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ietu vos nu baudiniov

I ® 'H H u!®€e n k a i dalyvausi
Klaipėdos valdžioji

Skundžia Lietuvą Tautų Lygai
f

Fraucuzai rengiasi aneksuoti Ruhr
Hardingas nori Amerikos prisidė
jimo prie internacionalinio teismo

Lenkija reikalauja Lietuvos 
nubaudimo \

| neutralines, zonos, ’kulrį buvo 
užėmę lenkai. Lietuvos gene- 

inis štabas įsake lenkus iš- 
ti. Tai attekant krito apie 60 

žmonių, daugiausia lenkų.

Aš mačiau su apie 20 šūvių 
pagelbą atimtą iš lenkų Smo- 
luki (?) miestelį. Lietuviams 
puolant lenkai pabėgo su visu 
kuo ką tik jie spėjo pasigrieb
ti. 2 žmones liko sužeisti. ' v 

[ <i 4 «
Lietuviai sako, kad nors 

atsisakė pripažinti tautų 
jungos nusprendi, paskiri 
Lenkijai... pusę zonos, visgi 
sas kariavimas įvyko Lietuvos 
teritorijoj, į kurią lenkai ban
dė įsiveržti.

Kalbėdamasis su neutralines 
zonos valstiečiais, aš radau, 
kad daugelis nenori jokios val
džios. Visi valstiečiai sakėsi 
norį sugrįžimo Rusijos caro 
valdžios, nes jau nuo 1914 m. 
neturėję tąikos ir ramumo.

Nori prisidėt prie interna 
cionalinio teismo

Hardingas prašo leisti Ameriką 
padaryti nariu tautu sąjun
gos teismo;

Prancūzams teko didelis 
grobis

Konfiskavo $650,000 skiriamų 
Ruhr geležinkeliečiams ir kli

šes pinigams spausdinti.

uodingas munšainas 
suvienijo

Sulaikė streiklaužius

ie

WASHIN!GTON) vasario 25. 
— Prezidentas Įlardingas spe- 
cialiniame pranešime senatui, 
prašo senato suteikti jam ga-

BERL1NAS, vasario 25. — 
Vokiečių ministeriams nėra 
sunku nuvykti į Ruhr distrik- 
tą, bet Vokietijos pinigams pa
tekti į ten yra daug sunkiau. 
Vakar ant inbežiaus fraucuzai 
užgriebė ir konfiskavo 12,800,-

Kam puolė Lietuvon besiver
žiančius lenkus.

\rARšAVA, vas. 25. — Len
kija tautų sąjungai pasiųstoje 
notoje reikalauja, kad tautų 
sąjunga uždėtų ant Lietuvos 
visas galimas pabaudas, taip
jau ir jos pašaiinjmą iš tautų 
sąjungos, už jos atvirą puoli
mą Vilniaus neutralinėje (Zo
noje. Nota nurodo, kad mena
mi puolimai įvyko tada, kada 
Lenkija užeiniinėjo <tistiriktą,

buvo pranešta, kad Mažosios 
Lietuvos delegatai važiuos tar
tis su lenkais apie naudojimą 
to uosto, — vis tai neprielan
kios Lietuvai sąlygos. Buvo 
žinių, kad lietuviai yra nepa
tenkinti Klaipėdoj klausimo iš
sprendimu. DalJr iš čičerino 
notos pasirodo, kad Lenkija da
lyvaus ir . Klaipėdos uosto ad
ministracijoje. Ar be Lenki
jos ir Lietuvos ir daugiau kas t 
dalyvaus uosto internaciona
linėje administracijoje, nota, o 
gal tik žinia, nepaduoda. Reiš
kia,
K la i pėdo s ’įęęyn ai

Sausieji ir slapieji stoja kovon 
prieš nuodingą munšainą.

VIENNA, vasario 25. — 50 
čechų angliakasių, kurie važia
vo į Ruhr distriktą streiklau- 
žiauti, tapo sulaikyti Innsbru- 
ke. Tyroliaus geležinkeliečiai 
atsisakė gabenti juos geležinke
liu ir atkabino du vagonus su 
streiklaužiais. Jie atsikreipė 
prie Tyroliaus valdžioj bet toji 
pasakė, kad ji nieko itegali da
ryti ir patarė kreiptis prie Vie
nuos valdžios.

SPRINGFIELD, III., vasario 
25. Netikėtas dalykas įvyko 
Slapieji (prohibicijos priešinin
kai) susivienijo su sausaisiais 
(prohibicijos šalininkais). Su
vienijo juos vis tankėjantys nu
sinuodiji inai munšainu. Abi 
pusės mato tokiame munšaine 
pavojų ir rengiasi kovoti su 
juo. Valstijos legislaturon yrą' 
įnešti keli biliai, kurie ‘ Taiko 
pardavinėtojus nuodingo mun
šaino paskaityti žmogžudžiais, 
t. y. taip padaryti, kad atsitiki
me, kada žmogus pasimilžta 
nuo munšaino, to munšaino 
pardavėjas butų paskaitytas 
paprastas žmogžudys ir kaipo 
tokis butų teisiamas.

Manoma, kad bilius bus pri
imtas, nes jį remia ir slapieji.

Chicagoje jau buvo atsitiki
mų, kad teisinai pripažino nuo
dingo munšaino pardavinėto
jus žmogžudžiais, remdamiesi 
tuo, kad jie yra tiek pat kalti, 
kiek ir žmogus, kuris nunuodi
ja kitą aršeniku ar kitais nuo
dais.

itį nariu internacionalinio teismo
tautų są-Į 009,000 markių ($650,000), ku

rios buvo skiriamos apmokėji
mui algos už kovo mėn. strei- 
kuojantiepis Pareinio ir Ruhr 
gcfkf'ttinkeiie.^amh, taipjau kli
šės spausdinimui popierinių 
Vokietijos pinigų ir nauja lai
da 20,000 markių, kuri dar ne
buvo paliesta apyvarton. Pini
gus gabeno traukiniu du reich- 
slbanko darbininkai. v

Tai yra franeuzų dldžiausis 
ikišiol sučiuptas grobis sfrei- 
kicriains skiriamų pinigij. 
Prieš tai jiems pasisekė Treves 
sučiupti '’l,000.000,000 markių.

Vokiečiai sako, kad konfis
kuotieji pinigai buvo skiriami 
geležinkeliečiams ir kitiems 
Vokietijos valstybės darbinin
kams Anglijos okupacijos zo
noje ir buvo gabenami į Colog- 
lie. Užgriebimas tų pinigų 
esanti paprasta vagystė, nes jie 
buvę banko privatinė nuosavy
bė iki jų neperduota valdžios 
sąskaiton.

Vokiečiai dės pastangų, kad 
francučai negalėtų pasinaudo
ti klišėmis ir patys prisispaus- 
dinti markių. Manoma, kad 
klišės buvo gabenamos į Colo- 
gne, nes Rcrlinas nespėja naii- 
jų pinigų spausdinti, be to pini
gus sunku įvežti į okupuotąją 
teritoriją, tad jie butų 
spausdinami Cologn^ 
skleMžiami.

Vokietija paskelbė,

vi-

Angly generolui belaisvė 
nepatiko '

Haagoje, kurį įkūrė 
junga.

Jis pčašo ratifikuoti su tūlo
mis pastabomis protokolą, ku
riuo didžiosios valstybės* duo
da Amerikai pilną teisę daly
vauti tame teisme. Dabar A- 
merikos valdžia dalyvauja teis
me neoficialiniai, turėdama ten 
savo atstovu John B. Moore.
Prie prezidento Hardingo lai

ško buvo pridėti valstybės sek
retoriaus Hughes siūlomos pa
taisos, kurios taiko neleisti 
Jungt. Valstijoms įsimaišyti į 
kitokį tautų sąjungos veikimą.

Prezidento laiškas tapo sena
to priimtas be jokio entuziaz
mo ir atiduotas užsienio reika
lų komitetui. Kadangi mažai

Reikalauja balsavimo 
teisiy

Didelė demonstracija Tokio už 
visuotiną balsavimą.

VARSA VA, vas. 25. — ,Gen. 
' Carton de Wiart sugrįžo į Var
šavą po dviejų dienų belaisvės 
Lietuvoje. Du lenkų oficieriai, J belieka laiko iki dabartinio kon 
kurie veikė kaipo jo pagelbinin-) greso užsidarįmo kovo 4 d., ne- 

Į kai, tebėra Kaune. Anglų gene- manoma, kad šis kongresas

uva nėra atgavusi 
1 kaipo savo 

uosto, bet turės dalintis juo, o 
taipjau ir valdžia, su Lenkija,

pildydama tautų sąjungos tary- o gal ir kitomis šalimis. Klai- 
bos įsakymus.

(Susirėmimai 
įvyko tik tada, 
nepasi tenki ndam i 
duota zonos dalim,

su lenkais 
kala lenkai 
jiems ati- 

bande verž-

pėdiečiai jau priėmė Santarvės 
ambasadorių tarybos sąlygas).

Lietuvos-Lenkijos neutra 
linėje zonoje

Lenkija dalyvaus Klaipėdos 
valdžioje

Zonos gyventojai yra ginkluoti 
ir lenkai bijosi eiti į nieku- 
rius miestelius.

rolas ir lenkų oficieriai tapo su
imti Okneniki (Ovsianiškiuo- 
se?) ir nuvežto į Kauną nešil
dytame tavoriniame vagone; 
kelionė truko daugelį valan
dų. Jie praleido naktį nešildy
tam kambary maisto sandely ir 
buvo išjuokiami lietuvių mi
nios, kuri atsisakė pranešti 
Anglijos atstovui apie buvimą 
generolo.

Už dviejų dienų, padarius 
diplomatinę inltervenCiją, ge
nerolas tapo patiuosuotas. Jis 
reikalavo 
oficierius
atsisakymų, pavedė juos glo
bai Anglijos atstovo Kaune, o 
pats išvažiavo į Varšavą.

Franci ja rengiasi aiudtsuot 
Ruhr distriktą

CHICAGO.

Rusija? irgi reikalauja sau vie
šįs ir protestuoja prieš Klai- 

_J pėdos klausimo išrišimą.

MASKVA, vas. 25. — Rusi
jos užsienių reikalų ministeris 
čičerinias šiandie išleido notą, 
kurioj Rusija protestuoja vi
sam pasauliui prieš išrišimą 
Klaipėdos klausimo. Rusija, 
sako čičerinas, pasmerkia to 
klausimo išrišimą, nes ji ma
no, kad iškils daugiau kivir- 
čių. Be to Rusija jo nepripa
žįsta ir nemano, kad ji kad ir 
mažinusiame laipsnyje butų to 
išrišimo surišta.

— Medinių 
Vilniaus ne- 
kur
tarp Lietu-

siaučia

Nota nurodo, kad Rusija 
ypač priešinasi talkininkų są
lygai upei internacionalinę ad
ministraciją Klaipėdos uosto. 
Toj administracijoj dalyvaus 
ir Lenkija, kuomet Rusija nė
ra prie administracijos prilei
džiama. Tas, sako čičerinas, 
“yra visai nepriimtina” ir jis 
išreiškia viltį, kad “valdžios, 
kurios dalyvavo sprendime, ap
simainys šiuo dalyku nuomo
nėmis su Rusija, kad pašali
nus pavojingą pad&tį, pasida
riusią delei jų tokio veikimo”.

(Kokiomis sąlygomis Klaipė
da tapo pavesta Lietuvai dar ir 
šiandie nežinoma. Lietuvos 
valdžia apie tai tylį ir neduoda 
jokių paaiškinimų. Tik ret
karčiais kokia žinelė apie vieną 
kitą sąlygą užsimena. Taip 
užsiminta apie Lenkijos prilėi- 
dimą naudotis uostu, paskui

HANUŠIŠKI (Gudakiemis), 
neutra'linėj zonoj, vas. 22 (Ra
šo Donata Day). 
namelių miesteliai 
utralįnėje zonoj, 
neoficialinis karas
vos ir Lenkijos, neturi įstatyr 
mų.

Kiekvienas vyras turi ginklą? 
Daugely triobų kaba,/- kulkas- 
vaidžiai, laukiantys jhegeistino 
svečio. Draugus pasitinkama 
bonka munšaino. Net kleboni
jos šiame distrikte darosi savo 
munšainą. Zona turi maišytus 
gyventojus, daugiausia lietuvių, 
baltgudžių ir žydų, ir jie nori, 
kad jie butų valdomi Lietuvos, 
o ne Lenkijos.

Lietuvių ir lenkų elementai 
yra slapta suorganizuoti ir per 
dviejis metus vedė tarpusavi
nį karą. Žuvusių daug, dau
giausia lenkų, delei puolimo iš 
Varšavos.

Nors lenkai okupuoja jiems 
tautų sąjungos tarybos paves
tą dalį neutralines zonos, jie 
atsargiai vengia įeiti į niek vi
rius miestelius, kurie yra or
ganizuoti ir pasirengę atmuš
ti svečius, nežiūrint tautybės.

Nors (Lenkijos ir Lietuvos 
kareiviai susirėmė keliose vie- 

t

tose neu tralinėj zonoj, daugiau
sia betgi kariavo lenkų ir lie
tuvių patriotinės organizaci
jos, kurias finansavo netik jų 
valdžios, bet ir amerikiečiai.

Ikišiol smarkiausias mušis 
įvjko mifytelyj lietuvių pusėj

TOKIO, vasario 23. 10,000
Tokio policijas tapo pašaukta 
šiandie suvaldyti milžinišką de
monstraciją už visuotiną de
monstraciją. Demonstracija 
buvo surengta parėmimui vi- 
suotin<\ balsavimo bitinus, ku
ris ryto bus įneštas- atstovų 
bute ir joje dalyvavo žmonės iš 
visos Japonijos. Demonstra
ntai maršavo po miestą ir buvo 
pasiekę mikado rumus. v

Opozicija remia Dilių, bet 
valdžios partija, manoma, pas i* 
priešins visuotinam balsavi
mui. Ryto, kada pasidės bi- 
liaud svarstymas, vėl bus su* 
rengta milžiniška demonstra
cija. ' . j

79 mirė nuo munšaino• ' , .1 ■*> • .L.1 n
- Pereitą šešta

dienį dar 4 žmonės pasimirė 
nuo munšaino. Juos įskaičius, 
jau 79 žmonės šiemet pasini i-, 
rė nuo munšaino.

Tuo pačiu laiku automobi
liai užmušė 87 žmones. Čia 
munšainas irgi lošia labai svar
bią rolę.

Ištremia iš Rusijos.
Visur' pastatys savo valdžią, 

kontroliuos bankus ir valdys 
kaip savo šalį.

PARYŽIUS, vasario 25. — 
Už mėnesio laiko politinė ir ci
vilinė administracija Parei»y 
ir Ruhr distrikte bus perimta 
francuzų-beilgų spėkų. Žinia 

j žingsnį yra gau
ta iš pusiau oficialinių šaltinių. 
Tečiaus fi pagimdė labai mažą 
sujudimą, kadangi franeuzai 
jau nuo senai manė, kad rel-l 
kės perimti visą civilinę Tald- 
žią.

Aneksavimo plepąs bus pra
dėtas vykinti ryfo Essene, Due- 
sseildorf ir k. miest. ir paskui 
pamaži bus praplečiamas ant 
abiejų tų dlstrikitų. Pirmiau
sia bus ipas*krrti civiliniai ad
ministratoriai, kurie užimt ve* ( 
tą miestą galvų ir kitų valdiniui 
kų. Vietų tarybos galės Jasili-- 
kti, jei jos netrukdys f^iucu- 
,zų veikimui. Ant visų miestų 
bus uždėti taksai, federaliniai, 
provincijų n^mjestų; visi gele
žinkeliai taps užgriebti, taipjau 
franeuzai paims savo kontro
lėm bankus, visas f 
taigas, paštą, tel 
legrafą.

Daba r f ra neuzai 
galvoja apie pabiri 
iriausios Parei 
kuri susidėtų iš vokiečių, bet 
iš tokių vokiečių, kurie prita
ria įftm-imui Reino-Vestfalijos 
respublikos. Virš tosios komi
sijos butų vyriausias adminis
tratorius, veikiausia franeuzų 
generolas.

paliuosuoti lenkų
ir po pakartotinų apie šį rustų žingsnį yra gaų-

Fraucuzai bijosi vokiečiu
Aprupina savo kareivius 

nėmis maskomis.
gasi-

BERLINAS, vasario 25. —- 
Pastarąsias kelias dienas gana 
daug kareivių buvo gabenama 
Palatinate. Visi franeuzų ka
reiviai buvo aprūpinti gasinė- 
mis maskomis, ko neturėjo tie 
kareiviai, kurie pirmieji okupa
vo Ruhr distriktą. Franeuzų 
komanduotojai duoda suprasti, 
kad'tos maskos yra apsisaugo
jimui nuo vokiečių, nes jų nuo
mone, jei vokiečiai pultų fran- 
euzus, tai pirmiausia jie pa
naudotų nuodingus gasus.
Ultimatumas geležinkeliečiams.

.Franeuzų tiltimatumas
kiečių geležinkeliečiams, kad 
jie tuoj aus pradėtų operuo ti in
ternacionalinius, taipjau fran
euzų militarinius traukinius ir 
kad sugrįstų į darbą ant kelių 
kitų didžiųjų linijų, užslbagia 
šiandie. Manoma, kad francu- 
zai dabar pradės šalintis vo
kiečius darbininkus ir jieško- 
sis franeuzų 'streiklaužių.

vo-

si

s ir te-

belgais

komutijofi”,

buvę 
ir ten “Velnio apsėstas

kad ji 
šiuo laiku nenorinti lankytojų 
ir todėl įsakė konsulams nevi
zuoti (pasportų, jei bent išimti
nuose atsitikimuose, kada kas 
važiuoja į Vokietiją biznio rei
kalais. ’

r x • *<: &>* ■ i

600 areštuota Bochume
25. — 
visame

BOCIUUM, vasario 
Miestų valdžios veik 
Ruhr distrikte yra pašalintos 
ir ištremtos. Tai delei neklau
simo franeuzų įsakymo. Ir šis 
miestas neteko miesto galvos, 
4 miest® advokatų ir 18 alder- 
manų. Be to tapo areštuota 
600 žmonių už jų atsinešimą
linkui okupantų franeuzų ir
belgų.

kybos

sulau&ė 
kad karna
žemesniais 
kais.'

uzai išplėšė miesto pre- 
erą, išsprogdino sau 

išmėtė archivus ir 
audus. Tai delei to, 

atsisakė tartis su 
franeuzų Taldinin-

susipjau-

MUSKIEGON, ‘Mich., vasario^ 
25. — Vietos hotely tajio rastas 
susipjaustęs chicagietis Lan
dai!, 44 metų. Jis buvo persi
pjovęs kaklą ir rankų riešus. 
“Aš turbut esu velnio apsės
tas”, teisinosi jis. Jis bus pa
siųstas į beprotnamį išvaryti iš 
jo tuos “velnius”.

MASKVA, vasario 23. — Ą* 
merikos žurnalistė Mrs. Maf- 
garelį E. Harrison, kuri jail 
trečiu sykiu sėdėjo Rusijos! 
kalėjinniose ir kartą jau buvo 
ištremta iš Rusijos, bet vėliau 
sugrįžo į Čitą, kur buvo areš
tuota ir atgabenta į Maskvą, 
dabar tapo paliuosuota ir iš
važiuoja į Rygą, o iš ten į A- 
meriką. Jai duota savaitę lai
ko apleisti Rusiją. Ji sako, 
kad padėtis Rusijos kalėjimuo
se pagerėjusi, kalėjimai šva
resni ir daugiau maisto duoda
ma. Bet ji išrodo liguista ir 
pavargusi.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes, 

Jus riša su Lietuva tūkstantiai 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 šalyį.

gal 
tem-

ORAS.
Šiandie — nepastovus, 

lietus; nedidelė permaina 
peraturoje.

Saulė teka 6:32 v., leidžiasi 
5:34 v. Mėnuo leidžiasi 2:56 v. 
nakty.

' WASHLNGTON, vas. 22. — 
Senatorius Borah tapo neofi- 
oialliniai pakviestas apsilanky
ti Rusijoje kaipo Rusijos val
džios svečias, kada jis lanky
sis Europoje sekamą pavasa
rį. Borah sakosi gal nrii-msiąs 
pakvietimą. Jis jau sęnai ra
gina Ameriką atnaujinti ry
šius su Rusija,

Miegamosios ligos epidemija.
WINNIPEG, Man vasario 

25. — Miestas yra nusigandęs 
siaučiančios miegamosios li
gos, kurią 'pagimdo atsirandan
čios smegenyse bakterijos. Ta 
liga skiriasi kiek nuo kitos 
miegamosios ligos, kurią pa
gimdo Afrikos muses tse-tse 
įkandimas. Liga apima\ visus 
žmones ir neaplenkia nė kuni
gų. Susirgęs už kelių dienų pa 
junta didelį norą miegoti ir iš 
to miego veik nebegalima būna 
prižadinti, šiuo laiku serga 153 
žmonos jau mirė.

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiimtas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Ieties, 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. <

NAUJIIEINIO
1739 So. Halsted St., Chicagp,

IMPERFECT IN ORIGINAL



Klaiped mios
REZOLIUCIJA

S.LFA3IONASCOPriekuliškių protestas.

bet jis parduoda

UCHINSKAS

užtikrin

Vardas

LithuanianAdresas

M—M

PINIGAI

Tortai
Pudingai
Viralai

šia istaig; 
pinigų \ 
Naujienų
W. 46-th Street.

Duona
Saldainiai
žuvis

Pečiaus Šito Pieno' Kainos Nėra 
Aukštesnės už Kitas Normines Rūšis

Tol. Lafayotte 422.3
Phunbirig, Heafiūg 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai,

Pienas yra dalimi mažne kiekvieno val
gio tiekiamo šiame mieste. Argi ne dvi 
gubai svarbu, kad šitas neapseinamas 
maistas butų nepaabejoj amo, tyrumo ir 
kokybės? j

Mažosios Lietuvos Gelbėjimo 
Komiteto Priekulės skyriaus nu
laikytame milžiniškame susirin
kime sausio 17 d. 1923 metais 
mes Priekulės gyventojai vieša
me susirinkime skaitliui 2500 
žmonių nutarėm vienbalsiai se
kančiai :

Dieną 10c.-27c.-3Gc. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-31c.-45c. '(ir taksai

KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVEN 
TOJŲ SUBUDIMAI.

Bordeno pienas yra tyras kaimo pienas 
su paliktais jame paviršiais. Jums kaip 
tik ir reikalingas jo riebumas kavai ar 
virimui . Jusų krautuvninkas kartais 
užmoka truputį daugiau už Bordeno 
Garuodintęjj Pienų 
jums norminių rusių kaina. Nes jam, 
galų gale, malonu patarnauti savo rė
mėjams. Jis žino, kad nepaprastas rū
pestingumas, kokiu yra pagaminama 
Bordeno pienas, padaro jį saugum ir 
tyru pienu, duodančiu visiškų patenki
nimų. >
Jei norite žinoti, kaip reikia virti su 
Bordeno Garuodintu Pienu, išpildykite 
kuponų, pažymėdami receptus, kuriuos 
norėtumėte gauti, o mes pasiųsime 
jums dykai.

Šilutėj ir Priekulėj įvyko susi
rinkimai lietuvių, kurie tūkstan
čių buvo lankyti. Visur žmonės 
vienširdžiai stov už naujųjų val
džių ir už prisiglaudimų prie Lie
tuvos. Bet ir visur apsireiškia 
nerimastis prieš francuzus, kad 
tie kraštų neišduotų 'lenkams. 
Bet šiaip visi velijasi pasilikt 
prietelystėj su santarve, idant ji 
butų atrama kovos prieš (vokie
čių vokiškumo imperializmų. 
Sekančiame paduodame Prie
kulėj per 2500 žmonių vienbal
siai priimtųjų

Herman P. Haase 
ADVOKATAS

609-610 Chąmber of Comn?erc«
133 W. AVashington St., 

Phone Main 1308 
o Chicago, III.

Monroe gat. arti Stato 
Beperstoginisf Vodevilius 

Šežf.ul., Sekinad.
Šventėmis 

22c. ir 45c. (ir taksai) 
šeim. rateliams 

10c (išskiriant šeštad., 
sekinad. ir šventes.

5 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

Kur gauni pilną pinigų vertę.’1

ADOLPH E.
STASULANI 
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini 
gus ant nekrutamos nuosavybes.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS <104

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.) , 
Telef. Boulevard 6737

JOHN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakarė. Sere- 
doj ir Pėdnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Hgzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

delbėjimo Komiteto Susirin 
k imas Kretingoj.

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.
Ketvirtad. ir septintad. 9 iki 1

Dr. Felix A. Manelis
NAPRAPATHAS

Diagnozė pagal sutarimą 
3247 Emerald Avė., Chicago. III

■ į SERGANTI ŽMONĖS
Jeigu jųp kenčiate per meti} eilę ir negalite gauti palengvinimo pagelbos, tai 
gal būt todėl, kad jus gydė nuo netikros ligos. Nėra abejonės, kad jūsų 
kraujujejr kūne yra daug nuodų, kurių negalima prašalinti vien tik su pagel- 
ba gyduolių. Justi stovis gal būt reikalauja specialio serumo arba vaccine. 
Nešvarus*, kraujas nustoja stiprumo, svarumo, suteikia abelną nusilpnėjimą; 
iš to atkanda insonvnia ir tt. Jūsų kraujas ir šlapumas privalo būti gerai 
išegzamnĮuotas. X-ray egzaminavimas pasako teisingai kur jūsų liga ran
dasi. Specialia gydymas privatiškų ligų.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
J OŠĖJUI W. GRlGAL 

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

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

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau- 

pasiuntimui 
Lietuvon yra 
Skyrius, 1614

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavinjo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kaipos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOJ SKYRIAI — 

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Dėl platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th# Street, New York, N. Y.

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted S’t.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

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. 0313. Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

‘ A. BARTKUS, Prės. f
1619 W. 47th St., TeE Boulevard 7101,1892. Chicago

Kadangi m ilsų Klaipėdos kra
štas yra Lietuvių apgyventas per 
amžius ir kadangi mes patys su- 
gebime ir norime patys savimi 
valdytis.

Todėl mes lietuviai Priekulės 
apylinkės užginam (užtariam) 
naujų musų lietuvių valdžių ir 
protestuos am prieš francuzus, 
kurie praliejo musų brolių lietu
vių kraujų musų žemės ir todėl 
reikalaujam iš daug garbingos 
didžiosios santarvės duoti mums 
laisvai valdytis patys saviine sa
vo kraštų, prašalinti iš musų že
meles franeuzy okupuotus, kurie 
praliejo bereikalingai musų bro- 

liŲ kraują.
pas. Petereit, Jušką,

Paura, Posingis.

Chicagos Office: 
501 N. Dearborn Street

Telefonas Dearborn 3105

UNSWEETENED
EvAPORATED

M ilk

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

. Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapininją, dusulį ir visas kitas li
gas; vyi-ų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai. >
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

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

9 iki 12 a. m. •

» 1923 m. sausio 16 d. susirinko 
apie 120 žmonių Kretingoje iš
rinkimui Gelbėjimo Komiteto 
K reti ngalės apygardoj e.

Po daug kalbų visokio įturio 
buvo išrinkti komitetai! 5 asme
nys :

Mikas Palavikas iš Gausų pir
mininku, Martinas Labrenz iš 
Vitinų pavaduotoju, Martinas 
Jakužaitis iš Stanšių, Janis Ka- 
pust iš Jankaičių, Franz Heideck 
iš Bajorų nariais.

Jūsų kraujas ir šlapumas privalo būti gerai 
_ _ i-

š^ecialis gydymas privatiškų ligų.
& VAN PAING, 3101 SO. HALSTED ST., KAMPAS 31 GATVĖS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.

Del blogo buvusios direkto
rijos valdymo, krašto prekyba 
(kupČyste) ir pramone (indus
trija) buvo visiškai suvytusi. 
Delio naujoji krašto direktori
ja daro skubiausių žygių, kad 
butų leidžiama išvežti lauki
ninkams į Lietuvą savo ūkio 
produktus ir. tenai juos par
duoti už ūkio valiutą, ir kad 
iš lietuves taipjau butų atve
žama grudų, medžių, malkos 
ir kitų produktų, kurių tik rei
kia Klaipėdos krašto gyvento
jams. Taip pat visiką^ daroma, 
ka<Į tik greičiau aprūpimus dar
bininkus darbu ir uždarbiu.

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, lai
mų ir biznių, ar užtraukiant mor 
gižius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Rcosevelt 8500.

KUPONAS
A

Sosai
Mėses
Pyragaičiai

K. S. JURGaiflNIS
ADVOKATAS

Kas mums padarė didžiausį 
pasimėgimą beskaitant musų 
priešų pranešimus apie musų 
savanorius sukilėlius? Tai bu
vo, kad jip..rašė, jų pasielgimas 
visur buvęs “sėjir onstanding,” 
“sehr kprrekt.” Seselės, bro- 
liai^šifu savo patogumu ir tei
singumu musų savanoriai lai
mėjo viso Klaipėdos krašto, o 
ir Tilžiškių, beje ir franeuzų, o 
net ir vokiečių širdi$ Taigi pa
galinus tačiau išeina, jog vy- 
riausįjį laimėjimą iškovojo ne 
ginklai, bet patogumas ir tei
singumas. Dėlto musų tolesny
sis kelias teeina taip,’ kad mes 
šitą prakilniausjjį . laimėjimą 
niekuom ncaptamsytimie! Tai 
pats statymas jau savaime sek
sis ir mus kels aukštyn-

S. W. BANES 
ADVOKATAS, 

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

79 West Monroe Street, Chicago, 
Phone Central 2560 

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

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

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

“P- L. Balsas” rašo:
Sausio 15 dieną Mažoji 'Lie

tuva Klaipėdos krašte išsįva- 
davo iš atėjūnų ponystes, o 
sausio 19 dieną ji Šilutėj savo 
Seime vienbalsiai pričine delč
ia racijų, 'kur išreiškė savo va

lią ir apsiėmimą

sužydėti su Didžiąją Lietuva 
pasilaikant savotiškumą, Vy
riausiam Gelbėjimo Komite
tui pavesti tatai įvykinti, 
Lietuvos Respublikos pra
šyti kitą žygį paremti, Vy
riausiam Gelbėjimo Komite
tui pavesti kraštą atstovau
ti prieš užrubežį. ir trum
pinusiame laike sudaryti 
krašto tarybą iš esamųjų šio 
krašto organizacijų .ir gru
pių atstovų.
Taigi minėti dvi dieni, tai 

yra istoriški apsireiškimai, ku
rie savo valią ir nulemimui už
spaus visai musų krašto atei
čiai savo antspaudą.

Su šitom dviem dienom pra
sideda musų kraštui naujoji jo 
gadynė. Visa, kas ligšiol nusi
davė, buvo tik išsivys tymas,,! 
ją. Tas išsivystymas prasidėjo 
vokiečių į puolimu į musų apie 
Klaipėdą tėvynę 1252 metais, 
ir baigėsi sausio 15 dieną 1923 
metais, kada kito įpuolimo vai* 
šiai buvo jau persirpę į visiš-. 
ką ištižimą. Gaila prie to tik 
tas dalykas, kad kito ištižimo 
tarpaktį sulošti prisiėjo francu- 
zanis ir dargi ne be nekalto 
kraujo praliejimo- Sakau gai
lai’ nėsa franeuzų tauta savo 
geriausiuose sluogsniuose pri
spaustosioms tautoms prijau-

Gausus Maistin 
ir Tyriausios li^hybes

Bordeno Garuodintasis Pienas yra to
kios rūšies, kuria galima drąsiai pasiti
kėti Bordeno pienas yra pagaminamas 
sulig aštriausiu patvarkymų. Bordeno 
pieninės yra garsios savo* švprumu ir 
rūpestinga priežiūra kiekvieno proceso 
Bordeno Garuodinto Pieno gaminime. 
Jo tyrumas yra absoliutus 
tas aštriomis inspekcijomis ir galutiniu 
laboratorijos ištyrimu, padaromu kiek
vienai lajdai prieš išsiuntimu pas krau
tuvininku.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building, New York

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

; ANT NAUDOS.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Pardųįpdam Laivakortes.

MAJESTIf0^1' TME ATR

CONTAGIOUS
EVERYBOny.s JOlNINGTr-e OWLS

fl^APORATE5 
] Mtj KII ‘Hljui'

® •



NAUJIENOS, Chicago, UI
nmonBe pieno, nėra vyro

Rašo C. Houston Goudiss

6000 “MY LADY
Kvartu£inB8 Di esfis

Paprastos ir extra mieros

ifonai

Doleriais ir Litais

1112 W. 35th Street, Chicago

Turtas virš $7,000,000.00save

DETROIT, MIGHIGAN

riai
Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vakOfiso vai

Telefonas Boulevard 7042

Lietuvis Dentistas
4712 So. Ashland Avė

Tel. Austin 0737

5208 W. Harrison St

8709 Jos. Campau Avė 
DETROIT, MICH.

Lietuviy Motery Globos Ko
miteto atstoviu maršrutas

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymo mene

Baigusi
Akušeri-

K

>s kolegi

teikiu 
p riši u- 
Duodu

nro- 
mergi-

frimingai yra Embroidery, rick-rack, iš kretono ir taipgi pipingo

dešini- 
metų 

žemesni 
kaino 
negu 

armo- 
dlrb- 

Jung.

3 dieną, 7—8 vak,

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldieniusJ

Market 6234, Markei 4526

11 So. Halsted Si 
203 Dearborn St 

Chicago, 111.
Telefonai: 

Boulevard 5<©6 
Harrison' 6872

vaikus Centraljnčs Europos.
visai

Puikus modeliai, didelis pasi
rinkimas spalvų: žalios, mėly
nos-, ružavos, lavender ir kito-

Fine fon Lumbago «
Mustcrole drives pąin away ana 

brings in its place dclicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, white ointment, made 
with oil of mustard. Get Mustcrole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

3325 So. Halsted St., Chicago, III

Simptomai pareiškiu 
akių ligas

Ar jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja ? 
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti ?
Ar.skaitant akys greit pavargsta? 
Ar kvaišta galva? \
Ar matote kaip ir plukančius taš

kus?
Ar atmintis po truputi mažąja? 1 
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
Ar yra balta dėmi ant vokų ?
Ar turit katarakta? 
Ar turit žvairas akis?

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės 

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

Tel. Pullman 5432

A. SHOSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; r u 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

Central Manufacturing 
District Bank

DR. 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. Boulevard 5913

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

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

Lietuviam^ Kuogeriausiai.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St
Tel. Boulevard 7179

Sezid, Tel. Fairfax 5574
V Chicago

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z ALATOMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

Imantis LDLD. atsteigimo 
darbo.

KODĖL LIETUVIAI KELIAU
JA ANT ROYAL MAIL 

LINIJOS LAIVŲ
DĖLTO, kad ROYAL MAIL LINI

JOS laivai yra puikus ir geriausiai 
taisyti garlaiviai, ypatingai Trečios 
tiesos pasažieriams. Trečios Klesos 
keleiviai gauna puikius kambarius su 
geriausiais patarnavimais.

ROYAL MAIL LINIJA užlaiko sa
vo ofisus Kaune, Vilniuj, Rygoj, Lie- 
oo.iuj, Hamburge ir kituose Europos 
iidesniuose miestuose.

DEL TAMSTOS paties parankumo 
r kelionėje gerumo, pilk laivakortes 
sau ir savo draugams j Lietuvą ir iš 
Lietuvos j Ameriką ant ROYAL MAIL 
LINIJOS laivų nuo vietinių Lietuvos 
Agentu, arba kreipkis i ofisą.

ROYAL MAIL STEAM
PACKET CO.,

117 W. Washington St., 
Chicago, III.

kių kombinacijų. Pamargini- 
mai yra visokie, languotos, 
dryžuotos ir vienodų spalvų 
taipgi maišytų. Šviesių ir tam
sių pattren’ų.

praktika
vusi Penn- 
silvanijos 
hospitale- 

se. .Pasek- 
ningai pa
tarnauja 

prie ginv 
lymc>. Duo- 
la rodą vi
sokioje li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

“My Lady” Kvartugrnės Dresės yra žinomos 
visur delei ju styliaus, gerumo ir pasiuvimo. 
Kiekviena dresė yra sukirpta pilnai ir didelė.

WAITIUEWICZ
(Banienė)

- Akušerka

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 rvte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

OptometrUt 
TeL BOU lerard <4»7 

4049 8. Ashland Are 
Rampas 47-tos ffat. 

2-r®s labas.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

Or. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.

DB. A. Km
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

25 E. yVashingtan St.
Valandos: nuo 10 iki 12 i-yto 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

^DR.>HERZMAN^M s kusijos—>■-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metųt kaipo patyrę^ gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.
^VĄKANDOS: Nuo 10—12 pietų, 

i»<nuo 6 iki 8 vai. vakarąis.
Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

NTaktj Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Iš Gingham, Chamhrays ii 
Percales taipgi maišytos su Ii 
nais, geros ir patikėtinos ko 
kybes. * »

Lietuviai Daktar
Lietuvių Daktarų Draugijos

koks 
narių mokesnis į 
iždą; ar draugijai 
vėl bus leidžiamos 
tt. Į šituos ir kitus 

aš bandysiu čia 
ir šimpatizatoriams

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa- 
ekmingo prak

tikavimo turiu 
jatyrimo. Pasek- 
iiingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
rūjiiną. 
patarimus 
tarinis ir 
noms veltui.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

užsimokant 
mokesnius 

įsirašo čekį 
K. Liutkaus 

•pasiunčia Centro Se- 
418 

Avė., Baltimore, 
gali gauti puse 

nygas, kurių randasi 
DLD. knygių P. Raškinį, 

St., Brooklyn, N. Y. 
su komunistais da 
bet yra numatoma, 
pusėj bus laimeji- 

visi randasi pas

DR. V. 1. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir 6—9 P.M 
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

JUS’ AKYS r
Yra jum® brangesnės už viską. Neapleis

kite Jų. Jeigu turi koki* akių kliūtį, tuo
met ateik pas mane pasitarti.

DR. 8ERNER, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras (Optometriat)

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

Nedėliomis nuc 10 iki 1. Tel. Yards 06|2

Pradėjus musų mygimam 
svečiui, d. K. Bieliniui, agita
ciją LDLD. reikalais, kartu 
prasidėjo tai vienoj, tai kitoj 
lietuvių kolonijoj bruzdoj imas 
tarp draugų, kad sutverus L. 
D. L. D. kuopą, arba geriau sa
kant atsteigus pakrikusią. Mes 
Centro Valdyba ganiame dau- 
gelį laiškų su įvairiais paklau
simais, k. t., ar draugija laiky
sis tų pačių įstatymų 
dabar yni 
draugijos 
sustiprėjus

Ofiso Telefonas nn IT A PD A A TA Busto Telefonas 
■centrai 4104 1/1V. 11. zL. DlLViVU Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas Štate gat.
Of’so Valartdoo: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

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 0898

A. L. BAVIDONIS, M. D
4643 So. Michigan Ate.

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto 

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

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofins: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valasdcs: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis lt—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

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

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

$50 $G0 $70
“Kuppenheimer” “L” sistemos 1” 

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

Vyrams ir Jaunuoliams gamitural 
1 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 W. 14 SL 

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais.

‘klausimus 
draugams 
atsakyti.

1. Iki šiol buvo ir yra lai
komasi tų pačių įstatymų, ku
riuos draugija pasigamino prieš 
pat savo atkylimą, ir man ro
dos, kad esantieji įstatymai 
pilnai atatinka 'draugijos tiks
lui ir jos uždaviniui.

2. Kaip tik d ra ugiji^ su stip
rės, nėra mažiausios abejonės 
kad vėl griebsis pildyti savo 
uždavinį, t. y. imsis vėl leisti 
socialistinę lib)?aturą, kaip 
kad buvo leidžiama pirmiau. 
Jei\ per kelis pastaruosius me
tusias nebuvo daroma, tai tik 
tfytfbl, kad draugija nepaiegČ 
tai atlikti dėl jums visiems ži
nomos priežasties-. Buvusieji 
ir esantieji centro valdybos na
riai visą laiką dėjo pastangų 
kad draugiją sustiprinus taip, 
kad ji galėtų vėl pildyti 
pabriežtus taip svarbius 
biniinkų klasei uždavinius. M&s 
nekartą šauk ėmės į jus, drau
gai ir draugės, kiviesdatni jus 
prie darbo, bet jus musų kvie
timo mažai teklausėte, dauge
lį jūsų kaž-kokia apatija, kaž
kokia komunistiška sloga laiki 
prislėgus ir nebuvo galima pri- 
kviesti prie organizacijos ir 
darbo. Esant neskaitlingam 
burini narių, toks didėlis dar
bas kaip kad leki imas knygų 
nebuvo galimas, užtat, drau
gai, jei jiys norite kad d raugi 
ja vėl galėtų vykinti savo už
davinius, tai jūsų šventa pa
reiga stoti ir organizuoti kuo
pas ir stiprini, kiek tik galint 
iLDIuD. Tik bendrom, suvieny
tam spėkom bus galima atlik
ti darbas, kurio taip visi pa
geidaujam.

3. Mokesnis į draugijos iždą 
yra vienas doleris metams; 
pavieniai naripi moka dolerį 
ir dešimtį centų ($1.10). Moks
leivių Fandan yra aukaujama 
ir renkama aukos kur tik ^ra 
progos. Mokesnis, kaip mato
te, draugai, yra visai maža, 
bet tikslas ir reikalas labai di
delis. O juk vienas doleris me
tams užsimokėti regis yra vi
sai mažmožis.

Kuopa gali susikurti kad ir 
iš penkių narių, 
po $1. Surinkus 
kuopos valdyba 
Centro Iždininko 
vardu 
kretoriui K. Matuliausk 
N. Carrollton 
Md. Kuopos 
kainos k 
pas 
141 Grand

5. Byla 
neužbaigta, 
kad musų 
mas. Pinigai 
mane kaipo I 
ninka. Ką komunistai’ liežu
viais]. plaka šmeiždami mane, 
to /isai nereikia paisyti. Aš 
pareiškiu, kad nė vienas L. I). 
L. D. centas neprapuolė ir ne
prapuls, aš tarnavau draugi
jai nuo jd^ygimimo dienos ir 
esu* pasirengęs tarnauti jai 
taip Hlgai, kol jus, draugai, ma
ne toj vietoj laikysite.

o i Kaz. Liutkus.
• L. D. L. D. Iždininkas. 

|524 W. Baltimore S t.
Baltimore, Md.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tarr.’stai reikia genį gyduolių

NEW CITY PHARMACY
• Yra naujai uždėta lietuvių 

vaistinyčia
(Aptiekų)

Kurioje gausite tik geriausia^ 
gyduoles

3327 So. Halsted St.. . Chicagc 
Phcne Boulevard\0696

Leidėjas The Forecast, Suvienytų 
Valstijų geriausio maisto magazino 
Lektorius apie virškinimą,. įsteigėjas 
The Foi'.ecast Virimo Mokyklos.

Pienas žmogui reiškia daugiau ne
gu maistas. Jis yra motiniškumo ga
le modėrninėj civilizacijoj.

Tiktai šalįs turtingos pienu, yra 
taipgi turtingos ii’ savo vadovais, me
todais ir moralingumu. Vartojinvas, 
pieno produktų valgiams, yra tai lihiA 
ja, kuri skiria progresyvius žmonės 
nuo necivilizuotų.

Milijonai gerai Šeriamų karvių Au-j 
strijoj ir Vokietijoj gal būt dar pra- 
tensę ilgiau didijį karą. Milijonai 
gerai šeriamų karvių šioje šalyje tei
kia daugiau, negu kitas kokis nors 
maisto faktorius sustiprinimui aliantų 
spėkų, šiandien, tos pačios Suvieny
tų Vaišijų karvės apsaugoja nuo bado 
visus 
Tose šalyse karvės liko beveik 
išnaikintos.

Pienas yra vienatinis tikriausias 
maistas. Savo sudėtimi jis turi visus 
reikalingus elementus kurie palaiko 
žmoguje šilumą, suteikta energiją, 
taipgi medžiagą auginimui kaulų, mu
skulų ir celių.

Tyras, pasitikėtinas pienas yra ge
riausias apsaugotojas nuo ligų. Jis 
suteikia užtektinai kunui šilumos ko
vai su visokiomis bakterijomis. G: 
nešvarus pienas yra pavojingiausias 
maistas žmogaus sveikatai. Prižiū
rėjimas pieno švarumo daugiausiai 
priklauso nuo musų namų.

Jus negalite rasti kito tekio maisto 
kuris butų lygus švariam ir šviežiam 
pienui, šiose gyvenimo sąlygose, t:k 
maža dalis musų Šalies pieno išdirbs
iu, gali dastatyti pirkėjams pageidau
jamą pieną. Taigi štai kodėl Bov- 
den’s Evaporated Pienas gali būti di
deliu paliudijimu savo gerumu visoj 
šalyj.

Tikras ir geras maistas visoms šei
mynoms, yra reibus pienas iš sveikų 
karvių, kurios nuolat yra prižiūrimos 
patyrusių žmonių. Iš pieno yra iš
imta dideli dalis vandenio ir vietoj jo 
vra dadėta gryno cukraus. Jis stere- 
lizuotas sanitariniose kanuose, taip 
kad dasiekia pirkėją visai švarus ir 
grynas.

Papilkite j tą pieną reikalaujamą 
dalį vandenio ir jus gausite tikrą švie- 
ž'ą pieną virimui ir kitokiems reika
lams. Pienas yra labiausiai paran
kus, hygieniškas ir ekonomiškas mai
sto produktas gamtoje.

Conyright, 1920 per C. Houston 
Goudiss.

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vaje.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Te!.: Lafayette 0263

Lietuvon por 10 dienu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Southainptoną ant 
Milžiną laivų 

AQUITANIA MAURĘTANIA 
’45,647 tonų 30,704 tonų 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Šouthamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Į (2ra kl. $150.00) Karės tak- 
Piliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė. 

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste «uba apielinkėj.

CUNARD 'LINE
140 N. Dearborn St., Chicago, 111.

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

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., <)509 Cardoni 

Detroit, Mich.

Pirm-as Lietuvis
Ji P. VARKALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITOR-lus

L. M. G. K. Centro Valdy
bos narės D. Šleževičienė ir 
V. Vencienė, atvykusios Ame
rikon Lietuvos našaličju reika
lais lankysis su prakalbomis 
sekančiose kolonijose: —

21 Vasario, .Hartford, Ct. 
Springfield, Mass. 
Anisterdam, N. Y.

Herkimcr, N. Y.
La\vrence, Mtiss.

5 iki 10 d. Kovo, So. Bos
ton ir apylinkėse. /

11 Kovo, Worcester, Mass.
13 Kovo, Waterbury, Conn.
16 Kovo, Brooklyn, N. Y.^>
18 Kovo, Newark, N. J. I
20 Kovo, C. Brooklyn, N. Yy
22 Kovo, MasjK'th, L. L,

Telephone Yards 5932

DR. M. STUnilGKIz
3107 So. Mar*a» St., Z 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

sburg, Pa.
3 Geg. Shcnandoali, Pa.
5 Geg. Mahanoy Cįty, Pa.
6 Geg. Tamaqua, Pa.
8 Geg. Wilikęs Barre, Pa.
10 Geg. Pittston, Pa.
12 ir 13 Geg. Philadelphia.
15 Geg. Baltimore, Md.
Prakalbų reikale L. M. G. 

Komiteto atstoves laiškais kreip 
sis į viršui suminėtų koloni
jų veikėjus. Prašoma yra, kad 
losc kolonijose butų surengtos 
prakalbos ir butų suorganizuo
ti vietos darbuotųjų, moterų ir 
vyrų kolmitelai.

Visais prakalbų reikalais ir 
diinčiant aukas, prašome ad- 
esuoti: — S. Pauža, c-o L. M.

G. K., 131 Grand Str., Brook- 
lyn, N. Y.

Visais prakalbų reikalais rei
kia kreiptis pas Sekretorių že
miau padėtu adresu. Aukas 
reikia siųsti čekiu ar nioney 
rderiu išrašytu varde Lietu

vos Moterų Globos Komiteto, 
f pasiųsti tą čekį Sekretoriui:

S. Pauža, 131 Grand St., 
Broo'klyin, N. Y.

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių 

ITALIŠKU 
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ
Geriausiu 

paaauly. faa- 
rantuoja- 
mos 
čiai 
ir 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių _ 
Valstijose ir t — 
Italijoj. 11
DYKAI pir- 

kėjams armonikinč mokykla ar pa- 
mokliiimų knyga. Mes garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika ii gaidų ui 
4 mėnesių laiko. Informacijų rąžy
kite angliškai. Katsdogas, papra
šius, duodama dykai. \ 
Kuatta Sereneili Accordeon Mfg. Co. 
817 Blue Jsland Xve.7~~‘Cfeicago, III.

25 Kovo, Scranton, Pa.
27 Kovo, Binghamton, N. Y
2 Balandžio, Gleveland, O.
3 Bal. Detroit, Mich.
5 Bal. Grand Raį>ids, Mieli
6 iki 30 d. Balandžio, Chi- 

agoj ir a py Ii n
1 Gegužio,

E1NBR0S
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! KAIOTEN0S, Chicago, UI Pirmadienis, Vasaris 26, ’23

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa \ 

Published Daily axcept Sunday bu 
The Lithuaiiian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaiti* —f _ - - t -
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500

Subscription Kates: 
$3.00 per year in Canuda. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.

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

Taigi nepraleiskite šitų 
balsavimų!

alijos socialistu 
riutarimas

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

Toje šalyje, kur, ačių dar- 
bihinkų juęĮ^fmo suskaldy
mui, progos įsigalėti 
fašizmas, socialistų partija 
ima palengva atsigauti ir 
stoti į sveikesnes vėžes. Kai
po ženklas to, yra Italijos so
cialistų partijos suvažiavimo 
nutarimas siųsti atstovus į

grasinti visos respublikos se
natoriams ir parlamento na
riams mirtimi.
slo jis siekia? Ar jis nori 
grąžinti anglus? Yra sta
čiai gėda airiui skaityti apie 
tai, kaip airiai yra vejami 
sukilėlių ir jieško prieglau
dos Anglijoje. Pabogėliąi pri
klauso toms šeimynoms, ku
rias davė imperijai talentin
giausių žmonių. Jfe buvo 
pasirengę savo gabumus pa
naudoti Airijos respublikos 
labui, bet p. Liam Lynch 
apie tai nenori nė klausy
ti.”

Kairio tik-

mo nuošimtis Lietuvių tar
pe yra 48*5 nuoš., žydų 49 
nuoš., lenkų 44.6 nuoš., ru
sų 43.7 nuoš. Lietuvių ir žy-i 
dų mirtingumas linksta su4 
mažėjimo pusėn, lenkų, ru
sų, Vokiečių ir kitų padidė
jimo pusėn.

“Atsiminus, kad pirma
me pusmety lietuvių gimė 
22,838, mirė 16,015, atsieit 
priaugo 6,817, vadinasi, lie
tuvių naturalis priauglis yra 
30 nupš., kitaip sakant, lie
tuvių vięnu trečdaliu gimsta 
daugiau, negu miršta.”

ir
so-

Šaukiamas Tarptautinis Sočia 
listų Partijų Kongresas

Kongresas įvyks š. m. gegužės 20, Hamburge

ŪL’- TeW^:H^,dt’8mag‘,’|HambUrS0 kongres?> kuria‘ 
----- me pirmą kartą po pasaulio 

karo pradžios susitiks visos 
$koo socialistinio judėjimo sro- 
2.°« vės.
1.50 »,75 Italų socialistai karo lai

ku pasitraukė iš senojo (ant
rojo) internacionalo ir nuta
rė dėtis prie vadinamojo 
“trečiojo”, t. y. bolševikiško 
internacionalo. Bet ji atsi
sakė priimti garsiuosius “21 
punktą”, padiktuotus iš 
Maskvos, f Pernai tečiau 
kairiojo sparno vadas Se 
rati užsipyrė įtraukti savo 
partiją į Maskvos organiza
ciją, ir dėlto'partijai skilo.

Atsikračiusi komunistų,Ita 
lijos socialistų partija dabar 
vėl pasiryžo atnaujinti savo 
ryšius su socialistiniu inter
nacionalu.

Užaunokėjimo kaina: 
•hieagotfe — paštu: 

Malama _____________ _
matą ______________

Trims mėnesiams _______
Dviem mšneaiani_________
Vieniu minėsiu! _________

Chieagoje per nešiotojus: 
Viena> kopija __________

Savaitei ___ _____________
Mėnesiui ________. .r—.______

l.W

3c 
18c 
75c

•■▼leaytose Valstijose ne Chicagoje 
jaita:

Meilinga------------------  $7.W
metų 3.5J

Ttane mtaemams____ _________ 1.75
Dviem mėnesiam ___________ 1.25
Vienam mėnesiui __________ * .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: • 
ČAtpiatata)

Metams .................   $8.00
Pusei metą ......  ................ 4.00
Trims mėnesiams.......... ...... iū;.. 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Ryto balsavimai
Ryto, vasario 27 d., bus 

kandidatų skyrimai (prima- 
ry eleetions) į visokias vie
tas Chicagos miesto ir pa- 
vieto (kauntės) valdžioje — 
mayoro, miesto iždininko, 
aldermanų ir tt.; ir taip pat 
bus skyrimas kandidatų į 
kongresmano vietą antrame 
distrikte (c|el mirties kon
gresmano Mann’o).

Labai svarbu, kad šituose 
balsavimuose dalyvautų kiek 
galint daūgiaus protaujan
čiųjų darbininkų. Juos męs 
raginame atiduoti savo bal
sus už Socialistų Partijos 
kandidatus, kurių priešaky
je stovi Wm. A. Cunnea, kai
po kandidatas į miesto ma
yoro vietą. Socialistų kandi
datas į kongresmano vietą 
antrame distrikte yra Sey- 
mour Stedman, kurio vardo 
tečiaus nesiranda ant oficia
lių balotų; jo vardą kartu su 
.adresu (Seymour Stedman 

i— 6532 Greenwood Avė.) 
reikės įrašyt į balsavimo 
korteles.

Socialistų Partijos kam
panijoje šį kartą dalyvauja 
senelis Debs, kuris pasiryžo 
darbuotis Chicagoje tol, kol 
nepasibaigs rinkimai. Su jo 
pagelba socialistai ‘gali daug 
laimėti.

l Apžvalga

PASKOLA LENKIJAI.

ninku organizacijų akcijai kai
po priemonei tam uždaviniui 
realizuoti;

2) kurios pritaria Amster
damo Probesinių Sąjungų In
ternacionalo ' judėjimo vieny
bei;

3) kurios pritaria Hagos 
Pasaulio Taikos Konferencijos 
(1922) rezoliucijai dėl “Orga
nizuotų darbininkų misijos pa
saulio taikos judėjime” kaipo 
dabartinio pagrindo visokiai 
akcijai staiga karo pavojui iš
kilus, ir pripažįsta reikalingu
mą pasigauti aiškių ir apribo
tų priemonių, kurias darbinin
kų judėjimas vajrtotų karui 
kilus;

4) kurios pripažįsta Darbi
ninkų ir Socialistų Internacio
nalą ne tik kaipo galingą gin
klą taikos metu, bet ir kaipo 
butiniausį karo laiku;

■ 5) kurios nasižada kad, 
Darbininkų ir Socialistų Inter
nacionalą įsteigti' 
su jokiu kitu pelitiniu Inter
nacionalu.

Mes tikimės Hamburgo Kon
grese išvysti atstovus visų par
tijų, kurios pasiruošusios dirfj- 
ti išvien sunkų ir neatiaidi 
darbą, reikalingą prirengimm 
darbininkų bendrai tarptautk 
nei akcijai.

Abramowitsch (Rusija) 
Adler (Austrija) 
Bradęe .(Francija) 
Crispien (Vokietija) 
Henderson (Anglija) 
Shaw (Angbja) 
Stauning (Danija) 
Vandervelde (Belgija) 
Wallhcad (Anglija) 
Wels (Vokietija).

v i i e n y t i s. Šitos dvi fazes 
ryškiausiai pasireiškė Vokiečių 
socialistų istorijoj. Bet ir be
veik visose kitose šalyse, kur 
revoliucinis fermentavimas bu
vo pagimdęs skylimų, dabar 
vėl įvyko susivienijimas, arba 
bandoma vienytis.

Tik tos partijos, arba par
tijų grupes, kurios vadinasi ko
munistinėmis, trukdo darbi
ninkų vieni j i mos pastangas. 
Jos ne tik nenori, kad nuo- 

‘nių skirtumai darbininkuo- 
___ Aitų pašalinti, bet dar te- 
besistengia skaldyti stipres
niąsias jų organizacijas, idant 
iš to galėtų bent kiek pasinau
doti jų pačių grupe, arba kad 
tąi butų naudinga Maskvos 
valdžios politikai. Ir ne kas 
kitas kaip Maskvos bolševikai 
yra kalti, kad teko atsižadėti 
minties sušaukti viso pasau
lio darbininkų kongresą, kurį 
butų turėję šaukti Londono, 
Vienos ii^Maskvos Internacio
nalų .pildomieji komitetai. ‘Po 
to. keblumai susitarti su Mas-1 
Ievos vadais) darėsi vis dides

ni, juo labiau, kad žiaurus ii; 
atkarus persekiojimai socialis
tų Rusijoj nė kiek nesilovė. 
Bergždžias butų darbas spė
lioti dabar, ar visuotinas dtd> 
bininkų kongresas galės įvyk
ti tada, kai komunistai paliaus 
dirbę savo piktą darbą ąA'icš

Laikraščiuose jau buvo pra
nešta, lead Franci j a sutiko pa
skolinti ■Lenkijai 400,000,000 
frankų. Išpradžių buvo many
ta, kad tie pinigai yra skoli
nami tuo tikslu, kad davus 
Lenkijai galimybės atsiteisti 
su Francijos pramonininkais, 
iš kurių prieš dvejus metus 
lenkai pirkosi amunicijos ir 
kitų reikmenų. Tcčiaus pasi
rodo, kad tai visai nauja pa- 

a. Paul Scott Mowrer pra- 
neša\iš Paryžiaus, jog pini
gai p^sko-linta sekamomis iš
lygomis: lenkai turės mokėt 
5% ir visus tuos pinigus tu
rės sunaudoti Francijoje, per
kant amunicijos, telegrafo ir 
telefono prietaisų, etc. Fran- 
cija jau net nurodžiusi fir
mas, iš kurių rekomenduoja
ma tie reikmenys pirkti.

Torno srities miškai esą pa
skolos laidas. Iki suteikimo 
šios paskolos lenkai buvę fran- 
euzams skolingi 1,056,000,000 
frankų. Taip bent tvirtina 
Francijos valdžia. Bet Lenki
ja sako, kad ta skola siekė tik 
780,000,000 frankų.t3

TERORAS AIRUdJE. 
_ A

Airijoje vis dar nėra tai
kos. Tarpusavinis karas nesi
liauja siautęs. De Valeros ša- 

“The Man- 
rašo:

liniukai nerimsta, 
chėster Guardian”

“Airijos sukilėliai įsitiki- 
daug saugiau ir pel

ningi yra pulti begink
lius gyventoj us," negu kan- 
lis . su respublikos regulia
ri ne kariuomene. Dabar plė
šimo politika įėjo į madą. 
Reguliarinė kariuomenė ar
ba atskiri kareiviai retai ka
da bepuolama. į^isa sukilė- 

■ lių kampanija susiveda prie 
gyventojų terorizavimo. Esa
momis sąlygomis respubli
kos kareiviai daro visa, kas 
galima daryti, kad apsaugo
jus gyventojus nuo plėši- 

Bet nėra pakankamai 
sėkmingam kovos 
su išsiblaškiusiais 
būriais. Sukilėlių 
plėšimai ir terori- 
Ballyconnello kul

iškiai parode, jog jiems 
a ko mokytis iš juo

dašimčių, kurie veikė Rusi
jon. P/ Liam Lynch gali

mų 
kareivių 
vedimui 
sukilėlių 
S nes, 

nas
ino

R ---
RAULAS KEMEKLIS

Kaip Lččių žemės vidaus mi 
nisterijos visos musės 

išdvėsė.
(Pasaka)

(Tęsinys)

Liūdnai gyveno karalius Buožė senas 
savo dienas. Užmiršo didžiulius karus ves
ti. Jo pamušti kraštai, užsikrėsdami kara
liaus tarnų atkarumu, patys ėmė kilti, ar
ba liaudavęs mokėję duokles, tartum jie 
butų užmiršę. Patys jo tarnai, vieton da
boti Lėčių skaičios garbes ir galybės, tik 
savim kiekvienas rūpinosi ir tari) savęs 
vaidinos. Karalius matė visus blogumus, 
žinojo jų priežastį ir todėl nieko nebaudė, 
nielcHin nekeršijo ir "tik stengeisi vaidus til
dyti. Bet tanių vaidai darėsi vis aršesni.

iriterna-/ moii i 
se

Jis

jos nesėdės

LIETUVOS GYVENTOJŲ 
PRIAUGLIS.

Pa >lbta įdomių statifetinių 
žinių apie mirimus, gimimus, 
vedimus, priaugimus Lietuvo
je pirmame pusmetyje 1922 
m. “R—nyje” paduodama to
kia tų žinių sątrauka:

“Vedimų (šlfubų) tame 
laike buvo viso labo 8,461, 
gimimų 26,053, mirimų 18,- 
550. Vadinasi, žmonių pri
augo pirmame pusmety 7,- 
503. Iš jų lietuvių gimė 22,- 
&32, mirė 16,015, priaugo 
6,817. Vedimų skaičius pir
mame pusmety viršijo prieš
karinį vedimų skaičių už tą 
patį laiką 1,500.

“Mirė pirmame pusmety 
18,550, iš jų trečdalis atsei- 
na amžiui iki fO metų, bet 
šioji grupė daugiausiai įnir
šta iki 1 metų — 3,962, kas 
sudaro 62 nuoš. tos grupės, 
arba 21.3 nuoš. bendro mi
rimo skaičiaus. Vaikų žin
duolių dauginus miršta ber
niukų —• 100 mergaičių mi
rimų atseina 138 mir. ber-

Vienos ir Antrojo Interna
cionalo pildomieji komitetai 
bendrai išleido šitokį atsišau
kimą:

Viso Pasaulio Darbininkų ir 
Socialistų Partijoms!

Draugai! Socialistų Inter
nacionalą karas sudraskė. Be
liko tik tarptautinės* darbinin
kų partijų grupės, kurių ne 
viena negaili vadintis tikruo
ju Internacionalu. Be to yra 
nemaža partijų, kurios šian
die neturi nė jokių 
cionalinių ryšių.

Taksai* pakrikimas 
liūdniausių pasekmių,
sai sutrukdė darbininkų veik
lumą ir pagimdė didžiausių 
skirtumų nuomonėse d($ sąly
gų ir veikimo būdų artimiau
sioj ateity.

Padėty, kurioj šiandie pasau
lis atsidūręs, šitas tarptautinis 
jiegų susiskaldymas sudaro di
džiausio pavojaus, ir nesulai
komi dalykų įvyįkiai privertė 
darbininkus vis Smarkiau rei
kalauti, kad visos organizaci
jos, kurioms ištikrųjų ruįjfi*1 
tikrieji darbininkų reikalai, sih 
siprastų tarp savęs ne tik dėl 
idėjų, bet ir dėl akcijos? Aiš
ku, kad toks Socialistą Darbi
ninkų Ihtcrnacionalas, kurs su
kauptų Vavy visus idealus ir 
principų vienybę, umiu laiku 
sukurti negalima, to galima 
atsiekti tik ilgomis ir nenuo- 
alsiomis p as t an go m is.

Praeitieji ’ pasaulinio
jas, arba

Praeitieji pasaulinio karo 
metai ir sekantys pp karo pa
liaubos metai parodė, kaip gi
lus buvo nuomonių skirtuhiai 
dėl akcijos metodų ir dėl re
voliucinių metodų/ galimybių 'nacioinaiu yra 
darbininkų klesai išvaduoti. ilgam; laikui.

šiandie jau esame visai 
kitokioj plėtojimos fazėj. Re-į* { 
akcija kasdien darosi vis ir 
vis agresivesnė tiek politikos 
tiek ekonomijos srityse. Visuo
tiną viešpataujančiųjų klasių 

antpuolį ryškiu ryškiausiai 
matome kruviname ' Horthos 
režime Vengruose,.'fašizmo įsi
galėjime Italuose, “kabliakry- 
žininkų” VokieČiuosiei. Ir taip 
dedasi visose šalyse.

Tokiose sąlygose būtiniau
sias darbininkų reikalas ir už
davinys — jungti daiktan vi
sas savo ijiegas kad galėtų su
daryt nesulaužomą frontą prieš 
kapitalistinių partijų atakas. 
Keletas praeitųjų mėtų pasi
žymėjo nesutikimais, dabar gi 

Vidutinis mirtingu- darbininkų klasės reikalas yra

kas jau dabar

inunistinės grupės išmirs. Bet 
šiandie visiems 
liinybė šaukti 
gresą kariu su

aišku, kad ga- 
visuotiną kpn- 
Maskvos inter- 
išnykus ilgam

Berlin iškęs konferencijos *ge- 
I gūžės mėn. m. patyrimas 
! parodė, kad norint ką nors iš- 
tikrųjų nuveikti, kitokio .ke
lio nebėra, kaip šaukti Tarp
tautinį Darbininkų ir Sociali
stų Kongresą. • . *

, Šitaip dalykams stovint, 
Londono ir Vienos Internacio
nalų Pildomieji Komitetai pa
skyrė žemiau pasirašiusįjį Ko
mitetą rūpintis suruošimu 
Tarptautinio Socialistų Parti
jų Kongreso, kuris ir įvyks 
Hamburge 1923 metų gegužės 
mėnesio 21 dieną, kaip 10 vai. 
ryto, Pix))fesinių Sąjungų salėj, 
Besenbiriderhof (arti Haupt- 
bahnhof — Centralinės gelž- 
kėlio stoties).

iri o

Kongreso organizavimą Ko
mitetas svarstė Kelne šių me
tų sausio 5 ir 6 d. ir priėmė 
šitokį provizorinį dienotvarkės 
programą:

1) Imperialistinė taika 
organizuoto darbininkų ir 
cialistų judėjimo politika.

2) Tarptautinė akcija prieš 
tarptautinę reakciją.

3) Darbininkų ir socialistų 
partijų kova dėl aštuonių va
landų darbo dienos ir tarp
tautiniai* socialines reformos 
įstatymai.

4) Tarptautinis darbininkų 
klasės organizavimas.

Kovo menesio pabaigoj Ko
mitetas išsiuntinės visus pa
siūlymus atskirais dienotvar
kės punktais ir visus kitus su
manymais, kurie tik bus įvai
rių partijų atsiųsti Komisijai 
iki šių metų kovo 10 dienos. 
Visi toki pasiūlymai ir suma
nymai reikia siųsti* adresuo
jant: Tom Sha(w, 25 Victoria 
S t., London S,W 1, arba: Frie- 
drich Adler, Wien V, Rechte 
VVi.nzeile 97.

Apie skaičių skiriamų dele
gatų taipjau reikia tais pa
čiais adresais pranešti iki ko
vo 10 d. Komitetas yra nuta
ręs taip, kad vienas, delegatas 
butų siunčiamas nuo kiekyje-, 
no 3000 narių, bet nė viena 
partija neturėtų siųsti dau
giau (kaip 50 atstovų.

Internacionalo rekonstrukci
ja negali būt
nors komiteto ar kurios (nors 
partijos gnų)|es įsakymu. Ta
tai gali įvykti lik bendru įvai
rių darbininkų ir socialistų 
partijų susipratimu. Tokio su
sipratimo galima, atsiekti tik 
idėjų palyginimu, o tam v rei
kia laiko. Todelgi Tarptautinė 
darbininkų klasės organjjlacija 
sAvo formavimos momentu ne
gali būt tam tikro visų susi- 
mezgusiųjų partijų susitarimo 
drt principų vaisius, liet tai 
b lis vienas žvarbiausiųjų žing
snių tokiam susitarimui reali
zuoti. Pasidalant patyrimais, 
Aktingu ko]>eravimu ir nuola
tinėmis pastangomis prieiti 
prie susitarimo dėl metinių ir 
tikslų, tarptautinis darbinin
kų judėjimas palengva suda
rys tą reikiamąjį pamatą, ku
ris visus pasaulio darbininkų 
judėjimus sujungs vienai ben
drai akcijai.

į visa tą atsižvelgdamas 
Komitetas Kongresui organi
zuoti visai nesiima uždavinio 
nulemti busimojo Internaciona
lo organizavimu darbą, bet 
tenkinas vien pabrėžimu tų ______ __
punktų, kurie grieštai apribo- milionų spaudinių cirkuliorių;

14(4 miliono paprastų pašto 
siuntinių (parcel post), ku
riais siųsta ne tik negyvi daik
tai, bet ir gyvi — šunes, kiau-^ 
lės vištos, dagi vaikai; 3 me
lionai siuntinių C. O. D. (col-^

• uždėtu mo- 
54 milionai apdrau

stų siuntinių. New Yorko mie
ste yra 4000 pašto skyrių ir

CERKVĖ IR VALSTYBĖ.
Sovietų valdžia atskyrė baž

nyčią nuo valstybės, atėmė iš 
bažnyčių žemes, turtus ir baž
nytines brangmenybes, išnieki
no “šventųjų kimus” (moščes), 
draudė net vaško žvakėmis 
pirkliauti, nes tai spekuliacija, 
pagalios sutvėrė atskalų ir tarp 
jų, taip vadina m ąv “gyvąją
cerkvę,” kuri nesipriešina bol
ševikų valdžiai ir jai pataikąju-J 
ja. Kova eina toliau. Kuo pasi
baigs ji, nežinia. Tai pasik&r- 
t o j antis islor i j os >a vyzdys,
prie ko priveda pefdąfag didelis 

 

bažnyčių praturtėjimas ir 
si vieni j imas su /ilstybūs 

 

žinių. ši katastrofa dažnai 
da ir bažnyčios katastrofą.

su

ve

TAI BENT PAŠTAS!
Praeitais 1922 metais Ne\v 

York o paštu perėjo 3,280 mi- 
lioaių paprastų laiškų; 900(4 
miliono draustų laiškų; 900

ja partijas norinčias jungtis 
bendram darbui, kad atsiekus 
pozitivių vaisių. Komitetas to
dėl kviečia Hamburgo Kongre
si dalyvauti visas Socialistų 
Darbininkų Partijas,

1) kurios pritaria ekonomi-! lect on delivery — 
nio darbininkų išliuosavimo iš kesniu); f*

viešpatavimo prin- 
savo uždaviniui,cipui kaipo

ir savarankri (nepriklausomai) skyrelių, kur parduodami pa-
politinei ir industrinei darbi- šio ženklai.

O
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Pasijutę be apynasrio, jie ne tik tarp sa
vęs kirtosi, viens kitą užpuldinėjo, skriau
dė silpnesniuosius, bet jau drįso neklausyt 
paties karaliaus. Jautė Buožė, kaip išdykę 
jo bajorai siekė nuimti jam nuo galvos ka
raliaus vainiką, bet ir tai nutylėdavo.

Tik kuomet karalius Buožė pagalios 
pasimirė, suprato jo tarnai, kad bus tėvo 
netekę. Palaidojo Lėčiai karalių; ant jo 
kapo supylė didelį kalną, ant kalno ąžuo
lą pasodino.

Ilgus įmetus žmonių būriai iš visų val
stybės galų lankė Buožės kalną ir namo 
grįžę apsakinėjo vaikams garsius karaliaus 
darbus. Paskui užmiršo. O pasodintas ant 
kapo ąžuolas augo vis didesnis, ir kai žmo
nės karalių užmiršo, ėmė apie kalną rink
tis maži medeliai, ir ąžuolą žiūrėdami, 
patys augo ir kaina n lipo.

Praslinko šimtai metų.(Buožės kabias 
visas medžiais apaugo ir pasislėpė nuo 
žmonių akių. Kur buvo uolių garbintojų 
takai praminti, seniai jau sužėlė tanki žo
lė, lauko gėlėmis nukaišyta, o pačioj kabio 
viršūnėj augo ilgos smilgos ir liūdnai 
b'avo- :..........

lin- 
t

..

* Dabar niekas kabio nebdanko. Tik
kai kada atkarios ožkos, pasukdamos ba
jorus, ateina į krūmus, karstosi po karkly
nus ir graužia. karaliaus Buožės medžius, 
kaip graužė jie patys karaliaus širdį.

Bet nelaimingas Buožės įsakymas per
gyveno amžius. Tuo įsakymu išvestos dva
rų '[ežios iki šiol tebestovi; iki šiol Lėčių 
žemėj neišnyko servitutai, kimsynai ir 
klampios h^Įos, pilnos updų-kraugerių. Iki 
šiol dvarus valdo sunykęs, dievų numylė
tas bajorų luomas; valdo, lėbauja ir žmo
nes vargina. *

Iš visų karaliaus Buožės įsakymų jie 
vieną tepilde, — veisė kiaules ir visur so
dino krienų krūmus. Bajorų kiaulės iki ga
lo suknisė Lėčių žemę ir raistu pavertė 
visą Lėčių gyvenimą. Krienų priaugo pilni 
patvoriai. Valgo bajorai kiaulieną su krie
nais ir džiaugiasi. Valgo krienus ir prasti 
žmonės, sausa duona užsikąsdami, bet iš 
tokio valgio jiems tik gailios ašaros rieda 
iš akių.

Ratilas Kemeklis

SenoZmogausMintys
Dabar ne tie meilus man vardai- jau 

dyla iš žmonių atsiminimo. Vienas pats 
begrįžtu praeitin ir liūdžiu, bendrų nebe
randamas.

(Galas)

Žiuriu aš į musų jaunimą ir nuliūdi
mas, kaip temstančio vakaro ūkana, pra
deda gobti mano sielą, — nei aš jo, nei jis 
manęs jau nebesuprantame.

Dar taip nesenai, pirma kokios pen
kiolikos melų, karį) viskas pas mus buvo 
kitoniškai! ’

A o

Senesnieji, susirinkę, kortomis lošda
vo. Vieni “savo kozeriais,” kiti “kikso”; 
vieni “karaliaus”, kiti ”amarančių”; vieni 
lošdavo “'bačką”, o kiti “kastino”; vieni 
“ožio”, kiti “kumelaitę”; dar kas ‘^kreivi- 
nio”, kiti “mdlninko”. kiti “su rogėmis”, 
kiti “be rogių.”

Girtuokliai dažniausia mėgdavo “kiau
lę”. “Karaliai” ir “kiksai” atstodavo visą 
pasauli; dėl musų galėjo jis ir visai griūti, 
—nebuvo mums reikalingas.

Jauniųias grieždavo “armoniką”, mer
gaitės šokdavo. Piemenys ir s pusberniai 
krimsdavo keimerį, vieni iš pašauktinių, 
kiti iš paduotinių, o kiti ir da iš ko kito.

Šeimininkė su pagaliuku ganydavo 
jaunimą. Mažas būdavo tas pagaliukas, 
bet visi jo bijojo. Ganydama apie šį tą pa
sakodavo, — kur vaidinasi, kur nereikia 
vaikščioti, kad “haidukas” nepagautų.

Dabar ir tie “haidukai” nežinia kur 
pasidėjo. Madon įeina laikraščiai, knygos, 
susirinkimai ir keistos kabios. Eina ma
don ir be ceremoni jos stumia šalin “kara
lius” ir visokius keimerius.

Klausau aš musų jaunimo ir nubudi
mas, kaip vakaro ūkana, pradeda globti 
mano sidlą.

(GALAS)



Pirmadienis, Vasaris 26, '23 NAUJIENOS, Chicago, H
9

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

A. Rpkevičia jau Chicagoj Didžioji Rusų Opera

Charles V. Johnson
Socialistų Partijos kandidatas 

į aldermanus devintam 
wai'dui.

Brangus Draugai:—
Kaipo kandidatas į aldenna- 

nus, aš kreipiuos į balsuotojus 
šio wardo. Aš esu pasiryžęs lai
mėti. Aš prašau jūsų paramos.

Niekad devinto wardo isto
rijoj mes nesiradome tokioj 
begėdingoij eikvonės padėty, ne 
turėjome tokių augštų taksų, 
tokios publikos indifereucijos, 
prastų gatvių, člių ir šviesų. 
Tie svarbus dalykai buvo aplei
sti.

Jei aš busiu išrinktas, pini
giniai interesai ar sugedę poli
tikieriai neturės progos prikib
ti prie manęs. Aš pašvęsi u vi
sų mano laikų 0 tarnaudamas 
jums įsigyti tų dalykų, kurie 
apeina musų namus, mokyklas 
ir valdžių.

■ t . /

Dabartinių ofiso palaikyto
jas darė pastangų neprileisti 
mano vą^do ant baloto. lai 
jam nenusiseko ir aš esu kovos 
lauke.

Aš reikalauju paramos visų 
teisingų piliečių kovoje už 
draitgijinį teisingumų ir švarių 
valdžių. Aš pavartosiu visas 
priemones atsiekiniui tų daly
kų dcl žmonių šio \vardo jei aš 
busiu išrinktas.

Rinkimų diena, 
vasario 27.

“Naujienų” atstovas Antanas 
Ril>kevičia, kurs važiavo eu 
“Naujienų” ekskursija Lietu
von ir sugrįžo iš (Lietuvos dar 
su didesne ekskursija, jau at
vyko Chieagon, ir šiandien jau 
būna Naujienų ofise.

A. Ripkevičia atliko Naujie
noms daug svarbių reikalų Lie
tuvoje. Ypačiai, jis sutvarkė 
ten kelionės reikalus, kad paša- 
žieriams, kurie važiuoja Ame
rikon per Naujienų tarpininky- 
stę, butų komažiausia klapato 
ir iškaščių. Tame dalyke Nau
jienoms daug pagelbės Ameri
kos laivų kompanija, United 
States Lines, kuri stengiasi 
duoti kuogeriausių aprūpinimą 
ir patarnavimų pasažieriams.

A. Ripkevičia sako, jog su 
Klaipėdos atgavimu lietuviams 
neapsakomai bus paleng
vinta kelione Amerikon, ypač 
jeigu Lietuvos valdžia pasisku
bins duoti koncesiją Amerikos 
valdžiai naudolies Klaipėdos 
uosto Amerikos prekybiniems 
laivams.

šios savaites programas.

Chicagoje).
šeštadienio vakarų—Ruben- 

steino "Demon“ su 
Masliir, Pasvolskaya, 
Dnieprov, Pantelev,

Šių savaitę Didžioji Rusų, 
Opera Auditorium teatre, duo
da sekamas operas:

Šiandie

Čaikovskio

“Boris Godunov”, 
su artistais: šaliapin, Panteleev, 
Dnieprov, Svetlov, Tulčinov, 
Pasvolskaya, Mirovitč, direkt. 
Fiveisky.

Antradieny
“'Eugene Onegin”, su artistais: 
Mashir, Mirovitč, Valcntinova,; 
Laseva,
Karlash, dirckL Fiveisky.

Trečiadieny — “The Jewess” 
su artistaisrj Gusieva, Ivanovą, 
Busanovsky, Svetlov, Hyanovv- 
sky, Tulčinov, direkt. Vasiliev.

Ketvirtadieny — ‘‘Sniegiiro^- 
ka”, su artistais: Kazanskaya 
Osiipova, , Mirovitč, Danilov, 
Radev/ Pasvolskaya, Hrjanow- 
sky, Laseva direkt, Ęuerst.

Penkiadieny — “Boris Go
dunov”, su Šąliaipinu ir kitais, 
tais pačiais. ,

šaštadienio dienų — Čaikov- 
”Mazeppa” (pi<ntnu kartu,

Dnieprov, Gusieva

artistais: 
Laseva, 
direkt. 

Fuerst. Sekmadienio vakarų—
“Meiles Naktis” pirmu kartu 
Chicagoje.

STEDMAN KANDIDATAS 
Į KONGRESMANUS.

Socialistų Partijos kandida
tas į kongresmanus nuo antro 
distrikto yra adv, Seymour 
S'tedman. Jo vardas nėra at- 
^mausdintas ant balto. Balsuo
jantys už jį turi padėti ketur
kampy kryžiukų ir prie jo pa
rašyti — Seymour Stedman,

6532 Greenwpod Avė. Labai 
svarbu, kad jo vardas ir antra
šas butų parašyta ant balto, 
kaip aukščiau paduota. Kitaip 

balsas nebus skaitomas.

MUNŠAINO IR AUTOMO
BILIŲ AUKOS.

jų mėnesių laikotarpiu, nuo 
munšąino nuvažiavo pas Ab
raomų 75 žmonės, it tuo pa
čiu laikotarpiu a u to mobiliais

Lietuviy Bylos Chicagos 
Teismuose

Eilėje stovi byla Sabaįčio prieš Chi
cagos gatvekarių kompaniją, pas tei
sėją H. M. Fisher, numeris B 73284.

Superior teisme naują bylą/užvedė 
Fr. Petrauski ir k. prieš Leųn V. Si- 
rus ir Ch. Rapalys pripažinimui judg- 
ment’o sumai $1784.79. Advokatas J. 
Kuchinskas. Bylos No.. 886807.

Superior teisme naują bylą užvedė 
Jos. Pranauskis prieš Jos. O. Woloną 
ir k. Prašo injunetiono. Bylos No. 
386828.

Municipaliniame teisme prieš teisė
ją Fitch eina bylos Balsio prieš Knax» 
Fuel, No. 987564 ir Brikerovo prieš 
Sabutį, No. 965764.

Municipaliame teisme paą teisėją 
Eller byla Ivanausko prieš Adušuną, 
No. 961018, paskirta kovo 8 d., byla 
Markūno prieš Nelsoną, No. 989799 
paskirta tardymui gegužės 4 d.

Municipialiame teisme pas teisėją F. 
T. Sullivan byla vyskupfo1 Mickevičiaus 
prieš Lietuvių Tautiško Atgimimo 
draugystę, No. 1016517, paskirta tar
dymui kovo 20 d.

Circuit teisme pas teisėją L.W.Car- 
rięr eina byla Mežliausko vs. Mež- 
liauskas, No. B 13208.

Circuit teisme pas teisėją T. J. 
Lynch divorso byla Jasikienės prieš 
Jasiką paskirta tardymui kovo 5. d.

Circuit teisme naują bylą užvedė 
M. Jakonienė prieš D. Jakonį, No. 
B 94618, reikalauja divorso. Advo
katas Smath.

Superior teisme naują bylą užve
dė Wm. B. Wisnantas prieš L. Wis- 
nantienę, No. 38689. Reikalauja di
vorso.

Teisėjui Tina. D. Hurley yra paskir
ta divorso byla, No. 383116, Baltuš
kienės prieš Baltuškį.

Municipaliame teisme pas teisėją 
Prichard byla No. 987564 Balsio prieš 
Fuel paskirta tardymui gegužės 7 d.

J. J. Ward išėmė “attachm'ent’ą” 
prieš Antaną Petraitį sumai $268,

J. F. Bambas gavo “judgment’ą” 
prieš Kaži Draugelį sumai $72.94, by
la No. 1014167.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję* iš Euro* 

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus jj į paštą, 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
VVindoiv” lobčj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU
MERĮ, kaip kad Šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas lai
ko tik keturiolika dienų nuo 
paskelbimo.
509 Baltrimas K. 
514 Bieleka Leonia 
517. Bružas Kazis 
529 Denveikis Jonas

531
537
539
545
546
548

Durnele John 
Galuska Josef 
Gaurilaita Bal. 
Grigus Antonis 
Grincevic Jonas 
Guokas John

563 Junewiecz Josefa 
564 
575 
576 
585 
586 
589 
590 
591 
594 
595 
598 
599 
600 
602 
608 
610 
612 
613 
619 
622 
630 
681 
632 
639 
648

Juris Josep 
Kliubo Lietuvos 
Lapeikis Mikolas 
Macickis Kazimiera 
Macinkenui Adomi 
Markinas Alek 
Martinvicz August 
Matipsahis Kazmerag 
Mergkena Nikadames 
Meskeliene Karolina 
Mockuj Emilya 
Molis 
Morkun 
Navickas 
PaulauskuV Barbola 

 

Periminas Uuozas 
Petrausku Joan 
Petrozas Petras 
Rakunas J. 
Sadauską Frane 
Skinkis Petonic 
Sįtavicuis K, 
Šmotelis Juozas 
Steinonis B, 
Trumpiui Pitar 

.650 Venckus Simon 
Žitkus John 
Zopelis M. L. 
Zysko Antoni 
Zepinski Victor

anislov 
Bei’, 
evorgis

666
669
670
665

SHANK’S MUSIC STORE

Chas. V. Johnson
P. S. Kampanijos buveinė 

1028 Jjo. Michigan Avė., atda
ra dienomis ir vakarais.

[ Kapitalistams- Chas.
Johnsųno kandidatūra tau) ne
patinka, kad ne vietiniai laik
raščiai niekur jo nemini, tarsi 
jo kandidatūra nebūtų stato
ma. Be jo dar 1 kandidatuoja 
į aldermanus tame \varde. 
Johnson jau pirma buvo aldejr- 
nianu ir pasižymėjo savo darb
štumu kovoj už balsuotojų rei
kalus. ]

Senelis E. V. Oebsas
Veteranas pasaulio darbiiųnk 

klasės ir nenuilstantis ko
votojas dėl socializmo 

.idėjų.

• Senelis Eugenius V. 
šiandien kalbės Roselankle, K. 
of P. svetainėje, 11037 So. Mi
chigan Aax?., 8 vai. vakare. Tai 
bus įėmusia proga darbinin
kams pamatyti ir išgirsti jį. 
Ne vienos vietos darbininkas, 
kad ir nesuprantantis anglų 
kalbos, privalo nepraleisti šios 
progos. Būtinai visiems reikia 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai.

Socialistų Partijos 
kandidatai

Socialistų Partijos kandida
tai į miesto aldermanus, kurių 
rinkimai įvyks ryto, vasario 27 
d. yra sekami:

W ARDAI :f
John C. Flora
Chas V. Johnson
John I'. Krause

Williain Steik

8

16
18
19

27

32
*<J

Seskind
C. Densmorc
Harris
Dudle

41
42
43

Keliam Foster 
Joscph Jenik 
Phillip Gudina 
Morris 
Robert 
H. W. 
Gustav
Herman Dieksfein 
Fred Freese 
Jasęn A. įmes 
Timothy P. Quinn 
Florence S. Hali 
Gustav A. Johnson

ebsas

Chicagiečių eiles gan spar
čiai retina dvi nelaimi — mun- 
šainas ir aiitoųiobiliai. Po Nau-
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DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis akių specialistas

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

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

Pasiūlo 15 dienų Cash išpardavimą ži
nomų VViddicoinh Fonografų nužemina 

ta kaina nuo 30 iki 50 nuošimčių.
Štai yra 4 geriausios vertės. 

Modelis No. 6.
• Didumas 48x22x24, raudono medžio 
arba riešutinio. Su albumu ir automa
tišku sustabdymu. Didelis ir stiprus 
motoras. Paprasta kaina $225, dabar 
už $145.

Modelis No. 12.
Console arba stalo styliaus. Didu

mas 37x40x23. Raudono arba riešu
tinio medžio. Su albumu ir automa
tišku sustabdymu. Didelis ir stiprus 
motoras. Paprasta kaina $275, dabar 
už $175.
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Laukiame
Laukiame
Laukiame
Didžiojo Metinio

NAUJIENŲ
KONCERTO
Mums šiemet žadėto

Kovo 18tą d.
ASHLAND <
ADITORIJOJ

£1

Modelis No. 5.
Didumas 74x22x23. Raudono arba 

riešutinio medžio. Su albumu ir au
tomatišku sustabdyųMj. Didelis ir 
stiprus motoras. Papūst* kaini$115, 
dabar už $75.

Modelis No. 10.
Didumas 45x21x22. Raudono, _ L 

tono arba aržuolinio medžio. Dvigu
bi springsai. Tykus motoras. Auto
matiškai sustabdomas. Paprasta kai
na $100, dabar už $67.50i

Nepraleiskite šios progos ir pirkite 
Standard padarytą mašiną. Sutaupy
sit daug pinigų. Visos šios mašinos 
yra naujos. Yra garantuojamos 10-15 
metų. Yra duodami rekordai prie 
kiekvienos mašinos. Ateikite ir ap
žiūrėkite jas.

SHANK’S* MUSIC STORE 
3527 So. Halsted St.

Atdaras kiekvieną vakarą. Orderiai 
iš kitų miestų tuojau yra išpildomi. 
Mes užmokame persiuntimo lėšas į Su
vienytas Valstijas ir Kanadą.
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Palengvins akių įtempimą, kurią 
esti, priežastimi galvos skaudėjime, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotiy 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai* 
so trumparegystę ir teliregystę. Pri-> 
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiamą 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589
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Dainuos Naujienų Koncerte ASMENŲ JIEŠKSJIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ

T. KARABLINOVAS

i

GHBH8

Naujienų draugės ir draugai, prieteliai ir bičiuoliai ir šiais 
metais turės progos išgirsti dainuojant Naujienų Koncerte seną 
Naujienų draugą ir puikų dainininką T. Kaiablinovą. Per šiuos 

turime pasakyti, jis padarė dideli progresą dainavime. Pats 
rusų dainininkų karalius šalapinas klausės Karablinovo dainavimo 
ir patekšnojęs jam per petį kasakė: “Iš tavęs, brd, neblogas daini
ninkas”. Bus žingeidu ir smagu išgirsti T. Kaiablinovą šių metų 
Naujienų koncerte kovo 18 d., Ashland Auditorijoj.

Lietuvių Rateliuose
' Vakarienė ir “pasiutęs 

klerikalas”
Pereitą ketvergę, vasario 22 

d., ką tik neįvyko riaušės vie
name lietuvių susirinkimėly 
viduriniesty.

Monroc st.) Baltic American

dėl to sumišimo puola ne ant 
Dr. Žinion to, bet ant “pasiutu
sio klerikalo”, tai visais bumši- 
nių būrys ėmė ir jį, p. Hertma- 
navičiy, koliot ir pravardžiuot 
įžeidžiančiais žodžiais: “Tylėk 
tu, ler.kberni, tylėk!...”

Gerai, l>ad tvarkos vedėjas 
susiprato /nebeduota niekam 
daugiau balso ir užciįiryt susi
rinkimą. Visi susierzinę ir įsi
karščiavę išsiskirstė.

Dabar, po los nelaimingos 
vakarienės daugelis sako, kad 
jie (langiaus kaip gyvi nebeis į

1 jokį susirinkimą, kuriame*da
lyvauja tas klcrikališkas aro- 

Chicagos lietuvių inteligentų ir; 
visuomenės veikėjų. Atsiląnkč 
keletas dešimčių žmonių įvai- 
rių^pažvalgų, pasikalbėjo apie 
Uetuvos reikalus, rengėjai ga
vo visą eilę naujų narių savo 
organizacijai ir, rodėsi, visikas 
išeis labai padoriai.

Tik štai, prie vakarėlio už-

kuria buvo pakviesta nemanai
rantas su savo pakalikais. 
Nes, girdi, jisai taip tinka į 
padorių žmonių draugiją, kaip 

(jautis į porcelėno sankrovą.

Iš ‘-Birutes”
ir__________ _

“Birutė” jau paėmė Aryan
baigos gauna balsą kun. Bum- j Grotto Teatrą kaipo svetainę 
šas ir pratk'da daug-maž šito
kiu budu rėžti “spyčių”:

“Aš esu pasiutęs klerikalas! 
štaj Baltic American Society už 
pritariu dėlto, kad ję sutvėrė 
irgi klerikalas, musų partijos 
žmogus, atstovas Čarneckis. 
Nei vienas centas iš šitos drau
gijos iždo nenuei 
dievinimui...” Ir taip toliaus 
tokioje pat dvasioje.

Klausyt šitokį 
kun. Bumšos pasityčiojimą 
susirinkimo, kurio tikslas 
turėjo nieko bendra su kleri
kalizmu ar kokiu kitu party- 
vumu, buvo taip nemalonu, 
kad vienas svečias užprotesta
vo prieš tai. Dr. Zimontas, 
būtent, kuriam teko kalbėti 
tuojaus po to “pasiutusio kleri
kalo”, pareiškė, kad yra ne
galima naudingai darbuotis 
kartu su žmonėmis, kurie ki
tiems į akis spiauda.-

kuri tinka pastatymui tos nau
jos operetės “Bailus Dakta
ras“, apie kuria visi Chicagie- 
ę’ai pradeda šnabždėt. Nors 
veikalas bus statomas scenoje 
tik balandžio 29 (.1., bilietai jau 
atspausdinti "ir “Birutės” val
dyba rengia planus jų išpar-

Lietuvos be- daviniui.
“Birutė” jau paskyrė tu’lę 

į suma pinigų, kurie bus išda- 
irogantiškę Luti kaipo prizai tiems, kurie 

daugiausia bilietų išparduos. 
ne- ! Koki prizai ir 'kaip jie bus 

paskirti, bus vėliau pranešta.
Bilietai nebus išsyk siunčia

mi nariams rėmėjams. Pirma 
nariai remėjiai gaus aplikaci- 

iš- 
tie 
iš- 
bi-

keletas kunigų ir jų šalininkų

jas. Šios aplikacijos bus 
siųstos balandžio 1, ir tik 
remėji'ai, kurie sugrąžins 
pildytas aplikacijas, gaus 
lietus. Rėmėjams, kurie šias
aplikacijas išpildys, bus bilie
tai pasiųsti balandžio 15. Vi
sos sėdynės yra rezurvuotos ir 
remėjiai gaus pirmutinę pro
gą pasirinkti sau vietas.

Generalinės choro repetici
jos “'Baliui Daktarui” įvyksta 
kožną ketvergę, 8 vai. vak., 

( Mark White Sųuare Svetainėj, 
■ prie 30-tos ir Halsted gatvių.

“Nu-gi kun. Bumšas ir taip 
pat ‘Draugas*, kuris deda į sa
vo špaltas nešvarius ''užsipuldi
nėjimus ant nekaltų žmonių!” 
— tarė daktaras.

Ir kaip tik jisai šituos žod-Nauji nariai kviečiami atsilau
žius ištarė, tai kaip prasidės kyli. — A. P.
šauksmai iš Rumšo pritarėjų —----- --------------------------------
pusės. “Atsaukt! ^Atsaukt!” Vi-! IŠGIRSKITE ŠELIAPINA 
sa publika sustojo ant kojų. ^Atsisveikinimo koncerte. Tikietų 
Išrodė, kad gali prasidėti peš- kainos nuo $1.00 iki $4.00. (Tak- 
tynės.

Dr. Zimontas atsisakė atsi- Nedėlioj, KovosMach 4, 3:30 v. 
imt savo žodžius. Kuomet p. po pietų. Tikietai parduodami

ėti peš- kainos nuo $1.00 iki $4.00. (Tak- 
\ sų 10%) Auditorium Tėatre,

Kas, ką, kur kaip ir 
Kada rengia, veikia 

f ar kviečia.

Bridgepoute. — Draugijų Susivoeųi- 
jimas ant Bridgepovto laikys mėnesinį 
susirinkimą antradienyj, vasario 27 d. 
8 vai. vak. Mildos svetainėj, 8142 So. 
Halsted St. Prašau draugijų atstovi} 
nesivėlint pribūti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Kviečia nutarimų 
raštininkas J. Balčiūnas.

Pirmyn Choras laikys dainų repeti
ciją vasario 28 d., seredos i vakarė, 
1822 Wabansia Avc. LiuosybtlK svet. 
Visi daininikai turėte būti ant p^Įjti- 
Icgs taipat ir naujai norinti dainuoti 
galit pradėti. Valdybe.

Indiana Harbor, Ind. — Prakalbos 
su paveikslais, temoj: “Tikroji krikš
čionybė” įvyks utarninke, vasario 27 
<1., 7:30 v. v., Catherine House, 138 ir 
Deodor Sts. Visi kviečiami, atsilan
kyti. — Jonas Robinas.

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

Komitetas.*-

Šiuomi pranešu viesiams draugijų 
bei kliubų atstovams, kad pasistengtų 
sugrąžinti pinigu* bei neparduotus bi
lietus vakaro kovo 11 — 1923 m. šv. 
Jurgio parp. svet. Malonėkite ne
pamiršti, kad ateinančiame susirinki
me tai padarytumėte.

Vardan Komiteto
Juozas Antanaitis.

Detroit, Mich. — D-gui K. Bieliniui, 
Lietuvos Socialdemokratų atstovui 
priimti, LSS. 116 kuopa rengia drau
gišką vakariene ketvirtadienio, kovo 
1 d., vakare Fratemity Hali salėj, 
1032 — Ist St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
įžanga $1. Visi draugai sąjungiečiai 
ii* simaptizuojantieji kviečiasi daly
vauti. Bilietai reikia išanksto gauti 
Vietos Naujienų Skyriuje, d. šlapelio 
užeigoj (Cordoni Avė. ir Westminster) 
ir pas kuopos narius. — Komitetas.

Naujienų ofise randasi apdrau 
'sti laiškai iš Lietuvos:

Jonui Gaižučiui,
Kazimierui Grabovskiui,
Peter Mackevičiui.
*\ūilonėkit atsiimt, nes kitaip, 
eš turim sugrąžint į Lietuvą.

Pranešimas
Šiuonu pranešu gerbiamai visuome

nei, kad atidariau skyjXj Real Estate 
pas Boersmą ir De Young ant 11030 
So. Michigan Avė.

Darbas nvusų bus sekantis:
Perkam ir parduodam lotus ir na

mus ir farmas. Taip pat ir mainom 
namus ir lotus. Mainom’ farmas ant 
miestų nuosavybių ir miestų nuosa
vybes ant farmų.

Parduodam morgiČius pirmas ga
rantijas ant savasties nuo $500 iki 
$100,000.

Taipgi budavojanv namus ant pi 
giausių išlygų'.

Taipgį darom paskolas dėl statymo 
namų.

Taigi norinti statyti ramus, storus, 
fabrikus, teatrus ar bilėkokią nuosa
vybę duodam dėl to paskolas nuo 
$500 iki $50,000, nuo $50,000 iki $100- 
000 ir iki vieno milijono.

Taipat apsaugojam nuo ugnies na- 
n-us ir stubinius nukandus, ir automo
bilius nuo pavogimo ir nuo ugnies ar 
kitokios nelaimės.

Taipa’t darom investinimus augš- 
čiausios rųšies kur geriausj pelną at
neša.

Taigi jeigu norite saugiai įvestyt 
jūsų pinigus ir gauti geras palukas, 
kreipkitės pas mus.

Jeigu norite pastoti turtingu, kreip
kitės pas mus.

Jeigu bijote, kad jūsų sinkiai už
dirbti pinigąi nepatektų į žhlikų ran
kas, ateikit pas mus, o «n*es„ jjUs ap
saugosiu!. y

Jeigu norite, kad* jūsų buvjs pasige
rintų ir kad turėtumėt užtikrintą, atei
tį, geresnį gyvenimą, ateikit pas mus, 
nurodysim kad yra galima. *

Turėdami abejonę phkilne arba par
davime su kitoms firmoms, ar tai pir
kime namų ar lotų ar farmų ar kokių 
Šerų, stakų, ar paskolos reikale ar ko
kių nežinomų bonų, ateikite pas ma
ne, o aš jums išaiškinsiu ir duosiu pa
tarimą dykai dėl visų be jokių atlygi
nimų.

Gerbiamieji, rekorduokit savo nuo
savybes, be skirtumo kokioj daly j 
miesto, mums visas gerai žinomas.

Taigi gerbiama visuomenė, be skir
tumo, malonėkit lankytis j mano ofisą, 
o aš jums patarsiu greitai, teisingai ir 
sąžiningai.

Norinti mane matyti vakarais ka
da ofisas uždarytas, galite mane ra
sti namų rezidencijoj. Mano antrašas:

* PIUS PAZNOKAS 
10921 So. Wabash Avė. 
Telephone Pullman 2494 /

žhljkų ran- 
>s ap-

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pusbrolio Kazio 

Jasulaičio, paeina iš Mariampolės pa
rapijos, Bludžių kaimo Aš maža bu
vau kaip jis išvažiavo Amerikon. Jis 

, pats ar kas jį žino tegul atsišaukia 
Hertmanavičius mėgino paaiš- ofise dabar. Tai bus paskutinis adresu. Magdalena Kulvinsk:ute4 (po 
kint susirinkusiems, kad kalte ję pasirodymas šiame sezone. j vyru Sipavičienė) 2637 Van Buren 

Place, Gary, Ind.

PAJIEŠKAU savo brolio Andriaus 
Blužo, gyvenančio Lietuvoje ar kur 
kitur. Jis paeina iš Kalvarijos mies- j 
to, Suvalkų gub. 22 metai palikau jį 
Londone, Anglijoj, ir nežinau kur jis Dnjlfjo 
dabar būną. Jis pats arba kas jį ži- Huliu U 
no, malonėkite man pranešti šiuo ad
resu: Mary Blazukė, 1617 So. Union 
Avė., Chicago, III., U. S. A.

ifRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS naujausios mados 

storas labai parankus moteriškoms 
skrybėlėms arba veistems. Garų ap
šildomas, švari ir bizniava vieta 
prieinama, nebrangi renčia. 

3214 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 2469

REIKIA DARBININKU

ir

REIKIA MERGINŲ IR JAU- 
nų moterų lengvam dirbtuves 
darbui, kaip tai: prię pakavimo 
surankiojimo ir lengvo punch 
preso darbo. Gera alga už tin
kamą darbą.

THE WASHBURN CO. 
6126 S. La Šalie St.

MERGINŲ IR JAUNŲ MO- 
terų prie lengvų mašinų ir 
p uncli press darbo, taipgi prie 
pakavimo ir inspektinimo. 

/Nuolat darbas. Gera alga prad
žiai. Geriausios darbo sąlygos. 
Turi turėti daugiau kaip 16 
metų amžiaus, jei jaunesnės 
kaip 18 metų amžiaus, turi at
sinešti gimimo metriką. Atsi
šaukite į samdymd skyrių.

AMERICAN CAN CO., 
1834 Clybourn Avė.

REIKIA merginų prie spėka 
varomų mašinij į rakandų dir
btuvę.

2534 So. Weslern Avė.

MERGINŲ IR MOTERŲ, ku
rios gali kalbėti angliškai. Dar
bas prie operavimo mašinų ku
ris yra padengtas vario dratu 
su vata. Darbas yra trenksiu in
gus, bet darbas nuo štukų 
aj:mokamas labai gerai.

BELDEN MFG CO., 
4625 W. Van Burcn St.

yra

RĖlklA merginų core dirbėjų 
patyrusių į bresinę faundrę. La-; 
bai gera* mokestis. Trumpos dar
bo valandos. Ateikite pasirengu
sios į darbą. Soon Valve Co., 
4300 W. Lake St.

REIKIA merginų senesnių ne
gu 16 metų amžiaus, į šviesią 
dirbtuvę prie švaraus darbo. Ge
ra mokestis. Columbia Fastiner 
Co., 3229 S. Ashland Avė. 
------------------- --------------------

MERGINŲ

Telefono kortų finišerkų

Į varsty tojų šilkinių ir vatinių 
magnetinių dratų

Assemblerkų

Taipgi merginų visokiam 
drbtuvės darbui

KELLOG SVVITCHBOARD
1066 W. Adams St.

CO.

REIKIA jaunos merginos prie 
darbo į holelį.

DEPOT HOTEL
205 Š. Halsted St.

9 Klauskite manadžerio.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ
VYRŲ IR MOTERŲ 

Reikia judėjų vyrų ir moterų, 
patyrusių, prie dirbimo ranko
mis karpetų. Gera mokestis dar
bui nuo štukų. Nuolat darbas 
visą metą. Atsišaukite.

OLSON RUG CO.,
Ų508 W. Monroe St.

VYRŲ

VYRŲ DARBININKŲ Į 
GELEŽIES JARDĄ, 
$4.50 DIENAI.
Concrete Engineering Co.

1926 So. 52-nd Avė.

REIKIA asistento sales managerio 
prie Real Estate, kad butų apsukrus. 
Turi kalbėti lenkiškai, lietuviškai ir 
angliškai. Turi turėti automobilių. 
Pasimatykite su Mr. Fitch.

J. N. ZEWERT & CO. ' 
4400 S. Kedzie Avė.

REIKIA VYRŲ
Dalbas galvanizing dirbtu

vėje. 45c. į valandą. Atsišaukit: 
JOSLYN MFG. CO. 

37-th and Morgan Sts.

Reikia —
Lietuvio darbininko prie iš

važinėj imo pieno.
MURPHY WARI) DAIRY CO.

2016 Coflumet Avė.

REIKIA VYRŲ
MOLDERIŲ
PRIE KRINTANČIO 
KŪJO.
ATSIŠAUKITE

DEERING W()RKS
1734 Fullerton Avė.

REIKIA darbininkų, gera 
mokestis, pastovus darbas mu
sų dirbtuvėj. Dieną ar naktį 
darbas; ateikit prisirengę dirb
ti. Western Felt Works 

4115 Ogden Avc.

REIKIA vyrų visokiam nuola
tiniam dirbtuve^ darbui.

Atsišaukite. / <.(
Great Normern Chair Co.

2500 Ogden Avė.

REIKIA darbininkų į . boilęr 
ruimį. Nuolat darbaš.j Gera 
mokestis. Atsišaukite.

Commonwealth Edison Co. 
lOOth St. & Commercial Avė.

Reikia —
Vyrų paprastam darbui.

ALEXIĄN BROS HOSPITAL 
1200 Belden Avė.

REIKIA vyrų langų plovėjų. 
$35 į savaitę.

Matykte Louis
1029 Wabash Avė.

Room 403.

REIKALINGA Shearmenų į 
senų geležų kiemą. Kreipkitės 
tuojau.

ARGO, IRON & METAL CO;
1662 Elston Avė.

REIKIA
Vrų darbininkų. Nuolat dar

bas. Gera mokestis.
WILSON STEEL PRODUCTS

CO.,
49th & Westem Avė.

REIKALINGAS barbens 1-os 
klesos. Darbas ant visados ir 
geras užmokestis.

1743 S. Union Avė.

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 ruimų rakandai 

(Fumiture), visi daiktai kaip nauji 
ir parduosiu už pigią kainą. Priežas
tis pardavimo svarbi.

Kreipkitės į savininką, žemutinis 
floras.

9(35 W. 32nd PI.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius, 

7 pasažierių, limozinas. Priver
stas parduoti labai pigiai. Taip
gi parduodu labai pigiai elek- 
tika vlaromą pianą, Frank Sta
pelis, 4547 So. Paulina St.

PARSIDUODA MINKŠTŲ 
gėrimų įstaiga. Klauskite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Box 212

PARDAVIMUI namas, veik naujas, 
dėl dviejų Ipagyvenimų, po 5 kamba
rius. Viskas moderniškai įrengta. 
Tuščias lotas šaly. Parduodu iš prie
žasties ėjimo j bizni už $6,500.

2831 W. 4Qth Place

PARDAVIMUI saliunas, bu- 
černe ir grosernė. itandasi 
Brighton Parke. # Biznis per 
daug metų gerai išdirbtas. Prie 
žastis pardavimo— du bizniai.
Kreipkitės pas savininką.

^559 W. Persliing Hd.

PARDAVIMUI saliunas visokių 
tautų apgyventoj vietoj, senas ir iš
dirbtas biznis. Parduosiu prieinamą 
kaina. Priežastis pardavimo, patirsi
te ant vietos. Lysas ant trijų metų. 
Kreipkitės po numeriu.

4328 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA SALIUNAS
Geroj vietoj tarpe didelių dirbtuvių, 

remia $50.00 ir pragyvenimui 7 kam
bariai, taipgi garažas dėl vieno auto
mobiliams. Kas norite padaryti pini
gą ta; atsišaukite.

'2001 W. Fulton St.

PADAVIMUI grosernė ir saldainių 
krautuvė. Lietuvių ir lenkų apgy
venta. Netoli nuo lietuvių bažnyčios, 
Brighton Parke. Savininkas eina Į 
didesnį biznį. Kas norės galės su vi
su namu pirkti.

4525 S. Fairfield Avė.

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui soft drinks parlor, su 
namu arba be namo. Gražioj vie
toj, netoli Surfatye Ii nes, renda 
$2,,200 į metus. Naujienos N.209

PARDAVIMUI du saliunai gero, 
biznio vietoj ir senas išdirbtas biznis, 
kur galima padaryti nemažai p'nigų. 
priežastis pardavimo svarbi.

Kreipkitės:
2050 W. 21 st St.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė lietuvių apgyventoj vietoj. Senas 
ir išdirptas biznis. Turiu aple'sti 
miestą už tai ir parduosiu už gana 
prieinamą kainą.

Kreipkitės:
3248 So. Lime St.

FOTOGRAFISTŲ ATYDAT
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant didelius gatves.^ Naujausios ma
dos apereiting ruoni. Puiki proga dėl 
jauno artisto. Savininkas priveistas 
parduoti j trumpą laika, priežastis 
pardavimo liga. Kreipkitės, Naujie
nų Skyrius, 3210 So. Halsted St. N. 5

T“

NAMAI-ZEME
Mes esame priversti paauko

ti 360 akrų su viršum .geros 
žemės, kuri raminsi tarp tirš
tai Apgyventų miestelių Michi- 
gan valstijoje, ne kelmynes ir 
ne pelkės. Tikroji vertė šios že
mės yra $7000.00. Greitai par
duodami, mes parduosim už 
$3600 00 visą, ar išdalinsiu! ir 
pardavinėsim dalimis ant iš
mokėjimo.

THOS VOPATEK 
3058 So. Trumbull Avė.

PARDAVIMui kampinis namas. ] 
4 metus namas rendomis apsimoka. 
Reikia gauti $6000 pinigais, kad už
baigus deed. Veikite tuojau. Atsi- 
šauldte.

802 W. Roosevelt Roat,
2 lubos

PARDUODU formą arba 
mainau ant namo; 76 akrai 
žemės su gražiais budinkais ir 
su gyvuliais. Priežastis parda
vimo — likau našle.

MBS. JULIA BLYNAS
R. 4, Box 20, Campbellsport, 
Wisconsin.

PARDAVIMUI 3 augštų muro ir 
frame namas, su boarding house biz
niu. Gera vieta. Viskas įtaisyta. 
Geriausia vieta S. W. Sidėje. Įplaukų 
$6000.00. Kaina $20,000.00.

C. M. WEBER, 
2243 W. 22nd St.

EXTRA BARGENAS

Pardavimui arba mainymui bučernė 
su groseme. Biznis daromas nuo 
$100 iki $200 į dieną. Jeigu kas ne- 
vierijate, duosiu dėl pamėginimo, ne 
mokantį biznio pamokinsiu. Lysas 
yra ant>8% metų. Rendos $4ff i mė
nesį, gyvenimui kambariai, 
tis, aš priverstas parduoti už pirmą 
pasiūlymą, dėl nesveikatos, arba mai
nysiu ant mažo namo, lotb ar automo
bilio.

Kreipkitės nas
J. NAMON.

808 W. 33 Place arti Halsted St.

Priežas-

MOKYKLAS
VALENTINES DRESSMAKING 

college.
2407 West Madison Street 

Tet. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmr.king ir pattern 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
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

AUŠROS
MOKYKLOJE

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios nosies mate

matikos. •i
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 S. Halsted St^ 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnosy Istorijos, 
Geografijos, PolitikinėsvEkonomi- 
jos, Pilietybės, Dailrašysis. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekyboj dalykų. Prirengia prie 
kvotimų I visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis, 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nud 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 S’o. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

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

MISS YJONNELLY, 
421 Belden Ava., 

Phone Diversey 2132
~HOFFMANd‘ MOKYKLA^

Įsteigta 1910.-

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, po 4 kambarius (___
flatai. Pečiais šildoma. Kaina sos. 
$5000, 3725 Wallace St. Atsišau
kite 3606 Lowe Avė., 2 flatas. ,

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

Aukštesnės mokyklos priren
giame kojegijon 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 mes išvesim tamstą 
iš tamsos į 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
minui dienomis ir vakarais kle-

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


