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150,000 geležinkelie 
čių tebestreikuoja

Vokietijos arigliakasiai 
reikalauja taikos

Wm. Z. Fosterio byla

Socialrevoliucionieriai 
pasidavė

Reikalauja, kad Ruhr okupa
cijos klausima^ Jbutų išriš
tas derybomis. ‘

Valdžios šnipas liudija apie 
konvenciją Michigano rais
tuose. Komunistų partijoj 
silikę tik šnipai.

Brangiai Vokietijai kainuo 
ja Ruhr kova

Socialistai tarsis apie 
Ruhr okupaciją

Uždarė 16 gatvės banką

pa kainuoja tiek pat, kiek ti^ra- 
rasis karas. “Patriotingi” pel- 
nagaudos irgi veikia.

Anglijos, Francijos ir Belgijos 
. socialistų konferencija įvyks 
Paryžiuje.

Vokietijos angliakasiai reika 
lauja taikos; kova brangiai 

kainuoja
150,000 geležinkeliečių 
' tebestreikuoja.
‘t geležinkeliai sako, kad strei

kas esąs, “užsibaigęs”;

CHICAGO.— Geležinkeliečių 
unijos skelbia, kad 150,000 gele
žinkelių dirbtuvių darbininkų 
vis dar tebestreikuoja. Bet ge
ležinkeliai tvirtina,/kad streikas 
esąs jau senai užsibaigęs. Taip ; 
bent jie pareiškė prezidentui 
Hardingui į jojo paklausimą apie 
streiko stovį.

Apie geležinkeliečių1 streiką 
pirmiaus buvo daug'kalbama ir 
rašoma. Bet paskui generali
nis prokuroras Daugherty išgar 
vo prieš streikierius injunetio- 
ną, dalis geležinkelių susitaikė 
su sterikieriais ir — viskas nu- 
lykh nes geležinkeliai gavo kiek j 
streiklaužių ir pagelba jų ope
ruoja savo dirbtuves.

Betgi iwrs geležinkeliai ir ga
vo streiklaužių, jie negavo už
tektinai prityrusių darbininkų 
ir negali atlikti tinkamai darbo. 
Delei to geležinkelių aptarnavi
mas yra labai blogas. Delei pa- 
irimtf geležinkelių veikimo prisi
ėjo Naujojoj Anglijoj įvesti an
glių porcijas, nes geležinkeliai

x įėtimi, nes nuo to kenčia visos 
šalies prekyba.

Streikas tęsiasi jau nuo liepos 
1 d. pereitų metų. Išpradžių 
streikavo 350,000 geležinkelių 
dirbtuvimdarbininkų, bet daliai 
geležinkelių susitaikius, apie 
200,000 streikierių sugrįžo į dar
bą- 1

NORI MECHANIKŲ 
IŠ KANADOS.

_______ *
ILAMM, Vokietijoj, kovo 20. 

Vokietijos angliakasių uni
jos vadovų priimtoji rezoliu
cija reikalauja, kaži valdžia 
darytų viską jos galėję, kad 
užbaigus Ruhr kovą ir dery- 
bolmis išrišu® kontribucijos 
klausima.

Rezoliucija betgi priešinasi 
pastangoms susilpninti taikaus 
priešinimosi kampaniją, kaip 
kad ji priešinasi ir bereikalin
gam jos liginimui, Be to rei
kalaujama, kad kiekvienas- ju
dėjimas, siekiantis iššaukti 
ginkluotą priešinimąsi butų už
gniaužtas, nežiūrint iš kur jis 
nė praeitų ?— ar iš Ruhr, 
už jo iy’bų.

Išgabens Ruhr koksą.
PARYŽIUS, kovo 20. 

Viešąją darbų nunisteris
Trocųuer pranešė kabinetui, 
kad tilkiimąsi kasdie išgabenti 
iš Ruhr po 2,500 ar 3,000 to
nų kekso į Franciją, Belgiją\ 
ir Italiją. Daugelis išgabenamų 
koksų busiąs nuolatos didina
mas iki bus pasiekta mažiau
sia 1,000 tonų į dieną. - Tada 
bus pasiektas tas daugelis kok
so, kokį talkininkai gaudavo 
prieš Ruhr okupaciją.

Draudžia šelpimo darbą.
BERIANAS, kovo 20. — 

Vorvvaerts gąvo žinkĮ iš Laše
no/ kail PareiiMo komisija iš
budo naują patvarkimą, drau
džianti veikti kiekvienai tokiai 
draugijai, kaipo Ruhr Šelpimo 
Draugija, Rinkimas aukų, par- 

mo-

ti r

L©

20.
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kovo 
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HARRJSBURG, Pa., 
19.1— Valstijos darbo 
d aštri jos komisionicrias 
Moeker paskelbė, kad yra ve
damos derybos su federaline 
ir Kanados valdžiomis apie at
gabenimą į Jungt. Valstijas 
perviršio mechanikų, kurie a; 
leidžia Angliją ir Škotiją, nes 
esą tokių mechanikų trūksta

. Pennsylvanijoj.

Socalrevoliucionieriai ne
bekovos su bolševikais.

Nutarė nevesti jokios kovos su 
bolševiką valdžia.

ST. JOSEiPH, Mieli., kovo 
—--Wni. Z. Fosterio bylos 
grinėjimas tęsiasi. Liudyt 

suole dabar sėdi valdžios šni
pas K-97 ^Francis Morrovv, 
ris daly vii vo komunistų kon
vencijoje^ Michigano raistuose 
rugpjūčio 22 d, kaipo delega
tas iš Philadelphiu ir Gameden, 
N. J., distriklo. Jis jau pir
miau liudijo, bet dabar tapo 
pašauktas identifikuoti nieku- 
rius konvencijoje suimtus do
kumentus ir juos išaiškinti. 
Dabar daugiausia jis liudijo 
apie Fosterio rodę konvencijo
je, jo išpildytą^ atklausinėjimo 
lapą komunistų vartojamą, šif
rą, atipjau buvo skaitoma da
lis Komunistų partijos progra
mų. Morrovv be ^itko liudijo 
kad konvencijoje dalyvavo ko 
muilintų internacionalo atsto
vas (Losovsky, Bulgarijos ko
munistų atstovas Pogny ir rau
donųjų , linijų internacionalo 
\itstovas Rvinstedn. Jie, kaip ir 
pąts Fosteris apleido konven
ciją dar prieš valdžios agentų 
užpuolimą ant jos.

Pirmiau Morrow liudijo,

sumas, bet nieko nesuži- 
suži- 

pa-

BERL1NAS, kovo 20.— Vo
kietija labai norėtų sužinoti 
kiek ištik rujų premjeras Poin- 
care nori kontribucijos iš Vo
kietijos. Vokietija pastaruoju 
laikotarpiu siūlė Frąncijai įvai
rias
nojo. Vokietija stengėsi 
noti ar J£ranciija jau yra 
linkusi jSnuti naujus pasiūly
mus, bet irgi nieko neatsiekė. 
Vokietija labai pageidautų, 
kad kitos šalys nors tiek skli
dimo j Franciją padarytų,* kad 
pastaroji pasakytų ko ji ištik- 
rujų nori iš Vokietijos.

Vokietijai rupi kuogreičiau- 
sia išrišti Ruhr klausimą, nes 
tas “jmsyvis priešinimasis” jai 
labai brangiai kainuoja. Nors 
iš paviršio žiūrint industrinis 
gyvenimas Vokietijoje tebėra 
normalis, bet jau pripažįstama, 
kad Vokietija pradeda labai 
skaudžiai atjausti Ruhr okupa-

(LONDONAS1, kovo 20.
Evening Standard sako, kad 
Anglijos socialistų vadovai T. 
Henderson, opozicijos Vadovas 
alstovų bute Rainsay MacDo- 
nald ir kili atstovų buto dar- 
biečiai išvažiuoja į Paryžių pa
sitarti su Francijos ir. Belgijos 
socialistais (parlamentų na
riais) apie Ruhr okupaciją ir 
visą kontribucijų klausimą.

CHICAGO’ — Valstijos ban
kų egzaminuotojas Savage va
kar uždarė Sixteenth Street 
State Bank, 3500 W'. 16th SI., 
delei surasto banke trukumo 
apie $150,000. Tuos pinigus 
prakišta neatsargiomis pasko
lomis. Bankas turi paskolinęs 
$300,000*, iš kurių tik ant $10,- 
000 # gauta šiokių tokių užtik
rinimų, kiti gi visi pinigai pa-

Atstovy butas svarstys 
socialistų reikalavimą

jon 1920 m. Camden, N., J. ir 
greitai pasižymėjo veikimu, 
taip kad tapo išrinktas delega
tu konvencijom. Jis liudijo, kad 
indarytas Michiigane puolimas 
ant komunistų konvencijos ga
lutinai suardė nele,galinę ko
munistų partiją, visi tikrieji 
nariai ją apleido ir .pasiliko jo
je dabar vieni tik šnipai.

’ MASKVA, kovo 20. — So- 
cialrevoliucionierių Į>artija ka- 

neįs^tengė’atgabenti užtektinai P-itulliavo. Kongrese, sušauk ta- 
anglių. Vakarinių valstijų far- nie nustatymui partijos atei- 
meriąi irgi protestuoja, nes na- 'ties, tapo nutarta panaikinti 
gauna užtektino patarnavimo. Ir slaptą ir atvirą kovą prieš no
ta padėtis netik nesigerina, bet. vietų sistemą, 
eina dar blogyn.

Pati Chicago streiko nejaučia.} sti nariams elgtis 
Didžiuma geležinkelių susitaikė 
su darbininkais, o Illinois Cent
ral, kurį ir šiaip mažiau palietė 
streikas, įstengė susimedžiot 
streiklaužių.

\ Bet rytuose padėtis daug blo
gesnė. Pennsylyan^i negauda
ma užtektinai išlavintų streik
laužių, prašo leisti atsigabenti 
mechanikų iš Kanados, nes į ten 
daug jų* atvyksta iš Škotijos ir 
Anglijos ir negali rasti sau dar
bo. Paprastesnių darbininkų ge
ležinkeliai įstengė atsigabenti 
šmugelio keliu iš Europos ir 
Meksikos. Bet, sako unijos, te
kis laužimas streiko geležinke
liams labai brangiai kainuoja, o’čiai 5 atstovu^, 
ir nieko tuo neatsiekiama. Pre- kurie pirmiau buvo labai stip- 
zidentas Hardingas irgi yra la- rus, ir respublikonai negavo 
bai susidomėjęs geležinkelių pa- nė vienos vietos.

Partija nutarė 
| priimti dabartinę valdžią ir lei- 

kaip tik 
jiems tinka. Po- ilgo svarsty
mo rezoliucija tapo priimta, 
pareiškiant, kad bus gerinus 
Rusijos gerbūviui sudarius 
bendrą frontą.

Jugo Slavijos rinkimai
RIFU IRAI), kovo 19.

Vakarykščių rinkimų į Jugo 
Slavuos parlamentą dar ne
pilni \daviniai rodo, kad pre
mjero VPačičo partija išrinko 
116 narių, valstiečių partija 
išrinko 68 narius, demokratai 
45, serbų agrarai 9 ir vokie- 

Koniunistaii,

Didelės Prakalbėsi
Kalbės Socialistų Partijos kandidatas j Chica- 
gos miesto majorus Wm. Cunnea, Stedman’as ir 
M. Jurgelionienė.

Seredoje, Kovo 21, 1923, 
MILDOS SALfiJE, 

3142 South Halsted St.
Pradžia ,7:30 valandą vakare.

Visi darbininkai ypatingai piliečiai ateikite, 
išgirsite labai daug žingeidžių žinių.

Rengia LSS. 4 kuopa.

davinėjimas ženklelių ir 
kėjimas už šelpimo darbą taip
jau uždraustas. v 

Tuo įsakymu
pada ry t a^Įį| u'gelį
Trijuose ifflestuose konfiskuo
ta 285,000,000 markių. .

Leninas negalįs pasveikti
pąsi remiant

Jo protas yra nusilpnėjęs ir 
gręsia visiška beprotystė. '

Komunisly partijai mažai 
darbininkų tepriklauso

Taip nusiskundžia Rusų ko
munistų lyderis Zinovjevas.

BERLINAS, kovo 19. (“For- 
verts”). — Rašydamas apie ko
munistų kongresą Rusų komu
nistų galva Zinovjevas be ki
ta ko sako: “Didelė didžiuma 
Komunistų partijos narių su
sideda visai ne iš darbininkų, 
ne iš proletarinių elementų. O 
dėl to menkiausias komųnis-v 
tų susirėmimas viduj lengvai 
gali turėti labai j>avojingų pa
sekmių.” Į tai atsižvelgdamas 
Zinovjevas reikalauja, kad per 
dvejetą metų nebebūtų priima
ma komunistų partijon asine 
nys, kurie nėra darbininkai.

CHICAGO. — Chicago uni
versiteto anatomijos profeso
rius Ailex A Maxiinow, buvęs 
Petrolgjrado universiteto profe
sorius, kuris sakosi susirašinė- 
jąs su Leniną gydančiais dak
tarais, sako, kad' tų daktarų 
nuomone, (Leninas serga nuo 
progresuojančio . smegenų j>a- 
raližiaus, kuris užsibaigs visiš
ka beprotyste už dviejų metų, 
jei iki to laiko liga Leniną ne
numarins.

“Leninas serga nuo aštrios 
atakos progresyvio smegenų 
paralyžiaus, — užsisenėjusio 
laipsnio sifilio, kuris bėgyje 
dviejų metų, jei jo nenuma
rins, padarys jį visišku bepro- 
^iu,” sako profesorius.

“Tie nuolatiniai atkritimai, 
kurie, kaip pranešama, tankiai 

atsitinka, nėra ligomis, bet 
ant|X)uliais beprotystiės, kurie 
jį kankina nuo vieno iki trijų 
mėnesių.”

Hooveris norįs Rusijos pri 
pažinimo

MASKVA, kovo 19. — Mas
kvos laikraščiai paduoda žinią 
iš New Yorko, kad neoficia- 
liniai sprendžiama, jog preky
bos sekretorius Herbert Hoo- 
ver, paisiremdaimas praneši
mais savo agentų Rusijoje, re
komendavo pripažinti Rusijos 
valdžią. Bet valstybes sekreto
rius Hughes vis dar priešina
si tam.

(Rusijos diplomatai jau nuo 
plirmiau skaitė^ kad preziden
tas Hardingas yra prielankus 
Rusijos valdžios pripažinimui, 
tik 1am priešinasi Hughes, o 
Hoover svyruojąs.

---------- •------------- ... A

SGRANTON, Pa., kovo 20.- 
Du darbininkai liko užmušti ir 
1 gal mirtinai sužeistas eksplo
zijoje Du Pont parako dirbtu
vėje Moosic. Eksplozija supur
tei namus i>er 15 mylių.,

Žinomas ekonomistas Gus- 
tav Fink nurodo, kad Vokieti
jos “karo /biudžetas” ' Ruhr 
kovai proporcijoje yra daug 
didesnis, negu kad buvo laike 
pasaulinio karo Tarp kitko jis 
sako:

“IBilionai ir bilionai markių 
kasdie išleidžiama apgynimui 
abiejų, Ruhr ir naminio, fron
tų. Prisieina maitinti šešis im
liomis žmonių Ruhr distrikte, 
o už tą daugiausia apmoka vi
sa šalis. Tai beveik tiek pat, 
kiek buvo kareivių Vokietijos 
armijose laike karo. Pakarto
dami savo veikimą laike di
džiojo karo “j>atriotiniai že: 
mes baronai” jjakėile kainas ir 
kraunasi dideliausius turtus, iš 
pardavimų valdžiai. Iš tų bi- 
lionų jie duoda milioną kitą 
Ruhr šelpimo fondan ir už tą 
yra giriami visoje šalyje už jų 
“patriotizmą.”

“Naminis frontas taipjau 
daug Vokietijai kainuoja. Ka
dangi 80 nuoš. jos anglių buvo 
iškasama Ruhr klony ir nė vie
no vagono negauta iš ten per 
kelias savaites, Vokietija turi 
pirkti anglis užsieny. Tai reiš
kia paaukojimą, didelės dalies 
šalies turto. Net Vokietijos auk. 
rezervą prisiėję panaudot ir tik 
pereitą savaitę dar 15,000,000 
auksinių markių ($5,570,000) 
tapo pasiųsta į neutralinę šalį 
kaipo užtikrinimą už nupirk
tus užsieny anglis.,

“Bedarbė didėja visoj Vokie
tijoj, bet ypač Ruhr distrikte. 
Dusseldorfe, kuris turėjo tik 
saujallę bedarbių kada į ten 
atėjo francuzai,'; dabar turi 
25,000 bedarbių.’\

Anglijos anglis Hamburge.
HAMBUiRG, kovo 20.— Per 

pirmą pusę kovo man. į Ham
burgą atvežta 374,673 tonai 
Anglijos anglių.

LON'I MINAS, kovo 20.
Pirmi prie premjero Bonar 
Law abelni debatai apie socia
listinius vąldžios principus iš
kils šiandie atstovų bute, kada 
Pkiilip Snoxvdcn pareikalaus 
pradėti nacionalizuoti industri
jas ir abelnai laipsniškai eiti 
prie panaikinimo kapitalistinės 
sistemos. Opozicijai vadovaus 
Graeme, žymus finansistas.

Darbo padėtis vakarinėj 
Anglijoj nuolatos blogėja. Lau
kų darbininkai ir angliakasiai 
sustreikavo ir skaičius bedar- 

t »,

bių dabar siekia apie 50,000. 
Namų budavotojai irgi grumo- 

prisidėti prie. streiko.

pusės tų pinigų nesitikima at
gauti. Bankas depozitų turi 
$700,000, depozitoriai išimti
nai žydai.

Banko viršininkai yra ka
mantinėja in i ‘apie paskolas. 
Kamantinėjimas ir buvęs ban
ko preziidentas Maltz, kuris 
daugiausia pinigų ir išskolino. 
Jis buvo pirmiau Chicago & 
North Western geležinkelio 
brakėmanu; dabartinis prezi
dentas Austin irgi buvo to pa
ties geležinkelio konduktorius. 
Banko kasierius irgi sulaiky
tas ir bus kamantinėjamas. 
Susekta, kad Maltz yra pada- - 
ręs didelių suktybių su pasko
lomis ir veikiausia bus patrauk
tas teisman.

Manoma 
atgaus

depozitam!
apie 80 nuoš. savo pi-

ja

SENATORIAI NEBEVA
ŽIUOS RUSIJON.

Negavo oficialinio Rusijos 
kvietimo.

pa

19.
l>a- 

gr įl
apsi-

WASHJNGrrON, kovo 
— Senatorius Ladd šiandie 
skelbė, kad sumanymas 
pei senatorių ir a(ątovų 
lankyti šią vasarą Rusijoje
^Fpo sovietų valdžios sve
čiams, liko panaikintas. Tai 
padaryta delei negavimo iš Ru
sijos oficialinio pakvietimo ir 
negalėjimo sudaryti gru-|>ės. 
Ladd važiuosiąs Rusijon kiek 
vėliau. 1

Du nutroško nuo gaso.

CHICAGO. — Martin Garry, 
70 m. ir jo pati Ona, 65 m., 
nutroško nuo gaso savo njunuo- 
se 4726 MoLean St.

Nekaip nepavyko nusižudyti.

WAUK!EGAN, Ilk, kovo 20.
Fran'k Bartos pasodintas ka- 

lėjiman kaipo valkata viską 
darė kad nusižudžius, bet vis
kas nuėjo niekais, jis tebėra 
gyvas ir daugiau žudytis ne
beketina.

Pirmiaus jis suvalgė dide- 
skalbiamojo muilo, 

tikėdamasis, kad potašius jį 
nunuodys, bet to neatsitiko. 
Tada jis ban<j5 pasiskandinti 
maudynėje,' bet tik iš burnos 
muilo putos pradėjo eiti. 'Va
da bandė pasikarti ant savo 
p luošų, bet tuoj tapo atgai
vintas. Dabar bus ištirtas jo 
protas.

šiandie — nepastovus, gal 
sniegas ar lietus į vakarą ir 
biskį šalčiau.

Saulė teka 5:33 v., leidžiasi 
6:02 v., Mėndo\ leidžiasi 9:07 
vai. v ak.

—

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva dūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

PINIGU
Vakar kovo 20 dieną, užsienio pi- 

Įįįgu ne mažiaus kaip už 26,000 dolerių 
frankų buvo skaitoma Amenkoa pini
gais Šitaip t

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.70
Austrijos 100 kronų.......... ........  ttc
Belgijos 100 markių ............... $5.65
Danijos 100 markių .......   $10.20
Finų 100 markių ...........   $2.75
Francijos 100 frankų ...........  $6.54
Italijos 100 lirų..... .................  $4.87
Lietuvos 100 Litų .....................$10.00
Lenkų 100 markių ....... :..........
Norvegijoj 100 kronų..... ......$18.23
Olandų 100 mildSnų........ . $39.51
Šveicarų 100 markių ...........  $18.60

Mušis su bedarbiais
Didelis deficitas Vokietijos 

biudžete.

BiERLINAS, kovo 20 — 
Gautomis čia žiniomis, kruvi
nas susirėmimas tarp bedarbių 
ir ]>oli)cijos įvyko šiandie Stet- 
tine. Keli 'liko sužeisti polici
jai panaudojus kardus 
mui minios. Vi^oa;
miršta.

Oficialiajai šiandie 
ta, kad deficitas 
biudžete šitokia daugiau 7,000,-

išvaiiky-
jnbtėris

paskelb- 
Vokietjjos

000,000 matkiy.

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

* v I

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. j _u

NAUJIEM 0$
1739 So. Halsted St, Čhicago, DL

■—■ ' "   - ................................
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“Aušra”

(Pabaiga.*

šituos savo pažadus išpildyti 
iš gilumo širdies norėdami, įlies 
nė netrokštam dėl savęs kito
kio pelno ir naudos, vicnat kad 
musų žodžei pultu ant gražios 
dirvos ir atne$tų\ šimterio 
dvasišką naudą Lietuvai... Su 
Viešpaties pagalba mes kiek 
pajėgdami ir inmanydami triu- 
shnės ir ruošimos, tos durnos 
būdami, jog ir mi^sų darbas 
gali būti naudingas.

Kaip aušrai auštant nyksta 
ant žemės tamsybė, o kad taip
jau prašvistą ir Lietuvos dva- 
sė!

Toks musą troškimas ir no
ras.
Pragoj. ; , &

šis viršuje ^paduotas įžengi
mą straipsnis yra parašytaS\Dr. 
Jono Basanavičiaus, tuo metu 
gyvenusio Pragoję, Čekijoj, toli 
nuo numylėtos Lietuvos. To
linus pirmame “AUSZROS” 
numeryje telpa:

2) lietu vos senovės paminė
jimas. 1862 m. A. B. — Anta
nas Baranauskas.

3) (Lietuviškoji Ęalba\ — J. 
A. W. L — Jonas Andrius 
Wištalius Lietuvis.

4) Simanas Daukantas, Lie
tuvos raštininkas.—J. S. Kuok- 
štis.— Jįonas šliupas.

5) Apie senovės Lietuvos pi
lės.— Rašo Jonas Basanavičius.

6) Musų knygos — M. — 
(Bibliografija) Witolioraudo 
Jaunasis Robinzonas. Ir pas- 
kiaus paminėjimas apie Kun. 
Miežinio — Lieluviškai-lalviš- 
kai-rusišką žodyną (kurį pas
kiau s išleido ^TdžėijA^lS’*3 m. 
M. Noveskis (P. Mikolainis); 
profesoriaus lietuviškos litera
tuos dvasiškoj seminarijoj 
Kaune, Baranausko, Lietuvišką 
Gramatiką; kun.- Jaunio dar
buotė, ir paraginimas Prusą 
Lietuvninku panaudoti loty
niškas raides vietoje vokišką
ją

7) Iš Lietuvos — apie peti
ciją Prusą Lietuviu iki Prusą 
kuiltaus ministerio (už užšvie- 
tinią rūpinančio) von Gossle- 
rio , in Berliiią su 8000 pasira
šiusią pavardžių iš Klaipėdos, 
Šilutės,. Tilžės, Ragainės, Pil
kalnio, Pakalnės bei Labguvos 
pavietą, idant buliaus mmiste- 
ri-j pavėlintu mokslavietėse 
kūdikiams vieros dalykus lie
tuviškoje kalboje mokintis.

(LUCKY’
ISTRIKĘjj
Ve IG AR ETTE/^

Geriausi
Cig'aretai

Dieną 10c.-27c.-36c. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

Majesti
TMfATRE*

Monroe gat. arti State bepersto- 
giniš Vodevilius šeštad., Sekm., 
Šventėmis. 22c. ir 45c. ’Xir tak
sai). šeiin. rateliams 10c (išski
riant šešt.ad. sekmad. ir šventes. 8 Dideli komediniai aktai ir 

krut. paveikslai.-
‘‘Kur gauni pilną pinigų vertę.”

| For fteautiftsl 
> Eyes

I
Make the’Usc of 
Murinę a Daily Habit. 
Thiš Refreshing Eye 
Lotion soon makes

! Eyes Clear, Radiant,
Beautiful! Harmless, Enjoyable.

■ Sold by ai! Druggists. Write for Booklet,

į į b e Ves

.......................... " ......... . .. ............ ...... ... ■■■ ir—
8) Svetur/ — Visasvietines Martynas Jankus,

žinios.
Už redakciją atsiliepia (Jur

gis) Mikszas,. Ragainėje.
Pirmasis “Auszros” numeris 

turėjo 24 puskapius, 3^x26 co- 
iių didumo. Antrasis, trečiasis, 
ketvirtasis ir penktasis “Ausz
ros” nuun., turėjo po 33 pusla
pių. Penktasis numeris jau 
liedžiamas ir rėdomas ^Msda- 
vikas ir Rcdaktoris) Jono 
Szliupo iki numerio ketvirto, 
1884 metų, nuo kurio tai nu
merio už redakciją jau atsako

per Lomipenus, bet vis reda
guoja Jonas Szliupap, kaip nu
meryje 7 ir 8, 1884? metų Jono 
Sziliupo vardo jau bematyti ir 
už rėdystę atsako N^rtynas7Jan
kus, kadangi Jonas Szliupas 
jau turėjo apleisti Mažąją Lie
tuvą ir keliauti į Ameriką dė
lei persekiojimų vokiečių val
džios, kuri buvo pasiryžusi pa
gauti Szliupą ir išduoti caro 
valdžiai. Martynas Jankus rė
dė ir išleido “Auszrą” iki aš
tunto numerio 1885 metų. Su

Bitėnuose, numeriu devintu “AuHzro«” re
dakcija ir leidimas vėl pareina 
į Jurgio Jtyikšo rankas, kuris 
1886 metuose su numeriu šei- 
tu (6) sustabdė... “Auszrą” .

“AUSZROS” įkūrėjai ir ben
dradarbiai dar gyvenanti, yra: 

|Dr, Jonas Basanavičius, Dr. 
Jomis šliupas, Aglė-Šliupienė, 
Martynas Jankus, Prof. Jonas 
Jąįlonskis Teisėjas Antanas 
Krikščiukaitis, Jakštas — Kun. 
Dambrauskas, Ksaveras Vana
gėlis, Prof. Tanias Žilinskas.

Taigi keturiAsdešimts metų

praėjo nuo užtekėjimo pirmo
sios AUšROŠ ant Lietuvos pa 
dangės, kurios šviesa apšvietė 
visą Lietuvą, suvienijo jos vai
kus, a'tgžmdė-atgaivno juose 
senovės bočių dvasią, prikėlė 
Lietuvą iš 500 metų kapo, kaip 
mes kad matome šiandien. To- 
delei visi geros valios Lietuviai 
“pasisėmę lietuviškos stiprybės 
iš praeities” dirbkime tą dar
bą tolinus, iki musų 'Tėvyne 
Lietuva vėl* bus laisva ir lai
minga, kaip senovėje buvo, 
pergalėjusi visus savo naminius

Ir išorinius priešus.
Pirmieji AUŠRININKAI ma

tydama savo darbo milžinišką 
pasekmę, beabejončs jaučiasi 
užganėdintais. Taigi keletas 
vyrų pajudino žemę.- Musų gi 
priedermė yra tinkamai tą į- 
vykį paminėti kiekvienoje lie
tuvių kolnijoje, būrelyje paren
giant susirinkimus, referatus, 
paskaitas, apie praeitį ir viso
mis jėgomis dirbti laimingai 
Lietuvos ateičiai. Toksai tegul 
būna musų troškimas ir noras.

—P. Mikolainis.

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

ANT NAUDOS.

S, L, FMIONaS CO

809 W. 35th SI., Chlcago
Te!. Boulevard 0611 ir 0774

TOTABOM PIRKIMO IR PAR- 
DAVlMOkRAšTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkimo namu i* lotų, far- 
mų ir biznių,-ar užtraukiant mor- 
gfčius. •

Vakarais iki 8 vai.
1739 So. taalsteą St.

* Telef. Roosevelt 8500

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'L • 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir keNergą. Nedčliumis nuo 9 

iki 12 ryto.

Garbė Motinoms

Motinos yra sveikatos dakta
rais. Jų atsakomybėje yra' da

boti šeimynos sveikatą. Tai yra motinos 
kurios padaro pasaulį švariu. Per šimt
mečius motinos neapkentė nešvarumo ir 
kovojo už švarumą.

Puikios pasekmės švarume, kuris yra 
lėtas, tikrai pergali ligas; yra tai organi
zuotas pasiryžimas motery rūpestingumo 
švarume. Jų rūpesčiui turi būti atiduo
tas kreditas dėl švariu mokykly, švarią- 
gatvią ir švarios apielinkės.

Kas gali išaiškinti tą misteriją motinos 
apsaugojimo instnkto kur saugoja gyva
stis tą kurios jį myli? 'Ar yra tas —

“—sykį, su ašarotomis akimis, bet žiūrėda
mas priekyn,
Su šypsą ant lupų ji ėjo taku, '
Ji tuokart išrodė beveik kaip šešėlis,
Ir jautė, kad neša dar vieną naują sielą pa
saulin.”

Kiekviena motina žino, kad nešvaru
mas yra pavojus. Ji žino, kad nešvaru
mas yra priežasčia karštligės kuri naiki
na mažyčio kūnelį, kuris sykį buvo dali
mi jos pačios kūno — kuri sudegina veik
lumą, kuris gal būt niekuomet negali būt 
atbudavotas.

Nešvarumas yra priežasčia odos ligų 
kurios nuodija kūną ir gali pasidaryti 
nuolatinia liga.

Ar tai nėra rūpesčiu kiekvienos moti-1 
nos užlaikyti savo namus švariais — ku
rios apvalo ir prausia savo vaikus po žaiy 
slv ir x»ries -valgri ----  jos prašo savo vvjmA
kad prašalintu visus nešvarumus-Auo

gatvės pirmiau negu jos eis pažaisti su 
vaikais.

Ar tai nėra naturalis -apsireiškimas, 
kad motinos turi turėti atsakantį muilą?

Lifebuoy turbut dabar yra labiausiai 
vartojamas muilas pasauly prausimuisi 
ir maudymuisi, todėl, kad motinos, žino, 
jog įjis suteikia gerą apsaugojimą sveika
tai. i Lifebuoy yra daugiau negu muilas 
— jis sveikatos saugotojas. '

Jis yra riebus, smetoninis, gydančią šakny, 
palmy šakny alyvo, riešuty alyvo yra primai* 
šitas su puikiu ir sveiku mišiniu, kuris pra
šalina nematomus žmogaus sveikatai priešus, 
kurie randasi nešvarumuose, ši apsauga įei
na giliai į kiekvieną, odos skylutę išvalant ir 
atnaujinant^ją^pjikeljant odą prie sveikatos.

Jis pagrąžina veido kompleksiją, pra
šalina priežastis užsikrėtimy kurie yra 
priešai gražumo. Jis padaro vaiką odą 
minkšta, ružava ir liuosą nuo pučką. Jis 
lengvai prašalina bakteriją perus nuo 
ranką kurie randasi nešvarumuose, taip
gi nuo veido ir koją jūsų jaunuolių, ap
saugoja, nuo užsikrėtimą, įsibrėžimuose 
ir prašalina visas bakterijas, kurios yra 
nešvarumuose.

Vyrai pasakys jums kaip jie mėgsta 
Lifebuoy ir paaiškins kaip sveiki primai- 
šymai atnaujina ir pagražina odą.

Delei sveikatos jūsų šeimynoje padėki
te šmotą Lifebuoy visur kur tik yra bė
gantis vanduo. Šiandien!

į LEVER BROS. CO.
Cambridge, Mass., U. Š. A.

LIFEBUDY.fi 
5 O AR W 
valkatos žąsimis w

HEALTH
į) ■ ■

Oatigiarnegv Keiks ■

Į JOHN KUCHĮNSKAS’ 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 \V. 22nd St., arti Leavitt SL 
Telephone Canai 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se^e- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus 
perkant arba parduodant Lotūs 
Namus, Farmaa ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaut 

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758

A. A. SI, A KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyj 
ASSOCIATION BLDG 
/ 19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS
■ Advokatas

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

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

Tel. Brunsvvick 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambarys 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 

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

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phono Central 2560 

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

I
 A. E. STASULANI 

Advokatas
Peržiūri abstraktus ir- s troli n sa pini- 

rtjr ant nekrutamos nuosavybės.
Ofisas didmiesty, kambarys 1104 

Chamber of Commerce Bldg.
183 W. Washingtdn Street
Telef. Franklln 1176—4^45 

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

Hermai) P. Haase 
ADVOKATAS

• 609-610 Chambcr of Cornru'orco t
133 W. Wa.4iintt.on St., 

Phonn Main 1308
Chicago, III.

JOSEPUJC. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

309 So. La S'alle St. Room 706
Telephone Harrison 0421 

utarninkais ketvertais ir subatomis I 
’ 1612 West 46th Street i 
Telephone Boulevard 8172

LIFEBUDY.fi
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KORESPONDENCIJOS
New Yorko-Brooklyno 

padangėj
PASKAITOS-PRAKALBOS.

rinkimo buvo pasakyta, kad kliu- 
bas atmetęs užkvietinių daly

vauti 11 d. kovo konferencijoje 
sudarypmui “bendro komiteto“ 
reikalams Klaipėdos ir kitų Lic- 
tuvos okupuotų kraštų, dėlto, 
kad tas “bendras komitetas”,

Brooklyn, N. Y. — vasario 28 ■ kuris siuntinėjo užkvietimus į 
d. buvo SsLA. 83 kuopos pra
kalbos ir, paskaitos. Dr. Jonas 
Misevičių skaitė tema: “kaip 
apsisaugoti nuo limpančių li
gų”. Paskata nebuvo labai 
interesinga, nes, viena, prele
gentus kubai silpnai vartoja lie
tuvių kalbą ir, antra, trūksta 
drąsos, mes viešuose susirin
kimuose nėra pratęs. Nors Dr. 
Misevičia nėra “čiagimis”, bet 
letuviu kalba tiek menkai ži
no, kad < 
šia publili 
timesnio,

ugelio dalykų klau- 
|\ir. kurio nors ar- 

^up fias ar kitas da- 
nasi ylietuviškai. Jei- 

i/i -ta i p-pa t i r
aurtfalvvau tu lietu

vių udėjiine, tai ir lietuvių 
kalbos geriau pramoktų. Brook- 

 

lyijfe yra tik, rodos, du lietuviai 
daktarai, bet jie lietuvių judė
jime ligi šiol nebuvo žinomi.

Antras kalbėjo “Tėvynės” re
daktorius Vitaitis. P. Vitaitį 
girdėjau kalbant pirmą kartų 
ir jo politinių įsitikinmų nepa
žįstu, bet turiu pripažinti, kad 
jo prakalba buvo gana gera. 
Jis kalbėjo apie SI.A. reika
lus ir įrodinėjo, kad yra svar- 

/fni darbininkui priklausyti prie 
tokių apdraudos organizacijų ir 
1.1. Jis įrodinėjo, kad SLA. ru- 

\ pinasi netik sušelpi m u savo 
\ narių, bet ir turi tikslo skleisti 
vapšvietų kas turi nemažesnės 
svarbos kaip ir materialis na
rių sušelpimas. Gana stipriai 
Ksireiškė prieš šių dieųų susirin

konferencijų, buvęs tik klerika- 
r ir tautininkų. Kaikurie tokiu 

pasakymu nepasitenkino, nes 
konferencijoje dalyvavę dauge- 
is vietos stambiausių progre
syvių organizacijų ir L. S. S. 
19 kuopa. Ir sakoma, kad kon
ferencijoje progresyvių atstovų 
buvę dauguma. Gali būt. Bet 
ligi tos dienos klerikalai buvo 
seimininkai tame veikime ir tik 
tebuvo žinoma. Tik šioje kon
ferencijoje -prisidėjo daugiau or
ganizacijų ir sudarė “visų trijų 
srovių” komitetą. Ar bus gali
ma bendrai veikti, ar klerikalai 
neužsivarinės’del savo kromelio 
—parodys ateitis.

Toliau buvo kalbama apie 
Amalgamėtų Unijos Bendrosios 
Tarybos vedėją Brumberį, kad 
jis varo agitacija už panaikini
mų darbo nuo savaičių, o įvedi
ma nuo gabalų. Daugeliui at
rodo keista. Bet aš po kelis 
kartus išsikalbėjau su žmonė
mis, kurie ligi šių metų lankėsi 
skyriaus ir aš jų tai patyriau. 
Blumbergis dar niekad oficialiai 
nepasiūlė Bendrajai tarybai de
lei apkalbėjimo šio klausimo, bet 
įvairiuose unijos 
pasikalbėjimuose

nuomonę, kad įvedant darbų 
nuo gabalų geriau galima suor
ganizuoti New,Yorko siuvėjus, 
kurių dar didelis nuošimtis yra 
neorganizuoti.

Vienas senas lietuvių unijos 
darbuotojos ir gerai pažįstąs 
unijos reikalus pasakoja, kad 
Blumbergis stengiasi gauti tam 
sumanymui pritarėjų ir kada 
nors bandys tai pasiūlyti Ben
drajai Tarybai. Bet kol pritar 
rėjų trūksta, jis varo agitaciją 
tik, taip sakant “po unijos ka- 
ridorius”, kad vėliau su tuo su
manymu galėjus viešai pasiro
dyti.

Iš to atžvilgio, kad geriau bu
tu galima suorganizuoti New 
Yorko Grabužių siuvimo pra
monę, gal Blumbergis ir turi 
tiesos, bet kad darbininkų sąly
gos pablogėtų, tai ir niekas ne
ginčys. Bet tikimasi, kad Ben
droji Taryba tokį pieną veikiau
sia atmestų, jei jis ir bus kada 
pasiūlytas. A. P. Serbas.

A. P. MOORE.

Naujas Suv. Amerikos Valsti
jų ambasadorius Ispanijai, kurs 
nesenai išplaukė Ispanijos lai
vu “George Washington.”

darbuotoj ų 
jis gina tą

lyic anų laikų, kada Dr. J. Šliu
pe fanatikai kiaušiniais mėty
davo; kada J. Perkūnui fanati
ku atėmė sveikata. O lai vis *•
tas pats žmonių tamsumas, ųe- 
k u-tu ringu mas, kokį mes ma
tom ir dabartiniuose susirinki
muose, r—-sake kalbėtojas. Jis

šiai tokio nekultūringumo pa
sireiškia “tani tikrų grupių vir
šūnėse”, kurie atlieka vadovavi
mo darbų ardyme viešų Nsusi
rink imu, — šiandie jau nega
lima kartais laikyfb viešo susi
rinkimo be policijos apsaugos, 
nes gali būti sumuštas kalbė
tojas ir tam panašiai. Tokius 
žmones reikia šviesti, mokinti, 
kad jie suprastų, jogei svetimų 
nuomonę reikia pagerbti, o ne 
staugti, rėkti ir susirinkimus 
ardyti, — sakė kalbėtojas. Taip 
pat pareiškė, kad dabartiniai 
“tam tikrų grupių vadai” myli 
daug kalbėti apie gana svar
bius ir gilius klausimus, o tuo 
pačiu laiku nemoka parašyt 
teisingai nė vieno sakinio ne 
kokioj kalboj; nemoka nei skai
tyti kaip reikiant, o vienok jie 
griebiasi kitus mokinti, šito
kius žmones reikia šviesti —sa
kė kalbėtojas — ir kaip tik te 
darbo siekia Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje.

Aplamai, kalba buvo gana 
pamokinanti ir gali būt kad tie, 
kurie girdėjo jo kalbų, nebedrįs 
kur nors viešame ^susirinkime 
kelti triukšmą ir nepasirodys 
tokiais nekultūringais kaip tie, 
kurie atėmė sveikata J. Perkū
nai, arba kurie Dr. šliupų kiau
šiniais mėtydavo, kuomet jam 

kalbėti. Komunistai 
savo i imimą tuojaus 
primota “žmonėms”, bet reikia 
žinoti, kad ir tais laikais buvo 
žmonės, o ne koki kiloki gy
viai; bet tų žmonių kulturin- 
gunias, jų apšvieta stovi ant to 
paties laipsnio, — kaip anų 
kų fanatikai, taip šių dienų 
munistaii —A. I*. Serbas.

_____ .'..L J1 T-

ėmė pinigus ir jokios prieka
bės nebetur prie lietuvių baž
nyčios, Vadinas, norėjo gauti 
$29,000, bet gavo tik $5000, ir 
tuo turėjo pasitenkinti.

Darbai Akrone šiuo lai
ku eina gerai ir darbininkai 
neblogai uždjcba*^ Daugiausia 
čia gurno pramones fabrikai; 
yra ir gelžies fabrikų, šį mė
nesį dirbtuvės pakėlė 10% vi
siems dai4)ininkams.

—■ Lietuvių 
žas skaičius, 
Katalikai turi
ir kunigą, ir tuo tenkinas; lais
vieji beveik irgi nieko nevei
kia; bolševikų yra kelios kuo
pelės su keliais nariais.

— Petraičių, gyv. Prospect 
gatvėj, 8 metų mergytė įkrito 
į verdantį katilą vandenis ir 
mirtinai nusiplikė.

Oras labai atšalo. Daug 
žmonių serga ir miršta., •’ .

Draugija Šv. Stanislovo 
rengiasi po Velykų sullošti ko
kį veikalą.

gyvena neina* 
v i šokių srovių, 
savo parapija

Meiženis.

auklėdamas savo 
našlaičius taip,

lai-

Delei neaiškumo
Brooklyn, N. Y. Kovo 12 d. 

“Naujienų” Jaidoje Brooklyno- 
New Yorko žinutėse iš Lietuvių 
Amerikos Ukėsų Kliubo susi-

Akron, Ohio

farmc- 
dolerių 
romo-

Motery Globos Komiteto 
darbas

Antikos lietuviams yra jau 
ne kartą minėta) kad Lietuvių 
Moterų (Bobos Komitetas atlie
ka netik labdarybės, bet ir švie
timo darbą, 
prieglaudose
kad iš jų išeitų geri ir naudin
gi Lietuves piliečiai. Apie L. 
M. G. Komiteto prieglaudų naš
laičių mdkimasi ir darbus kalbė
jo ir rašė privačiai, esmens; pa
galinus nesenai paskelbta Lie
tuvos Ministerių Pirmininko 
kablegramas, kuriui jis užgiriu 
Korrfiteto darbą ir pataria jį 
remti visuomenės aukomis. Da-j 
bar galime pasidalinti su Ame-į 
rikos visuomene ir kito aukšto 
Lietuvos valdininko nuomone 
apie L. M. G. Komiteto atlieka
mąjį darbą. Tai yra laiškas 
Lietuvos švietimo Ministerio 
Profesoriaus P. Juodakio, štai 
tas 'laiškas:

Kadiri^e p. J. Vasiliauskas iš 
lialtimorės (Md ) varde Lie
tuvių-Amerikos Pramonės Ben
drovės skelbė, kad jie esu įdė
ję į Akrono lietuvių bažnyčią 
$29,000. Praeitais metais laik
raštėlis “Vanagas” iš savo pu
sės paskelbė,. kad! J. Vasiliaus
kas nei šeštos dalies reikalau
jamos sumos nesąs įdėjęs į tų 
bažnyčią, bet kad jisai varde 
L. A. P. B-vės iš neva Kata
likų Susivienijimo ant 
’čs užtraukė 40 tukst. 
I>astko'los. Vasiliauskas 
viskiuose laikraščiuose
kad tai esą netiesa, kad jisai 
turįs kokius s‘lynus” .uždėjęs 
už 29 tūkstančius dol. ant Ak
rono lietuvių bažnyčios, ir jei 
Susi vienijimui L. B.. K. A. ne
santi užtektina apsauga far- 
melė, tai jie gailį bažnyčios 
“lynus” Užstatyti. 1922 m. S. 
L. B. K. A. seime kunigas Cy- 
beJis parodė, kad: jie yra be 
vertės, bet kai kurie nenorė
jo tikėti. DĮabar atėjus į šv. 
Petro lietuvių parapiją kuni
gui Cybeliui ir su parapijonais 
peržiurėjus [kų? Red.] sura
do, kad Bendrovė jokių doku
mentų netur, už kuriuos galė- 
ų kų gauti. Tuokart Vasiliau

skas pamatęs, kad jo dalykas 
nekaip stovi, prašė parapijo- 
nų, kad jam duotų Stiek tiek 
pinigų. Parapijortys davė 5000 
dol.- ir J. Vasiliauskas kcYvo 8 
d. š. m. pasirašė, kad jis pri-

“LIETUVOS RESPUBLIKA.
ŠVIETIMO MINISTERIS, 
1923 m., vasario 13 d., 
Nr. 1436, 
Kaunas.

Gerbiamajai Poniai šleževičie-

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00

nei, Liet. Mot. Globos Komiteto. 
Pirmininkei.

“Apsilankęs Liet. Mot. Glo 
bos Komiteto prieglaudoje, ne
gali nepaiUkšti visam Komite
tui irxPoniai, kaipo Komiteto! 
Pirmininkei, savo pasitenkini
mo prieglaudos padėtim.

“Higienos ir tvarkos atžvil
giu prieglaudoje šiuo metu nie
ko geresnio negalima reikalauti: 
pavyzdingas busto ir drabužių 
švarumas, sveikas ir pakanka
mas maitinimas rodo,- kiek rū
pesčio ir meiles globėjų įdėta 
našlaičiams laikyti.

“Labai malonu pažymėti, kad 
mokymas prieglaudoje priartin
tas prie gyvenimo reikalavimų 
ir koks malonus reginys, — 
vaikučiai prie įvairių mašinų 
amatų skyriuose. '• Bernaičiai 
užsiėmę stalių darbais ir balsiu- 
vyste, mergaitės siuvamu, neri
mu, mezgimu verste verčia pa
brėžti, jog ir sunkiausiomis są
lygomis atsidavusių ir]supran
tančiu savo dalykų ir uždavinį 
žmonių atatinkamai atliekami 
dabartinės padagogijos reikala
vimai.

“Auklėjimas atmosferoje do
ros, kaj’štos vaikučių ir savo 

 

darbo meilės Ir pilno JComitglo 

 

darbuotojų piisišventimd^Hupda 
vilties, kad musų visuomenė su
lauks iš šios įstaigos sveikų, iš
lavintų, darbščių ir padorių pi- |

“Už įspūdžius, suteiktus man 
Tusų prieglaudoje, prašau leist) 
man tarti Tamstai ačiū ir pasi
likti su aukšta pagarba—

Prof. P. Juodakis.
švietimo Ministeris”

Taip tai kalba apie Lietuvos 
Moterų Globos Komiteto prie
glaudas ir auklėjimą jose Lietu
vos našlaičių. Ar akyvaizdoje 
Lietuvos Ministerių Pirmininko 
g. E. Galvanausko užgynimo ir 
švietimo Ministerio g. Prof. F. 
Juodakio laiško rasis dar drą
sos pas kalkiniuos amerikie
čius partizantus kenkti šven
tam darbui, kokį atlieka L. M. 
G. Komitetas ir jo atsiųstosios 
atstovės ?

L. M. G. Komiteto prieglau
dos Kaune ir Gelgaudišky yra , 
pavyzdi ilgiausios Lietuvoje. lo
dei Amerikiečiai, kurie visados 
reikalauja, kad Lietuvoje kur
tųsi pavyzdingos įstaigos, su
krus ir šiuo kartu ir duos gali
mybės L. M. G. Komitetui pri
glausti netik tuos našlaičius, 
kurie neturi kur prisiglausti ir 
auga gatvėse... Amerikiečiai tu-1 
retų sudėti Lietuvių Moterų 
Globos Komitetui bent 50,000 Į

ki Lafayette 4223
Phunbing. Heating

Kaipo lietuvis, lietuviam,* vlnado* 
patarnauju kuogeriau»1«l

M Yuška,
W IRI h St., Chicago (ii.

S augumas—Tvirtumas
Patarnavimas

Kuomet atrandi banką su užtikrintu saugumu ir ne
paprastu tvirtumu kuriuos palaiko patarnavimas, kad yra 
'draugiškas, ypatiškas ir pagelbingas, todėl busi atradęs 
banką, kuris atsimokės už tavo rėmimą.

The Stock Yards Savings Bankas, yra visų bankas. 
Kiekvienas accountas, didelis ar mažas, yra svarbus jūsų 
akise ir tamistos accountas turės tokį pat atidų saugoji
mą, kuris patraukė pas mus 25,000 kostumerių daugelis 
yra nuo laikų banko įsikūrimo, 21 metų atgal.

Clearing Hoūse Bank

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

dol. šio vajaus metu ir bent 
po $25,000. kas metai duoti.

L. M. G. Komiteto Atstovių 
atsišaukime prašoma yra, kad 
kolonijose organizuotųsi L. M. 
G. Komiteto Skyriai, kurie u 
ateityje galėtų būti Lietuvos 
našlaičių globotojais.

Aukas siunčiant, čekius ir M. 
O. rašyti vardu Lietuvių Mote
rų Globos Komiteto ir siųsti p. 
S. Paužai, 131 Grand St., Brook 
lyn, N. Y., arba L. M. G> Ko

294 Eighl
. Y. Visot

MRS. A. MICHN1EVICZ 
AKUŠEKKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 <at.
Telefonas Yards 1119

mitoto Atstovėms, 
Avė., Ne\v York, 
aukos yra persiunčiamos Lietu 
von L. M. G. Komiteto čekiais 
ir joki įstaiga jokių komisų ii 
to neturi, — Čekiai yra išmoka 
mi Lietuvos Banke Kaune, bt- 
jokių atskaitymų. —K. V.

Baigusi
Akušori- 

'os kolegi
ja; ilga) 
praktika- 

-usi Penn- 
silvanijos 
hospitalč- 

;e. Pasek 
ningai pa 
tarnauja 

prie gim 
lyino. Duo
ta rodą vi- 
•okiose li
rose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

sa-

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal
) 3110 arba 0375 

Telefonai- x <. , .. . nrrtį Naktį Drexel 950 
' Boųlevard 4136

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

UNITED AMERICAN LINES 
JOINT SERVICE WITH 

HAMBURGAMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias 

visas dalis 
Lietuvos 

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

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadines lubos tik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis. 
Laivai: “Mount

86,

Clay ,
“Hansa”, “Bayern”, Mount 
Carroll” ir “Tluiryngya 
taipgi speciales kajutos.

, Nauji laivai trimi šriu- 
bais “Resohite”, “Relian- 
ce” ir “Albert Ballin” veža 
1. 2 ir 3 kleaos pasažieriua 
United American

Lines
154 W. Randolph St 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIDS
PHYSICIAN IR SURGEON \ 

34(54 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Nedalioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boųlevard 5913

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

Telephone Yards 1532

DR.J.KDUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3250 So. Halsted St., Chicago, Iii.

j

—■ i ■■■■"

Telephone Yards 5834

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

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVashington Št.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

Telephone Central 3362 
1824 IVabansia Avė.

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

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

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.

Telephone Boųlevard 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 10 iki 12 ryto.
3261 So. Halsted St., Chisago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 111. 
kampas 18-th Street

Phone Canal 0257

/ ; .

/
> /
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Telephone Yards 5032

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Yards 5032 i
DR. M, STUPNICKI

3107 So. Morgan St., P||
CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 
t nuo 5 iki 8 vakaro 

Nedaliomis ofisas yra 
uždarytas

Office Hours: 10 iki L2 pietų 
5 iki 7 vak. » 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON ' 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATDRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

P.M.

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3261 South Halsted St.
Tel. Boųlevard 5052 , 

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

Residence Canal 2118

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. Nedeliomis nuo 10 valan

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

Tel. Pullman 5432

A,SHUSHO 
AKUSEEKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

“M. WAITHIE.WICZ
(Banienė)

Akušerka

1113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa- 
ickmingo prak
tikavimo turiu 
latyrimo. Pasek- 
lingai patarimu- 

iu prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
-patišką prižiu- 
>-ejhną. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.
*■ ii ..i—........   ■■■■ ...... ■■■/

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną if 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boųlevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAI

r”B0U 
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?ut>lished Daily axcapt Suiiday by 
The LithuaniaD Naw* Pub. Co., Ine.

Editor P. GriKaiUa 

1739 South Halsted Street 
Chicago, Iii.

Telephone Roosevelt 8501

Subscription Kates J 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago 

3c per eopy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., • undar the act of 
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Naujienos eina kasdien, liakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111, — Telefonas: Roosevelt 8500.

M. Užsimokėjimo kainai' 
Chicagoje — paltu:

Metams ..................... —-----— $8.00
Pusei metų ..........  4.90
Trims mėnesiams  —— 2.00 
Dviem* mėnesiam . .....______  1.50
Vienm mėnesiui iu.-------------- *75

Chicagoję frer nešiotojus:
Viena ‘kopija------------------------ - 8e
Savaitei .............    18o

Mėnesiui ............... 75c
’ Suvienytose Valstijos* ne Chicagoje 

paltu:
Metams----------- ------ $7,00
Pusei metų __________________3.50
Trims mėnesiams____ _—.—— 1*75
Dviem mėnesiam_____ —-------- 1-25

. Vienam rtlėnesiui .............—.75
Lietuvon ir kitur užsieniuose) 

(Atpiginta)
Metams ................... $8.00
Pusei metų ........... ...........U----- 4.00
Trims mėnesiams .........-•...... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Klerikalų melai.
Rymo-Katalikų susivieni

jimo organas, “Garsas”, pra
neša, kad’ gavęs iš Kauno 
tokį radio:

“Social-liaudininkų, ~so- 
ciak-demoĮ<ratų, žydų, len
kų, bolševikų blokas nu
griovė vyriausybę. Prezi
dentas paleido Seimų. Rin
kimai 12 ir 13 gegužio.”
Įdomus dalykas šitame be- 

vielinio telegrafo praneši
me yra tas, kad sakoma, jo- 
gei tas “blokas?, kuris nu
griovė valdžių, susidėjęs taip 
pat ir iš lenkų. Tuo gi tar
pu lepkii atstovai visai ne
dalyvavo Seime!

Kam gi tad “Garsas” 
(arba jo informuofojai Kau
ne įdėjo lenkus į tų “bloką”? 
Įdėjo tam, kad labiaus dis
kreditavus žmonių akyse tą
ją Seimo dalį, kuri balsavo 
prieš klerikalų remiamu 
Galvanausko kabinetą. Mat, 
klerikalai žino, kad lietu
viuose yra daug priešingo 
lenkams ^entimento.

Tikslu diskredituot kleri
kalų oponentus tapo sugal
vota ir pasaka apie “prieš

krikščionišką bloką”, kuris 
bus susidaręs tam, kad nu
versti valdžią. Matai, girdi, 
kokie netikę tie socialdemo
kratai ir liaudininkai: jie 
susidėjo į bloką net su žy
dais ir bolševikais, kad tik 
nedavus “krikščionims” val
dyt Lietuvą!

Tuo gi tarpu jokių blokų 
tos partijos nėra dariusios1. 
Bolševikai (“darbininkų 
kuopų” atstovai) buvo siūlę 
socialdemokratais, liaudi
ninkams ir klerikalaiškai 
“darbo federacijai” susitar
ti, bet, kaip visi žino, iš to jų 
pasiūlymo visi tiktai pasi
juokė.

Taįgi matome, kaip kleri
kalai stengiasi apdumti akis 
žmonėms. Net aškius melus 
jie nesidrovi skleisti, už
miršdami savo katekizmą, 
kuris draudžia x meluot.

Klaipėdiečių 
nepatenkinimas.

Klaipėdos lietuvių laikraš-. 
tis, “Prūsų Lietuvių Bal
sas”, įspėja savo krašto žmo
nes, kad Santarvės sutiki
mų prijungti Klaipėdos 
kraštą prie Lietuvos dar ne 
viskas laimėta. Jisai rašo:

“Perduodama savo tei
ses (suverenitetą) Lietu-' 
vai ji pastatė ‘išlygas’, ku
riomis aprėžiama Lietu
vos teisės ir nustatoma 
jos pareigos delei Klaipė
dos krašto ir pačios San
tarvės. Visa tai supran
tama. Bet šitose išlygose 
pasiuntinių tarybos , yra

• pasirašyta ir nesuderina
mų dalykų, būtent: iš vie
nos puses pakartota tas, 
ką jau 1921 metais Lietu
vos Steigę Seimas buvo 
priėmęs ir šis Seimas pa
tvirtinęs — krašto auto
nomiją— o iš kitos pusės 
įdėta įr tai, prieš ką kaipo 
Lietuvos Seimas bei Sal
džia taip ir Šilutės Sei/ 
mas bei visas sukilimas 
griežčiausiai kdvojo ir ko
voja, būtent taš- dirbtina
sis Klaipėdos uostui Len
kijos interesų primetimas 
(punktas 3). Lietuva ša
lę Lenkijos... Sakomą, kad 
kaip Lietuvai, taip ir Len
kijai Klaipėda ‘yra natū
ralūs uostas’ (?)! Jeigu 
šita išlygą butų/ rimtai

pastatyta, mes ^akytume, 
kad tai yra užgavimas ne
tik lietuvių tautos, bet ir 
visų Klaipėdos kraštd gy
ventojų, kurie su Lenkija 
interesų turi nedaugiau, 
kaip su Čekoslovakija, 
Estija ar Prancūzija. Ko
kie tie interesai? Ar tai 
tas, kad Lenkija su savo 
želigovskiu yra užgrėbusi 
Lietuvos Rytus su sostine 
Vilniumi ir tokiu budu 
turi Nemuno aukštupį? 
Ar tas, kad Lenkija prie
varta ir okupacijomis bei 
sutarčių laužymu nori at
naujinti istorinę nebega
limą uniją su Lietuva? 
Jei šitokie tie interesai, 
tat ir galingoji Santarvė, 
mums nieko nepadarys, 
kad mes pasinaudosime 
jos pačios pripažintais 
tautų apsisprendimo dės
niais ir už tuos dėsnius 
kovosime iki laimėjimo.” 
“Prūsų Lietuvių Balsas” 
sako, jeigu kalbėt apie ko

kius kaimynų interesus, tai 
prie Klaipėdos uosto turi 
daugiaus teisių Rusija, negu 
Lenkija. Pagaliau, jisai pa
reiškia :

“Jokių ypatingų Lenki
jos interesų Klaipėdos uos
te mes niekados nepripa- 
žinom ir nepripažįstame. 
Lenkija galės turėti lygias 
teisės Klaipėdos uoste su 
visomis Ritomis valstybė
mis.”
Nežiūrint šitų griežtų 

Klaipėdos laikraščio pareiš
kimų, faktas * visgi yra tas, 
kad ir klaipėdiečiai ir Lietu
vos valdžia priėmė tą San
tarvės ambasadorių padik
tuotąją sąlygą; Lietuvos 
atstovas jau yra , nuvykęs į 
Paryžių daryti si! Santarve 
galutiną sutartį, kuri bus 
paremta tąja sąlyga.

Skaitytoją Baisai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

KODĖL RUSIJOS KOMUNIS
TAI ŠELPIA VOKIETIJOS 

DARBININKUS.

Laisviečiai skelbia, kad Rusi
jos “darbininkai” šelpią Vokie
tijos darbininkus, kuriuos sle
gia Franci jos imperialistinė 
kumščia. Tas gerai. Tečiaus, 
žinant Rusijos piliečių, ypač dar

bininkų padėti, nenoroms ver
žias klausimas: Kodėl Rusijos 
komunistai šelpia Vokietijos 
darbininkus, — ar todėl, kad 
jiems gaila ..Vokietijos pusiau 
alkanų darbininkų?

Jeigu taip, tai kodėl jie neda
vė tuos grūdus sunaudot savo 
šalies darbininkams, kurie, kai 
žinia, yra labiau išalkę negu 
Vokietijos darbii inkai? Yra 
pamato manyt, kad jeigu Rusi
jos išbadėję darbininkai butų 
sužinoję, kada Inos grūdus iš
siųs ir per kur, jie butų pakėlę 
maištą tame uoste ir neleidę 
javų išgabenti.

Kodėl gi jie juos si mite? Po
litika. Visiems yra žinoma, kad 
komunistų įtaka' pasaulio darbi
ninkuose visai sumažėjo ir dar 
vis malėja. Taigi kad nors 
kiek palaikius tą savo prestižą, 
reikia panaudot lapes gudrumus, 
nežiūrint to, kad ir keli šimtai j 
ar tūkstančiai • pačių Rusijos 
darbininkų, ypač jų vaikų, badu, 
išmirs.

Kiek ta jų lapės politika bus 
jiems naudinga — ateitis paro
dys.—Laisvės Mylėtojas.

Ko Lietuvai trūksta?♦
Daug ko lietuviams ir Lietu

vai trūksta ir visus trukumus 
sunku ir aprašyti. Trūksta 
jiems VIENYBĖS, trūksta TO
LERANCIJOS, trūksta nuosek
lumo ir sugabumo savęs valdy
me, bet daugiausiai ko lietu
viams ir Lietuvai trūksta tai 
MOKSLO, MOKSLO ir dar sykį 
MOKSLO. Mokslas tai yra pa
matas, tai yra fundamentas ant 
kurio Tauta gali gyvuoti ir gali 
gyva išlikti. Be mokslo šiame 
šimtmetyje ir manyti nereikia 
kad**bi tauta galėtų išlikti. Be 
mokslo taip kaip žmogus be oro 
ar vandens negali tauta gyvuoti. 
Todėl svarbiausias mus ameri
kiečių lietuvių reikalas turėtų 
būti kreipiamas didesnės domės 
į teikimą Lietuvai ir lietuviams 
MOKSLO, į teikimą musų vien
genčiams AUKŠTESNIO MOKS
LO, kurs taip sunku musų Lie
tuvos biednuomeneP pasiekti ir 
stačiai net negalima.

Kadangi Lietuvos Universite
tas Kaune tik ką įsikūręs ir nė
ra tobulas iš daugelio atžvilgių, 
ir kadangi užrubežyje tiktai ga
lima gauti AUKŠČIAUSI MO
KSLĄ visose mokslo šakose, 
tai mano nuomone mes lietuviai 
išeiyiai imdami atydon Lietu
vos biednumą SUORGAN1ZUO- 
TUMĖM tam tikrą moksleivių 
FONDĄ Lietuvos vidurines mo
kyklas užbaigusiai jaunuome
nei baigti AUKŠTESNĮ mokslą 
garsiuose užsienio universite
tuose ir abelnai aukštesniose 
mokslo įstaigose.

Delei - pavyzdžio aš suorgani
zuočiau ŠIMTO TŪKSTANČIŲ 
DOLERIŲ FONDĄ, kurį Ameri
kos lietuviai be pažiūrų skirtu

mo neateisakys sudėti j trumpą 
laiką atsižvelgiant į tą PRA
KILNŲ TIKSLĄ. Ddleidžiant, 
jog metinė stipendija butų pen
ki šimtai dolerių kiekvienam 
mokiniui ir daleidžiant, jog mo
kiniai studijuotų užsienyje ke
turis metus, tai tojo šimto tū
kstančių dolerių Fondo užtektų 
nusiuntimui 50 jaunų lietuvių 
į geriausias PASAULIŲ aukštas 
mokslo įstaigas! Atsiminkite, 
į keturius metus Lietuva pra
turtėtų ant 50 mokslo vyrų, iš 
kurių gal ne vienas kuo nors 
atsižymėtų.

Kad užganėdinus visas Ame
rikos lictuvtų sroves tą Fandą 
pavesčiau išrinktiems 9-niems 
asmeninis, iš kurių 3 butų nuo 
socialistų, 3 nuo katalikų ir 3 
nuo tautininkų. Tokiu budu vi
sos partijos valdyme dalyvautų 
ir darbas išvien eis daug spar
čiau.

Taipgi išrinkimą kandidatų 
Lietuvoje ant mokslo pavesčiau 
komisijai susidedančiai iš 9 (as
menų Seimo narių atstovaujan
čių visas partijas proporciona- 
liškai ir vieno atstovo valdžios.

Jei tas būdas valdymo ir kon
troliavimo tojo fondo daugumai 
netiktų, tai tada rodyčiau ren
kant aukas į tąjį fondą pavėlin
ti aukautojui kiekvieno dolerio 
vieną balsą, kurį ir užrekorduo- 
ti, tai balsavimą kokiai iš minė
tų trijų srovių aukautojas pa
veda Fondo Kontrolei. Tas man 
rodosi irgi visiems užganėdinan
tis būdas, nes kontrolė fondo 
tektų proporcionaliai pagal no
ro ir sumos aukautojų. Toks 
proporcionalfslęumas galėtų būti 
ir Letuvoje pritaikintas .prie iš
rinkimo kandidatų.

Dabar kaslink to, į kokias mo
kyklas tUos 50 kandidatų siųs
ti. Tą man rodosi galėtume par 
vesti kontrolės komisijai, kuri 
mokiniiį^/padalintų į visus pa
saulio geniausiai žinomus uni
versitetus, kiek-vienas specialiai 
pasiekęs aukščiausio laipsnio 
tobulumo savo- mokslo srityje. 
Iš tų 50 mokinių padalinčiau 
proporcionaliai ar pagal reika
lingumų tūlą skaitlių kiekvieno
je mokslo srityje, stengianties 
apimti visas mokslo šakas, is 
tų 50 kandidatų ' turėčiau 40 
vaikinų ir 10 merginų, arba kaip 
kitaip 'butų nutaria.

Jei kiekvienas Amerikos lietu
vis ir lietuvė be skirtumo pa- 
žvalgų suprastų, jog paauko
tas Vienas doleris išleis į 
aukštesnį mokslą 50 gabiausių 
parinktų Lietuvos mokinių, tai 
NĖRA ABEJONĖS, KAD Į 
TRUMPĄ LAIKĄ ATSIRAS 
ŠIMTAS TŪKSTANČIŲ LIETU
VIŲ, kurie nepasigailėtų tos 
mažos sumos vieno dolerio IR 
TOKIU BUDU FONDAS BUTŲ 
ĮVYKINTAS.
z MalonėčĮou ir nuo daugiau 
plačiai manančių lietuvių išgirs
ti apie tą sumanymą.

—Vladas , Kairys.

L.S.S. Reikalai
Organu klausimas.

vDrg. Laisvės Mylėtojas s^rai- 
psnyj “Musų reikalai” “Naujie
nų” 63 nr. kalbėdamas organo 
klausimu tarp kitko sako: “kal
bamieji, t. y. “N.“ ir “K.” laik
raščiai yra bendrovių leidžiami, 
o toms bendrovėms priklauso 
visokio plauko žmonių. Jeigu 
ir pasisektų prikalbint tų ben
drovių direkcijas, tai ar nekiltų 
dėl to suirutė bendrovėj”? To- 
liaus siūlo LSS. įsigyt nuosavą 
organą, —proponuoja dėt po de
šimtinę, organizuot agentus ir 
t. p.

Visų pirma noriu tart keletą 
žodžių į pirmąjį klausimą. LSS. 
rytinių valstijų kuopų konfe
rencija rugsėjo 4 d., 1922 m. 
Brooklyne, N. Y., turėjo minty
je, kad mūšų LSS. P. Komite
tas kreiptus . į “Naujienas” ir 
“Keleivį” neardymui tų laik
raščių bendrovių ar prašymui 
kokių malonių iš tų laikraščių 
direkcijų, bet kad pasistengtų 
padaryt su tais laikraščiais tam 
tikrą sutartį, panašiai kaip ir 
kitos organizacijos kad turi pa
dariusios, nei kiek tolinus nei
nant, arba geriaus sakant, kad 
laikraščiai numuštų tų agentų 
nuošimtį ir duotų LSS nariams 
taja proga naudotis. Mano nuo
mone tas dalykas nei kiek ne
būt ardymas bendrovių, bet la
bai paprastas-ir senai laikraščių 
praktikuojamas -dalykas. Ir ka
dangi iŠ to/ nebūtų skriaudos, 
nei bendrovėse suirutes, tai ko- 
delgi dabar tas turėtų atsitikti? 
O kad L.S.£>-ai butų iš to nau
dos, tai nėra abejonės. Mums 
yra žinoma, kad/‘Naujienos’^ ir 
“Keleivis” yra musų organiza
cijos palaikytojai Jeigu ne 
šiuodu laikraščiai ,tai kažin ar 
musų LSS. butų atlaikius ko
munistų atakas. O šiandien 
mes galim didžiuotis, kad mes 
esam pergalėtojai, — išlaikėm 
/L.S. Sąjungą ir jos garbingą 
idėją. O tai reikia tart ačiū 
tiems musų laikraščiams, kad 
jie ėjo socialistų užbrėžtų keliu 
neatsižvelgiant į visas kliūtis.

O taipgi mes gerai žinom, kad 
tuodu laikraščiu skaito tūkstan
tinės protaujančių lietuvių mi
nios, ir daug jų yra pritarian
čių LSS, užimtai pozicijai. Ir 
kadangi didelė didžiuma tų pri
tarėjų yra . darbininkai, o mes 
gerai žinom kaip reikia būt tau
piam, kad šių dienų darbininko 
alga butų galima šiaip taip pra
gyvent, ypač turintiems šeimy
nas, ir vis dėlto, jie negali, ap- 
seit be “N.” ir “K.”, kuriuodu 
metams kainuoja netoli $10.00, 
o priklausymas prie L.S.S. irgi 
kainuoja keletas dolerių, tai-vi
sa tą paėmus- domėn daugelis 
musų gerų idėjos draugų lieka 
už ribų L. S. Sąjungos alel ma
teriališkos padėties * priežasties.

Tat ankščiaus minėta konferen
cija ir matė tą svarbiausią kliū
tį L. S. S. augimui, ir^kad tą 
visą išlyginus ir priėjo prie iš
vedimo, kad butų padaryta tam 
tikros sutartys su “N.” ir “Ke
leiviu”, kad kiekvienas L.S.S. 
narys tuodu laikraščiu gautų 
nupiginta kaina, kiek tai galima 
padaryt, kas maž-daug atatiktų 
tai sumai pinigų, kiek kainuoja 
priklausymas L. S. Sąjungai. 
Tada tie musų draugai be abe
jonės didžiumoje liktų L.SĮ.S. 
nariai, nes tai butų ir išrokavi- 
mas. Aš manau, kad ne vienas 
pasakytų: kamgi man dabar 
mokėt už laikraščius tiek ir tiek, 
kuomet aš galiu būt L.S.S. na
riu ir taip pat skaityt tuos pa
čius laikraščius ir vis už tą pa
čią -kainą. Tas reikėtų padaryt 
netik rytinėse valstijose, bet ir 
pačioje Chicagoje, — nors ten 
butų gal kiek ir sunkiau tai pa
daryt ,nes ten “N.” yra plati
namos pavieniais numeriais. Bet 
kadangi didžiuma “N.” agentų 
yra ir L.S.S. nariai, tai aš ma
nau, kad dalykas nebūtų labai 
sunku išspręst.

Taigi pagal minimos rezoliu
cijos išreikštą ' mintį organų 
klasimas yra galimas ir įvykdo
mas, tik L.S.S. Ę. K. tai turė
tų stengtis atlikt, ir kuogrei- 
čiausiai.

Savas organas.

Drg. L. M. proponuoja įsigyt 
L.S. S-ai nuosavą organą ir tik 
tuomet ji bujosianti ir augsian- 
’ti. Mano nuomone, kaip tik 
priešingai, o ypatinga? šiuo mo
mentu, kuomet buvom pradėję 
leist savą organą “Bangą” ir 
turiu pasisakyt, jog tuomet ir 
aš pats rėmiau tą Sąjungos žy
gį. Bet kas atsitiko? Išleidę 
keletą numerių turėjom sustot, 
i r gal bu t dar neatsiiyginom pil
nai su buvusiais prenumerato
riais, — nors gal ir neilfskriau? 
dėm, nes P. Komitetas dar if 
dabar vTš siuntinėja jiems į va
rias knygutes, kokias tik gauik 
L.S.S. nariai, ir tuo baigsim it- 
silygint.

Pagaliau šiandieninis biznio 
vedimas reikalauja gero ir išla
vinto žmogaus, kuris pajėgtų 
tai atlikti. Bet tokį žmogų mes 
šiuo tarpu nepajėgtume apmo
kėti s, o dar paėmus šiandieninį 
laikraštinės medžiagos brangu
mą ir su tuo visus surištus da
lykus, tai nei svajot neprisiei
na apie steigimą naujo socialisti
nio laikraščio.

šiuo iaiku turim tenkintis 
dabartine musų spauda, t. y. 
“N.” ir “Keleiviu” ir stengtis 
juos/kuodaugiausia išplatint lie
tuvių tarpe ir supšt musų L.S.S. 
tampriausiais ryšiais su tais 
laikraščiais. Tai, mano nuomo
ne, geriausias ir prieinamiau- 
sas būda sustiprint L.S. Sąjun
gą. —P. B. Songaila.

20 Crary avė., Binghampton, 
N. Y.

Pr. Būdvytis.

* ... *
A. N. TOLSTOI

Gaisro
Verte J. Lapas.

Paveikslai
(Tęsinys)

—Jūsų padėtis čionai Peroj yra išim
tinas atsitikimas; jus esate laimingas 
žmogus: turite kišenėje užsienio pinigų ir 
dėdę Paryžiuje. Na, gerai. Nuviyksit į Pa
ryžių, o toliau kas? Linkiu jums visa ge
riausio: gauti darbą, įsitaisyti išeiginį ža- 
kietą ir susirasti merginą. Ar tuo jus ir 
pasitenkinsite? Ar taip, Nikitinai?

Kalbėdamas tai Priluckis išdidžiai ir 
ironiškai šypsojosi,.'jo mėlynos akys betgi 
buvo drąsios ir ramios.

—Aš žinau su kuo kalbu, — tęsė jis 
toliau, trindamas lazdos rankena akį. — 
Jus esat drąsus ir smarkus vyras, Nikiti
nai, vyras, kurs -negali ramiai sėdėti. Čia 
yra jusų lenktynČ...

Iš kur jus visa tai žinote, Prilucki?
—Peroj viskas yra žinoma, mano 

brangusis. Nuo 191 L metų iki šiam laikui 
jus liejot savo kraują dėl tėvynes. Jus 
buvot sužeistas vienuoliką kartų. Jus žiau
riai kęntejol. Dabar valandėlei leiskite, 
kad jus klydot; — savo šaltu, žvilgsniu, 
Priluckįs sulaikė Nikitiną, kurs rengėsi 
pasikelti. Aš sakau, bandykite prisista

tyti, kad jusų didvyriška praeitis buvo 
klaida,.kad jus kariavote ne dėl tėvynės ir 
ne su priešais, — tai Buvo klaida didžiau
sios beprotybės. Tas, ką jus įsivaizdavot 
esant tėvynė, tikrenybėj buvo supuvęs 
stabas. Petrograde ant sosto sėdėjo nutep
liotas žmogus. Žmonės tačiau įsivaizdavo, 
kad akys to žmogaus, kurs buvo pateptas 
valdyti, žibėjo taip, kaip žmogaus akys 
negali žibėti. Tai betgi buvo gudru* dar
bas, nes už to stabo nugaros slėpėsi Eu
ropos pilėšfkai... Nesijuokit, brangusis... 
Ar jus nežinote, kad Rusija senai buvo 
parduota pasaulio rinkoje? Nebuvo par
duoti tik žmones; nesirado mat pirklių 
lai laukiniai ir neramiai gentei pirkti. Bu
vo sugalvota sunaikinti Rusiją, o jos liku
čius padalinti tarp kolonizatorių Planas, 
pagal kurį Rusija turėjo būti kolonizuo
ta, buvo padarytas dar penkiasdešimt me
tų prieš Krimo karą ir buvo atydžiai ruo
šiamas iki šiai dienai. Įtraukimas Rusijos 
šin pasauliniu karau buvo apgalvotas žy
gis. Yra dokumentų, kurie rodo, kad šis 
karas turėjo baigtis susijungimu Aliantų 
su Antanta i^’ieš vieną priešą — prieš 
Knsijų. Pragaištingas planas’ Buvo priruoš
tas. Jo ‘pradžia turėjo būti Rusiją* revo
liucija. , ! '* < .

Nenuvaldydamas savo ironiškos šyp
sos Priluckis ištraukė iš kišenės auksinę 
papirosų dėželę ir su savo tvirtais pirštais 

degė papirosą. Jo skruostai paraudo.
—-Europos grobikai — žirondistų ir 

nlontanierų ainiai, plėšrioji buržuazija, 
bankieriai, metalo, anglies ir aliejaus kara
liai viską buvo išskaitliavę, viską jie per
matė ir prižiūrėjo, išskyrus vieną dalyką: 
jie Tiepermatė Rusijos masių užsikrėtimo 
revoliuciniu <ilikimu. Šitame dalyke, ačiū 
dievams, jie prakišo, Rusijos darbininkai 
stojo kovon, išblaškė baltąsias armijas — 
tokius kaip jus, ėjusius tam stabui nusi
lenkti, —« sumušo plėšikus ir apvertė augš- 
tyn kojomis visus velniškus intervencijos 
planus.

— Klausyk, kam, tamsta visa tai pa
sakoji? —• paklausė Nikitinas, rymoda
mas ant stalo abiem alkūnėm. — Ar tams
ia esi pakvaišęs, ar girtas?

Priluckis .pakelė b'lakslčnus, išpūtė iš 
burnos durnus ir žiūrėdamas į langą pasa
kojo:

- Koks tamsta keistas, Nikitinai. Ar 
aš nesakiau iš karto, kad taip tik “leiski
me”? Aš juk nesakiau, kad taip tikrai yra. 
Visa tai yra vieiui iš daleidžiamų tiesų, 
kuri bet dienų, paaiškės visiems idiotams. 
Tamsta manęs gerai nepažįsti, Nikitinai. 
Aš esu poetas, galvotojas. Už keleto dienų 
aš išleisiu eilių knygą vardu “Smegenų 
ŽajĮjas.” Ta knyga nėra dideles svarbos, 
bet vienas Galo los žydas apsiėmė ją iš

leis-th Bet kalbėkime dalyką. Mes įsteig
sime čionai telegrafo agentūrą, kuri, sau
gok Dieve, turės būti bepartyviška. Mums 
reikalingas teisingas darbuotojas. Jus ke
liausite į Paryžių. Mes duosime jums tuk
siantį penkis šimtus -turkiškų lyrų ir ke
turis šimtus penkiasdešimt lyrų kas mė- 
hesį. Ką jus į tai sakysite? Politinės ži
nios mums mažai rupi: tokio tavoro jus 
rasite kiekvienainie laikrašty. Mes norime 
vaizduot Europos ekonominį ir socialį gy
venimą. Jeigu jus Įaįsite laikraštį, jus gau
site pranešimų apie arklių lenktynes, apie 
premierus, apie Čalio ir lioglaso Ferbank- 
sų atvykimą, apie tai, ką pasakė dienoje 
savo gimimo Rotšildas. Bet visa tai yra 
tik dalelė gyvenimo įvykių ir, suprantama, 
labai pagražinta. Bet kas kalbama tarpe 
darbininkų viešifbse susirinkimuose, kur 
susirenka, taip sakant, žemiausi gyventojų 
sluogsjiiai? Ką nori i/ką jaučia tos mrlio- 
ninės industrijos aukos? Aš todėl pakar
toju: mes norime žinoti ir žinoti; mes 
turime būti pasaulio veidrodis. Mes esame 
susidomėję, pavyzdžiui, katailikų tikėjimo 
plėtote vakarinėj Europoj, ir ar tiesa, kad 
ruošiamasi prie juodosios revoliucijos. 
Esame susidomėję ir monarcliistais. Ar 
jus su tuo sutinkat? Puikus sumanymas, 
ar ne?

\ „ is -----—----- -- -

(Bus daugiau)

Beauštant rylas sušvito, 
Ir saulei aidijos jiapJito 
Ir plaukia linguodamos girią 
Nubudo iš miego pasaulis... 
Belaukdami užtekant saulės 
Paukštyčiai nubildi no girią ..

Beužtekant saulei įlainuoja 
Artojus: jis tyliai niūniuoja, 

’ Bcvcrsdamas vagą |x> vagai...
Išlėto, lengvai jis žingsniuoja, 
Ir verčiasi trąsus dirvonai

1 Ir šveičiasi arklo noragai.

Kupinas džiaugsmo, gyvybės 
Ir nubudimo linksmybės 
Rytas palaimintas žydi.

\ Į dangų jau kyla slaptinga,
v Ankstyba malda stebuklinga,

Ją varpo gaudimas palydi...
4921. [“-Liet, žinios”]

JEI vyras praranda apetitą kuriam laikui, 
jis- yra įsimylėjęs. Jei jis praranda jį 

nuolatos,, jis vedęs.

1 * • %
DAUG nelaimės atsitinka dėl to, kad mo

terys myli perdaug, o vyrai — i)er-
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Svetima spauda apie. 
v| Klaipėdą

• KAIP KLAIPĖDA TEKO 
LIETUVAI.

“The Pathfinder” rašo:
Baltiko šaltoje pakrantėje iš

tiko gaisras, kuris sudarė Euro
pai rimto pavojaus. Tik Antan- 
tos valdžių greita akcija nelei
do tam gaisrui išsiplėtoti. Klai
pėdos įvykiai, lietuviams atėntus 
niūkto kontrolę iš -Antantos, ėjo 
lyginai-tokiu pat keliu, kaip ir 
italų užgriebimas Fiume’o, lenkų 
užgriebimas Vilniaus, graikų 
Mažosios Azijos pasisavinimas, 
rumunų įsiveržimas Vengrijon, 
ir daug kitų tos rųšies ekspedi
cijų. Kada pergalėtojai talkinin
kai susėdo Versalčje prie taikos 
stalo ir ėmė kurti naujas valsty
bes, dalinti teritorijas, rezervuo
dami tai čia, tai ten neutrali nes 
zonas, jie tuo pačiu sudarė tin
kamų sąlygų neramumams. Ir 
nuo to laiko tie neramumai ne
buvo galima likviduoti — vienas 
Sekė paskui kitą. .’ 1

Taikos delegatai nusprendė 
perkirsti Vokietiją į dvi dali, kad 
suteikus Lenkijai Baltiko portą. 
Tuo t>udu tarp Vokietijos ir 
Rytprūsių buvo sukurtas, laisvas 
Danzigo miestas. Bet šiaurrytį-

( \ DIDŽIAUSIAS LAIVAS

UNITED STATES LINES, kurios tai laivų linijos agentu 
yra Naujienos, baigia taisyti didžiausią laivą vardu LEVIA- 
THAN, kurs kitą syk buvo vokiečių laivas “Vaterland”. Ant šio 
paveikslo matyti keletas darbininkų dirbančių prie atstatymo 
laivo Leviathan. Išviso prie to dirba 2900 darbinipkų. Laivo 
atstatymas valdžiai kaštuos pusdevinto milijono dolerių — 
$8,500,000. Tai bus ant Riš didžiausias sviete laivas. Jis pradės 
plaukyti šią vasarą ir Naujienos su juo gal turės ne vieną ekskur
siją Lietuvon.

iriame Rytų Prūsijos kampe bu
vo Klaipėda, 150,000 gyventojų 
miestas (?), kuris kontroliavo 
Baltiko eksportą ir importą ir 
sudarė geriausią kelią Vokieti
jai susinešti su Stockholmu, Ry
ga, Kopenhagenu ir Petrogradu. 
Tai buvo labai svarbus miestas 
ir delegatai naujoms aplinky
bėms susidarius nežinojo, kas su 
juo daryti. Pagalios, liko nutar
ta padaryti iš jo.neutralioj mie
stą ir pavesti jį Antantos komi
sijos kontrolei tuo supratimu, 
jog vėliau jo likimas bus galu
tinai išspręstas. Išpradžių Klai
pėda buvo pavesta Tautų Lygos 
vyriausios tarybos ‘kontrolei, o 
vėliau Ambasadorių tarybai. Kai 
1918 m. Lietuva paskelbė save 
nepriklausomą esant nuo bolše
vikų Rusijos, Klaipėdos distyik- 
to klausimas pasiliko neišspręs
tas. Ir nebuvo nęt bandoma jį 
spręsti, nes Antanta negalėjo su
sitarti su Rusijos bolševikais dėl 
ru bezių.

Tokioje padėtyje Klaipėda pa
siliko iki pat šio laiko ir, nors 
tai keista, jos medžiaginė padė
tis nuolat ėjo geryn. Nors Klai
pėdos distrikte didelę didžiumą 
gyventojų sudaro 'lietuviai, bet 
pačiame mieste vyrauja vokie
čiai, kurių čia yra 80%. Miesto 
administracija buvo vokiečių, 
kurią rėmė Francijos komisionie- 
rius ir 200 franeuzų kareivių. 
Bet kai Antantos viena ranka 
buvo užimta Lausanne, o kita 
Ruhr srityje, kaikurię lietuviai 
suprato, kad tai yra gera proga 
ir tinkamas laikas miesto už
griebimui. Ir jie atliko tą dar
bą. Vienok darbą atliko ne Lie
tuvos valdžia; kaip yra priimta 
tokiuose atsitikimuose, užgriebi
mų padarė “nereguliarinė ka
riuomenė’*, o valdžia prieš pub
liką rado reikalinga raukytis, 
bet niekam nematant šypsojosi.

Kaip Klaipėda lika užgriebta 
ir kas suorganizavo tą užgriebi
mą, — dar iki šiai dienai tebė
ra misterija. Apie 6,000 “sava
norių” civiliniuose drabužiuose, 
bet su armijos kanuolėmis ir 
amunicija, perėjo, rubežių ir pa
reikalavo, kad butų jiems mie
stas atiduotas. Franeuzų konii- 
sionierius prigrasino kovoti, jei
gu jie nepasitrauks. Jie buvo be
pradedą svyruoti. Bet kaip tik 
tuo momentu atvyko latvių kin
tamųjų paveikslų ėmėjas* ir pa
ragino lietuvius pulti miestą, o 
pats žadėjo nufotografuoti puo

limo judėjimą* Proga pasirody
ti kintamuosiuose paveiksluose 
paakstino lietuvius veržtis pir
myn. Vienas franeuzų artileris
tas liko nušautas, o kitas karei
vis ties Antantos buveinę liko 
mirtinai sužeistas, ir liuosnoriai 
paėmė miestą. Franeuzų komi- 
sionierius, nors ir vokiečių poli- > 
cijos bei gyventojų remiamas,1 
greit pasitraukė neutralinėn zo- 
non, pareikšdamas savo protes
tą. Klaipėdos reikalą jis perdavė

ambasadorių tarybai.
Atėjunaų greit pradėjo dėvėti 

Lietuvos armijos uniformą — 
vieni sakė, kad einant Klaipė- 
don tą uniformą jie turėję po 
civiliniais drabužiais, o kiti, — 
kad jie tik norėję pasirodyti — 
ir ėmė kurti provizorinę vald
žią, '‘Mažąją Lietuvą?’; su Erd- 
man Simonaičiu kaipo preziden
tu. Ėjo gandų, kad “putsch” 
(sukilimas) buvęs finansuotas 
$250,000, Amerikos pinigais; 
kad vokiečių junkeriai jį labai 
rėmę, ir kad jį sukurstę Rusi
jos bolševikai. Kas labiausia dėl 
to sukilimo yra atąakomingas, 
— tikrai negalima pasakyti. Vo
kiečių spauda įtarė franeuzus 
sukilimo suorganizavimu.

Paryžiuje ambasadorių tary
ba, susidedanti iš anglų, franeu
zų ir italų, tvirtai nusistatė ir 
parodė savo iltis, bet “liuosno- 
rių” tatai nenugąsdirio. Neregu- 
iiarinei kariuomenei buvo įsaky
ta ajjteisti Klaipėdą; iš Lietuvos 
valdžios' buvo pareikalauta iš
traukti savo kareivius ir paša
linti sukilėlių valdžią ir 1,000 
Francijos kareivių, anglų kari
nis laivas ir penki franeuzų tor
pediniai laivukai liko pasiųsti 
distrikto komisionieriaus parė
mimui. Buvo paskelbta, kad ne
bus daroma galutino sprendimo 
Klaipėdos likimo klausimu tol, 
koi distriktas vėl nebus atiduo
tas Antantos kontrolei. Gi tuo 
pačiu laiku su Kauno valdžia li
ko išdirbti planai sukurti Klai
pėdai provizorinę valdžių.

Bet Klaipėdos sukilėliai nenu
sileido. Jie sušaukė “seimą”, ku
riame nutarė, kad distriktas bu
tų priglaustas prie Lietuvos, ir 
tuo pačiu 'laiku kreipėsi į\Kau- 
ną, prašydami militarinės ir^ne-

džiaginės paramos. Buvo taipgi 
kreiptasi į prezidentą Hardingą, 
prašant iš Amerikos paramos. 
“Prezidentas” Simonaitis pareiš
kė, kad jis tikisi pagalbos ne 
tik iš Lietuvos, bet taipgi iš Vo
kietijos ir Rusijos, ir jeigu bu
sią reikalo jis esąsvpasirengęs 
pradėti naują pasaulinį karą, 
kad pasilaikius Klaipėdą. Jis nu
ėjo taip toli, kad pareikalavo iš 
komisionieriaus, kad butų iš 
Klaipėdos ištraukti Antantos ka
reiviai ir pašalinti iš porto ka
raliai laivai. Lietuvos valdžia 
kratėsi nuo visokios atsakomy
bės dei Klaipėdos užgriebimo ir 
žadėjo kooperuoti “liuosnorių” 
atšaukime. Tečiaus, valdžia pri
dūrė, jog susidėjusiomis sąlygo
mis tokiam žygiui numatoma 
“didelių klinčių”. Sukilėliams 
Kauno darbininkų paraduose bu
vo reiškiama gilios simpatijos, 
ir išviso buvo nujaučiama, kad 
10,000 Lietuvos kareivių prie ru- 
bežiaus buvo pasirengę, reikalui 
esant, padėti sukilėliams.

Lietuvių drąsiam žygiui buvo 
visur reiškiama simpatijos. Pir
moje vietoje, Klaipėda sudaro 
Lietuvai vienintelę išeitį jūron. 
Turėdama Klaipėdą, Lietuva ga
li laukti šviesios ateities, o be 
Kk^pėdOB jos gyvavimas neuž
tikrintas. Ji ištikrųjų turi teisės 
gauti “langą į jurą”, kaip ser
bai sako. Antantai kontroliuo
jant Klaipėda augo, o Kaunas 
smuko/ Lietuviai skundėsi dėl 
vilkinimo Klaipėdos klausimo ir 
pareiškė, kad jiems nemažai ten
ka nukentėti nuo vokiečių val
dininkų. Yra gerai žinoma, kad 
nė Franci j a nė Anglija nenori 
įsivelti į naują karą. Antantos 
valdininkas net padarė sugesti
ją, kad Klaipėda visgi gal bus

priskirta Lietuvai, jeigu sukilė
liai pasitrauks iš jos. Sukilėliai 
atsakė, kad nėra jokios prasmės 
trauktis, o paskui vęi grįžti. Jie 
taipgi žinojo, kad kaip Lenkija, 
taip ir Vokietija turi pretenzi
jų prie to svarbaus porto, ir kad 
Rusija ir^f norėtų jį gauti. Por
tas randasi Nemuno upės žioty
se, kuri niekuomet neužšąla; be 
to, jis turi geležinkelių, kuriais 
lengva Vokietijai ir Lenkijai 
susisiekti su Rytų Rusija. Kaip 
ir kituose los rųšies atsitikimuo
se, lietuviai, ginčą pradedantį 
pasirūpino ginčamą dalyką pa
imti savo kontrolėm Kitas vėl 
dalykas, kuris kreipia simpati
jas lietuvių pusėn, yra tas, kad 
lenkų sukilėlių armija tokiomis 
jau priemonėmis prieš dvejus 
metus pasigriebė Vilnių. Ir ne
žiūrint Antantos protestų, Vil
nius dar ir šiandien tebėra lėh- 
kų rankose. Jeigu 'lenkų Želi
govskiui buvo leista užgriebti 
Vilniuj tai kodėl Simonaitis ne
gali Klaipėdą pasilaikyti? Fak- 
tinai, po Klaipėdos “coup” lietu
viai grasino Tautų Lygos tary
bai pavartoti ginklą prieš len
kus neutralinėje zonoje, kur da
bar eina susirėmimai. (

Vokiečiai, “teutonų ricieriai”, 
atėmė Klaipėdą iš 'lietuvių — 
pagonių tryliktame šimtmetyje. 
Lietuviai, nustumti nuo Baltiko 
pakrantės, ėmė eiti pietų link, 
ir per šimtą metų nustūmė sa
vo pietų rubežius iki Juodųjų 
jurų. 1386 m. jie susijungė su 
Lenkija. Unija turėjo bendrą 
karalių, bendrą armiją ir ben
drą iždą. Kai įvyko Lenkijos pa
dalinimas 1795 m., Lietuva te
ko Rusijai. 1831 ir 1863 m. ki
lo maištai, bet lietuviams nepa
sisekė pasįliuosuoti. Pasaulinio 
karo metu Klaipėda buvo viena 
pirmųjų vietų, kurion įsiveržė 
rusai. Dėl to įsiveržimo Vokieti
ja pareiškė, kad “už kiekvieną 
Vokietijos sudegintą Įcaimą ar
ba ūkį bus sudeginta trys ru
sų kaimai arba ūkiai”.

Lietuvoje yra gražaus miško 
ir rąstai yra plakdinami Nemu-

no upę Klaipėdos medžio plovyk
loms. Medžiai iš Lietuvos vežar 
ma į visus Baltiko portus,.ir 
1913 m. to eksporto vertė sieke 
$5,000,000. Klaipėdoje yra gele
žies liejyklų, laivų statykla, bra- 
varų ir didelių fabrikų muilui 
ir chemikalų išdirbimui. Jį bu
vo vadinama “miestu, neturin
čiu nė mi'lionierių nė biednuo- 
lių”. Suprantamas todėl kaimy
ninių tautų noras įsigyti ją.

Pasaulis susidomėjo Klaipėda, 
nes buvo numatoma karį) pavo
jaus. Ambasadorių taryba pa-

reiškė, jog sukilėliams nenusi- 
leidžiant visas reikalas busiąs 
pavestas Tautų Lygai, o pasta
rosios taryba davė suprasti, jog 
bus pavartotas boikotas. Bet tuo 
keliu einant visa Klaipėdos pre
kyba butų buvusi pavesta Vo
kietijai,! kuri Tautų Lygai ne
priklauso. O tai butų įnešę tik 
didesnės painiavos. Suprasdama 
tikrąją dalykų padėtį, taryba 
atsižadėjo savo pirmojo nusista
tymo ir atidavė Klaipėdą Lie
tuvai. Iš savo pusės, Lietuva 
greit pranešė tarybai, jog Simo

naičio valdžia pasitraukė, o jos 
vietoje susikūrė kita valdžia, ku
rią pripažino Antanta. Tuo bu- 
du, reikia vilties, gaisras liko 
užgesintas. Bet vokiečiai reiškiu 
nepasitenkinimo tokiu klausimo 
išsprendimu ir sako, kad palan
kioms apystovoms susidėjus jie 
atgaus buvusią savo teritoriją.

Kodėl aptiekininkai reko
menduoja Swamp-Rootą
Per daugelį metų aptiekininkai su 

dabojo nepaprastą atsižy- 
ro Kilmero Svvamp-Rooto.

Jūsų Pinigai Bus Apsaugoti
kuomet jus kirksite

Treasury Savings Certificates
(TURTO TAUPYMO CERTIFIKATUS)

Įdėkite savo pinigus į Trėasury Savings Certificates 
Jie yra išleisti Suvienytų Valstijų valdžios ir yra ge
riausiu investmentu pasaulyje šiandien.

Jus galite pirkti $25 vertės Certifikatą dabar už 
$20.50 ir gausite $25 prabėgus penkiems metams laiko
Jus galite pirkti $100 vertės Certifikatą dabar už $82 

ir gausite $100 prabėgus penkiems metams laiko.
Jus galite pirkti $1000 vertės Certifikatą dabar už 
$820 ir gausite $1000 prabėgus penkiems met. laiko.
Perkant tokia kaina Treasury Savings Certificates 
ir laikant juos iki termino galo, jie neša apie keturis 
nuošimčius palukų suskaitomų kas pusė metų. Jei
gu jums reikės pinigų pirmiau negu prabėgs 5 metai 
laiko jus galite išmainyti Certifikatus bile kada, to
kia kaina kiek jus mokėjote: kas reiškia kad jus 
gausite apie tris nuošimčius už jūsų padėtus pinigus.

Certifikatai yra užregistruoti Turto Departamente 
Washingtone; tas apsaugoja savininką nuo praradi
mo savo pinigų. Klauskite jūsų pašto viršininko apie 
Treasury Savings Certificates arba rašykite į:

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

Stiprumas ir Augimas

atsidėji]
IT?ejimą Į. >*V ..Kliu 
didžiojo inkstų, kepenų ir pūslės vai
sto. k

Tai yra gydytojo receptas.
Swamp-Root yra stiprinantis vais

tas. Jis pagelbsti inkstams, kepenims 
ir pūslei atlikti tą darbą, kurį gam
ta jiems paslgpe.

Swamp-Root išlaikė tyrimą ilgus 
metus. Jį pardavinėja visi aptiekinin
kai dėl jo nuopelno ir jis turi tau pa
gelbėt. Jokis kitas inkstų vaistas ne
turi tiekos draugų.

žiūrėk kad gautum Swanrp-Rootą ir 
pradėtum gydytis tuojaus.

Tečiaus, jei nori pirma išmėginti 
šitą didįjį preparatą, tai pasiųsk de
šimti centų Drui Kilmer & Co., Bing- 
hamton, N. Y. pavyzdinės bonkelės. 
Rašydamas nepamiršk paminėti šito 
laikraščio. , ,

■

O nelaime I Yra daug žmonių, 
kurio juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau ge&ų, draugas patars 
naudoti

' Raffles
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kąsdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus prąnyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užtaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina G5c. aptiokese, arba prisiųs- 
kito 75c. tiesiai j labaratoriją.

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

Brooklyu, N. Y.

ftlGAI

Dykai pritaisymas ir patarimas 
įgijimui moderniškų ELEKTRA 
OPERUOJAMŲ industrinių įren
gimų —

KLIJŲ PUODAI 
SUVIRINIMAS GELEŽIES 

SPACE APŠILDYTOJAI ir tt. 
Be^ftValiįmo—lik telefonuokite mums 

Commtonwealth
Edison/Company 

Kontraktų Departamentas — Apšildymai ir 
įrengimai

Randolj>lyl280, Local 169 
72 West Adams Street

Ofiso Telefonas Tvp TT A RDilAD Busto Telefonas
Central 4104 DK. D. A. 15KUAU Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Motery Ligos, i

7 Weąt Madison St., kamb. 1202, Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 8 po pietų ir pagal sutJhmą.

*

Aštuonioliką metų vienoje vietoje — listas depozitorių 
užaugo nuo trisdešimts penkiyild trisdešimts penkių 
tūkstančių — TURTAS kuris pasidaugino nuo $14.288.00 ■ 
iki daugiau kaip $13.000.000.00. - /

ŠITIE FAKTAI SEKA PASAKĄ —
A

— Gyvą pasaką apie stiprios bankos charakterj ir galę 
progresuoti — pasaką apie daugelio žmonių pasitikėji
mą jos saugumu, stiprumu ir patarnavimu.

Šis bankas žinomas stiprumu jos Direktorių, visi vyrai 
verti daug milijonų ir jie veda banką tokiu budu, kad 
užtikrinus depožitoriams jogei jų pinigai yra apsaugoti 
visuomet. Šitie faktai sykiu su gabumais ir norais mu
sų viršininkų daleidžia jums turėti su mumis, reikalų.

-X ■■ i'-. z*

PRADĖKITE TUOJAU
f

Atdara nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų kasdien.
Utarnink© vakarais nuo 6 įki 8 vai.

/
Subatomis visų di^nų nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. yakare.

< / •

9&WestSide Bank
. ' cthe Bank of“Safetij and ffffendly Semce

RoosčveltRoadfat Halstc(i*SlreetrChica60

Iš

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini

gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 

St., West Pullman, III. 

Pinigai nueina Lietuvon 

greitai su pilna gvaran- 

tija. Iš West Pullmano 
siųskitą pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano atliekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul
lman, III.

MENTHOLATLM
• yra antisepti- 1 

kas ir pamažu i 
padeda

L išgydyti

Tai 
Negraži 
Žaizda



Whert and Where Do 
You Movė?

TAIP greit kaip tik jus nuta- 
riat kur ir kada persikraus

tyti, praneškite mums, tas pagel
bės mums įvesti jums telefoną 
naujon vieton. Tas didelis skai

čius persikraustnačiŲ 
šiame mėty laike yra 
mums labai svarbus.

Call byTelephone 
OFF ičial 9100

(Free o f Charge)

Ant rašytu orderiu 
padėkit telefono nu
merį, seną adresą, 
taipgi apartmentą, 
ant kokiu lubu ir nau
ją įjavo adresą.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
Bell Telephone Building

We requestthirty 
daysnoticeonall 
telephone movės 
to be completed 
between April 
15 and June
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P. BARŠKIS
4644 S. Paulina St.

Didelis Rakandų

I
 IŠPARDAVIMAS;
Jau prasidėjo di
delis išpardavi
mas. Stebėtinai 
numažintos kai
nos, Šimtai vi
sokių reikalingų 
rakandų turi bū
ti išparduota į 
trumpą laiką, nes 
reikia keltis į ki
tą vietą.

TURPO Padeda Apsi
saugoti nuo Pasargų

h* i m................................  ■■■■ 1

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

{trauk truputį Turpo į nosį kelis kartus j dieną apsisaugojimui.
Laukutinis tepimas išvarinėja sutenėjimą podarom-ą posargų. įtrink 

Turpo į krutinę, kaklą, po pažąstėmis ir tarppetčj. Tas sustinvuliuos odą iš 
varydamas kraują į paviršį ir taip padės išvarinėti kraują. Tas taipgi pa
gelbės apsaugoti nuo pneumonijos. Nusipirk Turpo slojikėlį pas savo aptie- 
kininką.

JEIGU JUS SERGATE
Nevartokite pilių ir patentuotų medicinų. Jus gal būt 

gydote ne tą ligą.
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ. 
Skauduliai ant kūno ar viduriuose pasididunusios kraujo gyslos, silp
numas, nervingumas, šlapumas nuo inkstu f _ . _ ’

tai paeina nuo 
Pasekmin 
ištyrimas Šlapumo 
dorr/e radiumu,, serumu i 

vyrų i? moterų 
Akis, ausis, nosį ir gerklę.

DR. J. VAN PAING,
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St., Phone Yards 1119 

Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

*> inkstų ir pūslės, gali būt, kad 
tai paeina nuo nuodų kūne.

ingas gydymas priguli nuo teisingo pažinimo ligos. Tik r a 
is slapumo ir kraujo turi būt padarytas su X-ray metodu. Gy^/ 

ir elektriką. Specialis gydymas lytiškų ligų 
ir moterų. Taipgi gydau.
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Iškilmės Klaipėdą 1 
atgavus 

f 
, - - - - - ----- 1 'f

(Musų korespondento).

Kaunas. — Vasario 16, taigi 
diena kuomet Lietuva iškilmin
gai šventė1 penkių metų savo ne
priklausomybės šventę/Ambasa- 
dorių taryba išnešė sįrėndimą, 
priskirdami Klaipėdos kraštą 
Lietuvai. Taigi kovą laimėta.

Antradienį, vasario 20, Lietu
vos sostinėje Kaune atšvęsta 
Klaipėdos Krašto prie Lietuvos 
prijungimo šventė. Jau iš pat 
ryto miestas pasipuošė vėliavo
mis. Nuo 12 lig 3 valandos bu
vo uždarytos krautuvės. Darbas 
visose valstybės ir privačiose 
įstaigose pabaigta 12 vai. ^ie
nos.

Užšventu* įstaigoms 12'/o vai. 
ties Karo Muzejum prasidėjo 
iiuinifestaci ju., kur siisii-iiulcus 
didelei žmonių miniai Ministe- 
rių Pirmininkas Galvanauskas 
iškilmingai paskelbė Klaipėdos 
Krašto prijungimą. Savo kal
boje p. Galvanauskas nurodęs, 
kokiomis sunkiomis aplinkybė
mis /teko išgauti Klaipėdą, pa
brėžė, kad sutvarkymui atgau
tojo krašto Lietuvos valstybei 
teksią dar daug pridėti savo 
darbo ir lėšų. Tiesioginiam su
sisiekimui su Klaipėda reikės 
pravest naujas gelžkelis ir t.t.

Po Ministerio Pirmininko kal
bos orkestrus 'griežė Lietuvos 
himną, paskui biįvo iškelta 
Klaipėdos krašto vėhkva iš Karo 
Muzejaus bokšto (žein^iaus Vals
tybės vėliavos). Pasigirsta ar- 
motų saliutai. z

Po to kalbėjo Klaipėdos kraš
to atstovas p. Vanagaitis ir pa
kalbėjęs jisai skambino Lais
vės Varpu paskelbdamas Mažo
sios Lietuvos išsiliuosavimą. Po 
Vanagaičio dar kalbėjo Šaulių 
Sąjungos atstovas ir galop ma
nifestantai atlankę Valstybės 
Prezidentą išsiskirstė (tą dieną 
buvo didelis šaltis).

Naujai atvaduotoje Klaipėdo
je Lietuvos valdžia organizuoja 
valstybinį aparatą, steigdama 
ten reikalingas įstaigas. Vasa
rio 21 iš Kauno Valstybės Iždi
nės išvažiavo į Klaipėdą dvyli
ka iždinės valdininkų ir išvežė 
reikiamą sumą piniginių ženklų 
--litų. 0 ketvirtadienį, vasario 
22 d. išvažiavo Klaipėdon Gelž- 
kelių Direktorius ir kiti gelž- 
kelių valdybos viršininkai ištir
ti Klaipėdos krašte susisiekimo 
reikalą.— Kauno lietuvis.

Iš lenką okupuotu 
sričių

- --- ...___ J •

LIETUVE MOKYTOJĄ SUfiMfi.

Lenkų policija suėmė Marci- 
konių lietuvių mokyklos Zavi- 
šaitę. Ji išsėdėjo Gardino ka
lėjime visą savaitę; po to ją 
parvežė Vilniun ir čia sėdi už
daryta iki šiol kalėjime. Suėmi
mo priežastis nežinoma. M'arci- 
cor^ų mokykla įsteigta jau tre
ji metai, .

Iš Klaipėdos krašto
“LAUKININKAS”

Klaipėdoj, kaip jau buvo “L. 
ž.” pranešta, išėjo naujas laik
raštis “Laukininkas”, mažųjų 
aukininkų sąjungos organas; 
redaktoriai — leidėjai yra Kris
tupas Lekšas ir Martynas Gla- 
žė. Eina kas savaitė. Adresas: 
Klaipėdo, Liepoj aus g. Nr. 5.

Del mokinių areštų 
Mariam pole j

Del įvykusių Mariampolėj 
mokinių areštų sausio 24 ir 25 
d., š. m., Seimo Socialdemokra

tų frakcijos nariai St. Kairys 
ir M. Markauskas įnešė šitokį 
paklausimą ponams Vidaus 
Reikalų ir švietimo ministe- 
riains:

Paklausimas.
Naktį iš 24 į 25 sausio die

ną, apskrities milicijos vado 
orderiais buvo padarytos kra
tos pas sekančius Mariampolės 
Realinės igmnązijos mokinius 
(es): Dovidaitį Vincą, Vcrbylą 
Vitautą, Rimkevičių, Siruitytę, 
Zubrišką, Zubrickaitę Aldoną, 
Kupčinskaitę Izabelią ir Bun- 
dorytę. Kratos orderiuose ne-- 
žiūrint kratos davinių buvo 
įsakyta krečiamuosius suĮiinti 
ir pristatyti apskrities virši
ninkui, kas ir buvo padaryta. 
Musų žiniomis krata nedavė 
bent kokios rimtesnės medžia
gos.

Suimtieji mokiniai iškarto 
buvo Haillcoiiii prie apskri t ies 
viršininko, vėliau liko pasodin

ti Mariampolės kalėjiman,
Sausio 25 dienų atėjo reali

niu gimnazijoii. milicininkas, 
ginkluotas rankine granata ir 
šautuvu ir sutikęs gimnazijos 
vedėją p. Valaitį pasisakė atė
jęs suimti ir pristatyti apskri
ties viršininkui mokinį Glovec- 
kį. Direktoriaus iššauktas iš 
pamokos Gloveekis, kai milici
ninkas pasakė jam jį areštuo
jąs, grįžo klasėn pasiimtų savo 
knygų. Tuomet ginkluotas mi
licininkas sauvalingai įsiveržė 
klasėn, pertraukė pamoką ir 
Glovackui vedinas išsinėšino 
iš mokyklos. Jokio rašto de 
Glovackio suėmimo milicinin
kas neparodė.

Kuriam laikui praslinkus 
atėjo gimnazijon antras mili
cininkas ir žodžiu pareikalavo 
išduoti jam mokinę Serpalytę. 
Kuomet jam direktoriaus bu
vo atsakyta, kad be reikalavi
mo raštu mergaitė nebus iš
duota, milicininkas, grūmoda
mas pavartosiąs iegą, iš mo
kyklos išėjo., Netrukus jis ve 
atsirado gimnazijoj jau su 
aipskr. viršininko raštu direk
toriui, kuriuo buvo reikalauja
ma išduoti mokinius: Navasai- 
tį, Serpalytę ir Zubrickaitę. 
Tie trys mokiniai buvo suim
ti ir tap ijKit nugabenti pas 
apskr. viršininką.

Suimtieji ir kaltinamieji mo
kiniai — išviso 13 asmenų — 
tebelaikomi kalėjime. Iki sau
sio 30 dienos tardomųjų byla 
tebebuvo apskr. viršininko ži
nioje, Tėvų ir globėjų bandy
mai paliuosuoti iš kalėjimo 
mokinius musų žiniomis iki 
30. I. nedavė beveik jokių re
zultatų.

Visas įvykis sudarė Realės 
Gimnazijos mokytojų ir moki
nių tarpe sunkaus įspūdžio ir 
skaudžiai trukdo mokyklos 
darbą. Pranešdami apie tai 
klausiame p. p. Ministerių:

1., Ar žinomas yra Mmiste
riams tas išdėstytas čionai 
Mariampolės mokinių arešto 
faktas ?

2. Jei Itaip, tai ar p. Vidaus 
Reikalų Ministeris skaito tei- 
sėtina, kad ginkluoti milicijos 
agentai laužtusi mokyklon, 
ieškotų ten suimti jų inkrimi
nuojamus asmenys ir net verž
tųsi pamokų kambarin 7

3. Kas davė progos vietos 
apskr. viršininkui įžiūrėti val
stybei pavojaus iš pusės jaunų 
mokinių, kurių dauguma mer
gaitės?

4. Ar p. Vidaus Reikalų Mi
nisteris įkaito normalu ir leis
tina, kad mokinių suėmimai 
įvyktų net neperspėjus apie tai 
mokyklos vedėją, kas buvo da
bojama net caro ^laikais?

5. Ką p. V. R. Ministeris ma
no daryti, kad patraukus atsa
komybėn nusikaltusius valdi
ninkus?

6. Ką p. švietimo Ministeris 
mano daryti, kad apsaugojus 
mokyklą nuo inilidįjos Agentų 
sauvalės?

. Muzika Jūsų Namuose
Padaris jums daug malonių įspūdžių 

ant Šv. Velykų

$575.00 Naujas Nleidorff Grajikltnis Pijanas, kuris išdirbtas per 
geriausias pijanų dirbtuves Amerikoj^ Jo rėmai yra Subudavoti iš 
gerai atHistovejtįsiox iyiėdžio, Hkanibejiųio lenta, yra padarytą iš tiJcjCo 
spruse medžio, o striunų lenta yra išlieta iš varpo skambančio metalo. 
Akcijonai labai saugiai nustatyti, kurie grajina vienodai ar sausame 
ar drėgname ore ir visa vidurinė mašinerija turi augščiausios rūšies 
materijolą ir padarymą su pilna gvarantija. Kaipo instrumentas galin
tis išreikšti geri ausis pijanų muzikai ’*• 
ganedijiinus per ilgiausius metus.
visai veltui $30.00 seklyčios lempą, $15.00 suolelį ir 
25 Music Rolls už

i ir suteikti geriaušius^žmogui už
kas pirks prieš Velykas, duosime 

$395
Didžįausis pasirinkimas Music llolls ir rekordų lietuvių kalboje.

Didelis pasirinkiirtas kitokių pijanų.
Nemokėkite augštų kainų už pijantis. Matykit mus pirma, pasi

teiraukite su Lietuvių Rakandą Korporacijos Krautuvėms, 
i. '

^SSBSBSeSSSSBSS^SB—BSSSS^ --------

• nn o u i . JFurniture.Ruųs.Stoties,Pianus, __ a ,
1930*32 S. Halsted St. Phonographs. Rainis. Haidvvare. 4177*79 Archer Avė, 

neaq ,9^ PLACE and General Household Goods CORNti* “ND er

Parduodam ant lengvų išmokėjimų.
Krautuvės atdaros vakarais iki 9 vai.

J. A. NAKRGŠIS, Gen. Vedėjas 
M. ^EZAS, Vedėjas Brighton Krautuvės

s
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PAVASARINIAI IR VASALINIAI 

siutai
Mes pasiūlome jūsų apžiurėjim'ui ir 

pasirinkimui naujus modeminius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
temų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 Jf 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ifįvirsutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms, l.ir 2 kelnių siutai 
š-$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50, 
J537.50 ir $42.50. Bavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvaly/tc išpardavimas 
overkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

S. GORDON, 
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St., 

tik biskj j rytus nus Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedaliomis

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

TEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av., 461 N. Halsted St.
Telephone Haymarket 1018

[pinigai 
• v 

1S

Town of Lake
LIETUVON

Town of Lake lietuviams 

artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

■■■

PINIGAI
iš

Būdavo arba taišykit, dabar,
tuojaus! Nelaukite kol kainos

pakils augščiau!
Jeijru jus reikalaujate vienos lentos arba viso vagono lentų, langų, arba, viso me
džio materijolo visam namui, mes galime dums patarnauti ir sutaupyti jums pini
gų. Mes esame išdirbėjai augščiausios vertės visokio medžio materijolo. Musų 
dirbtuvė yra atdara apžiūrėjimui. Pasimatykite su mumis pirmiau negu pirkaite 
sekamų materijolą namams. Atsišaukite ..asmeniškai arba rašykite dėl kainų listo 
No. 4

Lentas Duris Hardware
Grindims materijolą Langrus' Malevą
Šalinės Frėmus Namams popierą
Lubas Skrynus ' Stogų materijolą

Medinius garadžius,
. . t

Plieninius garadžius. Porčiams materijolą

DOUGLAS PRODUCTS CO.,
2510-16 Archer Avė., netoli Halsted, Chicago, III.

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

Morgan Park Lumber Co.,
Kokybes jr Patarnavimo Kiemas )

Tel. Beverly 0397 ir 1279, 1955 WestTll St.
VS"-"1 ' ■ .... . ........ ............... .SANDARA

GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA- 
VAITINIS LAIKRAŠTIS, LEJ- 

DŽIA A. L. T. SANDARA.

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius 
politinius straipsnius gindama laisvos de
mokratijos idealą. “Sandaroje” telpa dau
giausiai visokių apysakų, Eilių, Juokų, ir 
svarbiausių žinių iš viso pasaulio. “Sanda
rai” bendradarbiauja įžymiausi Amerikos 
ir Lietuvos lietuviai literatai rašėjai. “San
dara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 me
tams, kuriame t^lpa gyvas šaltinis visokių 
žinių bei informacijų. Kaina 25c.. “Sanda
ra” kainuoja: Amerikoje $2.50 metams, 
$1.25, pusei metų. Lietuvoje $3.00 metams, 
$1.50 pusei metų. Vieną numerį pažiurėji- 

»mui siunčiame dovanai.SANDARA
327 E Street, So. Boston 27, Mass.

ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate
. and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St.,
X
Rockford, III.

PINIGAI
Iš

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singtouiečimns'^r tumiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 
238 E. 115-th St Ken- 
singtbn.______—_________i-J
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Tūkstančiai žmoniij ver
žiasi pažiūrėti mušty- 

niii kūniškomis
•_____

Panaikinus uždraudimą kumš- 
čiuoties, Chicagos publika 
parodė didelį žingeidavimą 
kumštynėmis.

Nuo 19(>O m Ghicagoje bu
vo uždraustas kumštynių spor
tas. Bet dabar ta drausmė li
ko panaikinta. Ir pirmadienį 
įvyko pirmos kumštynės Dės
tei- Parko pavilijone (prie Stock 
Yardų).

Publikoj buvę ppie 10,000. 
Penkiolika tūkstančių žmonių 
turėję grįžti namo, nes nebe
buvę vietų.

Lengvojo svorio pasaulinis 
Chempionas, Joe Lynch, prara
do “karimų”: jį nugalėjo chi- 
cagielis Joe Bunnan.

Už likietus esu surinkta $48,- 
000.

Uždaryta 16 gatvės.val
stijos bankas; truk* 

sta $110,000^
NESURANDAMA BUVUSIO 

PREZIDENTO MALTZO.

Kasierius mano, kad depozito- 
riams bus išmokėta 80%.

Sixtecnlh Street State ban
kas, 3500 W. 16lh St., kuris 
turėjęs kapitalo ir perviršio 
$150,000, vakar susilaukė pil- 
niausio kracho Valstijos ban
kų ekzaminuotojas, II. S. Sav- 
age paliepė uždaryti banką.

Bankas turis $562,000 įdė
lių, kurie priklauso dviem ®r 
trims tūkstančiams žmonių, 
Bankininkas Derinau Elenbo- 
gen sako, kad bankui trūksta 

$ll(),(X)0, bet kasierius J. A. 
Kalis mano, kad bankui truk
siu $150,000, įskaitant į tą su
mą pamatinį $100,000 k a pi ta* 
lą ir $50,000 perviršį. IJepo- 
zitoriai, pasak Kalio, gal gausią 
80% įdėtą savo pinigų. •

Maltz buvo priverstas 
rezignuoti.

Valstijos auditorius Andrcw 
Russcl praeitų metų liepos mė
nesyje privertė Skujinei Malt- 
zą pasitraukti iš banko prezi
dento vietos. Tai buvo pada
ryta todėl, kad. auditorius pa
stebėjo, jog banko reikahu nė
ra tinkamai vedami.

Tuoj po to, kai paaiškėję 
kad bankas- randasi blogoje 
padėtyje, pradėta j ieškot i bu
vusio prezidento. Jo niekur ne
surandama, nors žmona ir 
tvirtina, kad jis niekur nebė
gęs.

Prie banko susirinko 
žmonių minia.

Kai tik banko durys užsi
darę, tuoj susirinko apie 200

įtūžusių depozitorių. Bet tuzi
nas po Ii eis tų palaike tvarką.

Bankas pradėta tyrinėti 
praeitų vasarą.

Ekzaminuotojas Savage pa
reiškė, jog praeitą vasarą bu
vo surasta, jog banko dalykai 
esą blogi. Mallz’ui rezignavus 
bKvuši sudaryta nauja i banko 
valdyba, kuri rūpinosi su t va r- 
kyti banko reikalus. Bet kuo
met pasirodė, jog to negalimi 
padaryti, bankas paliepta už
daryti.,

gaisras sunaikino dirbtu
vę; $250,000 nuostolių
Buvo pavojus skerdykloms.

Vakar ^ištiko nijlžiniškas 
gaisras, kuris sunaikino Mer- 
cury Manufacturing Co. trobe
sį, 4118 S. Halsted St. Nuosto
lių padaryta už $200,000-$250,- 
000. Gasolino tankų eksplozi
jos sudarė pavojaus skerdyk
loms, kurios labai lengvai ga
lėjo užsidegti.

Mercury Co. Išdirbinėjo ma
žus traktorius.

Gaisrą pastebėjo J. J. Flynn, 
kuris važiavo į darbą. Tąsyk 
buvo^Aik 3:30 vai. ryto. Tuoj 
liko pašaukti ugniagesiai, ku
rie dirbo ištisas tris valandas, 
kol šiek tiek sutabdė gaisrą. 
O lai padaryti buvo nelengva, 
kadangi polisą dirbtuvę b(i-s 
vo išvedžiotos, šviečiamųjų du
jų trobos. Nuok ugnies trobos 
sutirpo ir ėinėK --degti dujos. 
Prisiėjo atkirsti trobas, kad 
neleidus dujoms išeiti.

$52,400,070 Chicagos 
mokykloins

fa suma eis mokyklų užlaiky
mui ir naujų namų statymui.

Praeitą pirmadienį švieti
mo taryba priėmė pasiūlytą 
biudžetą Chicagos mokyklų už
laikymui šiais metais. Moky
kloms skiriama $52,409,070. 
Susirinkime nedalyvavo tik 
du tarylx>s nariu, o visi^daly- 
vavusieji balsavo už biudžeto 
priėmimą.

Didžiausias biudžetas 
Chicagos istorijoje.

Biudžetas 1923 m. yra did
žiausias Chicagos istorijoje. Jis 
yra beveik $7,000,000 dides
nis, negu praeitais metais. Jis 
dar pasižymi ir tuo, kad ja
me numatoma $11,000,000 na
rnų statymui. Tie pinigai jo
kiems kitiems tikslams nebus 
galima sunaudoti.

Tarybos architektui, John 
F. Christensenui, .pridėta $1,000 
metams algos. 

•>
Pataisos namams mokykla.

\ Mokyklos superintendentas 
l*bU‘r A. Mortenson pasiūlė 
įsteigti mokyklą pataisos na- 
muose\ Pasiūlymas priimta. 
Mortenson sake, kad tokia 
mokykla yra būtinai reikalin
ga, nes pataisos namų įnamiai 
didžiumoje yra ateiviai, kurie 
nemoka nė skaityti, ne rašy
ti ir kaipo tokie sudaro visuo
menei pavojaus.

Bridgeport (
LUEDER, DEVER — 

AR CUNNEA?

Šitie trys asmens yra kan
didatai į Chicagos mayorus. 
Balandžio 3 d , t. y. už dvie
jų savaičių, šio miesto pilie
čiai turės pasirinkti vieną iš 
jų. Kuą gi Tamsta rinksiesi?

Kad galėjus nuspręsti, rei
kia pirmiausia susipažinti su 
tais asmenimis. Vienas jų — 
Wm. Cunnea — šį vakarą kal
bės gerai žinomoje lietuviams 
Mildos svetainėje. Kiekvienas 
pilietis tad tegul nepraleidžia 
šitos progos pasiklausyti to 
kandidato į mayorus.

Galima čia pridurti, kad 
Cunnea yra gabiausias už vi
sus kilus kandidatus kalbėto
jas. Jo pasiklausyti kiekvienam 
yra malonu.

Cunnea yra darbininkų kan
didatas, o Lueder ir Dever yra 
kapitalistų kandidatai. Savo 
prakalbose jisai aiškina, kaip 
reikėtų veslti Cliicagols Įadmi/ 
nistracijos reikalus, kad visos 
publikos, o ypač d6fbo žmo
nių, padėtis butų pagerinta. 
Kadangi'* šitos yra vienintelės 
prakalbos, kurias Cunnea lai
kys Chicagos lietuviams, tai 
į Mildos svetainę turėtų atsi
lankyt lietuvių publika ne tik
tai iš Bridgcporto, bet ir iš 
kitų dalių miesto.

Be Cunneos kalbės dar ir 
garsus Chicagos advokatas 
Stcdman ir d-gė M. Jurgelio- 
nienė.

IŠTIKO NELAIMĖ DEGUČIUS.

Susižeidė- bevažiuojant į “Nau
jienų” koncertą.

Jonas Degutis su žmona pa
sisamdė “taxi” važiuoji į “Nau
jienų” koncertą. Jų automobi
lius smogė į gatvekarį ir pa
darinyje Degučiai liko sužei
sti. Žmona jau vaikščiojanti, 
bet pats Pogulis dar negalįs 
iš lovos atsikelti.

J. Degutis- yra gerai žino
mas Nori h Siete lietuvių 'kolo
nijai kaipo rimtas veikėjas.

Teatras - Muzika
Koncertai.

Įžymus smuikininkas Alcx- 
ander Sebald šį vakarą duos 
koncertą Orchestra Hali salėj, 
220 S. Mi'chigan Avė. Koncer
to programai! įeina Sarasatės 
fantazija “Carmcn” of 25, 
Raffo “La Eee d’Amour of 67, 
Beethoveno romansas ' in G. 
maj. of 50, AVagnerio “sap
nai”, Kreislierio Romanza An- 
daluza, Errrsto Rondo Papa- 
geno of 20 ir paties virtuozo 
kompozicija' “Vengrų čigonų 
muzika”. Pianu akomponuos 
Rudolfas Wagner. Pradžia 8 
vai. vak.

Ateinantį sekmadienį 3% v. 
po pietų garsus smuikininkas 
Fr. Kreisler duos paskutinį 
koncertą Auditorium teatre. G

IŠLOŠĖ DOVANĄ ŠUNŲ LENKTYNĖSE.

Mieste Ąshton, Idaho valstijoj, kąsmet įvyksta šunų lenkty
nės, į kurias suvažiuoja daugybės žmonių iš įvairių valstijų, šiais 
metais lenktynes laimėjo p. Gaston. Ant šio paveikslėlio parody
ta p-lė Lydia Hutchinson inteikianti Gaston u i prizą — mašną su 
$600 ir sidabrinį indą. P-lė Hutchinson pati yra didelė šunų lenk- 
tynių mylėtoja.

Lietuvių Rateliuose
Naujieuy Koncertas buvo 

surengtas su skoniu 
ir meile
------------------------------T—

Programo turtingumas ir įvai
rumas, rengėjų stropumas ir 
jų parengti siurprizai nuste
bino publiką.

Taip, kas tai kitoniskešnio 
nepaprasto jautėsi šiame Nau
jienų kcnTccrte nuo pradžios iki 
galui. Tai ačiū musų rengė
joms-Norai Gugienei ir M. Jur- 
gelionienei, kad visi mažiausi 
ir didžiausi dalykėliai ir daly
kai buvo, aprūpinti su skoniu, 
arlizmu Ur meile.

Jau miShiirkęs tikietą, žmo
gus malei shųlnį ir rūpestingu
mą. /‘Atkelk - dangaus — 
varius ir įleisk” — liepė ne
paprastos formos gražus tikie- 
tas, ir žmogus lipei viršun su 
gerais laukimais.

Viršuj iš rankų gražių mer
gelių gavai pi’ogramą gražiai 
atspaustą, gražiu raudonu kas
pinėliu surištą, kaip kokį dip
lomą. Jautei tame širdingą pa
sveikinimą iš šeimyninkių pu
sės, kurios neaplenkė nei vie
no.

Dirstelėjai į«ceną — o-gi ma
tei pavasarį. Visa scena aplin
kui buvo apdėstyta sužydusio
mis obeliu ir vyšnių šakomis.

V V G

O ant žalio aksominio uždan
galo skraidė peteliškės.

Tai tikrai buvo malonus jau
smas > matyti lokį rūpestingu* 
nią rengime, tokią meilę prie 
svečių — naujieniečių, kurie 
suplaukė ši n pokil in iš visų 
artimų ir tolimų N^tų.

O pats koncertas! — Viens 
draugas po koncerto man pa
stebėjo: “Tai jau perdaug ge
rai; kad taip be jokių klin
čių ar trukumų viskas išeitų 
tai dar nematytas lietuviška
me svietp daiktas. Net nesiti
ki, ar ne sapnas kartais”.

Koncerto programa^, gali

ma sakyti, buvo “visokia-tau- 
tdnis”, kur lietuviška pusė kon
kuravo su nelietuviška puse, o 
abi pusi sykiu vienijos suda
ryme didžiausio smagumo klau
sytojams. '

Lietuviškoje pusėje su did- 
, žiausiu smagumu mes tėmijo- 
me kokį didelį progresą dai
navime ipadarė musų mylimo
ji Nora. Ponia Nora Gugienė 
sudainavo “Barkarolę” ir ki- 

. tas dainas su lokiu atjautimu 
grožės muzikos, tokia malonia 
interpretacija ir tokiu tyru,. į 
širdį taikančiu balsu, kad tas 

i viskas pabrėžtinai reiškė ją 
esant tikrų didybę lietuvių mu
zikos ir dainos sviete. Iš lie
tuvių moterų nėra kitos, ku
ri atsižymėtų tokiu muzikalu
mu, kaip Nora.

Musų smarkioji p-lė Marle
na Rakauiskai le J r vėl davė 
nuims progos susijudinti, be
klausant .jos skardaus gra
žaus širdingo balso, kurs Nau
jienų koncerte ytiu buvo ža- 
vėjantis. f

Ponią7 Adele Kukutienė ap
reiškė savo dramatinį gabumų 
Melicdekliairiacijoj' “Prie Pa
minklo”. Tiesa, pats monolo
gas yra šiek-liek nenaluralis, 

peržiaurus rodos kaip tai 
inotbns turėtų taip iškalbinė
ti nabhŠĮjmakui. Bet tai jau ne 
aktorės kaltė.

Lietuviškoj dalyje visus sma-t 
gino du garsieji Chicogos lie4 
tuvių chorai: “Pirmyn ir “Bi-\ 
rutė”. Jiedu chorai nestovi 
ant vietos. Ir vienas h; antras 
dirba, veikia ir% tikrai eina 
pirmyn. O žmogui gąl nieko 
nėra smagesnio, kaip matyli 
gražių dalykų progresą.

Prie Jaųjlaviškos jdallies gal 
reikia) pr i skaityti ir k^utainuo- 
sius^-pa veiksi us'i Daugeliui — 
ypač tiems, kurie'' Klaipėdos 
paėmimo įiavcikslus matė pir
mu syk —• lai buvo reginys 
iš reginių.

Nelietuviškoj daly j ę musų 
progrnmo rengėjos parengė 
mums ftikrų siurprizų. Jokia
me lietuviškame parengime 
mes nematėme tokio malonaus

(Tąsa ant 8-to pusk)

SVARBIOS PRAKALBOS
Rengia

Amerikos Lietuvių Piliečių Draugija 4-ta kp.

Kovo 22 d., 1923 m., Ketvcrgo vakare
Raymond Chapel Svetainėj

\ 81G W. 31st St.

Pradžia’7:30 v. v. Įžanga padengimui lėšų 15c ypatai.
Bus geri kalbėtojai, nekurie iš jų kalbės pirmu kartu Chicagoj.

. KOMITETAS

fsvie;:* n- pajiegų suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n z.

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

............. ............................. ....................■%
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.

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

......... ........ .1........... t.....  *... ................ —M...

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau bo operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinj 
sų si šlapini m ą, dusulį ir visas Įeitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. • Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St.J kampas Leavitl St

, Telefonas Rcosevelt 8125 
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedalioj

9 iki 12 a. m.

Roosevelt 7532
S. M. Skudas

Graborius ir Balsainuotojas
Automobilius turiu visokiems rei

kalams; prieinamos kainos.
1911 Canalport Avė.

k-.......... . ................    ■ i. i......

20 metų prityrimo
Akinių pr i taisymo mene

Simptomai pareiškiu 
akių ligas

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ?
Cjegina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plulumčius tai- 

, kus ?
Ar atmintis po truputi maži ja T
Ar akys opios Šviesai?
Aę jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Anyra balta demS ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turit žvairas akis?

JOHN J. SMETĄNA 
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

J

JUS AKYS
Yra jums brandesnės už vi ką Neapleis

kite jų. Jeigu turi kokią akių kliūti, tuo
met ateik pas mane pasitarti.

DR. sernf.r; šernas
Lietuvis akių daktaras (Optometriat)

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

Nedaliomis nik 10 iki 1. Eel. Yurds 06'z

Finipi Išmokėti Lietoje
Naujienų Pinigu Siuntinio Skyrius gavo

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
Banko, kad siystieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenim^ ir prisiun
tė kvitus su paėmėjui parašais.

Pinigus gavo:
11)261—K. Sakis 
16265—-A. Statkus 
16269—V. Bičiunienė 

. 16277—O. Baneuuienė 
V16291—O. Bačiulienė

16296—cb, Janiontaitė \
\ 16300 V. Dantienei
16301 Z. Šidlauskienė 
16303—J. Macijauskas 
16306—V. Mileika 
16307—K. Milcikienė 
16318 P. Jakavičiui 
16321—Z. Stirbis 
16322—V„ ^Vaitkevičia 
16330—R. Kbvinskiene 
16388—A. Duoba 
51233—M. Žalaitė 
51264—P. Poreigis 
51275—J. Lcpas

51287—R. Mižarienė 
51330*—-A. Rulevičiuke 
51332—K. Stįanikunas 
A P Four —VMareh 7 
51334—-J. Masitdskis 
51341—L. Nedvaras 
51342 Kun. V. Simonavičius 
51352—M. Rubcžaitė 
51355*—>M. Žabrauskienė 
51357—M. Žiūkas 
51359—A. Sakalauskas 
51363—A. Sęrerkis 
51369—S. Papendick 
51370-r—J. Kiaupas 
51374—M. žintikaitė 
85283 -E. Jakovleva 
75259—J. Jankauskas 
75273—K., Steponavičienė 
75274 I K. 'Lanchiskas

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.
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Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 7-to pusi.)

plastinio, vaizdo, kaip panelės 
Neinerovos šokiai. Nokturno 
šokyje ji pasirodė baltutė pus
nuogė, kaip svajonė, lengva, 
kaip vėjelis. O ispaniškame šo
kyje ji buvo kaip ugnis, kar
šta ir greita, nebesu va ik omą.

norėjo tikėti savo akimis, ir 
po to, kaip šokėja pranyko iš 
scenos, plojo ir šaukte šaukė

Iš\daimlminką jau pažįsta
mas musų publikai musų drau
gas Korabilipovas savo daino
mis p£rod< kokį dideli. pro
gresą ji$ pi rė dainavime per 
paskutinius mėtus. —

ros pirmasis tenoras, davė pub
likai tą, kas buvo iš jo lauk
ta, kaiq>o iš operos daininin
ko, ir buvo širdingai priimtas, 
ir pats rodė širdingumą,

I'okie koncertai yra tikrai 
dailės ir draugiškumo švente. 
Gautas juose smagumas atgai
vina žmogų ir ilgai palieka at
mintyje. Kitas Rep.

Žydu Baisioji Naktis ir Šv. 
Patrikas sutelpa Cfceros. 

lietuviy svetainėje
(IiLietuvių U uos. svetainės 

rektoriai duoda apsaugą nuo 
velnių 
esąs V

, — Lietuvių .kunigas 
ignoramus.”

Ciceroje Lietuvių Liuosybės 
Svetainę pradėjo nuomoti ir 
katalikai savo vakarams. Nors 
vietos lietuvių kunigas ir ban
dė drausti katalikams lankyt’ 
minėtą svetainę, bet ir Jie jc 
nebepaiso. Štai kovo 16 d. vie
tos Airių parapija surengė toj 
svetainėj puikų koncertą pami
nėjimui šv. Patriko dienos, ku
ri atsibuvo ant rytojaus. Pub 
likos'buvo pilnutėlė svetainė 
ir visi žaidė iki vėlumai nak
tis. Jie nebijojo, kad tai “be- 
(Ceviška svetaine”, kaip kad 
lietuvių ktfmgulžiiaii ją vadina. 
Užklausus ąian vieno inteli
gento airio, ar jie nebijo lai-j 
kyti panašių parengimų musų 
svetainėj, kuomet musų lietu
vių kunigas vadina ją “bedie
viška”, a i rys atsakė: “Your 
priest is an ignoramus”...

Dar vienas žingsnis pirmyn, 
kad greičiau išmokėjus L. L. 
Svetainės skolą. Apielinkčs žy- 

’dai išsinuomojo svetainę atei- 
riulens “Baisiąją nak-na neio

tį” laikyti pamaldas. Lietuviai, 
kaip žinia, yra prasimanę, buk 
minėtą naktį iš nekuriu žydų 
inakįyklų velnias išnešus po

ins duoti geriausią ap- 
kad nei vienas žydelis 

net ;tų minėtą naktį. Jeigu 
ton dalyvaus ir pats “Garbe
nis jo velnias neneš —
direktoriai garantuoja.

Kovo1“ 10 dieną vietos lietu
vių Valgomų iMiktų Bendrovė 
buvo parengiis^.“fkraugišką va
karienę”. Publikos visai ma
žai atsilankė. Nętik ne visi da
lininkai dalyvavo, bet ir dau
gelis direktorių ir krautuves 
darbininkų neatsilankė. Ka
dangi muzika buvo gera, tai 
mėgstantieji šokti tenkinos šo
kiais ir žaismėmis. — Aš.

Jono Pleškevičiaus byla
Policistas, kuris areštavo Pleš

kevičių, paėmė* jo vaikus 
auklėti.

Prieš du mėnesiu * Pranas 
Pleškevičius, 7 metų vaikas, ir 
jo broliukas Bronius, 9 mptų, 
savo akimis mate, kai jų tė- 
vąs peiliu nužudė motiną, Mag
daleną. Tai įvyko 4315 S. Her-

‘raniukas išbėgo gatvėn ir

pašaukė poilicistą. Tuoj pąsiro- 
dė policistas Joseph Stachow-'j 
ski ir įėjo į vaiko namus. Jis' 
suėmė Plcškevičių, kuris nu
žudęs savo žmoną buvo besi
rengiąs bėgti.

Policistas paėmė vaikus.
Žudeika buvo paimtas į po

licijos stotį, kur jis ir prisi
pažino, jog nužudęs savo žmo
ną. Policistas pamatė vaikus 
verkiant. Savo vaikų jis netu
rėjo Tat jis pasiryžo .paimti 
Brcniuką ir Praniuką pas sa
ve. Policisto žmcrfd labai apsi- 
Ižiaugė. Ant rytojaus ji nupir

ko naujus drabužius. Laikui 
bėgant ji labai prisirišo prie 
vaikų.

Praeitą pirmadienį įvyko 
teismas teisėjo .Michael L. Mc 
Kinley teisine. Policistas Sta- 
cliowski su žmona ir Pleške
vičiaus vaikais irgi atvyko' 
teisman.

Atvedė teisman Pleškevičių, 
kuris prisijMižino kaltas esąs. 
(> tai reiškė kartuves arba, ge- 
'iausiame atvejyje, kalėjimą 
ki gyvos galvos. —

Policistas išgelbėjo.
Po tų, kai buvo keli liudi

ninkai išklausinėti, prabilo po-

\ PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi
I būt atitaisytos į 24 vai.
| Jokie apskelbimai iš streiko apirp- 
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus^ 
Hant Naujienų darbininkai gerinus 
-alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda

mais apskelbimais. .
Pardavimai savasčių, biznių, auto

mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
■nai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Jeigu kurie apskelbimai pasitodo 
bejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

tlrs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams. i

APSIVEDIMUI
JIEŠKAU merginos arba našlės ap- 

sivedimui, nuo 25 iki 40 inetų am
žiaus. Aš esu 31 metų amžiaus. 
Kreipkitės laišku sekamai adresu:

ADAMS GLUNS 
105 So. Halsted St., 

Chicago, III.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris prie di

delio roonvinghouse, biznio nešančio 
didelį pelną; tinka vedę žmones be 
vaikų arba pavienis ♦“ —n--’-
dasidėti $1,500; betgi galima bus su
sitaikinti ligi laiko ir su $500.

114 N. Sheldon St.
Atsiliepkite ypatiškai. y

“Jūsų malonybė kreipėsi 
I jisai į teisėją, “-aš areštavau 
Pleškevičių tą patį naktį, kai 
jis nužudė savo žmoną. Ąš 
pasiėmiau jo vaikus pas save. 
Mano žmona ir aš myliva juos, 
kš ištiriau dalyką ir suradau, 
kad šio žmogaus pati buvo ne
įtikima jam. Ji gyveno su ki- 
;u vyru. Tai ir buvo vyriau
sia priežastis, kodėl jis ją rui- 
2ude.

“Padarykite dėl vaikų, kad 
nuo jų tėvo butų nuimta žinog- 
tudos dėme.”

Teisėjas McKinĮteyę pasfita
ręs su prokuroru, sutiko pa- 
najkįinti kaltinimą |Fimogžudy- 
ste. Gi Pleškevičiui jis .pareiš
kė: “Jus esate nuteistas kale- 
■iman nuo vienų metų iki gy
vos galvos. Vienuolikai mūne- 
;ių praėjus jums gali būti bau- 
;mė dovanota, Tąsyk jus ga- 
’ėsiite sugrįžti prie savo vaikų”.

JIESKO KAMBARIU
JIEŠKAU KAMBARIO SU 

valgiu Rrighton Parake. Prie 
mažos

REIKIA DARBININKĮI I -REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKO I PARDAVIMUI
moterų VYRŲ VYRŲ

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia
- ar kviečia.

Didelės Prakalbos. Kalbūs Social- 
r.stų Partijos kandidatas į Chi- 
'\agos miesto majorus ir kiti geri kal
bėtojai. Seredoje, kovo 21, 1923, Mil
dos salėje, 3142 So. Jlalsted St. Pra- 
Ųia 7:80 vai. vakare. Visi <iarbinin- 
:ai ypatingai piliečiai ateikite, išgir
site labai daug žingeidžių žinių.

Rengia LS’S. 4 kp.

ELIZABETH, N. J. — laetuvos So- 
•ialdemokratų • atstovo d. Kipro Bieli
nio prakalbos įvyks sekmadienį, kovo 
15 d. kaip 2 vai. po pietų Įįutvino sve
tainėj, 69 So. Park St. Vietos lietu
kai dar pirmų karl|ą išgirs prakalbą 
š Lietuvos atvykusio tikro davbininkų 
itstovo, todėl kviečiame visus atsilan
kyti.

Prakalbų Reng. Komitetas.

SVARBIOS PRAKALBOS. — ŠIA 
129 kuopa rengia prakalbas trečiadie
nį kovo 21, 7:30 v. v. J. II. Rašinskio 
svetainėje, 729 W. 18th St., arti So. 
Halsted St. Gabus kalbėtojai išaiš
kins, ką reiškia Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje ir kokią naudą jis duo
da Amerikos lietuviams. Visi lietu
viai be skirtumo lities, tikėjimo ir pa
valgų malonėkite atsilankyti. Įžan
ga nemokama ir jokių aukų nebus 
renkama. — Komitetas.

North SideT^- Ateities Žiedo Vai

 

kų Draugijėles dainavimo pamokos es
ti kas n^lėldienis, 2 vai. po p. iki 4 

 

V. po p. JLlaučiu Unijos svet., 1‘564 
N. Robey St. fee to yra mokinama 
lietuvių kalbos ir rašybos. Tėvai, ku
rie norite, kad jusu vaikučiai butų 
gražiai pamokinami dailės ir lietuvių 
kalbos, leiskite į tą mokyklėlę. Smui
ko lekcijas duos d. Žuronas, o piano 
K. Gaubis, choro vedėjas.

— Komitetas.

North Side. — L. T. Sandaros 23 
kp. mėn. susirinkimas įvyks trečiadie
ny, kovo 21 d., 7:86 v. v., Liuosybės 
svet., 1822 Wabąnsia Avė. Visi na
riai prašomi atsilankyti laiku.

j — Sekretorius.

Burutiečių domei. — Sė^edoj, kovo 

 

21 d., vieniems vyrams iri ketverge, 
kovo 22 d., visam chorui paskutinės 
reneticijos be solistų “Bailam kta- 
’-ui”, Mark White Square svetainėj. 
Heoet rijos labai svarbios ir visi 'na
riai būtinai turi atvykti. — Valdyba.

> REIKIA moterų darbui į deš
rų išdirbystę.
? Atsišaukite ,

1215 S. Halsted St.
' \

RIEIKIA patyrusių moterų 
sor tarimu i maišytų skudurų ir 
naujų vatos atkarpų. GieTa mo
kestis ir trumpos daibo valan
dos. Puikios darbo apystores. 
ŠCHERO BROTHERS aiįd CO.

410 N. \Vestern Avė.

' REIKIA 10 patyrusių mote
rų sortavimui rciksų. Nuolat 
darbas, gera mokestis,

P. GOLDMAN 
1017 S. Fairfield A^e.

REIKIA DARBININKĮI
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA antro virėjo ant nak- 
vyras ir reikia I tų įr indų plovėjos. Gera vieta 
ornlimn nn<a riu I 47 * •« > • • vir užmokestis. Geriems žino- 

tiems nuolatinis darkys.
M. MALINAUSKAS 
1745 So. lĮalstcd St.

"REIKI* DARBININKĮT
šeimynos.

VIKTORAS GUSTAS, 
3020 W. Pershing Rtj.

VYRŲ d

Reikia —
. miiRim Odminį I 10 vy1^ prie '1<?lltų dalH ĮVAIRUS SKELBIMAI Į į dieną už 10 valandų.

T J i 2?" _ 2* I Atsišauk it . į
DAVID G. MAXWELL 
PAPER B0X EACTORY, 

44th & Racine Avė. į 
Union Stofek Yards

STOGnENGYSTE
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojam,as už $4. Automobilių 
"rokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
’inkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
liausia ir geriausia stogų dengimo 
staiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
larbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
■^OOFlNtrCO., 8411-13 Ogden Avė., 
’hone Lawndale 0114.

,,1Sk™nK
bulvių‘už $1.45 šimtą svarų. BININKV I feTKUUrUKAL. SA
Už tą patį galėsime pristatyti P 
i vietą. Ateikite pasižiurėti ar- CHICAGO BRIDGE & 
ba atsišaukite laišku. IRON W0RKS

4156 So. Hoiiorc St. J 105th & THtlOOP ST.

ISODAVOJIMUI
IMKIT HALSTED ST KARĄ 

IKI 105th ST.

ANT RENDOS .didelis Storas ir 5 
t’uinvai prieš didžiulę Bridgeporto bilž- 
iyčią| gera vieta bile bizniui. Renda 
p;gi. Apgyventa lietuviais ir airiais, 
636 W. 37 St. Galima namą pirkti; 
bargenas. Meldžiu kreiptis pas savi
ninką 722 W. I8th St: 2 fl. rcar 
vakarais nuo 4:30 iki 10 vai.

IŠRENDAVOJIMŲI. 51st 
St. ir Marshfield Avė. Gali
ma bus gyventi nuo gegužio 
1 d. Penkios krautuves ir 
ofisai. Gera vieta aptiekai. 
Viena krautuvė su garadžiu 
dviem karams.

» Pasimatykite su
DR. THORPE, 

Phone Prospect 1157.

REIKIA DARBINW
MOTERŲ

ŠVARUS, ŠVIESUS IR MALONUS 
DARBAS.

Vienoje Chicagos geriausiai užlai
komi! dirbtuvių. Darbas mergi
noms tarpe 15 ir 25 metų am
žiaus, kurios kalba angliškai. Paty
rimas nereikalingas. Kaip išmoksit 
darbą, darbas nuo štukų. Yra kafe- 
terija, pigu valgis,,

ILLINOIS MINIATURE LAMP 
DIV1SION.

2243 W. Harrison St.

REIKIA patyrusių moterų 
pardavinėtojų prie gatavų mote
rų rūmų. Didelė alga ir komiši- 
nas. Idėalės darbo aplinkybės. 
>wis Style Shop, 4716 S. Ash

land Avė. Blvd 1654.

REIKIA 6 patyrusių veiter- 
kų, gera alga ir 4 indų plo
vėjų.

SAVOY RESTAURANT, 
4656 S, Western Avė.

^merikos Lietuvių Piliečių draudž
ia renpia prakalbas ketverto vakare, . , •
kovo 22 d., Raymond Chapel, 816 W. Kastis. 
31 St. “ *
ri kalbėtojai 
kyti.

REIKIA 10 patyrusių mote
rų sortavir 
rialų. Nuol

knygų ir
rbas, gera

žur-
mo-

Pradžia 7:3Q y. Sako bus ge- i 
■tojai. Kviečia v’s'ufe athilan- I

— Komitetas. »
P. ^GOLDMAN, 

1017 S\ Fairfield A ve.

1 . • •
- —%------------- -—.---------------------------i.l*.......... M._____ i.________ ■•i M lifaiJ.rt1

REIKIA —
Bu cerių ir dešrų dirbėjų.

Atsišaukite
i 1215 So. Halsted St.

DARBININKŲ.
ROSENBAUM BROS FEED 

MILLS
87th St, & Stewart Avė.

REIKIA VYRŲ PRIE DA- 
rymo nikelinių pleitų. Nuolat 
daubas, gera mokeslis.

FRIGID FTAJI'D CO., 
217 S. Western Avė.

REIKIA GABINET DIRBĖ
JU, patyrusių taisyme krautu
vės įrengimų (Tixtures). Nuo- 
lat darbas.

628 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ IR 
karpytojų į serap geležies jar-

CHERNYK JRON & 
MĖTAU; CO, 

1(MX) W. 22nd St.

REIKALINGAS siuvėjas ant 
kostumerišiko darbo. Geistina,
kad butų pastovus.

911 W. 33rd St.
Blvd.

REIKIA draiverio, lietuvio,
Į

mokančio lenkišką kalbą; ge
ras pardavėjas 
kantis važiuoti

Atsišauki t:
3008 W.

duonos ir mo
šų trobų..

39th St.

REIKIA SIUVĖJŲ prie kostume- 
riškų moterų drapanų; vieno prie 
naujų, antro bushelnvano prie vyriškų 
ir moteriški! drapanų* Prosijimo ma
žai, taipgi reikia merginos arba jau
nos moteries, kuri nori mokintis siu
vimo. Mokama bus laike mokinimosi. 
Atsišaukite tuojaus.

J. M. LOCAITIS
•" 3D6 S. Western Avė'.

REIKIA į fandrės išsiuntinė
jimo ruimą ir dirbtuvės darbi
ninkų., Gera mokestis, riholat 
darbas. Atsišaukite j samdymo 
dept. GRANE CO. S. Kedzie & 
40-tr St., or So. Canal & 15 St.

Reikia
Dirbtuvės darbininkų. Tru- 

kerių ir pagelbininkų prie maši
nų. Daugumas darbų yra nuo 
štukų. Patyrimas nereikalin
gas. Dieniniai arba naktiniai 
šiftai. f ,

Ateikite pasirengę darban.
ACMeOsTEEL GOODS CO.

135th StAir I. C. Tracks

Riverdale, 111.

Reikia —
Dirbtuvės darbininkų. Trukė- 

rių ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimas nerikalingas.

Ateikite pasirengę darban.
ACME STEEL GOODS CO.

2840 Archer Avė. »

DARBININKŲ įtoOFING PLANT 
Reikia 20 vyrų į ^arehouse prikrauti 
karus ir pailiuoti staką. Nuolat dar
bas visą meta.

LEHON CO., 
45th ir Oakley Avė.,

1 blokas į rytus nuo Westem Avė.

REIKALINGAS patyręs bar
bens, kuris galėtų atlikti savo 
darbą.

A. VILKAITIS,
85 W. Main St. St. Charles, 111.

ASPHALT ROOF1NG PLANT 
Reikia 20 vyrų vidui šapos darbas pa 
dėti prie mašinų. Nuolat darbas, die 
nomis arba naktimis visą metą, 
riausips algos! .

LEHON CO., /
5th ir Oakley Avė.,

1 bloka.4 į rytus huo Westem Avė.

REIKIA —
SalesmAno kad atlankytų 

svaiginamų gėrimų parlorus.
Kreipkitės

1623 S. Ashland Avė.

REIKIA vyrų prie trucking į 
pppieros stako sandėlį, 45c. į va
landą.

Atsišaukite '
409 W. Ontario St.

REIKALAUJAMA darbinin
kų; darbas nuolatinis 45c. į vąl.

. CHICAGO TUBE & 
IRON CO.,

2531 — 61 W. 48th St.
Lafayette 1447

REIKIA molderių, apprentį- 
ce molderių, grinderių, šeriuo
toj ų ir šiaip darbininkų. Nuo
lat darbas ir gera alga. Atsi
šaukite.

1760 Diversey Parkway

Reikia -
Darbininkų į lentų jardą. 

Nuolatinis ir švarus darbas su 
proga išmokti ir dar daugiau 
uždirbti. Ateikite pasirengę 
dirbti p^ie lentų jardo vartų.

HARRIS BRO1TIERS CO., 
1349 W. 35th St., 

1 blokas ^į rytus nuo 
Ashland Avė. k

REIKIA 25 vyrų į geležies 
atkarpų jardų. Nuolat darbas, 
50c į valandų, 10 vai. darbo 
dienoje. Atsišaukite:

3647 South Homan Avė.

i REIKIA vyrų lengvam dar- 
dar- 
arba

biri. Gera alga ir nuolat
bas. Darbas dienomis 
naktimis,
WESTERN FELT W0RKS, 

4115 Ogden Avė.

REIKIA METALO iPALIšI 
irių. X’— ---- 1-x J--•Gera alga, nuolat <lar-

FRIGID FLUID CO, 
217 S. Western Avė.

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant dideles gatvės? naujausios mados 
Puiki piga dėl 

jauno artisto. Savininkas priverstas

pardavimo liga. Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, 3210 -So. Halsted St. 
No. 5.

PARDAVIMUI gros^rnė, ge- 
ra vieta dėl bučernės. Parduo
dama kiek ir mėsos. Lysas 4 
metams, 5 kambariai gyveni
mui, pigi renda ir gera vieta.

6131 Wentworth Avė.

. DARBININKŲ prie trokų ir 
generaliam darbui, valandos Era^risto2*00^ 
nuo 8 iki 4:30 ]>0 piet. Alga 44c. parduoti į trumpą laiką, priežastis 
į valandą. Atsišaukite į samdy 
tno dep.
STEWART—WARNER SPEE 
DOMETER CORPORATION 

1828 Diversey Parkvvay

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS

5 kambarių vėliausios mados ra
kandai. Turi būt parduoti tuojau. 
Puikus parloro setas, valgomojo kam
bario setas, vienas karpetas, 2 mie
gamojo kambario setai, virtuvės se
tas. Viskas sykiu už $250. Taipgi 
parduosime skyrium. Didelės vertes* 
fonografai su rekordais, labai pigiai. 
Ateikite tuojau ir nepraleiskite šio 
bargeno.

1926 So. Kedzie Avė.

TIKTAI PIRMU KARTU pasitaiko 
tokia proga kur galima nupirkti taip 
pigiai minkštų gėrimų krautuvę ir 
Restauraciją, kur daroma geras biz
nis. Priežastis pardavimo Savininko 
liga.

Kreipkitės
3566 So. Halsted St.

TIESIAI PAAUKAUSIU savo 6 
kambarių moderniškus rakandus, 
jei pirksite tuojau. Puikus playcr 
pianas, fonografas, karpetas, oda 
muštas parloro setas, riešuto med
žio setas miegamo ir valgomo kam
bario, pastatoma liampa, rašymui 
stalas ir t. t.

5046 Calumet Avė., Phone Ken- 
wood 4134

PARSI DUODA Restaurantas ant 
kampo biznevos gatvės ir karų lini
jos. Turi būti parduotas šią savai
tė, nes turiu išvažiuoti į farmas. 
Klauskite Tel. 7370 arba

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.

No. 15

ne-

pa. 
tas.

AUTOMOBILIAI
PARSfiDUDDA automobilius 

Buick, 6 cil. 5 pasažierių. Ge
rame stovy, už $300.00. Stan-

PARDAVIMUI saliunas iš
dirbtas biznis. Kur galima ne
mažai padaryti pinigų. Prieža
stis pardavimo patirsite ant vie
tos. 3553 So. Wallace St.

Austrių Tel. Columbus 2886.
Po 6 v. v. Oak Park 7300.

PARDAVIMUI saliunas senas ir 
išdirbtas biznis, arti prie dirbtuvių, 
Ilgas lysas. Ruimai dėl gyvenimo, 
renda pigi. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos.

Kreipkitės
3558 Pamell Avė.

SALIUNAS ir cigarų krautuvė 
pardavimui už pigią kaina, nes turiu 
apelisti miestą j trumpą laiką, 
biznio vieta.

Kreipkitės prie savininko 
922 W. 79th St.

PARDAVIMUI pigiai saliunas, vi
sokių tautų apgyventa, biznis iš dirb
tas, arti Pullmano ir kitų dirbtuvių. 
Yra kambariai gyvenimui. Pigi ren- 
fla; Priežastį patirsit ant vietos. 

10556 Cbrliss Avė.
Pullman, III.

EXTRA BARGENAS nardavimui 
bučernė ir grosemė. Parduosiu arba 
mainysiu ant saliuno, loto, automobi
liaus. Priežastis pardavimo liga.

508 W. 81st St. arba
, 3452 So. Halsted St.

PARDUOSIU perlioirio biz
nį, vežimas ar.klis ir bogė, vis
kas geram stovy. Parduosiu 
pigiai. Npriu išvažiuoti į Lie-

BARGENAS — 3 šmotų velour 
kambariui ir valgomam kambariui se
tas. Kiinball grcjiklis pianas, karpe- 
tai, viktrola, bresinė lova, graži liam- 

Geras pasiūlymas nebus atmes- 
Parduosiu ir dalimis

3901 W. North Avė., 
Belmont 2755

1819 S. Peoria St.

(PA;1 U HAVIM l JI nes va i gi nan - 
čių gėrimų parloras, netoli 
nuo Stock Yardų, Atsišaukite 
telefonu Yards 2704.

Klauskite ALLEN.

NAMAI-ŽEME

RDAVIMUI
VALIŪNAS pardavimui iš 

riežasties būdama našle negaliu 
užlaikyti dvi vieta, turiu viena 
parduoti. Kreipkitės (

2050 W. 21 st.

PARDAVIMUI gera proga norin
čiam gyventi ant farmos. Tai geriau
sia farma Michigano valstijoj, 148 
akrų, su naujoms tribboms, 28 štukos 
raguočių, 3 geri arkliai. 2 kiaulės, 40 
vištų ir visokios mašinos. Rugiam 
niauti, šieną piauti, kuliama maš:na, 
šieČką piauti ir grūdam malti ir ga- 
zalinis inžinas 6 arklių. Parduosiu 
nebrangiai, arba mainysiu ant gero 
namo. Farma yra be skolos. Del 
platesnių žinių rašykit.

J. KAIRIS, 
Box 4, Peacock, Mich.

O Chicagoje galit dasižinoti 
JOSEPH KAIRIS.

5926 So. Elizabeth Str., Chicago, III.

PARDAV1MUI 2 augštų na
mas, vieta dėl krautuvės ir di
delė svetainė ant viršaus kas
dien užimta 26x150 lotas. Atsi
šaukite 3714 S. Halsted St. ant 
2-rų lubų.

PARSIDUODA saliunas; 
apielinkė apgyventa visokių 
tautų, biznis geras ir senas. Tu
ri būti perduotas greitai ir to- 
debiiUdLiosiu pigiai

602 W. 14 St.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda valgykla viena iš 

geriausių. Turi būt parduota į 
trumpų laiką už pusę kainos. 
Savininkas išvažiuoja ant ūkės 
ir atidaro Sumiucr Resorts. At
sišaukite tuojaus.

Tel. Boulevard 5788.

PARDAVIMUI vyrų ir mo
terų drabužių krautuvė, Gera 
vieta ir pigi renda, $60 lisas ant 
5 metų. 4 kamb. dėl gyvenimo 
ir garadžius. ANTON MICHA- 
LO, 2736 W. 47-th St.

Gera

TURIU parduoti savo $250 
vertų viktrol$, -vartotą tik 2 mė
nesiu. Yra daug rekordų ir dei
mantinė, adata, už $65, 2502 W. 
Dlvision St. Phone Armitage 
1981.

PARDAVIMUI 2 biznevi kampi
niai lotai, suros, vanduo, gasas .elek
tra, parduosiu už cash, arba maipysiu 
ant automobiliaus, troko. Tai yra ne
tikėta proga.

REID /
3219 So. Wallace St., 2 Gubos

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKLfU* 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, eiuvi- 

nas, dresmaking ir pattem ma- 
fcer. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineikit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas. < <

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

Sara Patek, pirmininkė.

Amerikos Lietuvio Mokykli
3106 S. Halsted St, 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, KnygvedystSs, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teįsių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

PK1VATES AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk 8<i mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
dus ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
tfUNSON SCHOOL OP MOTORING

1507 W. Madlson St

........... . I 1 ...

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.:'7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 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)
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