo Certifikatus

O nelaime! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Raffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Raudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal- 
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ii’ žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptickose, arba priaiųs- 
kite 75c. tiesiai į labaratorijp.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

E. Debsas atvažiuoja
Dalyvaus apvaikščiojime 
Washingtono gimtuvių.

iScndlis Eugenius 
sas pranešė 
jos sekretoriui 
žinosiąs 
kdtvirtadienį, 
ną. Trūkis, 
atvažiuos, 
landą vakaro, Polk gatves sto- 
tin, Polk ir Dearborn gatvių.

Oficiali nis komitetas pri
ėmimui Dėbso susideda iš ipon- 
kių moterų, . Socialistų Parti
jos darbuotojų.

Nuo to laiko, kai Wiiiiam 
Curnnea tapo Socialistų Parti
jos kandiduotas į majorus, se
nelis Debsas akyliai tėmyjo 
kampanijos prireogimą Chi- 
cagoj. Cunnea ir Debsas yra 
seni ir artimi draugai.

Debsas nori dalyvauti ap
vaikščiojime pirmo Jungt. Val
stijos prezidento Jurgio Wash- 
ingtono gimtuvių. Tą (Įįeną 
vakare Debsas dalyvaus dve
juose svarbiuose susirinkimuo
se, į kūrins bus įleidžiami tik
tai ’ Socialistų Partijos nariai.

Pirmas susirinkimas bus 
banketas, kuriame dalyvaus 
visas Chicagos miesto kampa
nijos. komitetas, susidedantis 
iš šimto asmenų. Laike ban
keto senelis Debsas pasakys 
prakalbą temoje “Pamokos 
Jurgio Washingtono.” Po ban
keto bus antras susiriinikimas, 
kuriame galės- dalyvauti tik as
meniniai padiviesti partijos na
riai. } , -t ’

Eugenius V. Debsas ir Wm. 
A. Cunnea pasirodys viešai 
atidaryme kampanijos Ashland 
Audi tori ūme, vasario 25 die
ną, vakare.
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Gimimai
Chicagos Sveikatos Depar

tamente įrekprduoita š|ie gi
mimai lietuvių šeimynose:

Jos. Bilis, 2259 West 21 
sausio 20.

Edvard Apalinskis, 3615 S.
Hoyne Avė., saus. 20.

Josephine Martinkus,
S- Sangamon St., saus.

Wi'lliam Stokis, 1336 
dale, saus. 26.

John Stonis, 2037
St., vas. 3.

Dorothy Armurius,
70 St., vas. 5.

Bemice Maculis,
Richmond, vas. 5.

Tadeušas Pinkus,
Hcrmitage Avė., vas. 4.

Mary Laivrimavicz, 4410 S.
Hcrmitage Avė., vas. 14.

1343

Edm-

Ruble

510 West

4103 S.

3754

MAJESTIK TEATRAS.

Puikus programas yra su
rengtas nuolatiniame vod'evy- 
liuje .Majestik Teatre, kuris 
prasidėjo nedėlios dieną, vasa
rio 18, ir tęsis visą savaitę.

Puikiausia programo dalis 
susideda kvintetas iš praeities 
į kurį įeina artistai: Charles A. 
Ixxlcr, Katarina Mareo, Henry’ 
Bartlet, May Hoey ir Francas

Labai puiki .koinedija-škicas 
perstatomas per Faber and Mc- 
Gowan. WiH J. Ward dainuoja, 
groja pianu ir sako kupletus. 
Yra elektriška novelty vadina
ma “Gurrent of Fun.” Mack 
ir C. Velmar, šoka ir dainuoja 
komediją-škicą. Norris’ Pa
vasario Follies, tai yra puikus 
žvėrių perstatymas. Billy

ir Hippon buo, japonietis dai
nininkas, šokėjas ir džiuglcris.

Apart to dar yra labai žin
geidus krutomi paveikslai. /

Pr a nešimai
Kas, ką, kur kaip ir 

• kada rengia, veikia 
ar kviečia.

EUGENE V. DEBS, garsus darbi
ninkų vadas, ir JVILLIAM A. CUN- 
NEA, socialistų kandidatas i Chica
gos miesto majorus, kalbės milžiniška
me maęsmitinge Ashand Aud.torium, 
Van Burert st ir Ashland Blvd., sek- 
madienjj vasario 25, 8 vai. vak. Bilie
tus iš anksto galima gauti “Naujie
nų” ofise, po 40 centų (prie durų rei
kės mokėt 50c.). Nepraleiskite'pro
gos.

IZIDORIUS ZINIUS
Mirė 1923 riv., vasario 19 d., 
vai. ryto, mirė nuo plaučių už
degamo, kūnas pašarvotas 2 
Broadvvay, Melrose Park. 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.
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SIMANAS IGNATAVIč
Mirė vasario 19 d., 1923 m. 6 
vai. iš ryto, 49 metų amžiaus. 
Chicago ligonbutyj. Paeina iš 
Kauno rėd., Raseinių apskr., 
Kibiškių sodos. Amerikoje iš
gyveno 26 metus. Paliko dide
liame nuliudime sūnų Antaną 19 
metų, Charlj 18 metų, 3 pusese- 
res ir 3 pusbroliai Ame
rikoje ir vieną seserį Lie
tuvoje. Simanas gyvendavo 
6600 Maryland Avė. La dotu- 
vės įvyks ketverge vasario 22, 
1923 rr?.x8^30 vai. iš ryto į šv. 
Jurgio bašbiyčią, o iš ten į šv. 
Kazimiero Kapines. Kūnas pa
šarvotas po num. 3314 Aubum 
Avė. Lmdotuves ves graborius 
Stanislovas P. Mažeika. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti 
alidotuvėse. Nuliūdę sunai

Antanas ir Charlis.

Indiana Harbor, Ind. Prakalbos 
bus utaminke, vasario 20 d. 7:30 vai. 
vakare, Cotrin Housc Hali, 138 Deodor 
St. Temoje: “Ar žmogų.-; turi dūšią”. 
Taipgi bus rodomi paveikslai. Kvie
čiame visus j prakalbas.

Jonas Lodinąs.

ANT REN'DOS 7 kambarių 
Plotas iš visų pusių šviesus ele
ktra maudynės karštas vanduo 
garu apšildoma. Naujai viskas 
ištaisytas, kreipkitės: 1 lubos

\ 3256 So. Union Avė.

MOTERŲ

Roseland. — Liet, švietimo Dr-ja 
rengia prakalbas soredoj, vasario 21 d. 
7:30 v. v., Strumilo svet., 107 ir Indi
aną Avė., temoj: “Kun. Lapelio skel
biamoji meilė ir policijos buožės”. Vi
si atsilankykite. — Komitėtas.

Wets Side. — Paveiksluotos pamo
kos vyrams apie lyti bus trečiadienyj, 
vasario 21 d., Medažio svet., 2244 W. 
23rd Place, 7:30 vai. vak. Vyrai ne- 
jaunesni 18 metų kviečiami nepraleisti 
šių pamokų. — Ateikit kuoskaitlin- 
giausia. įžymiausi Chicagos lietuviai 
daktarai aiškins ir sykiu paveikius ro
dys iš lyties mokslo. Kviečiami tiktai 
vyrai.

“Aušros” Sp. B-vė ir “Gydytojas”

North Sidės Draugijų Sąryšio dele
gatų palaikymui Viešojo Knygyno su
sirinkimas bus ketvirtadienį, vasario 
22 d., 8 vai. vakare, 1822 Wabansia 
Avė. Visi delegatai meldžiami atsi
lankyti, .nes turime neužbaigtų reika
lų svarstyti. Sekr. K. Shaikus.

Draugystė šv. Stanislovo Vysk, ir 
Kank. ruošia apvaikščiojimą liepos 15 
d., paminėjimui 20 metų gyvavimą 
draugijos. Apvaikščiojimas bus Pa- 
radishe Hali svet., prie 51 ir Robey 
gatvių. Prašomo kitų draugijų nieko 
nerengti tą dieną.

P. Puteikis, sekret.

Roseland. — Eugene V. Debs, senas 
darbininkų kovotojas, kalbės Roselan- 
de panedelio vak., vas. 26 d., K. of P. 
svetainėje, 11037 Michįgan Avė. Pra
kalbas rengia Soc. partija 9 vvardo, 
Italų Soc. part. ir L. S. S. 137 kp. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

Pranešimas
Pranešu automobilių savinin

kams, malio pažįstamiems ir 
draugams, kad aš parsikėliau į 
Palace garage, 724 W. 19th St. 
vesti naujai uždėtą Palace 
Service Station.

Šita įstaiga P. S. S. bus pa
švęsta visokiems automobilių 
reikalams. Taisymui didesnių ir 
mažesnių automobilių, carbora- 
torių, ignition, lighting ir gene- 
ralė overhouling. 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.

Alės esam prisirengę duoti tik
rą ir teisingą patarnavimą vi
siems kostumeriams musų spe- 
ciališkumas sustabdyti pumpavi- 
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- 
dinimą.
PALACE SERVICE STATION

A. A. VASILIAUSKAS.
Vedėjas

724 W. 19th St.
Tel. Canal 0658

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PA-TIEŠKAU 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- 
tuvos. Malonėkite veikiai atsišaukti 
arba kas nors kitas praneSkite.

TJUDVIKAą SAUNORIUS 
1355 W. 47th St., Chicago, III.

.■.■■"■"■LJJ .- L--------------- ! ---------i;L-.1;

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos, 

tarp 18 ir 35 meti} amžiaus. Geisti
na, kad butų pamokinta, nes aš esu 
pusėtinai pamokintas ir 33 metų am
žiaus. Visos merginos kurios mylite 
laimingą gyvenimą, atsiliepkite, atsa
kymą suteiksiu kiekvienai. A. S. Pet
raitis, P. O. Box 239, Aurora, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
INCOME TAXOS

Sulig Amerikos valdžios įstatų, 
kiekvienas darbininkas, biznierius, ar 
profesionalas, vedęs ir gyvenantis su 
savo žmona, jei pereitą metą uždirbo 
$2000.00. o nevedęs $1000.00, turi iš
pildyt;! Taxų blankas. Neišpildę Taxų 
blankų iki 15 dienai kovo šių metų ga
li būti baudžiami nedaugiau $1000.00 
ir 25% viršiaus Taxų.

Dabar yra laikas pildyti minėtas 
blankas nelaukiant paskutinių dienų 
kada tūkstančiai žmonių apgulę ofisą 
laukia.

Kurie patys nemokate bankų išpil
dyti kreipkitės pas

A. OLSZEWSKI, 
3235 S. Halsted St., 2nd floor

A. Ols?.ewskis išpildo taxų blankas, 
daro įgaliojimais (doviemastis), parū
pina pašportus, parduoda laivakortes 
ir siunčia pinigus Lietuvon.

(IEŠKO kambariu
JIEŠKO

Kambario Cicero apielinkėj.
Kreipkitės

J. ZALUMSKIS, 
4421 So. Artesian Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
. ANT 

vienam ar dviem 
Kambaris šviesus 
valgiu ar be valgio.. Kreipkitės 
į Naujietiių skyrių.

3210 So. Halsted S t. No. 7

RENDOS kambaris 
vaikinam, 

elektra su

ANT RENDOS gražus kam
barys garu šildomas maudyne 
ir kiti parankamai- Telefonuo 
kitę vakarais po šešių.

Tel. Yards 0632

JIESKO: DARBO
PA J IEŠKAU darbo esu prity

ręs^ bučeris, norėčiau pasto
vaus darbo, kailbu lietuviškai, 
Angliškai, Lenkiškai, Rusiškai 
ir suprantu Slavokiškai. Gali
ma kreiptis laišku, A. C. 1946 
N. Girard Avė., Chicago, III.

REIKIA OARBIItilIKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA 2 operatorių, 1 prese- 
rio ir 4 finišerkas prie kelnių. 
Atsišaukite tuojaus

1950 W. 63rd St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

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

6 floor

REIKIA merginų ir moterų 
16 metų amžiaus ir senesnių. 
Šviesi ir švari dirbtuve. Paty- 
rymas nereikalingas. Asemble
rių, pakuotojų, inspektorių ir 
]>atyrusįų nitavotojų. Nuolat 
darbas- Gera 'alga. Ateikite pa
sirengusios į darbą.
ECONOMY FUSE & MFG. CO.

2717 Greenview Are. e
Block West of Setrthpert Av.
Block East of Ashland Avė.

a t Diversey Parkvvay

1
1

REIKIA merginų 16 metų 
amžiaus ir senesnių lengvam 
dirbtuvės darbui. Galima išsi
dirbti gerų algų ateity. Atei
kite pasirengusios į darbų.

AMERICAN CAN CO., 
3951 So. Canal St.

4 blokai į vakarus nuo 
Wentworth Avė.

REIKIA
Patyrusių moterų pardavėjų. 

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

3645 So. Halsted St.

REIKIA moterų lengvam dirbtu vis 
darbui. 8 valnados į naktį. * 5 naktis 
į savaitę. Gara alga. Langvaa dar
bas.

CHICAVO VETRECUS ENAME1/ 
PRODUCTS CO.
1421 S. 55th St.

REIKALINGA PATYRUSI 
Veiterka į švarią restauraciją 
dirbti.

Kreipkitės:
3815 Cottage Grove Avė.

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

1607 W. Garfield Blvd.

REIKIA moterų pakavimui ir 
mašinų operavimui./ Išmokin
sime kaip operuoti. Gera alga 
kol mokinsitės.

American Cutlery Co.
764 Mather S t., netoli Halsted

DARBININKŲ į dirbtuvę, iš
važinėtoj ų, mašinistų pagelbi- 
ninkų. Daug darbų dirbama 
nuo štukų. Patyrimas nereika
lingas.

Ateikite pasirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO.
2840 Archer Avė. t

PARSIDUODA galiūnas geroj vie
toj arti prie dirbtuvių ant kampo 5266 
Federal St., 4 kambariai dėl gyveni
mo. Renda $40 į mėnesį. Priežastis 
pardavimo liga. Tel. Kenwood 2467, 
klauskit Petcr arba Rulevard 8161, 
klauskit Ale\’.

PARDAVIMUI namas, 2 au- 
gštų frame, iš plytų, 4 ir 5 
kambariu. Elektra- Gerame 
stovyje. Taipgi 1 augšto mamas 
iš užpakalio. Kaina $4,200. Va
lentine (Ludwig 1812 String St.

MOKYKLOS

REIKIA MERGINŲ

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda kampinis saliunas tar

pe dirbtuvių; apgyventa lenkų ir slo- 
vokų. Parduosiu pigiai, dėlto, 
turi būt parduotas.greitai.

Atsišaukit,
21Q0 W. Austin Avė. 

Chicago, III.

kad

LANKSTYMUI IR SUDĖS
TYMUI C1RKUUORIŲ. PATY
RIMAS NEREIKALINGAS. 
TURI KALBĖTI IR SUPRASTI 
ANGLIŠKAI.

JOHN MAGNUS and CO.
1039 W. 35-th St.

REIKIA —
Moterų operatorkų, patyru

sių, prie union special mašinų. 
Nuolat .darbas visų metų. Gera 
alga. Atsišaukite:

WESTERN GARMENT CO.

DARBININKŲ į dirbtuvę, iš
važinėtoj ų, mašinistų pagelbi- 
ninkų. Daug darbų dirbama 
nuo štukų. Patyrimas nereika
lingas. ,

Darbas dienų ir naktį.
ACME STEEL GOODS CO.

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

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant didelės gatvės, naujausios mados 
apereiting room. Puiki proga dėl 
jauno artisto. Savininkas priverstas 
parduoti j trumpą laiką, priežastis 
pardavimo ligo. Kreipkitės j Nau 
iienų Skyrių, 3210 S. Halsted Si. 
No. 5.

VALENTINftS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimaa, 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. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in- 
formaęijų.

Sara Patek, pirmininkė.

AUŠROS

Reikia

PARDAVIMUI grosertnė, yra 
daug visokio geriausio tavoro., 
kenuose vaisių ir daržovių. Ge
ras įrengimas. Gerame biznio 
bloke. Yra gyvenimui kamba
riai. Pigi remia. Tiesiog paau
kausiu už pinigus.

5709 Wentworth Avė.

BEIKI A moterų oipcraitorieų 
prie siuvamų mašinų, (patyru
sių. Nuolat darbas. Gera alga. 
Moderniška dirbtuve. Ateikite 
pasirengusios dirbti.

Regenstein Veedor Co.
3440 No. Kimball Avė-

DŽENITORIŲ
Darbas dienomis arba 

timis.
WESTERN ELECTRIC CO., 

Ine.
48th Avė. & 24th St.

nak-
PARDAVIMUI/ salipnas, ge

roje vieloje, tarpe dirbtuvių. 
Turiu parduoti, nes turiu kitą 
biznį. Kreipkitės į Naujienų 
ofisą Box 208.

REIKIA DARBININKy
VYRŲ

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

Atsišaukite.
STANDARD EMPLOYMENT 

AGENCY, r 
601 W. Madison St.

Ist Fl.

REIKIA
Selesmanų siuvėjų, kurie gali pa

daryti $100 į savaitę- Mes mokame 
antratiek komišino negu kitos pana
šios įstaigos. Mes turime keletą vie
tų pirmos klesos selesmanams, kurie 
pardavinėtų pasiutus rubus tiesiai ko- 
stummbriams, visi vienoda kaina — 
$25. Gahmtuoti ir tikri vilnoniai. Pa
prasta jų kaina — $50. Komišinas iš
mokamas kasdien. Patyrimo 
reikia.

SCOTCH WOOLEN MILLS, 
813 W. Adams St.

ne-

REIKIA —
SANDER HANDS 

BELT. .
DAVIS PHONOGRAPII CO.

314 West 43rd Street.

REIKIA patyrusio bučerio. 
Nuolatini® ir gerai užmokamas 
darbas.

JOHN SEIBUTIS
1836 S. Halsted St.

Canal 5821

REIKIA
DARBININKŲ.

Atsišaukite.
STANDARD MATERIAL CO

607 W. 66 St.

REIKIA vyrų abelnam, viso
kiam darbu j. Darbas nuolat.

Atsišaukite.
GREAT NORTHERN CHAIR

2500 Ogden Ave.„

REIKIA vyrų prie siuvamų 
mašinų operaitorių, 
naktimis.
darbo aplinkybes. Atsišaukite.

Regenstein Veedor Co.
3440 No. Kimball Avė.

darbas
Gera alga. Puikios

SHERWIN WIIJLIAMS CO., 
116-th and Stephenson Avė 

Imkite karą No. 4
REIKIA darbininkų genera

lihm djrhitUV^s darbui m Gęsta ai- tbfc. 
ga. Kai kurie darbai nuo štukų.

# » a ~

KEIKIA
Vyrų. — Darbas nuolat ir vi

duj.
Atsišaukite.
E. F. HAUGHTEN CO.,

3534 Shields Avė.

Reikia -
VYRŲ PRIE
LANGŲ PLOVIMO.

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

REIKIA darbininkų ir sheer- 
menų į atkarpų geležies jardų, 
45c ir 55c. į valandų. 
'CHERNYK IRON & METAL 

COMPANY, 
1000 W. 22nd St.

REIKIA VYRŲ — Wheel Molderių, 
pagelbininkų, wheel rolerių, core dir
bėjų, geležies runerių, wheel bifggiers 
ir darbininkų. Atidaroma fandrę. 
Gera alga. Nuolat darbas. Griffin, 
Wheel Co., 445 N. Sacramento Blvd., 
Tol. Kedzie 0794.

REIKIA BUČERIO, kad ir ne 
visai mokančio savo darbų, ga
li atsišaukti-

3307 S. Wallacc St.

REIKIA PATYRUSIO BUCE- 
rio. Atsišaukite: ♦

- 3651 S. Wallace St.
Tel. Yards 3206

RAKANDAI
JARDAVIMUI 7 kambarių rakan

dai, parduosiu pigiai, jei visus ant syk 
pirks. Veluoro ir odos seklyčios- se
tas, dining room setas ir miegkamba- 
rių setai; kaurai, grojyklis pianas, 
phonographas, lempos ir tt. Parduo
siu ant syk ar atskirai.

• 1108 N. Robey St. 
Phone Armitage 2328.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučemė ir 

grosernė geroj biznio vietoj ir 
išdirbtas biznis. Priežastis par
davimo liga. Turi būti parduo
ta greitai ir pigiai.

Į Naujienų skyrių 
3210 So. Halsted St. No 6

PARSIDUODA Pekarnė, kur 
kepama visokios rūšies duona. 
Parduosiu pigiai.1 Priežastis 
pardavimo nesutikimas šeimi- 
noj. 3138 Wallace St-

PARDAVIMUI galiūnas ge
roj biznio vietoj ir išdirbtas
biznis per daug metų. Priežas
tis pardavimo patirsite ant vie- 

Kreipkites
3600 Emerald Avė.

PARSIDUODA saliunas ge- 
riausias padėjimai pigiai. 
Klausti prieš 3

6500 S.

pddėjim 
ail. po pietų 
ate St.

NAMAI4EME
BARGENŲ NUPIRKTI NAMĄ Nfi 
RA KASDIENĄ. NEJAUK NIEKO 
IR PAMATYK SEKANČIUS NAMUS

2 lubų aiigšciovnurinis namas, 2 pa
gyvenimai po 6 kambarius, elektra, 
maudynes 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 ^o. Halsted St.

2 lubų/iugščio naujas murini J na
mas; 4 pagyvenimai 2 po 4 kamba
rius; 2 po 6 kambariui ,su vėliausios 
mados 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

po 4 kamba- 
,su vėliausios 

. Kaina $13,500. 
likusius kaip randą.

PARDAVIMUI 175 pėdos žemės 
orio Emerald Avė. į rytus ir i šiau
rę nuo 87-th St. Arba padalinsime 
į 5 lotus po 35 pėdų. Yra visi įren
gimai ir išmokėta. $25 už frontinę 
pėdą. R. A. Matschman, 8610 Suni- 
nfit Avė., Stewart 8630 arba Ste- 
wart 9227

FARMA pardavimui arba mainymui 
ant namo. Žemės 90 akrų 70 dirba
mos, 20 akrų miško ir ganyklos. Su 
visais gyvuliais ir įrankiais. Atsi- 
šaukit greitai, nes turi būti išleista. 
Kreipkitės j savininke.

L. JURGAITIS,
5544 So. May St. '

Mes esame priversti paauko
ti 360 akrų su viršum geros 
žemės, kuri randasi tanp tirš
tai apgyventų miestelių Michi- 
gan valstijoje, ne kelmynes ir 
ne pelkes. Tikroji verte šios že
mes yra $7000.00. Greitai par
duodami, mes parduosim už 
$3600 00 visų, ar išdaliinsim ir 
pardavinesim dalimis ant 
mokėjimo.

THOS VOPlATEK 
3058 So. Trumbuli Avė.

STEBĖTINAI GERAS 
PIRKIMAS.

iš-

Parsiduoda 2 aukštų 2 namai, 4 fia
lai po 4 kambarius, ir 2 flatai po 7 
kambarius, su aukštais skiepais ir ki
tais gerais parankamais, žodžiu sa
kant namai randasi geram padėjime, 
rendos neša $160.00 į mėnesį. Par
duosiu už $14,000, arba mainysiu ant 
bučemės, loto, automobilio, Dry Goods 
štoro, farmos, arba ant kitokio gero 
biznio, norint gaut gero bargeno pasi- 
-kubinkit, bo tas pas •mane ryto bus 
parduotas. Del platesnių žinių kreip
kitės pas

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė..

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI namas, 2 fia
lų, po 5 kambarius, Bargenas, 
Yra elektra ir kiti patogumai. 
Randasi puikioje vietoje netoli 

i McKinley Parko. Pašaukite La
fayette 2635

MOKYKLOJE
Mokinama:

1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies mate

matikos. *.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradekite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

Amerikos Lietuvio Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, 111.
Mokinamą: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.
« Klesos dienomis ir vakarais.

PR/VATRS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk sa mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
tiius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTOR1NG

1507 W. Madison St.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augšteaniasiaa 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 83čios gatvės.

HOFFMANO MOKYKLA.
Įsteigta 1910.

Išmokina angliškai į labai 
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos 
(skaitlivimo) spelinimo, skaity
mo, kompozicijos, geografijos, 
istorijos ir viešo kalbėjimo.

Aukštesnės 'mokyklos priren
giame kdegijon į dvyligą mėne
sių.

Pereituose dvyliką metuose 
daugeliui lietuvių moksleivių pa- 
gelbėjom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra 
vadovais savo apielinkėse. Ateik 
pas mus, o >nes iŠvesim tamstą 
iš tamsos ^šviesą.

Mokintojai visai draugiški. 
Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk bi'le su kuom, vyru ar 
moteria inteligentiškai, o gausi 
gerą rekomendavimą Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar naujam ter
aminu! dienomis ir vakarais kle
sos.

1537 North Robey St., 
(Arti Milwaukee Avė.)

J

PRIVATIŠKOS lekcijos anglų kal
bos, skaitymo ir rašymo ((lietuviams). 
Gali ateiti mokanti arba nemokanti 
anglų kalbos. Sąlygos prieinamos. 
Atsišaukite dienomis arba vakarais.

\ MISS DONNELLY, 
421 ‘Beldėn Avė., 

Phone Diversey 2132


