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Lietuvos atsakymas taikus
Naujas Turkijos ultimatumas

Prancūzai nori karo

. Vėl teisia Herrino angliakasius

Lietuvos atsakymas į talki
ninku ultimatumą

Ne Lietuva sukilimą iššaukė ir 
todėl ji į klaipėdiečius gali

1 daryti tik moralinės įtakos 
jų sutikimui su santarve.

WASHINGTON, vasario 9. 
(Lili). — Šiandien vyriausybė 
atsakė ultimatumui“. Turinys 
teks: Klaipėdos įvykiai ne vy
riausybės iššaukti. Juos išpro
vokavo klausinio atidėliojimas 
ir administracijos netobulu^ 
mas, neatsižvelgimas daugu
mos interesų. Judėjimas tauti
nis. Savanorius sienoje sulai
kyti sunku. Vyriausybė negali 
sustabdyti aukų plaukinio iš 
viso pasaulio. Vyriausybė užin- 
t eres nota kuogreičiatrsia San
tarvės autoriteto atstatomu. Iš 
savo pusės reikalauja grįžti iš
bėgusius. savanorius, darys mo
ralės įtakos Klaipėdiškiams su
sitaikinti su Santarve, kuri pri
pažįsta Lietuvių aspiracijas. 
Tikimasi greitai legalės tvar
kos įvedimo.

Turkijos trijy dienu ultima
tumas talkininkams

Vėl reikalauja karinių laivų 
pasitraukimo iš Smyrnos.

LONDONAS, vasario 12.
Iš Konstantinopolio praneša
ma, kad turkai įteikė talkinin
kams ultimatumą, jog jų kari
niai laivai, pradedant nuo šian
die, turi apleisti Smyrną bėgy- 
trijų dienų, nes kitaip į juos 
bus šaudoma.

Sprendžiama, kad Smyrnos 
uoste ir apielinkėse yra 11 ka
rinių laivų, jų tarpe ir du An
glijos drednautai. Manoma, 
kad talkininkai bombarduos 
Smyrną, jei turkai pradėtų sau 
dyti į laivus. Turkai leidžia 
daugiau minų uoste.

Patirta yra, kad pereitą sa
vaitę Turkijos nacionalistų sei- 
m/iš laikė slaptą susirinkimą, 
kuriame didžiūnai delegatų iš
sireiškė prieš /priėmimą taikos 
sutarties, kaipo varžančios 
Turkijos teises.

Tjūrininkų rateliai Konstan
tinopoly yra nusiminę.

Nepaisys naujo ultimatumo
. PARYŽIUS, vasario 12. — 

Nesitikima, kad naujas Turki
jos trijų dienų ultimatumas 
atšaukti karinius laivus iš 
Smirnos pakeistų Franci jos ir 
Anglijos nusistatymą ir kiek 
žinoma, vis dar tebeveikia įsa
kymas kariniams laivams ginti 
savo pozicijas, jei turkai ban
dytų juos pulti.

Francuzai nori karo
Nesitiki laimėti užgriebimu 

; Ruhr.

PARYŽIUS, vasario 12. — 
Paryžiaus finansiniuose ir po
litiniuose rateliuose Čma svar
stymai ar /Francijai/ Belgijai 
ir Italijai pasiseks priversti
Vokietiją nusilenkti vien tik 
užgriebimu Ruhr distrikto.

Nurodoma, kad kiekvienas 
didesnis talkininkų spustelėji
mas susilaukia vis griežtesnio 
pasipriešinimo iš vokiečių pu
sės ir todėl daugelis abejoja ar 
franeuzams, nepaskelbiant Vo
kietijai karo, pasiseks tiek pri
spausti vokiečius, kad jie' nusi
leistų.

Premjeras Poinearė yra la
bai susidomėjęs Ruhr užgriebi
mo kritika Anglijoje ir Jungt. 
Valstijose ir todėl bijosi daryti 
griežtesnio žingsnių. Bet kraš- 
tutinieji elementai reikalauja, 
kad Franci ja paskelbtų karą 
Vokietijai ir nors, girdi, gal ir 
neprivestų prie atsinaujinimo 
kariavitno, bet suteiktų fracu- 
zams, didesnę veikimo laisvę. 
O priežasčių paskelbimui ka
ro esą; butų užtektinai, nes Vo-‘ 
kietijos elgęsis veik visai su
naikinęs Versailės sutartį ir 
todėl sava imi pranyksta sutar
tyje nužymėtas taikos stovis 
(Vokiečiai tvirtina, kati pati 
Francija sulaužė Versailės su
tartį, puldama Vokietiją ir pa
sigriebdama Ruhr distriktą).

Apskaito savo karines 
spėkas

130,000 turkų prieš 39,000 ang
lijęs kareivių.

' "i. • *

WA$HINGTON, vasario 12. . 
— Juįgt. Valstijų valdžios 
gautomis žiniomis, Turkija ar
timuose rytuose turi 130,000 
kareivių, kuomet Anglijos gin
kluotos spėkos rytuose siekia 
tik 39,000 kareivių, jų tarpe 
ir 12,300 indų kareivių, kurie 
anglams nėra draugingi.

Sovietų Rusija turi Kaukaze 
apie 12,000 kareivių, kuriuos 
galima butų greitai pasiųsti 
Turkijai pagalbon, jei kiltų ka
ras tarp Turkijos ir Anglijos.

Trakijoj yra tarp 70,000 ir 
90,000 Graikijos kareivių, ku
rie kariautų Anglijos pusėje.

Siunčia karinius laivus
VALETTE, vasario 12.— Su

žinota, kad Anglijos torpedinių 
laivų eskadros Turkijos vande
nyse yra padidinamos dar vie
na esnadra iš Atlantiko laivy
no. Toji eskadra jau plaukia į 
Maltą ir Dardanelus. Tuo budu 
Turkijos vandenyse bus pen
kios eksadros Anglijos torpedi
nių laivų.

Nauja Herrino angliakasių 
byla

Šį kartą bus teisiami devyni 
angliakasiai dėl buvusių 
streiklaužių skerdynių.

> MARION, 111., vas. 12. — 
Šiandie .čia prasideda nauja 
Herrino angliakasių byla dėl 
buvusių pereitą vasarą Herri- 
ne streiklaužių skerdynių, ku
riose užmušta 22 streiklaužius 
ir mušeikas, po to kaip mu
šeikos nušovė tris streikieriųs.

Šį kartą bus teisiama devyni 
angliakasiai, kurių keturi jau 
pirmiau buvo teisti, bet po il
go jų bylos nagrinėjimo tapo 
išteisinti. Jie bus dabar teisia
mi už užmušimą mušeikos 
Antonio Mulkavitcli. Tas mu
šeika tapo užmuštas kartu su 
mušeika Goyard Hoffnian, už 
kurio užmušima nesenai buvo 
teisiami penki angliakasiai, liet 
tapo išteisinti.

Prasidėjimas bylos nesukė
lė jokio įdomumo gyventuo- 
juose ir teismas buvo tuščias. 
Be kaltinamųjų ir jų advoka
tų buvo keli pašaukti tarnauti 
jury. Bet ir tųjų taip mažai 
atsilankė, kad negalima buvo 
pradėti jury rinkimo. Kaltina
mųjų advokatai pareikalavo 
panaikinti apkaltinimus. Tei
sėjas tą reikalavimą svarstys.

Valstijos prokurorai dės vi
sų pastangų, kąd nors dabar 
nuteisus angliakasius. Ir tuo 
tikslu jie bandys rinkti tokį 
jury, kuris kaltinamuosius nu
teistų. Pinigų prokurorai turi 
užtektinai ir jie galės vesti 
daugybę bylų prieš angliaka
sius. Nesenai valstijos legisla- 
tura byloms prieš angliakasius 
paskyrė net $750,000. Daugelis 
apkaltintųjų yra apkaltinti ke
lis kartus. Niekurie iš dabar 
teisiamųjų yra apkaltinti 6 
kartus, taip kad jie ir dabar 
butų išteisinti, tai vistiek jie 
galės būti teisiami dar kelis 
kartus — ir vis už tą patį da- 
lykfj.

• •

Darbininkai reikalauja 
nusiginklavimo
—.

GENEVA, vasario 12. —Eu
ropos darbininkai prieš tautų 
sąjungos nusiginklavimo ko
misiją išsireiškė už valstybių 
nusiginklavimą. Bet jie pir
miausia reikalauja, kad vals
tybės pirmiausia nors morali
niai nusiginkluotų pirm negu 
prasidės materialinis nusigink-' 
lavinas.

Darbininkai taipjau pritaria 
greitam išrišimui kontribucijos 
klausimo ir atkreipė, domę į re
zoliuciją, kurią priėmė sąjun
gos susirinkimas, kad tautų 
sąjunga studijuotų tą klausi
mą ir butų prisirengusi pasiū
lyti savo patarnavimą, kad tą 
klausiibą išrišus.

Rezoliuciją su tais darbinin
kų reikalavimais padavė Fran
cuos darbiežių narys Leon 
Jouhaux ir ją parėmė Holan- 
dijos darbietis Yan Oudengeest.

I -----------------------------------—------------------------

Vengrija užginčija sutarčiai.

WASHINGTON, vasario 12. 
— Vengrijos legacija užginčijo 
žinioms, kad Vengrija buk 
padariusi su Rusija karinę su
tartį. Lega,cijos gautosios ži
nios sako, kad Vengrija to ne
padarė ir nemano tokios sutar
ties su Rusija* daryti.

Progresyvi ii drau
gijų domei

Sekmadienį, vasario 18 d. 
2 valandą po pietų, Ashland 
Auditoriume, bus apvaikščioji- 
mas penkių metų Lietuvos ne
priklausomybes sukaktuvių.

Pažangioji visuomenė nori 
ne tik nepriklausomos, bet ir 
laisvos Lietuvos. Tuo obalsiu 
vedama ji ir ruošiasi nepri
klausomybės šventę švęsti.

Jokia žmogus, kuris ^geidžia 
Lietuvai labo, kuriam Lietums 
liaudies reikalai į yra artimi 
prie širdies,—negali tam (ybal- 
siu i priešintis.

Pažangioji visuomenė priva
lo parėdyti, jog ji ne tik simpa
tizuoja laisvos Lietuvos sukū
rimui (t. y. tokios Lietuvos, 
kur nebūtų mindžiojama žmo
nių teisės, kur butų užtikrinta 
asmens, žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir organizavimosi lais
vė), bet yra pasirengusi ir dar
bu padėti.

Todėl visų progresyvių drau
gijų pareiga yra dalyvauti pa
žangiosios visuomenės apvaik- 
ščiojime. Mes tikimės, jog Chi- 
cagoje nesi ras nė vienos pro- 
gresybės draugijos, kuri nepri
sidės prie musų.

Laikas, trumpas — tat į dar
bą! Pasirūpinkime, kad šis a p-, 
vaikščiojimas butų pavyzdin
giausias iš visų buvusių apvai
kščiojamų, kad jis ilgai pasilik
tų chicagiečių atmintyje.

— Bendras Komitetas.

Lietuvių biznierių mitingas
Kviečiamas Klaipėdos reikalais

Visų Chicagos lietuvių biz
nierių susirinkimas bus laiko
mas seredoj, vas. 14 d., 8 vai. 
vak., Mildos svetainėj. Susirin
kimą šaukia Chicagos Lietuvių 
Klaipėdos Komitetas pasitarti 
dabar svarbiu Klaipėdos reika
lu, taipjau ir kitais svarbiais 
patiems biznieriams reikalais. 
Visi biznieriai kviečiąmi atsi
lankyti.

Anglijos darbininkai reika
lauja Franc. pasitraukimo
LONDONAS, vasario 12. — 

Anglijos Nepriklausomoji Dar
bo partija išleido manifestą, 
reikalaujantį, kad “valdžios ne
veikimo politiką” užimtų 
“konstruktyvu partijos progra
ma.”

Manifestas taipjau sako, kad 
fpanCuzų pasagrebimu Ruhr ta
po sulaužyti internacionaliniai 
įstatymai ir kad todėl talkinin
kai turėtų įsakyti franeuzams 
pilnai evakuoti visą Ruhr dist
riktą.

Du francuzai užmušti
LONDONAS, vasario 12. — 

Iš Berlino pranešama, kad du 
Francijos kareiviai ir vienas 
vokietis liko užmušti susirėmi
me Gelsenkirchen, ,Ruhr dist- 
rikte, kur vokiečių kareiviai 
sulaikė franruzų kareivių, au
tomobilių.

(Kita Berlino žinia > sako, 
kad užmuštų nėra, tik du fran- 
Cuzų oficieriai ir vienas vokie
čių polisislas liko sužeisti).

Rusijos redaktoriai reika
lauja (langiaus lasvės

Net ir patys komunistai nepa
tenkinti suvaržymu spaudos.

MASKVA, vas. 12. — Se
nuose Krcmlino rūmuose Rusi- O
jos laikraštininkai laiko dabar 
savo konferenciją. .Joje dalyn 
vauja 259 delegatai, jų tarpe 
112 redaktorių. Delegatai yra 
nepaprastai jauni, kiti stačiai 
vaikinukai.

Valdžia kreipia didelę domę 
į laikraščius. Privatiniai laik
raščiai tapo panaikinti bolševi
kams pasigriėhus valdžią ir da
bar visus laikraščius leidžia ar
ba valdžia, arba komunistų 
partija. Kiekvienas redakto
rius yra komunistų partijos na
rys, taip kad visi laikraščiai 
kalba vienu balsu visoje Rusi
joje. Nekomunistų laikraščių 
neleidžiama.

Skaitytojai mažėja.
Sausio mėn. 1922 m. Rusi

joj buvo 803 laikraščiai, kurių 
cirkuliacija siekė 2,661,000. Da
bar yra 4,903 laikraščiai, su 
1,500,000 cirkuliacija. Maskvos 
laikraščiai, ypač Pravda ir Iz- 
vestija yra gerai redaguojami, 
bet daugelis provincijos laik
raščių yra labai menki. Jie yra 
leidžiami amatorių ir jų cirku
liacija kartis siekia tik 300. ;

I>adkraščtiai pirmiau buvo 
nemokami, bet dabar kainuo
ja nuo 6DO,000 iki 1,(XX),000 
rub. už numerį. Redaktoriai 
reikalauja didesnes algos ir 
daugiau laisvės.

Didžiuma laikraščių duoda 
didelį deficitą, kuris yra paden
giamas valdžios subsidijomis. 
Redaktoriai labai menkai ap
mokami, bet turi dirbti labai 
ilgas valandas. Redaktoriai 
tankiai skiriami visai jauni 
žmonės, mažai išmanantys ir 
todėl norima kurti dabar žur
nalistikos mokyklą.

Redaktoriai reikalauja dides
nės kritikos laisvės. “Redakto
riai nereikalauja laisvės politi- 
niems svarstymams, be jie no
ri laisvės kritikuoti ekonominį 
vystymąsi,” sakė žymiausias 
laikraštininkas Belikov. “Mes 
turime turėti laisvę kritikuoti. 
Tokios pastangos tečiaus reika
lauja didelės drąsos.” Lai dė
lei to, kad daugelis korespon
dentų liko nubausta už pasaky
mą nepatinkančios komunis
tų galvoms tiesos.

70 lavonų palaidojo
DAWS0N, N. M., vasario 

12. — 70 lavęnų išimtų iš Phe- 
Ips-Dodge Co. anglių kasyklos 
jau tapo palaidoto. Bet kasyklo
je dar tebėra 50 lavonų, prie 
kurių dar neįstengiama t priei
ti. Po 50 žmonių ant karto dir
ba paskubomis, kad kuogrei- 
čiausia prisikasus prie žuvu
siųjų angliakasių.

Boikotuoja franeuzus
ESSENAS, vas 12. — Pran

cūzų tankoms tapo įsakyta vyk
ti į Herne, netoli Bochnm, kur 
vokiečiai organizuoją genera
linį streiką. /

Boikotas prieš franeuzus, 
kurie užėmė Herne/ pereitą sa
vaitę, prasidėjo ŠMtadfeny ir 
plečiasi visame distrikte. Net 
vokiečiai policistai atsįsakė ei
ti savo pareigas,

Uždraudė gabenti Vokieti
jon prekes

Sustabdė gabenimą visų gami
nių iš Ruhr distrikto į Vo
kietiją.

PARYŽIUS, vas. 12.— Fran
cuos valdžiai tapo pranešta mi- 
litariniu telefonu iš Duessel- 
dorf 1 vai. nakties, kad tapo 
uždėtas naujas embargo, drau
džiantis eksportuoti visokius 
išdirbinius iš Ruhr distrikto. 
Embargo pradėjo veikti nuo 
pereito vidurnakčio. Trys 
traukiniai su plieno išdrbiniais, 
važiavę į Hamburgą tapo su
laikyti Dortmunde; du trauki
niai su geležinkelių reikmeni
mis Balkanų šalims taipjau 
tapo sulaikyti.

G NUTROŠKO NUO GASO.

PITMAN, N. J., vasario 12. 
— šąučiaus P. Pocci šeimina iš 
6 žmonių nutreško nuo gaso, 
kuris įėjo į namą pratrukus 
didžiąjai pervadai. Daug kitų 
žmonių pritroško, bet juos pa
sisekė išgelbėti.

Nušovė Airijos ministerio . • 
tėvą.

DUBLINAS, vasario 12. — 
Dr. Thomas O’Higgins iš Ma- 
ryborough, koroneris ir tėvas 
Airijos vidaus reikalų ministe
rio Kevin O’Higgins, lapo res
publikonų šiandie nušautas. 
Užmuštasis taipjau yra švoge- 
ris Airijos generalgubernato
riaus Timo'thy Healy.

Sukilėliai atmušė Brazilijos kar 
riuomenę.

BUENOS A1BKS, vasario 12 
dieną. - Iš Porto Alegro pra
nešama, kad Brazilijos kariuo
menė liko sumušta sukilėlių 
mušyj lies Nonchay, kuriame 
200 valdžios kareivių liko už
mušta.

CHICAGO. — Mažame na
muke prie upės lies 143 ir 
Vincennes Avė., kur jis gyveno 
vienas su šimtu vištų, gaisre 
žuvo Harvey V. Zadrozny, 38 
melų m. Vištos irgi sudegė. 
Priežasties gaisro nežinoma.
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Priminimas
* t

Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 
Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

i. : “

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

. , , c

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

b ,,,,,....      —

-Vokietija vėl protestuoja
WASHINGTON, vas. 12. — 

Vokietijos valdžia užprotestavo 
prieš naujus francųzų užgrie
bimus Vokietijos teriterfjos. 
Nauja Vokietijos protesto no
ta yra gauta. Ji sako, kad 
Francijos žygis yra prievar

ta prieš Vokietiją, naudojanties 
tuo, kad Vokietija yra begink
lė.

8,000 angliakasių be. 
darbo

LANSb'ORD, Pa., vasario 12. 
— 8,000 darbininkų liko be 

darbo delei paskelbimo genera
linio stęriko antracito anglia
kasių, kurie dirbo Lehigh Val- 
ley Coal and Navigation kom
panijai Panther Creek kolny.

5 žmonės sudegė
INDIANA, ra., vasario 12.—' 

Andrew Polaceka ir 1 jo vaikai 
sudegė gaisre, kuris sunaikino 
jų namą. Jo pati irgi labai ^ap
degė, bet ją išgelbėta gyvą ir 
kada nuvežta į ligonbutų, ji už 
kelių valandų pagimdė dukterį. 
Abidvi išliksiu gyvos. Priežas
ties gatisro nežinoma.

CHICAGO. - Union stoty 
suviniotame į laikraščius pa
kinkė, kuris stoty išbuvo nuo 
sausio 4 d. rasta lavonas 3 mė
nesių kūdikio. Apie kakliuką 
buvo kietai užrišta nosinė, tur
būt kad vaiką pasmaugus.

CHICAGO. Niek Jahnick 
iš Bluc Island pasimirė vietos 
ligoninėj. Jį pašovė vakar Mrs. 
Johanna Kopreska, 42. m. Ją 
areštuota, bet mažai ką iš jos 
sužinota. Ji tvirtina, kad jis 
bandęs įeiti į jos namą ir ji šo
vusi. ,

šiandie — veikiausia lietus; 
maža permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:50 valandą; lei
džiasi 5:10 v. Mėnuo teka 5:15 
valandą ryte.
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NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
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Mrs. Butkienės 
niežėjimai ir skausmai

Pranyko po vartojimui 
Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound.

W. Philadelphia, Pa. — “Kuomet aš 
valiau stubą pereitą balandžio mėne

sį. aš tur būt pa
trukau ar kas ki
tas pasidarė, nes 
vėliau aš turėjau 
skausmus ir niežė
jimus visuomet ir 
jaučiuosi labai blo
gai. Aš negaliu 
nei savo stubos ap
valyti ir negaliu 
panešti ir mažos 
beskės groserio iš 

_____ krautuvės arba ne
galiu nueiti 4 arba 5 skverus, kad rte- 
gaučiau didžiausių skaudėjimų į strė
nas . Aš atlankiau savo draugę iMt. 
Holly, N. J., ir ji sako man, Mrs. 
Butler, kodėl jus nevartojate Lydia E. 
Piųkham’s Vegetable Compound ? Ma
rio vyras sako, kad jam tos gyduolės 
labai pagelbėjo nuo jo visokių nenva- 
lonumų. Patarė vartoti jas. Taigi 
aš pradėjau vaitoti jas ir jos teikia 
man daug gero. Kuomet aš jaučiuosi 
sunki ir nemaloni, jos visuomet sutei
kia man daug pasitprinimo. Aš galiu 
dirbti savo darbą su m-aldniiniu ir aš 
einu riebyn ir storyn. Aš ir dabar 
vartoju Vegetable Compound ir Ldvor 
Pilės ir aš taipgi vartoju Lydia E. 
Pinkham’s Sanative. VVash.” — Mrs. 
Charles Butler, 1233 S. Hanson St. 
W. Phila., Pa.

Rašykite Lydia E. Pinkliam Medi- 
cino Co., Lynn, Mass. ir gausite dykai » 
vieną kopiją Lydia 'E. Pinkhnms Pri- 
vatišką Nurodymų Knygą “Ailments 
of Women”.

AR JUS ŽINOTE KAI)

Sportas IJetuvoj pradeda įeiti j pap
rotį? Lietuvių » Fiziškos Kultūros 
Draugija dabar nesęnai' liko suorgani
zuota ir dabar visokie valdininkai ima 
dalyvumą sporte. Lošimas Tennis ir 
Foot-Ball yra jų labai mėgiami. Ar 
jus žinte, kad Helmar cigaretai yra 
padaryti iš gryno turkiško tabako ir 
yra pardavinėjami prieinama kaina?

h

PUIKUS UZGAVENip BALIUS
Rengia 

Atgimtis Lietuviu Tautos Draugija 
Antradienio vakare, Vasario-Feb. 13,1923 

Lietuviu Tautines Bažnyčios svet.
35 St.ir Union Avenue, Chicago, III.

' Pradžia 6 vai. vakare. -
Kviečia Komitetas.

RUSŲ DIDŽIOJI OPERA
Auditorium Teatre. Keturias savaites, Prasidės Vasario 19 d. Pirma savaitė 
Panedėly, vasario 19: Čaikovskio “PJKOVAJA DAMA”, su Mashir Bourskay^, 
Valentinių, Osipova, Daniloff. Panteleeff, Radeeff; Konduktorius FuerSt. 
Utarnin«*>>Moussorgskio “BORIS GOUNOFF”. su CHAPLIN, Panteleeff 
Dneproff, Svetloff, Tulchinoff. Pasvolskaya, Mirovitch; Konduktorius Fiveis- 
ky, Seredoje. Dargomyszko “RUSALKA”, su Mashir, Valentinova, Busanov- 
sky, Karlish, Hrjanovsky:, Konduktorius Vasilieff. Ketverge, Moussorgskio 
“BORIS GODUNOFF” su CHALIAPIN ir kiti tie patįs artistai. PėtnyČioj, 
“CARMEN”. Bourskaya, Mashir, Daniloff, Tulchinoff: Konduktorius Vasileff. 
Subatoj dieną, “BORIS GODUNOFF”, su CHALIĄPIN ir kiti tie patįs artis
tai. Sukatos vakare, Rimsky-Korsakoff “CZARS BRIDE”, su Kazanskaya, 
Pasvolskaya. Panteleeff, Busanovsky, Karlash: Konduktorius Fiveisky. Nedė
lios vakare “THE JEWESS” su Gusieva, Ivanovą. BusaniAvsky, Svetloff, 
Hrjanovvsky, Tulchinoff: Konduktorius Vasilieff.
Kuomet Chaliapinas dalyvaus kainos sekamos: Žemutinis floras $6.60. Balko
nas, $4.40, $3.30, $2.75 ir $2.20. Pirma galerija, $2.20 ir $1.65: Antra 
galerija, $1.65. ir $1.10.
Kiti perstatymai: Žemutinis floras, $2.75, $2.20, $1.65 ir $1.10. Pirma gale
rija, $1.10. Antra galerija 85c.

Dar prie to reikia pridėti 10 nuošimčių karės taksų.

r

LETUVOS TRISPALVE VĖLIAVA
Kiekviename name privalo bųti Lietuvos Vėliava, o ypač 

laike Vasario 16, .šiais metais, neš tą 'dieną sukanka jubilėjus 5 
meti) nuo atgaivinimo Lietuvai neprigulmybės.

Reikalaukit Vėliavų
Lietuvos Vėliavų Turime Ketveriopų .

Vilnonę, 6 pėdų dydžio ...........    $6.00
Gražaus audeklo, 6 pėdų <įydžio ...................................... $3.75
Mažos su koteliais, 8 colių dydžio po ...................................... • 25c
5 ir puses colių dydžio su fcotukais po ...................  15c

“VIENYBĖS*’ BENDROVĖJE
Taigi paskubėkite su užsakymais
Siųsdami užsakymus prisiųskite drauge ir pinigus, tas pa

greitins gavimą vėliavos.
Perkupčiams duoddme didelį nuošimtį ir apm*okam persiun

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

l'

— Adresuokite — V

Vienybė
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Laiškas “Naujienij”
< Redakcijai

Plentų ir Vandenis Kelių
Valdyba
Kaunas, 1923 m. Saus. 17 

No. 275
Plentų ir Vandens Kelių 

Valdyba prašo gerbiamos re
dakcijos patalpinti artimiau
siam “Naujienų” nuiiiėry pri
siunčiamą į perimtą iš “Lie
tuvos Ūkininko” ir patalpintą 
“Naujienose” Nr. 287 nckurio 
“Individo” žinutę iš Utenos.

“Liet. Uk.” 46 Nr. buvo įdė
ta kokio tai “Individo” žinute 
iš Utenos, buk tai PI. ir V. K. 
Valdyba ėmusi už pravažiavi
mą plentu nuo kiekvieno veži
mo po 5 litus.

PI. ir V» K. Valdyba, imda
ma mokesčius už naudojimą
si plentais, vadovaujasi Susi
siekimo Ministerio įsakymais ir 
kt. valdžios parėdymais, taiko
mais tik į nuolat užsiimančius 
vežiojimu ir iš to uždarbiau
jančius, ir jokių priešingų tam 
savo peredymų neduodavo ir 
neduoda.

Tikrai I^įvo 2 vietines admi
nistracijas žemesnio personalo 
apsirikimai ir valdyba apie^ai 
sužinojusi tuojaus davč atatin
kamus parodymus ir nesusip
ratimą likvidavo.

Valdyba prašo “Liet. Uk.” 
redakcijos, jei jai svarbu pa
laikyti vardą rimto laikraščio, 
netalpinti nepatikrintų sensa- 
cinių žinhi, kurios erzina vi
suomenę ir apart bloga nieko 
gero neduoda.

A. Krukauskas,
Plentų ir Vandens Kelių Val

dybos Adnlinistracijos Sky
riaus Viršininkas.

PUIKIAUSIAS PASKUTINIS SUKIS
Rengia Draugystė Rožancavos Panų ir Moterų 

Utarnipke, Vasario 13 d., 1923 
Mildos svetainėj, 3142 So. Halsted St.

Pradžia 7 valandą vakare. Įžanga 35c. ypatai.
Kviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti, bu

site kiekvienas užganėdintas. Kviečia Komitetas.

Milžiniškas Jubilėjus
PENKTU METŲ SUKAKTUVIŲ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS. 

Rengia Visos Chicagos Progresyvią Dr-jy Bendras Komitetas
šiame jubilėjiniamę ap vaikščiojame apsiėmė 

dalyvauti: “Birutės” cnoras, Pirmyn Mišrus Cho
ras ir Jaunuolių Orkestras. r 
Kalbėtojai:

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

Ashland Boulevard Auditorium
Vau Buręn gat. ir Ashland Boulevard

809 W. 35th SI., Chicago 
Te!. Boulevard 0611 ir Q774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
0 ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa
rūpina visokius dokumentus. Eg
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, far- 
mų ir bizniu, ar užtraukiant mer
gišius. y

Vakarais iki 8 vai. 
1739 So. Halsted St.

Telęf. Roosevelt 8500

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą/ išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

Dieną 3Gc-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-3$c (ir taksai).

Monroe gat. arti State 
Beperatoginis Vodevilius 

ieetad., Sekmad.
Šventėmis

45 ir 22c (ir taksai), 
fteįtrt. rateliams

10c (Išskiriant šeštad., 
sekmad. ir šventes.

8 Dideli koniedinįai aktai 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal &552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Faunas ir Biznius. Skoli- 

Uia Pinigus ant pirmo morgičiaus 
\ lengvomis išlygomis.
vu- į < -...... ... . .............

UNKSMIAUSIS BALIUS
Rengiamas L. Ryt. Žvaig. Pa.silinksminiiąo ir Pašaipi Kliubo 

Užgavėnią vakare, Vasario 13-tą d., 1923-čią m.
WICKER PARK HALL, 2040-2046 W. NORTH AVĖ.

Šokiai prasidės lygiai 7:30 vai. vak. . Įžanga tiktai 35c. ypatai.
Kas atsilankys, tas*riesigailės, nes gerus laikus turės. Kviečia KOMITETAS.

Tel. Randolph 4758

’ A. A. ST.AKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St. 
Re o m 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tol.: 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

IŠKILMINGAS VAKARAS
Rengiami Dr-stes Šv. Petronėlės Jauny Merginy ir Motery

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

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

Užgavėnių Vakate, 

Antradieny, 13 Vassrio-Feb. 1923, 7:30 vai. vakare į; 'į ' ' r < f * .
Šv. Jurgio parap. svet. Auburn Avė. ir 32-ro Place

Šiųomi turime už garbę kviesti Tamstą atsilankyti į musų 
viršminetus vakarus, kuriuose turėsite puikią progą prieš pat už
gavėnes pasilinksminti ir smagiai laiką praleisti, nes bus puiki 
muzika, kokios Chicagiečiai dar nėra girdėję. Prie to bus, taipgi, 
gardus užkandžiai ir mandagus patarnavimas.

Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti.'

S. W. BANKS 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commeroe
133 W. Washington SU 

Phone Main 1308 
Chicago, UI.

KOMITETAS
——--1------r——r-

“*T

ADOLPH E.
STASULANI 
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
vKAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

Seknratfienyj, Vasario-Feb. 18, 1923 m
Pradžia 2-rą vai. po pietų

Jąu penki metai, kai Lietuva tvarkosi savarankiai. Daug kovų 
daug vargo Lietuvos liaudžiai .teko pergyventi, šiandien Lietuva yra
nepriklausoma. Bet nepriklausomybė dar nėra viskas—Lietuva turi 

' būti ne tik nepriklausoma, bet taipgi laisva, demokratinga.
šiame apvaikščiojime bus pažymėta ne tik praėjusių penk’ų me

tų Lietuvos žmonių kovos etapai, bet ir dabartinė jų kova už laisvę ir 
denvokratybę.

Mes tikimės, kad ne vienas lietuvis ar lietuve, kuriems tie dalykai 
įlipi, nepraleis progos dalyvauti apvaikščiojime.

BENDRAS«KOMITETAI

J. P. WAITCIIES
LAWYER Lietu.,. Advokatu 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096
’ Vakarai?: 10736 S. Wabasb Avė. 

z .Tel.: Pullman 6877. _
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Vntradienis, Vas. 18, 1923

Kad Gauti
r»-

Borden s Parinktą Pieną

Tik telefonuokit 
Franklin 3110

Paklauskite patarna
vimo y departamento ir 
paduokite jusųt orderį — 
tuojaus bus pradėta 
veikti. i

''fž^lBORDENS
I iš Bordenot / Fanu Ftoducts Co.of Illinois.
I Vežimo / Franklin 3110 

J

■HHSRa® 
įgegfįSitiaiiilį

Čionai Pradžia
Mėsa, kurią Jus perkate neima savo 

pradžią pakaunėse.
Užpakalyj tų pakaunių ir stock yar- 

dų yra milijonai akrų žemės pašvęstų 
auginimui galvijų ir maisto tiems gal
vijams.

Kaip tie galvijai atgabenami į turgų; 
kaip jie perkami; kokį procesą jie pe
reina pakol jie pavirsta į mėsą: ir kaip 
tas lengvai gadinantis produktas pa
puola į rankas pardavinėtojų visose 
miestuose ir miesteliuose, padaro labai 
įdomią pasakaitę.

Pagaminimas priedinių produktų ir
gi yra ne mažai įdomus.

Oda nėra tokia, kokią Jus gaunate sa- 
. vo artimiausioje krautuvėje.

Kliejus vartojamas daugelio dirbtu- 
vių^r pabrikų.

Nors mes ir nešiojame vilnonius^ru- 
bus, bet vilnos turi mažą vertę preš tai, 
kaip jos yra tinkamai prirengtos.

Kaip Swift & Company prirengia mė
są ir įdomiai pagamina priedinius pro
duktus pasakyta naujoj.

Swift & Co. 1923 metinėj knygoj 
(Kopija gaunama veltui) 

Adresas: Swift & Company, 
Public Relations Dept.

U. S. Yards..................,.........  Chicago

SWIFT & COMPANY

Gerai žinoma organizacija, kurią valdo daugiaus 
kaip 45,000 šėrininkų.

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo. » ,

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

:.F-

Busto Telefonas 
Armitage 3209DR. h. A. BROAD 

V»URMrESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

bažnytėlėje
giesmelės.

moterėles

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Poteriai už prezidentą.
Keturvalakiai, Vilkaviškio ap- 

skr. [‘T>. Uk.”]. Tik ir paki- 
rėjo musų juodžemiuose šime- 
to žiema. Nors vasarą gerai, 
kad auga kviečiai ir miežiai, 
bet tokioje žiemoje, kaip šį
met, tai nors ir besėdėk grįčio- 
je. Iškelsi kur nors koją, tai 
jau ir išsipurvinai visas. O vis
gi šen ten išeiti norisi. Netu
rėdami didesnių gyvenimo 
centrų, mes privalome savo 
bažnytkaimį laikyti tuoini 
centru. Kad ir purvynas, vis
gi neiškenčiame tenai nenu- 
bridę, ar tai pasimelsti bažny
tėlei, ar tai,ką nors sužinoti iš 
politikos arba su kuo nors su
sieiti. šįmet mus 
nutilo lietuviškos
Del giesmelių tai nežinia kas 
geriau, ar neapdirbtas giesmi
ninkų giedojimas lietuviškai, 
ar šiek tiek vargonininko ap
dirbtas lotyniškai, bet į vietą 
lietuviškų giesmelių įvesta ta* 
po naujas dalykas: - poteriai už 
prezidentą. Net ir 
girdėt rugoja, kad, girdi, kaip 
'atpratom už carą melstis, Irti 
dabar taip nesmagu vėl įprast. 
Kiti, išėję iš bažnyčios, girdė
jau kalbasi ir spėlioja, kodėl 
už jį reikia poteriauti, nes kle
bonas nepaaiškinęs ar dvasios 
šv. išprašyti, jei trūksta, ar 
sveikatos, jei menkos, ar ko 
kito. O jau tie mitingai musų 
bažnytėlėje, tai vienas nesma
gumas. Nubrisi žmogus per 
purvyną, kad pasimelsti, ar 
Dievo žodžio paklausyti, o čia 
štai tau ir pleškina iš sakyklos 
apie politikų. Jau mes iš at- 
mintiesSšmokom, kaip pote
rį tuos gyrimus kr. demokratų 
partijos ir peikimus kitų parti
jų. Stačiai parėjęs žmogus iš 
bažnytSlės sapnuoji užmigęs, 
rodos matui, kad kr. demokra
tai dori, prakilnus ir šventi 
žmonės, o kitų partijų, tai tik 
vagys, plėšikai, įpiktadah’iai'. 
Bet, kad pabudęs to skirtumo 
nepastebėsi, tai nenorėsi nė 
klausyti tų jų pasakojimų. 
Kyla klausimas, kode! kunigai 
dabar taip griebėsi bažnyčiose 
mitinguoti? Ugi lodei, kad jų 
palaimintas blokas 
teisėtai įstūmė į 
savo žmogų, tai 
išdirbti žmonių
Kunigų gi nuomone,- bažnyčia 
tinkamiausia tam vieta. čia 
nieks uepiiioštarauja, kuniįgb 
žodžiams žmonelės tiki, tai ap- 
vilkai jį, kaip būdavo carą, ka
žin kokiu dieviškumu, ktfd jis 
nuo Dievo atsiųstas ir pabaig
ta. Visi jaiYi^ pritars ir nieks 
neišdręs jį papeikti arba . ką 
nors prieš jį pasakyti. Bet tie 
“bedieviai” ir čia stoja sker-

Seime ne- 
prėzMentus 
reikia jam 
pritarimas.

FRENGH
jf NewYorkH Httti Plymouth, 

Havre-Paris
Jūrėmis visa kelionė į Lietu
vą iria jos, garlaiviais: 1
ROU3SILLON vas. 22 <
PARIS ...................... kovo 7 i
CHICAGO ...................kovo 8 (
FRANCE ...................kovo 14 (

Puikiausia sutvarkymas —- ,
kambariai dviem, keturiems i
ir šešiems žmonėms. Valgo- .
mas kambarys, rūkomas, ba
ras, barbernė, atdaras paden
gtas viršus, puikiausia pran
cūziškas valgis, vynas ir alus 
teikiama veltui, muzika, šo
kiai. Tik Amerikos ar Lietu, 
vos pasui prancūzų vizos ne
reikia. Visais reikalais kreip 
kitėa prie vietos French Li $ 
ne agento, arba j kompani $ 
jos ofisą, 19 State St„ New $ 
York City.—Chicagos ofisas.

133 N. Dearborn St. 4

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antri} geredą.

Paikiai įrengta trečio* 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

, dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Del ei'platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
Nortk German Lloyd 
Geo. W. Clais«eniui 
100 N. La Šalie StM 

.Chicago, 111.

NAUJIENOS, Chica'gS, UI
*—<•-

sai kelio. Skleidžia visur ži
nias, kad ne Dievas mums 
prezidentą atsiuntė, bet palai
mintas kr. demokratų blokas 
neteisėtai išrinko. Ą

—Keturvalakietis.

SU- 
ru- 
kur

Iš Vilniaus
Naujas vienuolynas.

Vilniaus lenkai rengiasi 
grąž i n t i Pranciškonams
mus ties Trakų gatve, 
dabar yra miesto Archyvas, 
tai Archyvo direktorius j V. 
Stvdniekis siūlo perkelti ar
chyvų į Bazilionų niūrus, kur 
dabar yra gudų gimnazija,'se
minarija ir kitos švietimo 

tautinės 
o gal ir 
p. Stud-

įstaigos butų išktdtos, 
pranyktų. To ir nori 
niekis.

Užpuolimai.
Du kareiviai sausio 1 <1. 

mirtinai peiliais subadė du ra
miai einančiu gyventoju.

Vieną einantį gatve pilietį 
užpuolė trys berniukai. Vienas 
jų, ištraukęs revolverį, parei
kalavo pinigų. Užpul tasai su
spėjo ištraukti užpuolikui iš 
rankų revolverį, maži užpuo
likai tuoj pabėgo. (E.)

I LIETUVĄ 
White Star Line 

New York į Cherbourg ir Southampton 
Majestic kov. 10; kov. 31; bal. 21 

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

American Line 
New York į l’lymouth, Cherbourg, 

Hamburg.
•Mongolia vas. 22; *Manchuria kov. 15 

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

Red Star Line
Plymouth-Cherboųrg-Antwerp 

Samland vas. 17 Kroonland kovo 3 
Lapland vas. 24 Zeeland kovo 22 

Ne\v York — Hamburg — Danzig 
Gothland (3 klesa) ............... kovo 28

Geras maistas. Uždaromi kamba-* 
riai. Didelės viešos erčios. Prieina
mos kelionės kainos jūsų draugams 
važiuojantiems j Ameriką.

PASAŽIERIU SĘYRIUJE, 
14 N. Dearborn Sti Chicago, III.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTA® 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

ryto; 
M

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

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

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

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

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS• I

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

3261 S’o. Halsted St Chisago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, 111.

• AR JUS ŽINOTE KAD

Kiekveinas lietuvis kuris yra gimęs 
tarpe 1696 ir 1801, įskaitant, yra pri
verstas stoti į lietuvių armiją kuomet 
jis sugrįžta Lietuvon? Visi lietuviai 
kurie tarnavo, kitų šalių armijoj kai
po komisijonieriai aficieriai, kuomet 
jie grįžta Lietuvon yra paimami J lie
tuvių armiją. Ar jus žinote, kad 
Helmar Turkiški Cigaretai duoda jums j 
tinkamą patarnavimą ir gerumą. ,

Novak & Company
Real Estate - Paskolos - Apdrauda

PINIGŲ SIUNTIMAS 
Laivakortes — Kontraktai

Viešo Notaro Patarnavimas
Praneša, kad

P-NAS FRANK JOGMINAS
Tapo priimtas firmon partneriu.

Mes taipgi pardavinėjame akcijas Major Engineering korporacijos 
(Ine.), fabrikuojančios pagarsėjusį

GERESNI METALU DIDELI PINIGŲ DARYTOJĄ 
viena ketvirta dalis svorio plieno, teeiaus tokio jau tvirtumo, nerudy- 
ja ir nepajuosta, visai nebijo rukščių ir jau dabar turi plačią nnką. 
šitos akcijos yra skaitomos labai saugiu investmentu ir turėtų būti 
pelningiausiomis.
* P-N AŠ FRANK JOGMINAS
pats dalininkas yra įgaliotas pardavinėti akcijas. Jo greitas iškilimas 
j augštybę ir turtus kuotikriausiai rodo, kad jis visuomet žino, ką jis 
daro ir jis padaro kaip reikiant. Jis turėjo pasisekimo gyvenime ir 

.kuomet jis prašo jus įvestinti pas jį ir per musų firmą, tai jis gei
džia tikf kad ir

TAMSTA BUTUM SĖKMINGAS
Šią savaitę mes siūlom:
Namelį 5 kambariais, 11607 Princeton Avė. Cimento pamatas, elektros 
šviesa, gatvė išgręsta ir apmokėta. Kaina šitą mėnesį $4700 — Į mo
kėt $1000 — likusius kaip randą
Bizniavus lotas prie Michigan Avė. 99 pėdų per 125 — geras aparta
mentui ir krautuvė reikalinga Šitoj apylinkėj. Kaina $300 pryšaki- 
nei pėdai.
Būstinis lotas 125 per 125, gera vieta, arti West Pullm-ano Parko, 2 
blokai nuo L C. stoties. Bargenas po $21 pryšakinei pėdai.
6% Pirmas Morgičius parduodamo nuo $500 — augštyn. Garantuotas 
ant Roselando nuosavybes.

NOVAK AND COMPANY
' 10805 Michigan Avė. Tel. Pullman 0019

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. Campau Avė.

DETROIT, M4CH.

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tel. Market 6234, Market 4526

DR. A. MflNTVtD
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

DR. M. T. STRIK0L1S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vhl. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263

Telephone Yards 5032

DR. M. STDNflCtl
CHICAGO, ILL. i 

VALANDOS: Nuo t iki 11 ryti) ir 
nuo 5 iki t vakaro 

Nedėliomis ofisas yra 
uždarytai

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

8281 Sonth Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

DETROIT, MCH1GAN
West 1394 x Heml. 6678

WM. J.^STOLL CO., 
J. BalchiiMnas pagelbininkas 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., • 9509 Cardoni
Detroijt, Michl

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
iš

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

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

Tel. Canal 2118

. DR. A, L YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

faktinis Tet; Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat.
Telefonas Yards 1119

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
jų; ilgai 

praktika
vusi Penn- 

silvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
prie gim
dymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
) 8110 arba 0375

Telefonai: < . .. ~ ,I Makt) Drexel 950 
v Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL 
l^raktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois. 1
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

_dos ryte iki 1 vai. po piet. , 
Telefonas Drexel 2880

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

WAITHIEWICZ
(Banienė)

Akušerka
3113 S. Halsted st 
Tel. Blvd. 3138

Per 15 m«tų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 

tyrimo. Pasek-

teikiu 
prižiu- 
Duodu

aingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
rejimą. 
patarimus 
Lerims irir 
noms veltui.

mo-
mergl-

Or. Maurice Kabo
(GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Apstink?

©R. MARYA 
DOWIAT—SASS

5208fW. Harrison St.

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

Rezidencijos tel. Van Burėn 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydjtyojas ir Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vynfkų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

OptoaotrM
T«L pOU Irvard «M7 

4640 8. AahUnd Avė 
Kampu 47-tu tat. 

S-roa lobu.

\\ _
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Pirmą kartą Chicagos isto
rijoje toks apvaikščiojimas

nedfel dienius, 
drovi, 1789 So.

unc mano, jog gm 
irdytbjų tikėjimų yn

Suvertė mėiiuo šešėlius ant kalno, 
Kad lapuos girgždėtų nakčia. 
Ir niažhs takelis, ir mažas krislelis 

girgždėdamas skamba pasauliui.

Baimė ir 
vergiškumas

^ŠVIESOS” APAŠTALAS
nė teisė

■charakte-
Vokietijos

Ir rodos maldautum priklupdains 
pa^kardėj, pakrantėj,

Kad viesulą gėlų nuplhut,
Kad meilę, tikėjimų tavą;
Kad visų su širdžia išrauti

Aš sėdėjau ant augšto 
to ir piešiau jurų etiudų, 
rasti toks žalias tonas, apie

GARSINKITIES NAUJIENOSE
rankos: — jus nepaprasta 
Atleiskite, kad aš taip Jiesiai 
tvarkiai kalbu, f 
noriu pasakyt 
taip sunku tai išreikšti 
te į mane 
kingas ir naivus? Ar ne?

ra varomos, 
pat gerai ir 
raštus.”

NAUJIENOS
ta«k«w>laa Daily Nav«

Lelijos* žarijos, sapnai mėnesienos, 
Sudegintos viltys, užuomaršos dienos 
Ir dieyo rūstybė nakčia!

“Darbininke” skaitome štai 
kokių “Dr.” Maliausko patari- 

katalikains:

Ir girgžda šešėliai, kaip užmirštos gėlės 
Kaip šaukias priglaust, neapleist!
Sapnai mėnesienos, mcilautinės gėlės...
Lyg kaž kas iš kapo staiga atsikėlęs 
Ilaudoja maldaudavus atleist...

KOKIO IŠGANYMO LAUKIA 
VOKIEČIAI.

* Gužučiui, Gr. Rapids. — Vi
sa tai gali būt tiesa, bet skelbti 
viešai laikrašty negalima.' Kaip 
galėtum teisme tatai įrodyti?

umu 
sten

širdis skausmingai ilgėjosi 
ir visas pasaulis man atrodė fantastingas 
irs baisus.

Sugrįžau namo dvyliktų valandų. Ant 
slenksčio mane pasitiko senutės, ir per
tariamos viena antrų paslaptingai prane
šė, kad manęs laukianti dama, širdis ma
no nupuolė. X .>

Koks geistas buvo tas pasimatymas! 
Mes buvome taip tylus. Mes bučiavome 
vienas antrų kaip klejonėje, kaip sapne. 
Ir dabar man kartais rodosi, kad nieko ne
buvo, kad Kctevani nebuvo atėjusi pas

šio kataliko yra priedermė 
apšviesti savo brolius, įro
dyti, jiems paslėptųsias prie
šo neteisybes, išaiškinti, kad 
popiera yra kantri, ji nepro
testuoja, ar ant jos rašyk 
tiesų, ar melagystę, ar dorų, 
ar bjauriausias šlykštynes, 

o spaustuvės mašinos, elekt- 
atspaudžia taip 
gerus ir blogus

vėjo būrys žvejų ir moterų ir girdėjote! 
neaiškus garsai.

Drobovskis susipurlė ir kažin ką ne
aiškiai sumurmėjęs skubiai nuėjo atgal

Aš priėjau prie minios. Ant kranto 
gulėjo Kctevani lavonas. Aš pamačiau 
pluoštų rudų plaukų pakaušy, liniją kaklo 
ir rankų, švelnių ir laibų. Drabužiai buvo 
apsisupę jurų žole.

(GALAS)

nai
ma

Ne... Ne, — atsakė 
savo nesuprantamas

opozici- 
juodąjį klerikalizmą 
didėti, 
šaukia

17M 8ontb Hahted Street 
Chicago, III,

Telephono Roosevelt S50t

Bet ji, kad Nįr 7 siūlydama 
Santarvei savo pągelbą at- 
steigtLdbs^ ^utorittetą, Klai- 
pėdos krašte/ jjeis, žinoma, 
prieš klaipėdiečiai siekimų 
susijungti su Lietuva. '

Bet ar Klaipėdos krašto 
žmonės turi teisės tik šitiek 
laukti iš Lietuvos: tik tiek, 
kad Lietuva nesipriešins jų 
tautinėms aspiracijoms? Ar 
tik tuo jie turi save ramin
ti, kad Lietuvos valdžia, 
nors, iš baimės prieš Santar
vę ir žadėdama padėt jai, 
vis dėlto simpatizuoja jiems, 
o ne jų priešams?

* Mes esame tvirtai įsitiki
nę, kad Lietuvos visuomenė 
ir lietuviai Amerikoje mano 
visai kitaip. Jie mano, kad 
klaipėdiečiai turi teisės rei
kalauti iš Lietuvos ne. tiktai 
simpatijos, bet ir aktingos 
paramos; ir jie gali tik su 
pasipiktinimu ^iurėt į tai, 
kaip Lietuvos valdžia sten
giasi pilotiškai nuplauti savo 
rankas ir šliaužioja ant pil
vo prieš Mažosios Lietuvos 
skriaudikus.

Kam Lietuvos valdžia me
luoja/ sakydama, kad San
tarvė pripažįsta lietuvių as
piracijas? - Kam ji pasakoja 
nebūtus dalykus, buk ji esan- 
tp^užinteresuota” Santarvės 
autoriteto atsteigimu (dagi 
kuogreičiausiu!) Klaipėdos 
krašte? Kam ji veidmai
niauja viso pasaulio akyse?

Jeigu ji yra taip ištižusi, 
jogei neturi drąsos stačiai ir 
atvirai pareikšti tų, ką ma
no apie klaipėdiečių kovų 
visa lietuvių visuomenė, tai 
ji turėtų bent susilaikyti nuo 
vergiško pagelbos siūlymo 
kovotojų priešams!

—Ak, duokite man savo lupas! — 
prašnabždėjau aš.

—Nereikia! Nereikia, — tarė ji silp- 
mane stumdama ir pusiau ęraverda- 
savo burnų. ' .
Aš apkabinau jų ir ėmiau bučiuoti.
Paskui, gulėdamas ant žolės ties jos 

kojomis kalbėjau spausdamas jos pirštus: 
—Jus taip aiškiai ncnaturalŠ, kad tai 

jau nustoja būti falšyvu. Jus atvirai sako
te netiesa ir nenorite, kad jums tikėtų.

“Dabar visur galima iš
girsti nemalonių žodžių Ang
lijos .adresu. Pirma to nie- 
kuoimk nebūdavo. Nepasi
tenkinama Anglija no todėl, 
kad ji nedaro intervencijos. 
Nė vienas rimtas vokietis 
nelaukia, kad Anglija stos 
griežtou kovon' prieš, savo 
buvusiųjų sąjungininkę. Te- 
čiaus vokiečiai yra tos nuo
monės, jog Susidariusi padė
tis yra pavojinga tiek Vok i os
tijai, tiek Francijai ir išvi
so Europai. Anglija, vokie
čių manymu, turėtų prisi
imti nors tarpininkavimų ir 
dėti pastangų, kad kas die
nų didėjantis pavojus butų 
pašalintas.”

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, III., undar the Bet of 
March 2nd. 1879.

—Aš pakliudžiau jums? 
ji bailiai ir gėdingai. *

—»Ne, nb, — sumurmėjau, sayim ne
patenkintas, kad nebegalėsiu baigti piešti 
etiudą.

Kctevani atsisėdo ant žolės ir apsi
kabino kelius rankomis.

AK. žvilgterėjau į jų ir manyje vėl 
gimė tas aštrus, neramus ir .saldus jaus
mas, kurį aš jaučiau, kai pirmų kartų pa-

priklauso ktin 
“Dr.” Maliauskui, kuris ame 
rikiečiams yra gerai žinomas 
Kai tas “šviesos ir tiesos” apaš
talas redagavo “Draugą,” tai 
Amerikoje turbūt nebuvo ki

to laikraščio, kuris savo šlykš
tumu, šmeižtais ir melais bu

tų .galėjęs konkuruoti su 
“.Draugu.” Dabar 
ja prieš 
pradeda 
liauskas 
kunigus, 
sius.” Esą tikėjimo priešai yra 
taip jau pavojingi, kaip ir tie 
žmones, kurie nori orų už
nuodyti. Tuo savo nesąmonių 
gu palyginimu kun. Makaus
kas ištikrųjų įrodė, jog popiė- 
ra yra kantri ir neprotestuoja,, 
kad ant jos visokių niekų yra 
rašoma.

pastangų, 
kad įrodžius žmonėms pa-

bonai skelbs iš 
“Draugas” savo 
ir apvaikščiojimai 
romi kolonijomis, 
sakau, kad dar pirmų kartų 
klerikalai gauna tokį stiprų 
niūkų, kokio jie niekados be
sitikėjo gauti. Man čia prisime
na šitoks dalykėlis praeities. 
Buvusios ‘Lietuvos” redak
torius, žinomas tautininkas 
Balutis kartą po negudrių de
rybų tautininkų su klerikalais 
pasakė: “Klerikalai metė 
mums piratinę; nors tai reiš
kia pašaukimą dvikovon, bet 
mes paėmę tą ^pirštinę tylėsi
me ir ją sau pasilaikysime.” 
Šiandien progresyvioji visuo
menė tą pirštinę metė atgal 
ponams klerikalams.

Ir toks žingsnis yra pažy
mėtinas. Ir jis negali pasibaig
ti su šiuo apvaikščiojimų. Rei
kia tų patį pasiryžimą, tą pa
čių energijų palaikyti ir vysty
ti. Atėjus rinkimams Lietuvo
je panaudoti visų energijų te
mimui progresyviųjų srovių, it 
tuomet klerkalų siautimui bus 
padarytas galas. Jie grius taip, 
kad nespės nei apsidąiryti. Tuo 
tarpu nepamirškime, kad jie 
nesnaudžia, kad jie dirba, pi
na tinklus; jie turi tam spe
cialius darbininkus. ' Turime 
budėti ir kovoti su dvasios en
gėjais ir auklėti žmones tinka
mus draugijai-visuomenei. Pta- 
ždia gera. —Raganius.

Subacrijptioa
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.40 per year in Chicago.

8c- per copy.

—Nereikia, nereikia, Neik 
ždėjau aš.

Bet ji išėjo.
Aš neužmigau tų naktį. Rytą, kada 

pagalios ėmiau snausti, mane išbudino 
barškinimais į duris.

—Tuojau, tuojau! — sušukau aš, at
sikeldamas ir skubiai rodydamasis.

Įėjo Drobovskis. Jis buvo išbalęs. Jo 
rankos drebėjo. Matyt* buvo, kad jis taip
gi nemiegojo visų naktį.

—Aš nežinau, kodėl aš atėjau pas jus, 
— tarė jis, spausdamas rankas prie kru
tinės. — Bet vistiek pat. — Man dabar 
nebegėdu. Jeigu jos nėra pas jus, reiškia, 
aš atspėjau. Viskas pabaigta.

Jis užsidengė veidų lankomis.
—Eikime ant krantų, kur stovi val

tys. Aš kartų mačiau jų ten, kada buvo 
audra, — tariau, nujausdamas negera.

Kada priėjome prie kranto, ten slo-

“Desperacija akstiną vai
dentuvę ir sukuria neįmano
mų vilčių. Kartų vokiečiai 
laukė išganymo iš Ameri
kos. Paskui anglų-francuzų 
nesusipratimai ^užžiebė vil
ties pagerinti Vokietijos po
zicijų. Dabar kreipiama akys 
į bolševizmų: Rusijos sovie
tų valdžia daug griežčiau 
protestavo prieš Ruhr srities 
okupavimų, negu skriau
džiamosios Vokietijos Val
džia'. To pakako sukėlimui 
didžiausio entuziazmo vidu
rinėje klasėje, kuri savo 
vaizduotėje lAato raudonų
jų armijų maršuojant vokie
čiams padėti. Chimera amu
nicijos traukinių, kurie buk 
eina iš Rusijos, dar labiau 
3a nacionalistinių bol- 

širdis.
pačiu laiku laikraš- 

the Faline’ skelbia, 
va rijos fašistų vadas, 
artinasi int Bėrimą. 

Tatai sukelia žmonėse gan
dų, jog senai skelbiamas 

side-

—iDelko naivus? 
ji, įsmeigusi į mane 
akis.

—Jus veikiate į
kas tai yra? Ar tik’ neįsimylėjęs a& jus? 
Ne, ne... Aš nežinau. Aš f tai -netikru. Juk 
štai aš prisipažįstu jums: man nlesinorė- 
jo atsitraukti nuo darbo, kada jus atėjote. 
Ir aš nemąsčiau apie jus. O dabar, jeigu 
jus nueitumei, aš jausčiaus' visai nelai
mingas.

Kctevani tykiai ir džiaugsmingai nu-

dėties rimtumų. Ji yra pa
siryžusi išleisti atatinkamų 
■patvarlcyraij, kuriais Imtų 
draudžiama girtybe ir šo
kiai, tęsiantys ištisomis nak
timis., Ištikrųjų tokie suvar
žymai yra reikalingi, nes, 
sakysime, Bortine pajsilinks- 
minipio vietose šokama ir 
geriama.nuo suotemos iki 
brėkštančio ryto..- Yra vilties, 
kad patvarkymai uždaryti 
pasilinksminimo vietas. 11 
vai. vak. šieš tiek prablai
vins žmones, kurie despera
cijos apimti aikvoja kaip sa
vo turtų, taip ir -Savo sveika-

“()ro nuodijimo,” t. y.\skie
pijimo klerikalizmo diegų ^pri
vilegija, žinoma, paliekama 
Lietuvos juodajai* armijai, ku
ri siCkiasi paimti mokyklas sa
vo kontrolei). Tokio dalyko, 
kai sąžinės ir nuomonių laisvę, 
jėzuitai nepripažįsta. O prie ko 
veda klerikalinė diktatūra, kuo- 
geriausia .parodo dabartinė Lie
tuvos situacija, kur 
to prezidento, nė tikros vai 
džios nėra.

Liet. Informacjios Biuras 
praneša, kad vasario 9 d. 
Lietuvos vyriausybė atsakė į 
Santarvės ultimatumų. At
sakymo turinys esąs toks: '

“Klaipėdos įvykiai ne 
vyriausybės iššaukti. Juos 
išprovokavo klatfsimo ati
dėliojimas ir administra
cijos netobulumas, neatsi
žvelgimas daugumos im 
teresų. Judėjimas tauti
nis. Savanorius sienoje su
laikyti sunku. Vyriausy
bė negali sustabdyti aukų 
plaukimo iš viso pasaulio. 
Vyriaušybė už interesuota 
kuogreičiausiu Santarvės 
autoriteto atstatymu. Iš 
savo pusės (ji) reikalauja 
grįžti išbėgusius (iš kur? 
Red.) savanorius, dayys | 
moralės įtakos klaipėdiš
kiams susitaikinti su San
tarve, kuri pripažįsta (? 
Red.) lietuvių aspiracijas. 
Tikimasi greitai legalės pėdos krašte, 
tvarkos įvedimo

priedermė vienų kunigų. Tai 
yra ddelė klaida. Juk oras, 
kuriuo kvėpuojame, prik
lauso ne vienam kokiam 
luomui, nes juo naudojasi 
visi žmonės., Jei kas norėtų 
visų orų užnuodyti, prieš to
kį kiltų visi 
taip pat yra ir tikėjimu. 
Jis prikali ne vieniems ku
nigams, bet juo naudojasi 
visi tikintieji katalikai. Tad 
ir yra priedermė visiems 
-stoti į kovų su tikėjimo 
griovikais. Tie griovikai ko
voja su tikėjimu, ypač pla
tindami tarp žmonių viso
kias neteisybes ir tamsumų. 
Tad kiekvieno yra prieder
me gintis nuo blogo, su blo
gu kovoti ir platinti visur 
katalikiškas knygas ir laik-

orgariizacijos.
Gal kas/dar ir manytų, 

kad klerikalai turi spėkos, kad 
jie gali kų no^s ^padaryti — nie
ko panašaus! \Pavyzdžiui, aną 
ąedėldienį (sausio 4 d.) kun. 
Rumšas po mišių nuo altoriaus 
pasakė, kad, girdi, katalikų fe
deracijos seime laikytame Chi

cago je sausio 7 d. 1923 m. bu
vo 20 delegatų, tai jis, kun. 
Rumšas, geistų, kad tuoj po 
mišių visi draugijų atstovai ir 
veikėjai susirinktų bašnytinėn 
svetainei} pasitarti apie kata
likų veikimą ir kad vieton 20 
delegatų atsilankytų 200. Na, 
ir kas gi išėjo? Nuo draugijų 
nei vieno delegato. Atsilankė 
tik “apaštalai 
jau ruošiasi į amžinatilsį ke
letas seniukų. Bumšas susirū
pinęs klausia ką čia padarius, 
kad ‘‘‘bedieviai” neturėtų pa
sisekimą, kad nepasigautųAmu 
sų katalikiškų durnių” į savo 
gardų, ir kaip katalikai turi 
tokią šventę 5 metų Lietuvos 
nepriklausomybės šventę 
apvaikščioti. Prisispyręs kuni
gas klausia: ką daryti? Seniu
kai ir seniukės tyli ir tik kelis 
kartus klausimą pakartojus 
vienas djfve įneAimą, kad reng
ti katalikams atskirai. Ant ga
lo ir pats kunigėlis pritarė, 
kad busią geriausiai, jei kle- 

ambono, o 
špaltose 
bus da- 

Tai aš ir

Čia manau -pakalbėti apie 
apvaikščiojimų, kurs \ turės 
įvykti 1$ dieną vasario šių įlie
tų Ashland Blvd. Auditoriume, 
prie Ashland Blvd. ir Vau Bū
reli gatvių.

Gal ne vienas pasakys: kas 
čia naujo — jau chicaigiečiai 
turėjo visokių apvaikščiojimų 
tiek r tiek. Gal būt ir taip. Bet 
pažiurėjus iš kitos pusės, tai 
atrodo truputį ir kitaip. Čia 
štai ir pabrėžti noriu, kad šį
met Lietuvos 5 metų gyvavi
mo jubilejų švęs visa progre
syvioji visuomenė be klerika
lų, su kuriais net į jokias tary- 
bas-derybas neita.

Tai yra dar pirmas toksai 
atviras žingsnis padarytas pro
gresyvių draugijų Chicagos is
torijoje. Ir delko tas įvyko? 

’Įvyko todėl, kad jau Chicagos 
progresyvioji visuomenė pa
matė, kad jai nepakeliui su 
klerikalais, nes pastariesiems 
daugiau rupi tik pačių intere
sai bei jų partijos reikalai negu 
tautos bei visuomenės. Toji 
visuomenė mėgino jau daugel 
kartų taikintis su klerikalais, 
bet kaip greit taikėsi, taip 
greit-ta taika turėjo žlugti, o 
jeigu ji žlugo, tai tik klerikalai 
laimėjo savo partijai, savo nau
dai. žmonės pamatė tai gana 
gerai ir ant galo jiems pritru
ko zkantrybčs šokti pagal klcrų 
muziką: nutarė nieko bendra 
nebetureti su jais dagi nei ne- 
kviesti jų. Tai didžiausias smū
gis klerikalams. Jię niekuo
met nesitikėjo, kad taip gale- 
tų įvykti. Bet įvyko.' Chicagos 
pfrogresyvioiji visuomenė pati 
rengia ir epyaikščios tą didelę 
tautos šventę! Ir čia- stoja ei
lėn svios draugijos^ sąjungos 
ir susivienijimai — Chicagos 
Lietuvių Tąryba, Bridgeporto 
Draugijų bei Kliubų Susivieni
jimas,/ Sandaros Chicagos Ap
skrity/, Socialistų Sąjunga, 
Nortli Sidės Draugijų Sąryšys, 
Towu of Lake Draugijų Sąry- 

kolonijų lietuvių

lai- kun. Ma 
kovon ne til 

visus “viernuo

Vokietijos žmonės gyvena 
tuščiomis viltimis. Desperatin
gu pdėtis veyčia juos stvertis 
kraštu lybių, “The Manchester 
Guardian” štai kaip 
rizuoja dabartinį 
žmonių gyvenimą:

“Valdžia daro

mačiau jos rudai-žalias alus. Padėjau tep- 
tuvus ir palitrą ir atsisėdau greta jos.

—Ketevani! —Atariau, imdamas ją už 
Jus keista...

ir taip ne- 
bet aš negaliu kitaip. Aš 

Aš noriu pasakyti... Ak, 
Jus taip veikia- 

AŠ atrodau jums taip juo-

—Kas “paskutinis”? — paklausiau 
,aš, sulaikydamas jos ranką.

—Viskas. Gyvenimas. Daugiau nieko 
nereikia. Aš žinau kas bus. Bus nuobodu. 
O dabar man gera. Šudiev.

Kaž-kodel savo gomury pajutau aša
ras. •

Lietuvos vyriausybė sako, 
jogei ji esanti nekalta, kač 
Klaipėdos krašte įvyko su
kilimas.

Ji taip pat esanti nekalta, 
kad savanoriai einą per sie
ną į Klaipėdos kraštą ir ksld 
sukilėliams plaukiančios au
kos iš viso pasaulio.

Bet ji liepsianti “išbėgu
siems savanoriams” grįžti 
atgal ir darysianti įtakoV j 
klaipėdiečius, kad jie. laiky
tųsi su Santarve.

Lietuvos vyriausybė esa^i- 
;i užinteresuota (!) kuogrei
čiausiu Santarvės autoriteto 
(Klaipėdos krašte) atstaty
mu! '

Trumpai sakant, Kauno 
valdžia skaito,įkartu su San
tarvės^ diplomatais? klaipė
diečių sukilimą nu$id 
ir ji, iš vienos pusės, 
giasi įtikinti Santarvėj di
plomatus, kad ji nedalyvau
janti tame nusidėjime, o iš 
antros pusės, ji žada Santar
vės diplomatams padėti į- 
vesti ^tvarką”/

Taigi tuo savo atsakymu 
Kauno valdžia pareiškia, 
kad ji esanti priešinga su
kilimui Mažojoje Lietuvoje! . '- A
Priešinga ir tiems, kurie tą 
sukilimą remia!

Bet užtai ji esanti ištiki
ma Santarvei. Tai pačiai 
Santarvei,; kuri per trejetą 
metų atidėliojo Klaipėdos 
krašto klausimą ir privedė 
kraštą prie nebepakenčiamo 
skurdo! Tai Santarvei; ku
rios komisaras rėmė Klaipė
dos krašte vokiečių junke
rius ir stambiuosius pirklius 
prieš lietuvius valstiečius! 
Tai Santarvei, kuri prote
guoja lenkų intrygas Klai
pėdos krašte! Tai Santar
vei, kuri rengėsi paversti 
Klaipėdos kraštą “freišta-

Dviem mSnedam................—. 1.50
Vienam mėnesiui .. ...........  .76

Lietuvon ir kitur už^enitffiset 
(Atpiginta)

Metams.....................   $8.00
Pusei metu_______ ___________ 4.50
Trfrns mėnesiams____________ 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Naujienos eina kasdien, Įtekinant 
'diia Naujienų Ben
iai stad SL, Chicago, 

Telefonas: Koosevalt 8500.

Užsimokijimo kainai 
Chicago je — paltui

Metanui-------------------------
Pusei metų_____ ____  _ _
Trims m&iasian»
Dviem mėnesiam - , .....
Vienam mėnesiui ------- 1„„—

Chicagoje per neiiotojus: 
Viena .kopija... .. ...... ........
Savaitei 
Mėnesiui

Suvftsi:

Ji paliko mane auštant. Kaip drebė
jo pirštai, kada aš suseginėjau jos dra
bužius !

Išeidama Ketevani linkterėjo man 
galva ir sle'pningai tarė:

—Sudiev,' mylimasis. Tai — .paskuti
nis.

Šitai Santarvei Lietuvos 
valdžia reiškia ištikimybę 
ir žada pagelbą—prieš Klai
pėdos krašto lietuvius!

Mes nenorime abejoti, kad 
Kauno vyriausybė daro ši
tokius pareiškimus, vadau- 
damasi geriausiais norais. 
Ji bijo, kad sąjungininkų 
valdžios neimtų keršinti 
Lietuvai dėl sukilimo Klai-

— kaip jos 
grasino savo ultimatume.

—Ne, netiesa.
-^ANe jus ne moteris.
—Aš — Jurų Karalaite.
Staigu ji atsistojo ir pradėjo skubiai 

atsisveikinti. / 1
—Sudiev, sudiev... Tai nieko. Tai 

taip. Nemąstykite apie mane. Tai praeis.
Bet tai nepraėjo. Aš visą dieną vaikš

čiojau nesavas. Visą laiką aš jaučiau kva
pą jos kvepalų, palietimą jos lupų. Prieš 
pietus maudyklose jos nebuvo. Ir vakare 
voltui aš klaidžiojau po pylymą, tikėda
masis ją susitikti. Paskui nuėjau į kasino 
ir sėdėjau ton pusantros valandos šit vyno 
bonka. Aš mąsčiau apie Kctevani, apie 
keistą pabučiavimą, kuris. niekados nepa
sikartos: mano

stataus
Man pasisekė 
kurį aš senai 

svajojau... Kada aš sėkmingai dirbu, ma
no širdis smarkiai plaka, kaip nuo vyno, 
ir mano esti kojose toks pajautimas, tar
tum aš jas merkiu į šiltą vandenį.

Aš šypsojaus, švilpavau maršą iš 
“Karinėn” ir užmiršau mąstyti apie žalia
akę ne<pažįtsamąją ir jos meilužį.

Netikėtai kažin kas pašaukė mane 
vardu. Atsigrįžau. Tai buvo Ketevani.

paklausė

I'JŠ'-IU'J

—Taip, nenoriu.
Jis tylomis užsidėjo skrybėlę.
—Kada aš bučiavau jus, 'jus šnabžde 

jote: myliu... Bet juk tai netiesa, nOtie-

L I T E R ii L T U R O S________ A
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CHICaGOS
ŽINIOS

moteris

Severos Antisepsolis

Cedar Rapids, Iawa

dėkle

BOXES

PATRINK VIRŠAUS
Vapo Rub reikia ištarpinti

Tel. Yards 1138
GYVENK ILGAI

Virš 17 miliomi slojikėlių išvartoj aina kas metai

■STANLEY 
MAŽEIKA

500 B.
Galite 

gydymu 
turai.

Vardas

Adresas
Valstija

Pavarde ..... ...........
Gatve' ir numeris
Miestas ........ .......

Privatinių 
Ligų

didelės ar mažos ir 
tas įtikino tukstan-

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymo mene

Ryto Ukrainiečiy 
Koncertas

Kamparo, Mentolio, Eukalipto, 
Tepūk las

DAINUOS UKRAINIEČIŲ 
^CHORO KONCERTė

įspūdį, kurs 
neišdilsta.
stebėtinai su-

dainavi-

» Nuo visų Peršalimo Kliūčių
Pasiųsk šitą kuponą nemokanmam- 

išmėginamam pavyzdžiui:

NAPRAPATHAS
Diagrioza pagal sutarimą.

3247 Emerald Avė., Chicago, III

20 Helmarų pareina keliais centais 
brangiau negu 20 paprastų Cigare
tę o HELMARAI yra kelis kartus 
geresni.
HELMARAI yra supakuoti korti- 
nes popieros dužutėse apsaugojan- 
čiose juos nuo susilaužymo ir susi- 
trynimo. Paprastieji Cigaretai su
dėti į pundelius.

3319 Auburn
Avė., Chicago

Simptomai pareiškią 
akių ligas

Ar jums skauda galvą?
Ar jusiV akys ašaroja ?

"Turiu pasakyti, kad Nuga- 

no pačiai daugiau gero negu $500.00,

Dėk jį ant kiekvienos rupturos, se 
nos, ar šviežios 
pradėsi sveikti;
cius.

Telefonas Yar^s 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare

Ketvirtad. ir septintad. 9 iki 1

upo Rūbą i kaklą ir krutinę kol

VAISTAS 100 VARTONlŲ
Persėdamoji ir kaitinamoji tų pačių sudėtinių 

veikmė padaro Vicks Vapo Rūbą tiek pat naudin
gu nuo odos paviršiaus uždegimų, kaip ve įsipjo
vus, nudegus nusibraukus, nusišutinus, perštint, 
mažiems vabzdžiams įgytus, niežėjimui užėjus, 
raumenims skaudant, saule nudegus.

Šalčio galvoj, Dusulio, Kataro, Puikinio

Dr. Natalija Žukauskas^ 
Naprapath

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

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

Ve. Naujas Dalykas 
Nuo Krupo ir Slogų 

Pas Vaikus

Jei turi rupturą pamėgink 
šitą dykai.

Ar skabant akys greit pavargsta? 
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius tai

kus?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų ?
Ar turit kataraktą?
Ar turit žvairas akis?
JOHN J. SMETANA

AKINIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė. 

kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virė Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Nusipirkite tikietus iškalno, 
nes tuomi užsitikrinsite ge
resnes sėdynės ir išvengsite 
susigrūdimo prie svetainės 

durų. Tikietai parsiduoda 
“Naujienose” pd $1.00, o 

pas duris po $1.50.
alininkas 
iena yra 

kokie 
ir kvietė jai pri- 

prie jos prisidėti, 
liuteroniško kilimo

UEJIEŠKANT NAUJO BUDO.
Vicks Vapo Kubą išrado aptiekininkhs mažame 

šiaurinės Karolinos miestely, kuris bejieškojo bu
do suteikti vaistą nuo .krupo ir slogų išvengiant 
tolydinio ėmimo vaisto į vidurius ir tuomi vidu
rius sugadinant.

PERSĖDA IR GARUOJA.
Jis atrado būdą tepuklui padaryti iš geriausių 

senųjų vaistų 
Čiobrelių, Kedro Lapų ir Tarputyno.
yra padarytas tai0 kad jis persisėda kaip linimen- 
tas ir podraug su kūno šilumos įtaka: išduoda

SEVEROS TABLETUS NUO ŠALČIO 
IR KRUPO

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

tinga turėti namuose po ranka \

Kaina 25 ir 50 centų
Gerklė dažnai suskausta ir paraudonuoja, bet daug pagelbės, kuomet

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

9 iki 12 a. m.

GARAIS KVĖPUOJA PER NAKTĮ.
Motinos! Pamėginkit šito gydymo. Kada jū

sų vaikas pareina sušlapęs, sušalęs, ir Čiaudėda
mas, patrink jam Vickso Vapo Rūbo į kaklą ir 
krutinę. Uždėk šiltu vilnoniu skuduru. Pagul
dyk vaikutį į lovą, liuosai apklodama aplink ka
klą, kad vaistuotus garus jis galėtų kvėpuoti per 
naktį. Šitaip jus beveik tikrai apsisaugosite nuo 
krupo ir užeinančios slogos paprastai pranyks 
lig rytojaus^

imant, vakaras 
gerai nežiūrint, kad 

kai' kurie nariai jį boikota
vo. Draugijai liks kelias de
šimts dolerių pelno. Publikos 
atsilankė daug ir jei ne šaltis,

Jauskis 10 iki 30 metų 
jaunesniu.

Nuo vidurių užkietėjimo, pilvo suau
gimo, kepenų nesveikumo ir‘kraujui 
pagerinti Bulgariškoji Žolinė Arbata 
yra didžiausis naminis vaistas. Gerk 
ją karštą eidamas gult} nuo peršalimo. 
Pardavinėja ją visi aptiekininkai, ar
ba apdraustu pašto siuntiniu viena di
delė šeiminė dėžulė $1.25, ar 3 dėžu
tes $3.i;>, ar 6 dėžute $5.25. Adresas: 
Man ei Products Convpany, 25 Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.

DAVID RUTTER & COM 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iii retai!
kiemų. Visuy pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Gydytojai sakė, kad jai 
nėra jokios pagelbos.

Gerai žinomas vaistas tuojau 
atitaisė josios sveikatą.

Ponas S. H. Halle iš Hartley, Iowa, 
sako: "Turiu pasakyti, kad Nuga- 
Tone, kurį aš apturėjau, padarė ma
no pačiai daugiau gero negu $500.00, 
kuriuos aš išleidau ant gydytojų. Vie
nas gerai žinomas gydytojas pasakė, 
kad jai nėra pagalbos. Ji neturėjo 
jokio skausmo po to kaip suvartojo 
Nuga-Tone’ą.” Tūkstančiai sergančių 
žmonių atranda pagelbą ir laimę ši
tame didžiajame Nervų, Kraujų ir 
Sveikatos Davėje. Nuga-Ttone maiti
na, stimuliuoja, sutaiso ir atgaivina 
vistls silpnus ir sunykusius organus. 
Jis yra neįkainuojamas po kiekvienos 
smarkios ligos, tokioą kaip karštinės, 
posargos, gripas ir kitos. Pamėgink 
jį pats ir įsitikink. Vienam pilnam 
mėnesiui gydytis tik $1.00. Nuga- 
Tone’ą pardavinėja visi geresnieji ap
tiekininkai pozitingai garantuodami, 
kad suteiks pilną patenkinimą arba 
pinigai bus sugrąžinti (garantiją rasi 
prie kiekvienos bonkelės), arba tiesiog 
jį pasiųs apmokėtu paštu National 
Laboratory, 1038 So. Wabash Avė., 
Chicago, pasiuntus jiems $1.00.

Tel. Lafayette 4223
Phunbing, Heatisig .

Kaipo lietuvis, lietuviamu visados 
patarnauja kųogertaiuiai.

M. Yuška, ■ 
3228 W.,38th St., ChicnRo. III.

SergAhti žmonės yra užpraiomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo
Chroniško
Nervingumo
Kraujo , įjL W
Šlapumo į#

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

Patarimai suteikiami dovanai. Vie
nintelis lietuvis akių daktaras (Opto- 
metrist) ant Bridgeporto.

DR. SERNER, SERNAS
3315 So. Halsted St. Chicago, III.

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

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

šitie preparatai pardavinėjama aptiekąse^ 
Visuomet prašyk "Severos" ir neimk kitokių.

Jeigu jus turite bile kokią ligą,, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu ĮjeriausJ gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St 

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS MĘTŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonią 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

ant opc- 
vyrų ir mote 

nes ji

ODA SLOBODSKAJA . 
sopranas paskilbusi rusų dai
nininkė, dainavusi Maskvos 
operoj, dainuos Ukrainiečių 
Choro koncerte ateinantį tre
čiadienį, vas. 14 d., Ashland 
Auditoriume, kertė Vau Buren 
ir Ashland Blvd. gatvių.

1RABORIUS IR 
Balsamuotojas

^Turiu automo- 
>ilius visokiems 
eikalams. Kaina 
irieinama.

les ir užbaigė 
lu.” Tuo programas il
gė. Sako, kad vakaro 
sija buvusi priruošusi (tani 
platesnį programą, bet prisi 
ėję apie pusę išleisti dėl žino 
nių neatsilankymo

Po. programo% ' 
paaiškino, kas per 
ta LiiiKt'eronų draugija, 

jos siekiai 
tariančius 
ypatingai 
žmones. „

Aplamai 
nusiseko

Geriausios pasaulyje rųšies tuikiškų 

aigiptiškų cigaretų dirbėjai.

Nuo laivo "America”, kurio 
jis atplaukia, iš vidurio okeano 
vakar jis davė mums telegra
mą, jog atplaukia Amerikon su 
trisdešimt šešiais pasažieriais.
Subatoj vasario 17 d. A. Ryp- 

kevičia su visais pasažieriais 
išeis New Yorko uoste.

tvaiką kaip lempinį garą, šitas dvigubas veiki
mas nuramina sutenėjimą ir uždegimą, atleidžia 
skaudėjimą ir spaudimą krutinėję, atliuosuoja 
skreplius ir išvalo oro takus.

KOKYBE YRA GERIAUSIA 
PRIEPAZINTIS. ; ' 

RŪKYTOJAI, kurie Jcartą parū
ko H E L M A R O visuomet 

/Dori geriau HELMARO kaip pa
prastųjų Cigaretų, Geri cigaretai 
turi turkiška tabaką, H E L M AR 
turi 100% grynų Turkišką Tabaką.

Ryto, vasario 14 d., Ash
land Bou’lcvard Auditorium sa
lėj, Ashland ir Van Buren gat
vių, įvyks labai puikus ukrai
niečių koncertas, kurį duos 
Ukrainų Nacionalis Choras, 
pagarsėjęs visame pasauly. Tai 
yra choras, kurs savo daina
vimu sukelia visus sielos jaus
mus ir palieka klausytojuose 
tokį r nepaprastą 
veik niekuomet

Choras savo 
turtinu ir muzikaliu 
mu žaveja .publiką taip, kaip 
nieks jos negali užžavėti. To
dėl patartina, , kad visi lietu
viai, kurie įnyfi muziką ir no
ri išgirsti ką gero, nueiti į tą 
koncertą. — Duldėle. . ’ Įima ir nesmagumai

fcVJf —pranyksta. Su
pirmu žnyptelčjimu 
reumatiško akaue- 

KsČ; mo, norv,IS kratau-
k čiosneuralgijos,kap- 

/fiV a kinančio ir riečian- 
čio j krūvą strėnų 

'r va vi tuojaus nu-
tft^pirkito šito galin- 

g0 jr patikėtino šei- 
mynjjiio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Expolleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
mčgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekoso arba iš

F.’ AD. RICHTER & CO.» 
104-114 South 4th St., BroolJyu, N. Y.

PA!N-EXPEUERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expcllerio
pagalbos. Skausmas greitai apga-

DYKAI RUPTURAI
KIČE, Ine.
Main St., Adams,N. Y.

prisiųsti man dykai pavyzdinj 
jūsų stimuluojančio tepalo Rup-

Parašyk savo pavardę ir adresą, iškirpk Šitą kuponą ir pasiųsk jį Vick 
Chemical Co., Spring Garden St.^ Greensboro, N. C.

KAIP VICKS VAPO BUBĄ VARTOTI.
Nuo mčšlunginio krupo, vaiky pfcršakiyino. 

Trink Vicks 
sunkumas kvėpuoti pereis, paskui užtepk storai ir 
uždėk karštu vilnoniu skuduru. Jei kosulys įky
rus, duok vaikui nuryti mažą šmotelį apie žirnio 
didumo.

Nuo didelio peršalimo krutinės, Skaudamos Ger
kles, Tonsilito, Bronchito, Kosulio. — Vicks Vapo 
Rubu reikia brąukyti kaklas ir krūtinė. Nuo la
bai didelio peršalimo ir užeinančios pneumonijos, 
pirma dėk karštus šlapius skudurus apie kaklą ir 
ant krutinės, kad atidaryti odos skylutes pirma 
negu įtrinant Vicks Vapo Rūbą. Trink gerai kol 
oda pąraudohuos — paskui užtepk storai ir uždek 
vienlinku ar dvilinkų vilnoniu skuduru. Jei ko
sulys kankina, nuryk mažą šmočiuką apie žirnio 
didumo kas kelios valandos. _ .

Nuo

Iš lietuvio liuterono 
pastogės

Vasario 3 <1., Mildos svetai
nėj, įvyko Lietuvių Liuteronų 
Pašelpinės D-tčs balius su gra
žiu programų. Tai dar pirmas 
toks gražus vakaras los drau
gijos. .

Prasidėjus programų! pir
miausiai sudainavo kelias dai
neles Ateities Žiedo Vaikų 
Draugijėlės choras. Publikai, 
matyt, labai patiko, nes cho
ras ‘ buvo iššauktas du kartu.

Toliau
niacijos, kurias išpildė p-lės Al- 
dotia Semanauskiutė, Stela De- 
riskiutė, Nele Simanauskiutė 
ir Algirdas Kasparaitis. Vis
kas išėjo gerai ir publika ne- 
s iga i 1 ėj o a plo d I sm ei i tų.

4’0 to p-lės' Deriskiutė ir Si-

$50 $60 $70
“Kuppenheimer” "L” sistemos it 

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

Vyrams ir Jaunuoliams gamituraS 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.5$, 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

S. GORDON 
(Pristatytojas Smulkmenų Prekybai^. 
1401 S. Halsted Stn 739 W. 14 St, 

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais. ,

Karščio. — Vicks Vapo Rub reikia ištarpinti 
šaukšte ir traukti garus j nosį, arba galima tru
putį įdėti į nosis ir traukti vidun, arba, jei pato
gu, įdėti šaukštelį Vietas Vapo Rūbo į puspilnį 
katilėlį yerdančio vandens ir kvėpuoti kylančius 
garus ir šiltą vandens garą; tai yra geriausis gy
dymo būdas.

Nuo Pneumonijos. — Jei pneumonija yra, Ir yra 
laukiama, tuojaus šauk gydytoją. Paskui pradėk 
gydyti su Vicks Vapo Rubu, kuris, būdamas, lau
kutinis vaistas, nepakenkia vidun imamam gydy
tojo prirašytam vaistui veikti.

Dėk karštus šlapius šluostus penkias minutas 
prie krūtines, ant žemutinės kaklo dalies ir pečių 
tarp menčių ir prie šono, ar šonų kur skauda, pra
dedant nuo pažastės iki frum'pųjų šonkaulių. 
Trink Vicks Vapo Rūbą gvėrai, užtepk storai ir ap
dėk vienlinku ar dvilinkų vilnoniu skuduru, tokiu 
karštu, kokis yra pakenčiamus. Palik naktinių 
drabužių apikaklę liuosą. Sutaisyk apklodus taip, 
kad pasidarytų kaip ir leika, kuria tvaikas eitų j 
nosį. Pakartok tą kas keturios valandos iki karš
tis pereis paskui kas keturios iki aštuonių va
landų.

Vicks Vapo Rub dabar galima .gauti visose ap- 
tiekose. Bet jei jus norėtumėte išmėginti Vapo 
Rūbą prieš pirkimą, tai panaudokite šitą kuponą 
žemiau.

PasĮunčiąm dykai 
įsitikinimui.

Kiekvienas turįs rupturų, vyras, 
ar vaikas, privalo tuojaus parašyti pas W. 
S. Rice, 500 B. MiUn St., Adams, N. Y. 
nemokamam Į išmėginimui jo stebuklingo 
st’inuliuojtinSio tepalo. "%Tik uždėk j} ant 
rupturos ir raumens pradės susitraukti; jie 
pradeda susitraukti taip, kad skylė natū
raliai užsikaro ir suveržimas, diržas ar 
aptaisymas sutampa nereikalingas. Neuž
miršk pasiųsti šito dyko išmėginimo. Net 
jei yuptura nekvaršina, tai kam nešioti 
diržą visą gyvenimą?'’ Kam užsitraukti 
gangrenos ir kitokį pavojų nuo mažos ir 
nieko nekaltos rupturos, nuo tokios, dėl 
kurios tūkstančiai liko paguldyti 
ruojampjo stalo ? Daugybė 
rų kasdien užsitraukia tokį pavojų, 
ruptdros jiems naskauda ir jie jų nepaiso. 
Parašyk tuojaus dyko išmėginimo, nes tai 
tikrai stebėtinas daiktas ir jis išgydė to
kias rupturas, į kurias galėjai du kumščiu 
įdėti. Parašyk tuojau^ panaudodamas šitą 
kuponą žemiau.

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

Naujienų Bendroves atstovas 
A. Rypkevičiia, kurs važiavo 
Lietuvon su Naujienų ekskur
sija ir Naujienų reikalais Kau
nan, jau yra pakeliui į Ameri-

ATSIMINK DĖŽUTĘ IR VARDĄ

manauskiutč sugrčžū Kelis pui- 
kilis gabalėlius smuiku ir pia
nu.

Minėtą programo dalį išpil
dė jauni berniukai ir merg^ 
tės — nuo 7 iki 12 metų am
žiaus, — visi A. Ž. V. D-jelės 
nhriai.

Toliau šoke monologas “Pa- 
sigyrolis”, kurį atliko J. Švy- 
luris. Iš to monologo publika 
turėjo daug gardaus juoko. Po 
monologui A. Ž. V. D-jclės 
choras sudainavo kelias dame- 

Internaciona- 
užsibai- 

komi-

NEPILK į GERKLĘ
Šimtai motinų, Naujienų skaitytojų pasinaudo

ja nauju lauktiniu budu peršalimams gydyti pas 
vaikus. Kiekviena motina, kuri nėra ^neginusi 
Vicks Vapo Rūbo, gali pamėginti be jokių išlaidų, 
pasiųsdama žemiau įdėtą kuponą. Jau 100,000 iš
mėginamųjų* pakelių, yra išsiuntinėta po Jungti
nes Valstijas ir užsienių šalis.
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Lietuviu Rateliuose £ li
aukas

(Tąsa nuo 54o pusi.) 
butų atsilankę ir daugiau.

Po programų! draugijėles 
mokytojas Strygas nusivedė 
visus vaikučius žemutinėn sve
tainėn pavakarieniauti, čia P. 
Kasparaitis aukavo. $3 ir M. 
Kasparaitis — $1 draugijėlei, 
už ką vaikučiai išreiškė dide
lį ačiū.

Pagyrimo 
taip gražiai 
kučius, ir 
kviečia juos 
Suaugusieji
veti publikos, kaip vaikučiai. 
Geistina, kad L. L. E. D-ja ir 
ateity rangių panašius vaka
rus — sti prograinais.

pijonų boikotas 
karui. Patartina

verti tėvai, kurie 
mokina savo vai- 

draugijos, kurios 
į savo programos, 
negali taip užža-

Kelių pa 
nepakenkė 
jiems daugiau taip nederamai 
nesielgti. Geistina, kad prie 
tos draugijos prisidėtų visi 
liuteroniško kilimo žmonės, 
ypatingai prasilavinę, kurie ga
lėtų mums vadovauti. Drau
gijos susirinkimai laikomi 
kiekvieno mSnešio paskutinį 
šeštadienio vakarą, Meldažio 
svetainėj, 2244 W. 23rd 1’1.

— IVĮeteoras.

>jime progresyvč Chica 
tuvių visuomenė <’es 
KLAIPĖDOS KRAŠTO IR DI
DŽIOSIOS LIETUVOS ŽMO
NIŲ ŠVIETIMUI.

šitame apvaikščiojime mes 
paairodįys’ime' pasauliui savo 
duosningumu apšvietei, kultū
rai ir mokslui. Kiekvienas pro
gresais žmogus remia apšvie
tę pirm visko, aukauja apšvie- 
tds reikalams daugiausia ir 
ragina kitus tam pačiam tik
slui aukauti. Jei mažiau svar
biems reikalams mes sudėjo
me tūkstančius, tai apšvietus 
reikalams Nedėlioję turime su
dėti daug daugiau. Ir sudesi- 
me ir pasiusime tLdetuvon, kad 
musų doleriai tenais tuojaus 
pradėtų kultūros darbą dirb
ti. Musų broliai Lietuvoje rei
kalingi apšvietus - - tai mes 

žinome. Mes laip-gi žino-

laisves ir demokratijos.

PRANEŠI! JIEŠKO KAMBARIU REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI

Pavyzdingas apvaikš 
čiopas

visi 
nie, kad be apšvietos negali 
būti
Be apšvietos ir Neprigulmybė
nepatvari. Mes tai žinome: 
tad neužmirškime Nedėliojo 
pasirodyti i>i\>gres^viais žmo
nėmis. Progresyviai žmonės 
myli apšvietę: pasirodykime 
tokiais,x kokiais turime pasi
rodyti. O tai reiškia: Nedėlio
jo susirinkime visi Lietuvos 
Neprigulmybę pagerbti kai iš- 
niola apšviestiems žmonėms. 
Ir- savo duosnumu apšvietos 
reikalams pasirodykime tiems,

turės

Bridgeport. — Lietuvių kalbos pa
mokos vaikams yra duodamos utar- 
ninkais ir h®toyčiomis, nuo 4 iki 6 v. 
vak., Raymond Institute, 816 W. 31 
St. Tėvai kviečiami yra leisti savo’ 
vaikus mokintis lietuvių kalbos.

— Mokytojas J. Briedis.

JIEŠKAU kambario | ant 
North West Sides dėl vienos 
ypatos; kad butų nemažas ir ap
šildomas; kas turit meldžiu pra
nešti. A. S. 5912 S. State St.

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

Nedėlioję chicagiečiai 
pavyzdingą a p vaikščiojimą. Vi
sa Chicagos lietuvių progresy- 
vo visuomenė susirinks į Ash
land Auditorium apie 2-rą va
landą po pietų ir švęs ‘penkių 
metų Lietuvos Neprigubnybės 
Sukaktuves. Jau kelinti metai 
kai švenčiama Lietuvos Ne- 
prigulmybe, bet Nedėliojo tu
rėsime pavyzdingiausią ap- 
vailkščiiojimą. Pavyzdingiausia 
dėlto, kad šitame apvaikščio-

rus palaiko. Pasirčd Vilime 
jiems, kad esame apšvietus 
mylėtojai, tikri tėvynainiai.

Tad rengkimės ir ruoški
mės į savo didžiąją šventę, į 
šitą jyrogresyvės visuomenės 
a p va ik šč i o j i m ą. P risi ren gk i m e, 
kad galėtume parodyti visiems’ 
prietaru palaikytojams savo 
pasišventimą ir duosnumą Lie
tuvos kultūrinimo reikalams. 
Iki pasimatymo Ashland Audi
torium Nedėlioję po pietų.

Dr. A. J. Karalius.

PIKTADARIAI PAŠOVĖ 
LIETUVI.

JUOZAPAS JANUŠA
Mirė vasario 11 dieną, 9 vai. 

iš ryto sulaukęs 19 metų am
žiaus ištardamas šiuos žodžius j 
savo mylimą mamą; neverk aš 
eisiu pas tėvelį, jis mano sutiks 
tenai. Ištaręs tuos žodž us per- 
fciskyrė su šiuo pasauliu palik
damas verkiančią motiną, brolį 
ir sesutę. Jo tėvelis mirė gegu
žio 28 dieną 1919 metais. Lai 
būna jam lengva šios šalies že
melė pasilieku dideliome nuliū
dime jo mylima motina, brolis, 
sesutė ir visi giminės.

vaka-

Union

Vasario 10 d., 8 vai. 
re, piktadariai užpuolė saliu- 
ną, po num.
Avė., ir norėjo jį išplėšti. Tuo
laiku saįiune buvo trys žmo
nes. Piktadariai, užkamanda- 
vo pakelti rankas. Vienas lie
tuvis, Kaz. Rubinas, 39 metų 
ainžJaus, nenorėjo kelti ran
kų. Piktadariai paleido šūvį 
ir kulka perėjo jier Bubijno 
dūrins. Daktaras sako, jis 
sveiksiąs. Bubinas gyvena 
num. 3425 S. Union Avė.

pa
po

F. Rūkantis.
laidotuvės’ atsibus vasario 14 

dienų, 9 vai. iš ryto, iš namu 
1306 So. 48th St.. Cicero, III. į 
šv. Antano bažnyčių, bus la’do- 
jamias su bažnytinėms apeigoms, 
iš ten j šv. Kazimiero kapines.

VIDUNAKTĖJ 
KRUPU

Išbudinta vidunaktčj kimaus^ kosu
lio savo vaiko ęu staiga užėjusiu kru- 
pu ką tamsta darytum ? Tūkstančiai 
motinų patenkinamai išsprendžia šitą 
klausimą. Viena įvaža doza Dro. 
Drake’o Glesce atleidžia krupą į kelias 
minutas — retai kada reikia daugiau 
kaip dvi dozos. Jis yra saugus, ma
lonus, ištikimas ir nepravimdo. Dau
giausia parduodamas nuo krupo vais
tas Amerikoj., Visi aptiekininkai re
komenduoja ir garantuoja. 50 centų 
bonkelė — verta $50.00 antrą valandą 
rytą.

Pearl Queen Koncertinos

MILŽINIŠKAS JUBILĖJUS
Penkjų metų sukaktuvių Lietuvos 

Nepriklausomybės
Rengia visos Chicagos Progresyvių 

Draugijų Bendras Komitetas.
Nedėlioj, Vasario-Feb. 18, 1923, 
Ashland Bouievard Auditorium 

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

Siame jubi’ėjiniame apvaikščiojime 
maloniai apsiėmė dalyvauti: Birutės 
Choras, Pirmyn Mišrus Choras ir Jau
nuolių Oikestras. Kalbėtojai: K. Bie
linis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas, Dr. A. L. GraiČunaę, P. 
Grigaitis, Naujienų Redaktorius ir Dr. 
C. Kasputis.

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

kosi savarankiai . Daug kovų daug 
vargo Lietuvos liaudžiai teko pergy
venti. šiandien Lietuva yra nepri
klausoma. Bet nepriklausomybė dar 
nėra viskas- laetuva turi būti ne tik 
nepriklausoma, bet taipgi laisva, demo- 
kratinga.

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

Mes tikimės, kad nė vienas lietuvis 
ar lietuve, kuriems tie dalykai rupi, 
nepraleis progos dalyvauti apvaikščio
jime. Bendras Komitetas.

Yra geriausios; patariamos ir 
naudojamos geriausių koncerti- 
■ų Grojikų ir Mokytojų.

Mes taipgi turime geriausį pa- 
sirįnkirhą ir kitų muzikalių, in
strumentų.

Klausk musų katalogo, o gau
si j j dykai.

Georgi &, Vitak Music 
Company,

4639 S.Ashland A v., Chicago, III.

Liet. Ryt. Žvaig. Pašei, ir Pasil. 
Kliubas rengia balių Užgavėnių vaka
re. vasahio 13 d.. 7:30 vai. vak.,
Wicker Parko svet., 2040-46 W. North 
Avė. — Komitetas.

Birut:ečiii doniei:—Repeticjos Cho
ro įvyksta) sekamai: antradienį, va
sario 13. visas choras; trečiadienį, va
sario 14, vyrų balsai ketvirtadienį, va
sario 15. visas choras. f Visas choras 
ir visi choristai privalo1 būti šiose re- 
neticijose. nes turime nenanriršti, kad 
dalyvausime programe 18 dieną vasa
rio Ashland Blvd. Auditorium. Re
peticijų prddžia nunktualiai kain 8 v. 
vakare, Mark White Sųuare Parko 
svetainėje, prie 
Meldžiame visų

30 ir Halsted gatvių, 
birutiečių domės.

— Valdyba.

Ukrajiniečių Choro Koncertas. Ukra- 
jiniečių Choro dainas kiekvienam ver
ta išgirsti. Tas choras pasižymi di
dele savo harmonija. Jų koncertas 
bus seredol, vasario 14, Ashand Bou
ievard Auditorium, Van Buren St. ir 
Ashland Avė. Pradžia 8 vai. vakare, 
įžanga $1.00. Pirkite tikietus tuojaus 
“Naujienų” ofise. »

Birutiečių doniei. —Krabai svarbi 
extra repeticija, visų narių, įvyksta 
antradienį, va^irio 13, 8 vai. vakare, 
didžiojoj svetainėj Mark White Square 
30 iv Halsted gatvių. Kadangi “Bi
rutė” dalyvauja Nepriklausomybės 
Šventėj, j— nedėlioj — vasario 18 d., 
1923, yra būtinai geistina, kad visi 
nariai pribūtų ant šios extra repeti
cijos. Valdyba.

Brighton Purk. — D.L.K.K. Dramos 
skyrius statys scenoj trijų veiksmų 
žaislą “Jurgis Žiburys” kovo 10 dieną 
McKinley Pk. salėj, 39-ta ir Westero 
Avė. Prašame visuomenę bilietus 
gauti iš unkšto, nes prie svetainės du
rių nebus pardavinėjami. Bilietai gali
nga gauti pas Dramos skyriaus narius.

Komitetas.

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

K. Strumi-

Komisija.

Indiana Harbor. Ind. — Prakalbos 
su paveikslais įvyks utarninke, vas. 
13 d., 7:30 v. v.. Catherine House. 130 
ir Deodor Sts. Kviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti.

— Jonas Rodinas. .

L. Rytm. Žvaig. Pasil. ir Pašai. 
Kliubas '•engia balių Užgavėnių va
sara. antradienį, vasario 13 d., Wicker 
Park salėj 2040-2046 W. North Avė. 
’radž'a 7:30 v. v. -— Komitetas.

Reikalu “Užburti Turtai”. Praim
ti Ratelis nuoširdžiai prašo kas
turi veikalo knygučių paskolinti ar- 
Sa bus gerai už jai^fužmokėta. Pra
šome kreiptis ar siųsti Ratelio sekret. 
adresu: J. Jusas, 4106 S. Albaiyy Avė., 
Jhicago. 111. '

Pirmyn Mišrus Choras laikys dainų 
■ epeticiją antradienyj vasario 13 d. 
biuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Visi dainininkai bukit ant praktikos, 
nes turime dainuoti vasario 18 ap
vaikščiojime 5 metų Lietuvos nepri
klausomybės. — Valdyba.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pusbrolio Stanis

lovo Andriuškos, Raseinių ap.. Kra
žių valse. Girdėjau, kad atvažiavo 
Amerikon turiu labai svarbų reikalą. 
Jis pats arba kas jį pažįsta, meldžiu 
duoti man žinią

STANISLOVAS OLEKNAVIČIUS 
2314 W. 21 PI. Chicago, III.

JIEŠKAU giminaičių Jono ir Juoza
po Kiaušo, paeina iš Ukmergės apskr. 
Alanto? miestelio, aš atvažiavou ką tik 
iš Lietuvos ir turiu svarbių žinių nuo 
jūsų motinėlės pranešti. Atsišaukit 
už ką busiu labai dėk’nga.

" MARIJONA LIUOBIENĖ
3462 So. Aubum Avė. . Chicago, III.

JIEŠKAU švGgerio Kostanto Dra
gūno, paeina iš Anykščių vai. Gujaus 
kaimo, Utenos apskričio. Girdėjau, 
kad gyvena Siox City lowa. Jei kas 
žinote pranešk it arba anas pats tegul 
atsišaukia, nes turiu labai svarbų rei
kalą. Povylas Paštys, 3888 Pennsylva- 
nia Avė., Indiana Harbor, Indd.

Aš ELZBIETA DAUBARIENĖ pa- 
jieškau savo vyro Aleksandro Dauba
ro, kuris apleido mane 26 dieną spalio 
1923 išnešė mano visus pinigus ir 
daiktus ir išeidamas sumušė mane ir 
sirgau 2 mėnesiu, dar ir dabar nesvei
ka. Jis pats ar kas kitas praneškite 
kur jis gyvena. Mano adresas: Elz
bieta Daubariene, 3424 W. 67th St., 
Chicago, III.

ISREMDAVOJIUII 3
ANT RENDOS 4 ruimai. Gali būti 

ir tokia šeimyna kur moteris nerėtų 
eiti dirbti, nes savininkė apsiima vai
kus pridaboti.

Kreipkitės: Jt
F. MICKEVIČIA 

5101 So. Ix)we Avė.

RASTA-PAMSETA
i

KAS RADOTE registruotą laišką 
laiška adresuotą Paul Strungis 3641 
So. Wallace St. Chicago, III. Bukit 
malonus man sugrąžinti. Kas sugrą
žins duosiu tam dovanų.

P. STRUNGIS,
3210 So. Halsted St.

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

AMERICAN CAN CO., 
3951 So. Canal St.

4 blokai W. of Wentorth Avė.

DARBININKŲ į dirbtuvę, iš
važinėtųjų, mašinistų pagelbi- 
ninkų. Daug darbų dirbti m a 
nuo štukų. Patyrimas nercika-

3726 So. Wallace St.

JIEŠKO DARBO

REIKIA moterų arba merginų 
tarpe 18 ir 35 metų amžiaus į 
dratų išdirbystę. Geros iflarbo 
apystovos. Albert Dickenson Co. 
35 St. & California Avė.

Ateik|le pasirengę darban. 
ACMft STEEL GOODS CO. 

2810 Archer Avė.

PARDAVIMUI bekemė pusė arba 
visa. Senas ir išdirbtas biznis. Ge
ra proga suprantančiam žmogui pini
gų pądaryti. Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos.

Kreipkitės į
NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St. 

No. 3

KAM reikalingas karpenteris 
prie namų statymo; esu paty
ręs tame amate ir moku visą 
darbą prie namų statymo. 
Kreipkitės: 1423 W. 113 Place

Reikia -
VYRŲ PRIE
LANGŲ PLOVIMO

Chicago Window Clcaning Co.
62 W. Wasbington st., Room 21

PARSIDUODA galiūnas geroj vie
toj arti prie dirbtuvių ant kampo 5266 
Federal St., 4 kambariai dėl gyveni
mo. Renda $4(1 j mėnesį. Priežastis 
pardavimo liga. Tel. Kenwood 2467 
klauskit Peter arba Bulevard 8161, 
klauskit Alex •

NAMAI-2EME

REIKIA DARBININKU
Opcraitorkų prie spėka siuva

mų mašinų sinti mažus ir 'leng
vus

MOTERŲ

dalykus. Nuolat darbas.
A. STEIN & CO.

1151 W. Congress St., 
Kampas Racine Avė.

Reikia *
Moterų ar merginų, patyrusių, 

į brass fandrę. Gera alga. Atei
kite pasirengusios darban.

SLOAN VALVE CO., z 
4300 W. Lake Ct.

REIKIA merginų senesnių ne
gu 16 metų amžiaus prie dirbtu- i'vės darbo. Armour Soap Works, 
Employment Office, 1351 West 
31st Street.

Reikia
Merginų mokintis prie opera- 

vimo spėka siuvamų mašinų. 
Nuolat darbas.' Galima uždirbti 
kuomet mokinatės.

A. STEIN & CO., 
1151 W. Congress St.

Kampas Racine Avė/*

REIKALINGA moter s arba mergi
na dėl padabojimo dviejų vaikų. Per 
tą laiką kol mano moteris bus ligon- 
butyj. Darbo labai mažai ir užmokes- 
nis geras.

Atsišaukit:
FRANK MITCHULL.

922 W. 33rd St, Chicago, III.

Reikia patyrusių moterų 
pardavėjų. Ar jus esate patyru
si pardavėja, jei taip, tai mes 
tiirime kibai vietą jums. 
Nuolat darbas ir. gera mokes
tis. Jei jus norite geresnio dar
bo, atsišaukite tuojau. >

Ęustiaųfs Dept. Store, 
3410-3412 S. Halsted St.

MAYW00D
pasiūlo jums pelningą darbą su puikiomis 

aplinkybėmis.
REIKIA MERGINŲ 

>nuo 16 metų amžiaus ir senesnių 
Darbai yra sekami;

Sortavimo
Peržiūrėjime
Pakavimo z
Assemblerių
Preso darbininkų,
Automatiškos mašinos darbininkių ♦

Darbas nuolat. Nuvažiavimui imkite geltonu*
gatvekarius, fėras 10c. Atsišaukite

AMERICAN CAN CO.
St. Charles Rd. & 7th Avė., Maywood, III

MERGINŲ
GERA MOKESTIS.
NUOLAT DALBAS.
DARBAS PRIE .DIRBIMO
POPIERINIŲ BAKSŲ.

A. B. WRISLEY CO.

REIKIA DARBININKŲ
DARBININKŲ į dirbtume, iš- 

važinėtojų, mašinistų pagelbi- 
ninkų. Daug darbų dirbama 
nuo štukų. Patyrimas nerei
kalingas.

Darbas dieną ir naktį.
AGME STEEL GOODS GOZ 

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

DIDELIS LOTŲ I špardavimas 
arti Brighton Parko, lengvais 

išmokėjimais. Lotai 60 pėdų 
pločio tik už $645. Artesnėms 
žinioms rašykite j Naujienų 
ofisą, 1739 S. Halsted St N. 205

925 So. Wells St.

MERGINŲ
NUO 16 METŲ
AMŽIAUS IR SENESNIŲ.
DARRAS BREiSINĖJE 
DIRBTUVĖJE.
ŠVIESI DIRBTUVĖ.
GEROS DARBO
SĄLYGOS^
KREIPKITĖS: —
W. D. ALLEN MFG. CO.
5650 W. Rooscvelt Road

REIKALINGOS trįs moterįs 
dėl sortavimo skudurių ir 2 
patyrę vyrai dėl pakavimo 
(Raling). Gera užmokestis, 
ateikite pasirengę dirbti. Smith 
and Oguss 2633-35 Rooscvelt 
Road:

REIKIA moterų ir merginų, 
darbas prie pajų kepimo. Pa
tyrimas nereikalingas. Darbas 
dienomis. Gera alga.

3659 W. Harrison St.

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ

REIKALINGAS apysenis žmogus 
prie naminio darbo. Valgis ir kam- 
baris. Darbas ant visados. Girtuok
liai tegu nesikreipia. Mokestis nuo 
$20.00 — $25.00 ir daugiau. Kas ne
dirbęs tokio darbo tegu nesikreipia.

1606 So. Halsted St.

VYRŲ REIKIA DEL
ABĖLNO DARBŲ.

DARBAS NUOLATINIS 
Atsišaukit: Great Northern

Chair Co. 2500 Ogden Avė•
REIKIA VYRŲ: asemblime- 

nų, drop hammer vyrų, molde- 
rlį, handy vyrų ir šiaip dar
bininkų, atsišaukite

1734 Fullerton Avė.
1----------------------------------------

ĖEIKIA VYRO
PRIE DARBO

ANGLIŲ JARDE:
Western Fuel Company, 

2623 W> Adams St.

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

BOERSMA & DE YOUNG, 
11030 So. Michigan Avė.

REIKIA 3 vyrų važinėtis motoro 
busais. Alga $25 į savaitę ir bonai. 
Gali uždirbti $35 iki $40 į 
Reikia patyrusių draiverių. 
laujama $350 pinigais bonsą 
tyti. Atsišaukite 

Room 808

savaitę.
Reika- 

užsista-

VYRŲ Į GALVANIZING 
DIRBTUVĘ, 45c. I 
VALANDĄ. TAIPGI 
PAPRASTŲ DARBININKŲ, 
40c. I VALANDĄ. 
ATSIŠAUKITE

BARGENŲ NUPIRKTI NAMA NĖ
RA KASDIENĄ. NEJAUK NIEKO 
IR PAMATYK SEKANČIUS NAMUS 

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

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

2 lubų augščio naujas mūrinis, na
mas; 4 pagyvenimai 2 po 4 kamba
rius; 2 po 6 kambarius .su vėliausios 
mados įtaisymais. Kaina $13,500. 
įmokėti $4,000; likusius kaip randą. 
Namas randasi Brighton Parko kolo
nijoj.

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

Tel. Y^rds 6894

JOSLYN MFG. CO.
374h ahd Morgan St.

REIKALINGAS kepėjas prie 
kepimo juodos duonos, kuris 
mokėtų gerai kepti.

Atsišaukite
906 W. 31 S t r.

REIKIA VYRŲ PRIE 
čiaus ir floro moldėrių.

Atsišaukite
AERMOTOR CO.

2555 Filjmore St.

REIKIA VYRŲ DARBININ-

matų yardą. 45c iki 50c i va
landą.

1000 W. 22nd St.

RAKANDAI
"! V"-

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

BARGENAS. šios mados rakandai 
4 kambariams. Turi būti parduoti 
tuajau. Welton karpetai, graži liam- 
pa, riešuto medžio miegamo kambario 
setas. Vartota tik 7 savaites. Persi- 
tlkrinkit patįs. 357 S. Crawford Avė. 
Phone Nevada 0336.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI graži krautuvė, gro- 

semė ir bučernė, ir visi įrengimai, 
lietuvių, lenkų ir slovakų kolonijoj. 
Turi būti parduota greitai.ir pigiai.

(Ikcs^Is •
PEOPLĖS GROCERY and MARKET 

1901 W. '22nd St

PARDAVIMUI grosernė prie moky
klos, biznis gerai išdirbtas, renda pi
gi. Kambariai gyvenimui, visokių 
tautu apgyventa. Parduosiu pigiai. 
Priežastis pardavimo svarbi.

3656 So. Union Avė.
• Tel. Boujevard 3787
",  1   1  ;/*   ■-■' 1 '

PARDAVIMUI bučernė su 
groserne, geriausioj vietoj ant 
Brighton panko lietuvių ir len
kų ir vkstikiy tautų apgyventa. 
Gera proga dėl lietuvio gražų 
gyvenimą ir pinigų padaryti. 
Parduosiu pigiai 4104 S. Cam
pbell Avenue.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Biznis senas ir gerai 
l>er daugelį metų išdirbtas. 
Priežastis patirsite ant vietos. 
Atsišaukit: 1949 Canalport Av.

PARDUOSIU 2 kampinį lotą 
ar mainysiu ant namo ar biz
nio. J. Raščiukas,

1526 'Madison St.
Tel. Haymarket 6612

REIKALINGA BUČERNĖ
6 flatų mūrinis namas ir garadžius, 

elektra ir kiti įta;symai, išsimainė ant 
bučernės arba kitokio biznio.

Kreipkitės pas
C. P. ŠUROMSKI & CO.

3346 So. Halsted St.
Tel. Bouievard 9641

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

PARSIDUODA 2 aukštų su Storu 
medinis namas nvuriniu nundamentu, 
4518 So. Rockwell St. Viršui štoro 4 
kambariai, elektra, vanos, viskas cl- 
mentuota. su groseme, parduosiu vis
ką už $6,300. Kreipkitės prie savinin
ko, J. K. 548 W. 32nd St.

PARDAVIMUI arba mainymui far- 
ma 170 akrų, pietų šalyj, gera žemė, 
budinkai. gyvuliai pašaras irjrankiai. 
Gera vieta dėl resorto pagal V isconsin 
upę, kaina $12,000.

G. B. JACK & CO. 
2808 Van Buren St.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

W,"tu.i

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim1, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamų nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
gą.

Speciali taksa bus suteikta jums 
šį mėnesi. (Atsinešk šitą apskelbimą , 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

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

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.
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