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200 Krito lietuviu mūšiuose su lenkais
Klaipėda tarsis su Lenkija
Daug lenku paimta nelaisvėn

Artilerija veikia
Rusija prisižada remti Lietuvę

200 žmoniy žuvo liotuviy- 
lenkii mūšiuose

Lietuviai suėmė daug lenkų 
nelaisvėn. Buvo suėmę ir an
glu oficierius.

KAUNAIS, vasario 20 (Rašo 
Donald Day). — Du šiiptai 
žmonių liko užmušti ir sužeis
ti mūšyje tarp lietuvių ir len
ku dėl neutralines zonis okupa
vimo.

Nuo pirmo susirėmimo šeš
tadieny, kada lenkai pradėjo 
okupuoti jiems tautų sąjungos 
pavestųjų dalį neu tralinės zo
nos, kada 10 žmonių liko už
mušta ir daug sužeista, tęsėsi 
nuolatiniai mūšiai, nors jokio 
paskelbimo karo nebuvo. Iki- 
šiol nereguliarinis kariavimas 
buvo vedamas Leaikijos pasie
nio sargybos ir Lietuvos pat
riotinių organizacijų. Dalyvavo 
kiek rr abejų pusių reguliariu i ų 
kareivių. Lietuvių organizaci
jos daugiausia buvo finansuo
jamos iš Amerikos.

•Lietuvos reguliariniai karei
viai suėmė septintadieny du 
Anglijos oficierius iš Anglijos 
misijos Varšuvoje, kurie\^tyri
nėjo padėtį neutralinėje zono
je. Jie buvo sulaikyti iki šio 
ryto, kada juos rado Anglijos 
konsulas. Gen. Carton de 
Wiart ir maj. E. H. Grant tapo 
paliuosuoti, bet du lenkų štabo 
oficieriai, kurie veikė kaipo 
perk, aibė to j ai, yra laikomi be
laisviais Kaune.

i
•Lietuviai tvirtina, kad jie 

suėmė 40 Lenkų oficierių ir 
šimtus kareivių iš 7if-tos lenkų 
divizijos. Jie taipjau prisipažį
sta vartoję laukų kanuoles, 
kurias jie atėmę iš lenkų.

Lenkai mažina musių 
svarbumų.

VARŠAVA, vasario 20.
“Lietuvos legacija Paryžiuje 
paskelbė melagingas žinias 
apie rustų mūšį neutralinėje 
zonoje”, pasakė šiandie Lenki
jos premieras Sikorski. “Lenki
ja prisirengusi perimti zonų, 
vartojant tik žandarmeriją ir 
di? batalionus muitynių sar
gybos. Ta procedūra buvo gry
nai administratyvė ir tapo pri
imta nežiūrint draudžiančio tai 

, daryti Lietuvos valdžios parei
škimo.

“Žandarai ir muitinių sargy
ba, perimdama zonų, nuginkla
vo kelias bandas Lietuvos ne- 
reguliarinių. Lietuvių rėmėjai 
puolė lenkus, užmušdami du ir 
16 sužeisdami. y

“Jeigu žandarai ir muitinių 
shrgai bus priversti pasitraukti 
iš okupuotos apygardos, padė
tis pasidarys 'Lenkijai nepaken
čiama ir Varšava griebsis rei
kalingų priemonių, pasiųsda
ma kareivius“.

Rusija remsianti Lietuvą
Pritaria Lietuvos reikalavimui 

Vilniaus. Lenkai netiki. Lie
tuvos nusistatymas darosi 
griežtesnis. Tautų sąjunga 
nori platesnių žinių.

PARYŽIUS, vasario 20 (Ra
šo Henry Wales). T— Rusija 
šiandie įsimaišė į Lietuvos- 
Lenkijos ginčų apie neutralinę 
zonų.

Paryžius gavo žinių, kad so
vietų valdžia užtikrino Kauno 
valdžių, jog ji rems pastarosios 
suverenitetų ir jos reikalavimų 
Dvlinsko-Vilniaus geležinkelio 
kaipo “materialiai paliečiančio 
Rusijos interesus“.

Bolševikai yra nusitarę turė
ti susisiekimų su Vokietija per 
draugingų Lietuvą ir Rylų 
Prūsiją ir jų intervencija, sa
koma, sustiprino Kauno vald
žios nusisprendimų atmesti 
tautų sąjungos pastangas pa
dalinti Vilniaus neutralinę zo
nų.

Lenkijos legacija vadina Ru
sijos intervencijų “blufu,“ bet 
Lietuvos charge d‘affaires sa
ko, kad Kauno valdžia nedarys 
jokių nusileidimų savo reikala
vimuose. v

Lietuvos nereguliariniai, ku
rie buvo užėmę Klaipėdą, yra 
prisirengę pulti lenkus neutra
linėje zonoje. Jie yra aprūpin
ti artilerija ir kulkašvaidjįjais.

Tautų sąjungos sekretoriatas 
šiandie paprašė Lietuvos pri
siųsti daugiau žinių apid mu
štus zonoje pirm negu bus su
šauktas tautų sąjungos tarybos 
susirinkimas. Sekretoriatas sa
ko, kad delegatai yra perdaug 
užimti, kad laikius i susirinki
mą, jei bent yra labai svarbus 
reikalas.

Priėmė ambasadorių nuo
sprendį Klaipėdos 

klausime
Klaipėdiečiai tarsis su lenkais 

apie Klaipėdos uosto naudo
jimų.

PARYŽIUS, vas. 21. - Lie
tuvių sukilėlių sudarytoji pra
džioj sausio men. Klaipėdoje 
valdžia ir Simonaitis pranešė 
ambasadorių tarybai, kad ji 
priima tarybos nuosprendį, ku
riuo Klaipėda patampa dalimi 
Lietuvos.

Ji taipjau pranešė tarybai, 
kad ji yra prisirengusi siųsti 
delegatus į Paryžių, tartis, am
basadorių tarybai dalyvaujant, 
su Lenkija apie juros ir upės 
transportaciją ir apie Klaipė
dos uosto valdymą tokiu bildu, 
kad atitiktų Lenkijos ir Lie
tuvos interesams.

Havas žinia iš Varšuvos sa
ko, kad Lenkijos seimas priė
mė rezoliucijų, reikalaujančių, 
kad Lenkijos valdžia griebtų^ 
si reikalingų žingsnių .< išgavi
mui garantijos Lenkimą tei
sėms pilno naudojimo Klaipė
dos glosto?

Rezoliucija tapo priimta 
svarstant užsienio reikalus, 
laike kurių buvo pareikšta, kad 
Lietuva yra palankus įnagis 
vokiečių ir rusų rankose sta
tyme pavojun rytines Europos 
taikos.

Anglijos protestas
Į    — ■■■—*■—•

IjONDONAS, vas. 21. — Iš 
Coipcnhageiio gau’toįslios neofi- 
cialinės žinios sako, kad 200 
lenkų ir lietuvių liko užmušti 
ir sužeisti mūšyje Vilniaus ne- 
u tralinėje zonoje. Tuos nuosto
lius aplaikyta mūšy pereitos 
savaites pabaigoj. Apie naujus 
mūšius nėra gauta žinių.

Anglija pasiuntė notą Kau
nan, protestuojančių prieš Lie
tuvos areštavimų Anglijos ar
mijos oficierių. Gen. Carton de 
Wiart ir maj. Grant iš Angli
jos armijos, liko suimti kada 
jie tyrinėjo padėtį neutralinėje 
zonoje. Juos atgabenta į Kau
ną po Lietuvos reguliacinių ka
reivių sargyba. Anglijos kon
sulas įsimaišė ir jie tapo pa
liuosuoti. /

Andrius Marius mirė
The Chicago Tribūne prane? 

ša iš Kauno šitokių žinutę da
tuotą vasario 20:

“šiandie pasimirė čia tifll 
Andrius | Tribūne rašo: Mcn- 
dr.pcs] Marius,,57 m. amžiaus, 
Amerikoj lietuvis, 'kurs organi

zavo Klaipėdiečių sukilimų. 
Marius buvo Ispanų-Amerikos 
karo veteranas ir mirė bučiuo
damas Amerikos vėluka, kurį 
visados su savim nešiodavus“. 
[Tų vėluka bučiavimų Tribū
nos reporteris čiai žinoma, dėl 
naivaus efekto naiviai iš piršto 
išlaužė].

Martus-Martuseyičius būda
mas Amerikoj (gyveno Brook- 
lyne) buvo žinomas tautininkų 
srovės darbuotojas. Menko išsi
lavinimo, bet gerų norų ir su
žliungąs žmogus jis darbavos 
kaip geriausiai išmanydamas. 
Karo laiku išvažiavo Lįptuvon, 
vedamas taipjau geriausiais no
rais: dirbti krašto ir žmonių 
labui.

Lietuva nusisprendusi 
atgauti Vilnių

Artilerija veikia visame lietu
vių-lenkų fronte.

■■—■-f—..........■- —

BERlLl'NAS, vas. 21. - Pa
sak Franfurter Zeitung, arti
lerijos mušis tarp lenkų ir lie
tuvių siaučia visu Vilniaus- 
Gardino frontu.

Po to kaip nereguliariniai 
Lietuvos kareiviai pradėjo šau
dyti, juos pavadavo reguliari
niai kareiviai, po ko lenkai 
pradėjo vartoti kulkasvaidžius 
ir lauku kanuoles.

Daug užmušta ir sužeista 
abejose pusėse, sako Varšavos 
žinios.

Žinia priduria, kad lietuviai 
yra nusisprendę sykį ant visa
dos išrišti Vilniaus klausinių 
tuo pačiu budu, kokis buvo 
vartojamas Klaipėdos ginče.

Suėmė 64 žmones

Streikas Ruhr distrikte
DUESSELDORF, vasario 21. 

— Pabaigoj šeštos savaitės 
Ruhr Okupacijos franeuzai vis 
dar vartoja visas priemones 
lūk. tam, kati privertus vokie- 

čius klausyti g^i. Dcguotte įsa
kymus.

Vokiečiai gi griebiasi protes
tų streikų, kaipo veikiu i ilgiau
sio budo parodyti savo pasipik
tinimą franeuzų okupacija.

Po pašaliinimo Duesseldorfo 
mayoro sekė pašalinimas Pa- 
reinio prezidento, kas pagimdė 
sensaliją ir iššaukė didžius strei 
kus šiame mieste. Tik gatveu 
karių ir elektros darbininkai 
dar dirba.

Keli geležinkelių 'viršininkai 
Maycnce distrikte tapo nuteis
ti kalėjimai! už skatinimą dar
bininkus streikuoti ir nepildy
mą franeuzų įsakymų.

•Franeuzai ištrėmė Dort- 
mundo mayorą už nepildymą 
įsakymu.

------- g)-------

Komunistai veda agitaciją,
Kursto Francijos kareivius prie 

sukilimo.

ESSENAS, vas. 21. - Kaip 
išrodo, Vokietijos ir Francijos 
komunistai kooperuoja pastan
gose sunaikinti Franciijos-Bel- 
gijos avantiūrą Ruhr distrikte.

Komunistų ])ropaganda jau 
iššaukė vieno franeuzų pulko 
maištą ir tas pulkas tapo už
vaduotas kitu pulku.

Franeuzų šnipai praneša, 
kad visame Ruhr distrikte ir 
Pareiny sudaromos slaptos ko
munistų inilitarinės kuopos ir 
kad jos gauna daug ginklų ir 
amunicijos iš dar nepatirtų 
šaltinių.

Komunistų propaganda ypač 
pasidarė didesnė po to, kaip 
valdininkai liko ištremti ir vo
kiečių policija arl4a sumažin
ta, arba pašalinta.

Kalbama kad gyventojai bi
josi komunistų pavojaus tiek 
pat, kiek jie bijosi ir franeu
zų, nes ištikus sukilimui fran
euzai griebtųsi nuožmių repre
sijų.

Rusai švęs pirmadienį
MASKVA, vas. 21. — Visoj 

Rusijoj eina judėjimas už pa
naikinimą krikščionių septin- 
tadiemio, žydų šeštadienio ir 
maliometoTių p enk tukliem o kai- 

po švenčių-incdūldienių, bet už 
padarymą pirmadienio kaipo 
visuotinos pailsio dienos.

Daugelio Odessos ir Kijevo 
dirbtuvių darbininkai jau nu
tarė pradėti švęsti pirmadie
nius.

Ta pati tendencija vengti 
religinių pai'lsio dienų verčia 
Maskvos profesorių Stepanovą 
raginti valdžią radikaliai per
mainyti kalendorių. Jis siū
lo, kad metai susidėtų iš 60 sa
vaičių, po penkias dienas kiek
vienoj savaitėj, paliekant 60 
dienų pailsini ir 5 dienas ko
munistų šventėms.

Italija didins armiją
RYMAS, Vas. 21. Gen. Diaz 

vadovaujant Italijos armija 
bus reorganizuota ir padvigu
binta. Dabar Italija turi 175,- 
OOO kareivių, šiuis aliotai® £0 ar

mija bus padidinta iki 250,000 
kareivių, o paskui iki 300,000 
kareivių. Dabar armijos išlai
dos nustatimos sulig to kiek 
tų išlaidų gali pakelti šalis. 
Nuo šii laiko bus nustatoma 
sulig dydžio užlaikomos armi
jos.

Leidžia dirbti vodkac
RYGA, vas. 21. - Iš Mask

vos pranešama, kad sovietai 
nutarė leisti išdirbinėti 20 
nuoš. alkoholio degtinę ir su
teikti monopolių degtinei išdir
binėti.

CHICAGO. Harrison Par 
ker rezignavo kaipo globėja? 
Go-operative Society of Ame
rica. Jis savo vieton paskyrė 
Edward C. Krcsler. Apie tai 
paskelbė kitas globėjas, Sey- 
mour Siedinau. Parker ir suor
ganizavo tą neva “kooj>eraci- 
ją“ ir buvo surinkęs $11,000,- 
000, bet paskui buvo atsidū
rus bankrotų teisme, savo san
krovas išpardavė ir tapo reor
ganizuota, paskiriant naujus 
globėjus. Dabar veda pardavi
mų per paštą biznį.

Nauji mūšiai su lenkais
" ’’ r ' L' t

Veikia abiejų pusių artilerija. 
Lietuviai koncentruoja armijų.

COPENHAGEN, vasario 21. 
— Iš Vilniaus distrikto prane
šama apie 'Lietuvos ir Lenkijos 
artilerijų izoliuotus bombar
davimus. Sakoma, ' Lietuva 
koncentruojanti kariuomenę 
ties Lenkijos rubežium arti 
B reny (?), 50 mylių į vakarus 
nuo Vilniaus. Lenkai dabar lai
ko Vi'lniaus-Kauno geležinke
lį iki naujojo Lietuvos rube- 
žiaus. Tų geležinkelį lenkams 
suteikė tautų sąjunga, nežiū
rint Lietuvos protestų.

Rusija prižada pagalbą
PARYŽIUS, vas. 21.—-Užsie

nio reikalų ministerijos gauto
mis oficialinėmis žiniomis, 
Rusija pasiuntė notą Lietuvai, 
duodančią aiškių užtikrinimų, 
kad sovietai rems lietuvius jų 
ginče su Lenkija apie rube- 
žius.

Rusijos pranešimas, sakoma, 
pareiškia, kad “nustatymas 
Lenkijos-Lietuvos rubežiaus be 
abiejų šalių sutikimo pastatys 
pavojun Europos taiką.“

Rusija savo motoj tvirtina, 
kad Rygos sutartis draudžia 
tautų sąjungai nustatinėti' Lie
tuvos-Lenkijos rubežių.

Už padirbimą ir leidimą netik
rų pinigų.

NEW YORK, vasario 20. — 
Valdžios agentai šiandie areš
tavo 64 žmones New Yorke už 
padirbimą ir skleidimą netik
rų popierinių pinigų. Dabar 
medžioklės" bus daroma Chica- 
goje, Detroite ir kituose mies
tuose ir tikimąsi, kad viso bus 
suimta iki 1,000 žmonių. Dir
btuve buvusi Greenvvich Vilią- 
ge, Nevv Yorke ir buvę paga
minta netikrų pinigų iki ui 
$10,000,000. Devyni agentai 
platino tuos pinigus urmu. Ii 
tie pinigai buvo skleidžiami ne
tik po visą Ameriką, 'bet taip 
jau Kuboj ir net Europoj. Be 
to buvo skleidžiami netikri au
ksiniai ir sidabriniai pinigai.

I

110,100,000 gyventojų Ameri
koje.

NEW YORK, vas. 21.— Na
tional Bureau of Economic 
Research apskaito, kad sausio 
1 d. š. m. Jiungt. Valstijos tu
rėjo 110,100,000 gyventojų, ar
ba 4,500,000 daugiau, negu kad 
1920 <m. Gyventojų skaičiaus 
padidėjimas įvykęs delei im- 
migracijos ir sumažėjimo mir
tingumo.

4 žuvo kasykloje
POSTV1LLE, Pa, vas. 21.— 

Keturi angliakasiai liko užmuš
ti ir 3 labai apdegė gas</ eks- 
pliozijoj Kaska William kasyk
loj, priklausančio j Leiiigh Vai
ky Coal & Navigafion Co.

VARŠAVA, vas 21. — Vakar 
įvyko dvikova gen. Juozo Hal- 
ler su radikalu atstovu maj. 
Kosciialkowski. Jiedu apsimai
nė šūviais, bet nė vienas nepa
taikė. Gen. Halleris pašaukė 
atstovą dvikovon už tai, kad 
pastarasis Hallerį pavadino 
kaltininku už užmušimą prezi
dento Narutavičiaus.

WARREiN, Mass, vasario 
20. — First National Bank of 
Warren, turintis $251,308 de
pozitų, uždarė savo duris. Ban
kui esą trūksta $212,000. Ban
ko prezidentas F. L. Taylor pa
bėgo ir jis gaudomas, nes jis 
tuos pinigus pasiėmęs.

WASHINGT()N, vas/ 21. — 
Senato finansų komisija pa
smerkė bilių, kad butų pasko-* 
linta Vokietijai $1,000,000,000 
Vokietijos pirkiniam Ameriko
je.

Šiandie — giedra ir šalčiau.
Saulė teka 6:38 vai, leidžia

si 5:30 vai. Mėnuo leidžiasi 
11:15 valandą vakare.

PARYŽIUS, vas 18. —- Er- 
nest Judeį, buvęs redaktorius 
L’Ecklair, kuris 'buvo laike 
karo nuteistas visam amžiui 
kalėjiman, nors tuo laiku jis 
gyveno Šveicarijoj, dabar pa
skelbė, kad jis grįš į Franciją.|

Franeuzai vartoja negrus
DORTMŪD, vas. 21. — 

Prancūzai šiandie prisipažino, 
kad j re vartoja negrus karei
vius Ruhr distrikte. Jie esą 
Franci jos piliečiai nuo Antil- 
les salos iš Vakarų Indijos sa
lų grupės.

PLNIGįJ KURSAS
Vakar vasario 21 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
banku buvo skaitoma-Amerikos pini
gais iitaipi

Geležinkeliy tarybos nuos
prendžiai nėra verstini
WASHINGTOiN, vasario 19. 

--- Augščiausiais šalies teismas 
išnešė nuosprendį, kad geležin
kelių darbo tarybos nuosprend
žiai nėra verstini' įgeležinike- 
liams. Taryba turinti remtis 
ant viešojo sentimento, kad į- 
vykinus savo nuosprendžius- 
Šį nuospreųdį parašė vyriau
sias teisėjas Wm. H. Taft, Pen- 
nsylvania geležinkelio byloje.

O kaip su darbininkais? Ar 
ir jiems tos tarybos nuospren
džiai nėra verstini, ypač kada 
nukapojama jų algos? Ir ar jie 
gali priešintis ir ikovcti prieš 
tdkį nuosprendį?

Sudegė skerdyklos

Priminimas

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.72
Austrijos 100 kronų .......    %<•
Belgijos 100 frankų'............... $5.45
Danijos 100 markių ................ $19.43
Finų 100 markių ................... $2.75
Francijos 100 frankų .......... t $6.17
Italijos 100 lirų ................... $4.88
Lietuvos 100 Litų.... ................$10.00
Lenkų 100 markių.................... U. c
Norvegijos 100 kronų........... $18.58
Olandų 100 guldėnų...............$39.71
šveicarų 100 markių ........... $18.93
Švedijos 100 kronų ............... $26.66
Vokietijos 100 markių..............   k%e

OMAHA, Ncb. — Didžiau
siame gaisre skerdyklų istori
joj, sudegė Čia niereitą ketvirta
dienį Anmour an.d Co. skerdyk
los. Nuostoliai siekia $2,000,- 
00(1. Yra sužeistų ugniagesių. 
Didžiausias prieš tai ištikęs 
gaisras skendusiose!, buvo 
Hammond, Ind, 1900 m, kuris 
pridaro nuostolių už $1,500,- 
000.

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

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

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Isties, 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 pihigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai. \ u

1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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Kaip lietuviai paėmė 
Klaipėdą

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

ANT NAUDOS.

Prusų Lietuvių “Balsus“ duo- KJatpedon. 
da šitokį gyva aprašymų įvykių mažuma pakyl. 
sąryšy su lietuvių paėmimu 
Klaipėdos:

Vokietėliarrts ūpas

Didelės dienos Klaipėdoj.
a J""- *

Trumpai pirm Kalėdų gavus 
žinių apie Lietuvos de jure pri
pažinimų, buvo jau aišku, kad 
tuomi šiaip ar taip išsiriš ir 
Klaipėdos krašto klausimas. Bet 
kadangi čia pasikišo negeidžia
mieji lenkai, tai tokiu budu įvy
ko, kas įvykti turėjo.

Šiokie tokie gamtai Klaipėdoj 
jau po Naujų tetų skleistis pra
dėjo, kad lietuviai užimsiu Klai
pėdos kraštų. Bet kas tam įti
kės. Tik ne lietuviai drįs kibti 
į vokiečius freištatininkus!

O tuo tarpu, dėl kraujo ir 
Jahno lenkiškos politikos, krašto 
žmonės vis daugiau ir daugiau 
pasviro Lietuvos pusėn.

Ir štai, jau švenadieny (7. 1.) 
Klaipėdos lietuvių tarpę šnekasi^ 
kad jau priėjusi seniai laukiamo
ji valanda. Ūpas kyla.

Panedėlį po pietų visa Klaipė
da pilna visokių gandų. Pasako
jasi kits kitam, kad sekančių 
naktį lietuviai užimsiu Klaipėdos 
kraštą. Vokiečiai ireištatinin- 
kai vietos lenkai bei agentukai 
išsigąsta. Bėginėj šen ir ten, 
nebismanydami kų daryti. Pir
masis atsikrapšto Aukštuolaitis. 
Per savo’ klapčiukus skleidžia 
gandus, kad girdi, atplauks 
franeuzų karo laivai, lenkai puls 
į Lietuvą, tai galas bus tarybai. 
Bet matyt, žmonės tų gandų ne- 
pabugsta ir ramiai jau laukia 
naujienų.

Taip apie trečių valandų po 
pietų sujunda ii’.franeuzai. Sku
binasi kazernoj ir aplink kaze 
nų įsitvirtinti. Priruošiama /ir 
policija. Automobiliai laksto šen 
ir ten — per visų n. kčių. O 
žmc. čs - - sujudę pulkais va kš- 
čio.a įJaipūdos vyliausioje gat
vėse, iš tikrųjų jau adydami 
pareisiant lietuvių.

Bet tie lietuviai užtrunka. At
sigultam. Girdim tik, kad auto
mobiliai laukė laksto šen ir ten. 
Ir sapnuojame apie lietuvius.

Seredos ryte atsikėlus niekt 
Skaitome “Dampfbootų“ • ir 
Volksstimmę“. Ir susijuokiame 
išvysdami, kad apie tuos “ver- 
fluchte Grosšlitauer” urnai nie
ko nebežino pranešti. Lyg iš iš
gąsčio butų uebtekę žado. |

Bet štai, ilgtli netrunka, lai ir 
išgirstame, kad per Bajorus, 
Egliškius ir K.Lcikštus jau įtrau 
kia lietuviai savanoriai šauliai.

Tūli nuo ’.ų beatvažhiojų 
žmones pram ><;, kad Bajoruose 
krašto policija tuojau pasidavu-’ 
si lietuviams. Kų ir ne. Juk 
policistų dauginusieji yra lietu
viai.

Ponas Petisnė lankosi pas at
stovų žilių. <Tasai pas jį. Eina 
gandas, Jtad ponas Petisnė bui 
lankiusis ir Kretingoj. z ■ .

Freištatininkų ūpas labai su
smukęs. Girdėtis, kad Krauzas 
ir Jahnas išsipiukusiu. Aukš
tuolaitis dar gatvėmis bč$bjt 
Akys išbalusios — visas Ij^įjp 
nebe žmogus.

O tie automobiliai tik laksto ir 
laksto.

Prieš vakarų jau pasakojasi, 
kad ^lietuviai attraukę lig Kalo-

Bet lietuviai vis dar nėra čia. 
Prancūzai pareiškia apyguios 
stovį. Klaipėdos policija j ieško 
i gelbėjimo Komiteto narių. Bet 

1 nieko neranda. Visi šalin ir ga
na. . O tūli vokięčiai rodos labai 
norėtų į juos savo kerštų išlieti'.

Naktyj nieks ypatingo. Pasb- 
i;leidžiame už Lietuvų ir gerų pa
sisekimų, ir permiegame. Aulo 
mobilių lakstymai šių nakčią 
mus ne kų begaišino.

Ketverge rytas.
Lietuviai jau beesu aplinkui 

viso miesto. Iš laukų dar įlei
džiama, bet iš miesto nieks. Ta
čiau vieni kiti vistiek kur nnrs 
pereina iš šen ir ten. Iš jų gau
name sužinoti, kad įtraukusieji 
lietuviaF&nt laukų visur priima
mi ir pasveikinami dideliu 
džiaugsmu. Vaišinasi ir mylisi, 
kad Begalo. Kaip tik tiems vo- 
kietėliams bus, kad jie apie tai 
išgirs! Bjaurino, biaurino 
Sey'friedelis per ‘‘Dampfbootų” 
lietuvius ir Lietuvų — o štai, tas 
piktas, ko jis mums norėjo at
siekti, mums pavirstų į gerui

Tarp Petisnė ir žilinus per vi- , 
sų dienų eina derybos. Nieko ne
galima sužinoti, kodėl ir kų.

Vokietėliai linksminosi, kad 
girdi veik atplauks f raneuzų ka
ro laivai. O “Dampfbootas” ra
šo, tyręs, kad vietos franeuzai 
esu apsiėmę “ligi paskutinio vy
ro” ginti Klaipėdų. Na, vokietė- 
liams jie tų džiaugsmų jau nepa
darys. Bet stebėtina^ vistiek: 
savo širdyje keikia franeuzus — 
o tačiau nenoriai sakyti ir lauk
ti, kad šieji dėl jų gintus ligi 
paskutiniojo vyro.

Vietos letuviai pasakojasi, ko
kie žemi vokiečiai prieš lietuvius 
a stoję.' Kiti net skubinasi juos 

. sa p išmylėti. Bet kitasis 
kšuoTs ir k ršto akimis.
' u' š'uelaitis laksto išbalęs, 

enkų konzulatas yra iškėlęs 
i neuzų ir lenkų vėliavas. Sako, 
ūkai neįmaną niekur apmau-

tve’rties, kad jiems ir Klai^ 
kepsnys dingstųs.

Susišaudymų kokių nėra gir
dėti. Automobilių tiek daug 
nebelaksto.

Pėtnyčios rytas.
Šįryt patyriame, ' kad jau ir 

Lauksųrgiai, Pagėgiai, Šilutė, 
Ivusnė, Priekulė o ir pati Užmarė 
jau lietuvių užimta,
siekimas su toliau pertrauktas, 

ietuyiai jau visai arti miesto, 
.vas dabar bus, spėjama šiaip ir 
taip. Niekaip neišmanome, ko
dėl lietuviai ne * tuojau eina į 
miestų. Juk viskas jų laukia, 
rie keli karštagalviai vokietėliai 
juk jau nieko nebereiškia. O 
franeuzai------ ? Policistų, pa
sakojama, vis daugiau pereina 
lietuvių pusėn. Daugis kitų at
sisako kariauti.

Darbininkų ūpas geras. Link
sta Lietuvon. Laukia litų. O 
pirkliai džiaugiasi. Pasitikia 
gerų “gešeftų” sulaukti.

“Dampfbootas” pranešdina, 
kad jau šį vakarų atplauksiu net 
keturi franeuzų karo laivai. Na 
pamatysime juk. Jau visų ne- 
dėlių vokiečiai linksminasi san
tarvininkų kareivių krauju, ku
rį jie už juos praliesių — už vo
kiečius prieš lietuvius. Lau
kite!

Vakare vėlai pranešama, kad 
ponas Dr. Steputaitis sugrįžęs 
Automobiliu iš Vokietijos.

Visai vėlai vakare kalbasi, kad 
anglų kreuceris koks čia 
plauks ar jau parplaukęs, 
dar gerinus.

raugai

■j
809 W. 351h SI., Chicago

Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 

Parduodam Laivakortes.

Visas susi-

ir rauges

_------------------------------------ -

K,. S. JU.IG2LIMIS
AI)\ OKATAS

Veda bylas visuose teismuose l’> 
rūpina visokius doku tentus Eg 
zam nuoja abstraktus. Padaro kon 
traktus ir kitus tašius prie parda- 

įmo it piiknru namų ir lotu far
U ir bizniu a užl i atiki <nt mot

■ oiiis

Vakarais iki 8 vai.
»

„ 1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

Iš paduotų slaptingų žęųkių 
jau dilgtelėjo jums širdin ir

IP, jau artinasi taJUrtksma diena, Kovo 18, kada 
visi ir vėl susiri sint į didelį metinį nepaprastą 

tebėtiną NAUJIENŲ KONCERTĄ IR BALIŲ, ir aplai- 
kyšime augščįausio smagumo valandų, bc^ig-erėdami ir

besidžiaugdami puikiausiomis dainomis,.saldžiais reginiais, nematytais šokiais, ir 
. • J . ■- ip'V'am* su savo senais ir nan ' '•!

s ■ p! ukusiąi's
Iind /■ uditorją

I ':* •’••• "r drangas
‘s va • jkampplataus JMiv.'ško

I prit td tai, draiW'i.ii4 b'činoli'd. vyra; ir -uoterįs, nei vienas neesate

apk/nktas, o anaiptol kviečiamas būt ir džiaugties tame garsingame Nau-

‘icny. Koncerte ir Baliuje.' Iki to laiko jur (Splite garduoties išanksto tuo, kas bus

iš t y pranešimą? kuriuos savo akim’s manysite ir išskąitysite jūsų NAUJIENOSE,

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearhorn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
1323 So. Halsted St.

' aluodos nuo 6 iki 8 v v. kiek
o na vak uą. išskyrus utarninką

< vą Nekėliomis nu< 9
iki 12 ryto.

lOliN KUCHINSKA'
IITl \ L -. \ HVOK.ATA,<

2221 VV. 22nd St., arti Leavitl St.
I< it.pj)one Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 \aka«e. Sere- 
doj ir i'ėtriyČioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
v ėda visokias bylas visuose teis
imose. Egzaminavoja abstraktus 

ir padirba visokius Dokunr?entus, perkant arba parduodant Uotus, 
Namus, Karmas ir Biznius. Skoli- 
>» l'ipigus ant pirmo morgiėiaus 

lengvomis išlygomis. .

,'el ■ a’ dolph 175S

* r» ’ - - • .

’ ADVOKATAS *
Ofisas vidurmiestyj

\SSOCIAfTION BLDG
19 So. La Šalie St

Room 1303
Valandos- 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel. Hyde Park 3395 
k _______ ___________

V. VV. RUTKAUSKAS 
Advokatas

.'9 So. La Šalie St. Rootn 530
Tel.: Central 6390

'* ak <223 S. Halsted St, < hi« go 
Tol. Yards 4681

Prancūzai ir policija rodos iš- 
tikrųjų taisosi gintis. Na tegul 
sau. Jeigu tiesa, kaip jau kal
bama, kad girdi, 40,000 lietuvių 
attraukia, tai kų tie keli šimte
liai čia ištaisys. \

Įvažiavusiuosius nuo laukų 
žmonės vakare jau nebeišleidžia
ma grįžti. Tur pasilikti mieste 
ir gana. Bet kad tik lietuviai 
attraukia! Tai visi pasitiekti 
linksmi ir pasidalina į nakvynes, 
vieni šen, kiti ten.

Vėliaus “Dampfootas” sklei
džia “ekstrablatų”, kad francu-

par- 
Na

ma paimti. Gerai. Vokiečiai į 
musų tėvynę įsiveržę, joj ąnt 
musų užsiponiavojo, dabar mes 
vėl atsiimam kas savo ir savo 
tėvų tėvynėj nusikratome sveti
mųjų jungo.

Darbininkai, pirkliai ir šiaip 
miesčionys pradeda pykti ant 
franeuzų ,kam jie miestan neįlei- 
džių lietuvių.

Tarp atvažiavusių nuo laukų 
jau šioks toks nerimastis, kad 
neleidžia gryžti nhmon. Vienas 
atvažiavęs savo mirusiam tėvui 
grabų parsivesti. Ir jis negalįs 
išvažiuoti.

Pietumis turgavietėj pasklys- 
ta gandas, kad lietuviai jau mal
kų gatvėj partraukia, o nieks 
juosius nekliudo. Turgaus bute 
didis sujudimas. Bet veik pasi
rodė, jog tai tik gandas ir nieks 
daugiau.

Mieste apgulos stovis. Eran- 
euzai “Balsų” labai cenzūruoja. 
Suvaržomas, jis nieko negali 
pranešti. O tuo tarpu “Dampf- 
bootas” ir “Volksstimme” pi;ieš 
mus nuodus vis dar kad lieja tai

Vokiečiai vieni ir kiti šiandien 
bėg pas uostų žiūrėti, ar ne jau 
franeuzų karo laivai atplaukia, 
sieko nematydami gryšta nu- 
udę.
Šiandien gatvėj pasirodė ponu 

Petisnė ir Krauzas. Mat, “žmo
nės nurimkite, mes dar čia“. 
Krauzas buvęs iškurįs, bet vėl 
sugrįžęs. Tačiau abu su Sey- 
friedu naktimis nakvojančiu ant 
garlaivio. Ponas Ultenbergas 
esųs Karaliaučiuje. O Abraomo 
sūnų daugybė esu iškarę į Vo
kietijų. Jiems mat Klaipėdoj 
nebesu “košer”.

Bankos nebišduod pinigų, žy
dams didelė bėda.. Nosis nulei
dę stovi prie “Memelcr banko” tuviai yra jų šilelis užėmę, 
ir liūdi, kad nebegali “šybuoti 
doleriais.

“Dampfbootas’ iškeltais žo
džiais praneša — lenkų protestų. 
Be ne lenkai gelbės Klaipėdos 
vokiečiams! Tiesa, žmones ant 
gatvių jau, kelias dienas pasako
jasi, kad vienas lenkų karo lai
vas berods jau buvęs pakeliui, 
bet pas Širvintų “strandavęs”. O 
kiti pasakoj, kad franeuzų karoi 
laivai iš Varšuvos beatplaukda-1 
mi Klaipėdon pas Kaupų įstrigę. 
Mat, pasidaro ir daug juokų.

Vokiečiai ir šiandien beg į uo
stų žiūrėti, ar ne jau parplaukia 
franeuzų karo laivai. Bet — nie
ko dar nematyti.

Vokiečių bažnyčia šiandien be
veik tušti. Perdaug jau tie lie-

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

MAJESTIf*ni-TMEATRE«W
Monroe gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštad., Sckmad. 

Šventėmis
■ 22c. ir 45c. (ir taksai)

šeim. rateliams
j 10c (išskiriant šeštad.. 

sekmad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

j '‘Kur gauni pilną pinigų vertę.1
Afį’1.. -

ir

l'.iymarket 3669
• OrtEPH VV. GRIGĄ 

Lietuvis Advokatas
Kambarys 306^Horne Bank •'•Mg., 
Kamp Mihvaukee ir Ashland Avės 

>fiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nu< 
7 iki 9 vakare.

S. W. BANES ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. VaL: 6 iki 9 vai.

Subatos diena.

šįrit apie karo laivų negirdėti, 
^aigi buvo tik “bluffas”.

“Volksstimme” guodžiasi, kad 
betuviai ateinu krašto žmonėms 

__ -c ________ .... “vaterlandų” paimti. Viskas 
zų karo laivai jau esu pakeliui i galima, tik tėvynę niekam nega-

šventadienis.
«>

Šių visa nakčių susišaudymas. 
Bet buvusi tiktai gąsdinimai. 
Kraujo nepralieta. Tiktai diena 
pirm to puolęs nekuria policistas 
Tuška. Buvusi jo paties kalty
bė, kadangi perdaug drųsiavęs.

Automobiliai gatvėmis lakstė 
ir laksto šen ir ien.

Rytę patyrėme, ka'l lietuviai 
miestų užėmę netoli Vitės, taigi

Daug vie-

Po pietų “Ekstrabratais’ vo
kiečiai praneša, kad vienas lietu
vių auto suimtas. Didis taj ir 
laimėjimas, kad miesto autofno- jau prie pat miesto. 
Gilių lietuviams tuo tarpu jau tos policistų perėjusi lietuvių 
keturi ar penki pakliuvo! pusėn.

Vakare “Dampfbootas” pra- 
nešdina, kad Paryžiau? konfe
rencija nutarusi kreiptis į Kau
no valdžių, kad ta veiktų į su- 
kilelus — ir tiek tik. Bet ir vėl 
neiškenč nepridėjęs, kad girdi, 
karo laivai ir vienas “Liniens- 
chiff” tik jau esą pakeliui, bet 
dėl sniego pustymų jie dar ne
galį pareiti. O 'lauke — nei snin
ga nei pusto!

šiandien buvo šnekama, kad 
ant jūsų esu rusų laivų, kurie 
uždabojų, kad santarvininkų ka
ro laivų nieks į Klaipėda ne
įplauktų. Bet ir tatai bus tik 

j tokia “bluff-žinia”.

Tel Lafayette 4223
Pliunbing, Heating 

Kaipo lietuvis lietuviams viuartn* 
oatarnauju kuogeriauaiaf

M. Yuška,
3228 38th St.. Chicago Hi

H»rman P. Haas*
ADVOKATAS

'MiH-tiiO Chambei of Conuutrcr 
133 VV. VVashinglon SU 

Phone Main 1308
Chicago. (U

Francuzai ir policistai aplink 
Klaipėdų esu jau įsikasę ir Vie
lomis apsitvėrė. Esu jau ir ci
vilinių apginkluotų. Na nu, pa
matysime.

Visi franeuzai ir policistai jau 
esą labai pavargę. Nieks juo
sius nenukeičiųs. Kunigas Be- 
melaitis šiandien bėgiojęs juo
sius padrąsinti ir palinksminti. Į 
Vakare franeuzai paprašę nukei- Į 
timo, kad bent viom.i narčių gan- j 
tų išsimiegoti.

Na labų nakli! Matysime, kas j 
nusiduos rytoj.

ADOLFU E.
STASULANI

• ADVOKATAS
Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1101

Chambej of Cominerce Bkig 
133 W. Washington Street 
Telef Franklin 1176—4945

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

I P. WAITCHES
LAWVER Lietavyt Advokatą*

Dienomis Room 514-516 
127 N Dearlmr St

Tfelephone Rando!ph 5584 
VahreiH: 10736 S V .

Tol.: Pūlinis. 63' .

k
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Į KORESPONDENCIJOS Del Lietuvos Garlaiviu 
bendrovės

Omaha, Nehr,
Vasario 15 ir 16 dienų čio

nai lankėsi drg. K. Bielinis su 
prakalbomis. Prakalbos ^vy
ko ačiū vietos draugų pasidar
bavimui, ypatingai daug palie
jo drg. Juzeliūnas, Zaipys, Ūke
lis, Strazdas ir kiti-

Aukavo sekantieji draugai:

Kuizinas, 
A k romą s 
A. Matu-

Kauno “Liet. Žinių” 19 num. 
paskelbta šitoks vieno cbica- 
giečio paklausimas Lietuvos 
Garlaivių Bendrovei ir tos 
B-vės valdybos atsakymas:
Paklausimas Lietuvos Garlaivių 

Bendrovei.
Ieškau Lietuvos Garlaivių 

Bendrovės arba: pp. Yčo ir 
d-ro J. šliupo “Laivyno”. Ame
rikoj surinkta gana geroka 
suma, bet lig šiam laikui nie
ko negirdėti apie viršininką 
bendrovių. Kas žinote, kur ši 
bendrovė dingo, meldžiu su
teikti žinių, arba antrašų, Ame
rikos lietuviams pirkusiems

yra rengiamas ir įpradžioje ko
vo bus sušauktas visuotinas ūk
ei n inkų susirinkimas.

Su tikra pagarba
\ M. Yčas pirm.,

S. Banaitis, vicc-pirm.
Kaunas,

Sausio 20 m. 1923 m. '

Del biauraus koniounisty 
elgesio

Ii — pakele didžiausi trinks-1 
nių. Prakalbų rengėjams ne
galint jų jokiu budu nuramin
ti gražumu, vienas komiteto 
naVių kreipėsi policijon, kū
riau atvykus triukšmadariai, 
buvbt pašalinti iš sales. Prakal
bos ramiai tęsusi toliau.

Ne imi vyHči i s komu n ist ėl toms 
išardyti prakalbas, dabar jie 
savo organe “Vilny” ir savo 
prakalbose stcnigtošL tų savo 
durnų pasielgimų teisinti, kar
tu 'šmeiždami P- Grigaitį ir K.

ka. Kam komunistiški šalaput- 
riai taip per akis meluoja ir 
savo sekėjus mulkina? Paga
lios, visi žino, kad už prakal
bų rengimų ir tvarkos palai
kymų atsako tik komitetas, o 
ne kas kitas.

L. D. L. D. 19-tos kuopos 
prakalbų rengimo komitetas:

Jos. Povilaitis
J. Kavaliauskas

J. Bardauskas.

ŠVEDIJOS 
AMERIKOS 

LINIJA

A. Urentas $1.25; po $1 au
kavo: B. Juzeliunienė, P. Krik- 
ščiu-nas, J. Junelionis, J. Straz
das, P. Balkienė, J. Balkys, K- 

’ Armoška, J. Arfnošt 
kus, W. Diedikas, J 
P. Juzeliūnas, ir A. 
75c; ix) 50c aukavo 
laitis, J. Aleksas,
A- Juneliunienū, V. Kaminskie
ne, K. Norvjdas, T. Žarnaus- 
kas, Žarnausikienė ir D. Ma
žiukis; A. Rubcikienė 30c ir 
Janavičienė 25c. Įžangos $7.15- 
Belo S. L. A. 87 kuopa pri- 

. sidėjo stambia auka $10 — 
lėšų padengimui. Su smulkio
mis aukomis viso labo $41-10.

Musų d^iiigo žygį apart to 
parėmė drg. "A, Poškus ir Ar
moška. Už aukas ir rėmimų 
širdingai ačiū-

Reikia pažymėti, kad So. 
Omahoj labai daug žmonių 
užsi ra še “So c i a Įdomėk ra t ų”.

Aukų L. S. 1). P. $41.10 ga- 
k vau.

A. žymontas. L. S- S.

N. C. Krukonis, 3251
Halsted St., Chicago,

Atsakymas.

Sekr.

m.

Oetroit, Mich.
Ruošiama draugiška vakajrie- 

ne d. Bieliniui priimti.

S. 116 kuopa rengia 
vakarienę Lietuvos

stovui d. K. Bieliniui priimti. 
Vakarienė ruošiama ketvirta
dienį, kovo 1, Fraternity Hali 
1032 — Ist Str. Pradžia kaip 
7:30 vai. vakaro. Vakarienėj 
kviečiami dalyvauti visi sųjun- 
giečiai ir mums simpatizuo
jantys draugai, kad tuo budu 
arčiau susipažinus su gerbia
mu svečiu ir patys tarp sa
vęs. Tikietai vakarienei re 
gauti išanksto vietos “Nau 
nu” skyriuje, d. šlapelio u 
goj (Cardoni av. ir Westr 
ster) ir pas kuopos narius.

Komitetas.

vtfc adresas yra: Kaunas, Alek
soto g-vė 6.

Bendrovė yra akcinė, turi 
savo laivus, 2 juros laivus — 
“Kastytį” ir “Jūratę” pirktus 
1920 m. Gerina n ia verfte Kiel. 
Rudenį 1922 metų * audrai ki
lus tuo du laivu nukentėjo. 
“Kastytis,” tuojaus pataisytas, 

plaukioti, o “Jūratė” vi
nis metus išbuvo išmesta ant 
seklios vietos ties pert Kunda 
Estijoj. Dabar ir ji jau nuim
ta ir remontuojasi Revelio verf
te ir ims greitu laiku plaukio- 
A Tie laivai yra tiesioginioj 
žinioj Klaipėdos Skyriaus, kurį 
veda grafas A. Tyškevičius. s

Boto bendrovė turi Nemune 
3 laivus: “Rytų,” “Rainbynų” 
ir “Birutę” ir 2 baidoku. Ne
muno laivai yra tiesioginioj 
žinioj Valdybos, kurios visus 
reikalus veda vice-pinmininkas 
į). S. Banaitis su padėjėju, ju
ros kapitonu Andrejausku.

Del šitų nelaimingų atsitiki
mų ant jurų, B-vė pelno didelio 
leturi, bet suveda tuo tarpu 
gailis su galais. Visuotino ak
cininkų susirinkimo dar šiais 
metais nebuvo, bet balansas

CHICAGO-
Vasario 8 <1. į L. D. L- D. 

19-tos kuopos surengtas Mil
dos saloj prakalbas atvyko su
siorganizavęs komunistėlių bū
rys tikslu jas išardyti. Kai lik 
P. Grigaitis pabaigė savo trum
pų kalbų ir pirmininkas pa
kvietė kalbėti Lietuvos Social
demokratų Partijos atstovų d. 
Biotinį, tuojau vienas komuni
stų šaikos, i Bukais, pirmas 
ėmė triukšmų kelti: Grigaitis, 
girdi, apšmeižęs komunistus, 
tat jie turį kalbėtojų, kurs no
rįs atsakyti į^Cįrigaičio kalba. 
Susirinkimo 'pirmininkas atsa
kė, kad prakalbų rengėjai tu
ri dar kitų kalbėtojų, kurs kal
bės tik apie Lietuvos politi
nę ir ekonominę padėtį, o dis
kusijų nebus, nes mažai lai
ko.

Čia tuojau komunistiniai 
triukšmadariai — Amdriulevi- 
čius, Žal'pys, Lukošiene, Klas- 
tauskas, Mizara, Bukins ir ki-

Mes, prakalbų rengėjai, grie- 
štai pasmerkiame tokius ko
munistų triukšmadarių žygius. 
Jie save visur vadina “tikrais” 
darbininkų reikalų ginėjais, 
bet savo darbais pasirodo esą 
tikri darbininkų vienybės prie
šai, nes 
mus ardo juos, niekina, šmei
žia — žodžiu ir lapeliais 
musų kalbėtojus, per metų me
tus jau pasižymėjusius darbi
ninkų nieky tojus ir onganizuo- 
tojus.

Tie komunistiški triukšmą-i 
dariai pasakoja dar, kad, gir-1 
di, Grigaitis pašaukęs polici
jų. Visa juk salėj 
publika mate, kad 
visų laikų buvo ant 
ir nhėjo nuo jos tik 
salėj jau buvo padaryta tvar-

Į LIETUVA
White Star Line

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

(Pasaulio didžiausia laivas)

. Į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo 
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transfertfoti ant jūrių tiesiai j 

Liepoju
S. S. DROTTNINGHOLM, 

Kovo 10.
S. S. KUNGSHOLM March 31, May 5 

(Sistership to S. Stockholm)
S. S. STOCKHOLM April 26, May 29 

Trečios klesos kainos: 
iki HAMBURGO $103.50^ iki 

DANZIGO ir PILIAVOS $106.50 
LIEPOJŲ ir MEMELI ...  $107.00

S'u damokėjimu $5.00 taksų
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos.

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St.. Chicago, III.

atėjo i iu susirinki- Olympic Apr. 7; Apr. 28; May ifc

buvusioji 
Grigaitis 
estrados, 

tada)1 kai

Ilomeric bal. 14; geg. 5; geg. 26; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais 

American Line 
New York į Plymouth, Cherbourg, 

Hamburg.
'Mongotia kov. 29; *Manchuria kov. 15 

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

Red Star Line
Plymouth-Cherbourg-Antwerp 

Lapland vasario 24 Zelahd kovo 22 
.Finland kovo 10 Lapland kovo 27 

New York — Hamburg — Danzig 
Belgelahd .................................. bal. 18

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

PASAŽIERIŲ SKYRIUJ^, 
14 N. Dearborn St.. Chicago. IU.

Pirtis ir Vonios
Pirtis remontuota prie naujos val

dybos. Sanitarinės sąlygos ir 
prieinamos kainos.
1100 W. 14th St.

f’

SHAP1RO BROS. Savininkai.

MRS. A. MICHNIEVICZ
< AKUŠERKA

So. Halsted St., kampas 31 <at.
Telefonas Yards 1119

Akušeri
us kolegi
ją; ilgai 
ptaktika- 
usi Penn- 
silvanijoa 
hospitalėr 

<e. Pasek- 
ningai pa
tarnauja 

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

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

Terra Raute, Ind 
________ <• 

15 d. pasimirė 
De Julius (Vi 

nuo ligos “spinal 
Mirė savo sesers J. 

nūs namuose, 12th 
ir Locust st. Velionis paliko 
gwus tėvų, kurs gyvena West- 
villėj, III., du broliu ir dvi se
serį, taipjau dėdę, pamotę ir 
pususeris. ^Palaidotas vas. 19 d. 
vietos Calvary kapinėse. —

Vasario' 
VVilJiamas 
Didžiulis?) 
ineningitis-

£>•

FREIVCH 
į 9 __ NewYorkLtttC piy“»outh <Havre—Paris ,

Jūrėmis visa kelionė j Lietu
vą ir ii jos, garlaiviais: 
PARIS ...„................ kovo 7 ’
CHICAGO, ....................kovo 8 <
FRANCE .................... kovo 14 I
ROUSSILLON.......... kovo 29 (

Puikiausia sutvarkymas — i
kambariai dviem, keturiems (
ir šešiems žmonėms. Valgo
mas kambarys, rūkomas, ba
ras, barbernė, atdaras paden
gtas viršus, puikiausis pran
cūziškas valgis, vynas ir alus 
teikiama veltui, muzika, šo
kiai. Tik Amerikos ar Lietu, 
vos pasui prancūzų vizos ne
reikia. Visais reikalais kreip 
kitės prie vietos French Li- 

agento, arba | komp 
>fisų, 19 Htate St., N 

City.—Chicagos ofii 
133 N. Dearborn St.

altijos-amerikoc
LINIJA 9Broacivay, Ne'V’^ork.NY U

CONTAGIOUS
EVĖRYBdoVi's JOlNINGmĖ 0WL5

$50 $60 $70
“Kuppenheimer” “L” sistemos ?* 

kiti gerai žinomi PLOŠCLAI
Jūsų Pasirinkimui , 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

duotas be atsižiūrėjimo j pelną ar 
nuostolj. Kiti ploščiai visų pageidau
jamų gelumbių, spalvų ir petiįnų, vė
liausių ir senovinių madų $10.95, $16. 
95 ir $22.50.

Vyrams ir Jaunuoliams gamitura 
t ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56 
527.50, $32.50 ir $37.50.

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

Atdara kasdien, vakarais iv 
nentintadieniais.

HERZMAN
—Iš HUSUOS-

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
) 3110 arba 0375 

Telefonai: •<Į Nakti Drexel 950
' Boulevard 4136

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

SERGANTI ŽMONĖS
Jeigu jus kenčiate per metų eilę ir negalite gauti palengvinimo pagelbos, tai 
gal būt todėl, kad jus gydė nuo netikros ligos. Nėra abejonės, kad ju-ų 
kraujuje ir kūne yra daug nuodų, kurių negalima prašalinti vien tik su pagel- 
ba gyduolių. Jūsų stovis gal būt reikalauja specialiu serumo arba vaccine. 
Nešvarus kraujas nustoja stiprumo, svarumo, suteikia abelną nusilpnėjimą; 
iš to atsiranda insomnia ir tt. Jūsų kraujas ir šlapumas privalo būti gerai 
išegzaminuotas. X-i’ay egzaminavimas pasako teisingai kur jūsų liga ran
dasi. Specialis gydymas privatiškų ligų.

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

DETROIT, MICHIGAN

DR. CHARLES SEGAL
JPraktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte,1' nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

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

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentas)

GRABŪRIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUSEEKA

ietuviai Daktarai
-Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

k-

Turiu patyrimą 
moterų ligo.se; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, 111.

SSe i LIETU
PER HAMBUJlGĄ,PmĄ 

APBZk LIEPOJU
!< 1 7 Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja i Piliavą 
Aplenkia I>enkų juostą (karidorių) 

VISA TREČIA KLESA PADALIN
TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
LATVIA .............................................. Vas. 28
LITUANIA ................*......   Kov. 14

TREČIOS KLESOS KAINOS Į:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

— LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų■

ę

DR. A. J. BEk i M]US
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedčlioj 9 iki 11 ryto 
* Tel. Boulevard 5913

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

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. Campau Avė.

DETROIT, MICH.

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tel. Market 6234, Market 4526

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
iš

3325 So. Halsted St., Chicago, III. 
w i ............ ■ i

WAITKIEWICZ
(Baniene)

Akušerka

BADAS RUSIJOJ.
Čekoslovakų Raudonasis Kry

žius sužinojo iš Nanseno orga
nizacijos, kad 1923 m. Rusijoj 
badauja apie 8 milionai žmo
nių. Sovietų valdžia gali pra
maitinti tik 4 m ii. Nepriteks 
dar apie 1,600,000 tonų maisto. 
Ūkiu pataisymui reikia 520,000 
arkliik ir 500,000 karvių. Epi
demijos* vis labiau siaučia.

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

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

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ^

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

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

DR. Ą. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas i

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dent^tas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatves

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

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

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

TeljVictory 9082 1
Nuo 1 iki 3 vai. po piet. \

1113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak

tikavimo turiu 
intyrimG. Pasek- 
lingai patarnau
ti prie gimdymai’ 

Kiekviename ' ąt- 
teikiu 
ririžiu- 

•uodu 
mio- 

mergi-

sitik’me 
apatišką pr 
•ėjimą. D 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

NORTH 
GERMAN 

LLOYO
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kaa 
antrą seredą. 4 

Puikiai įrengta trečio* 
klesos parankuinai. 

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų. 
North German Lloyd 
Geo. W. Clausscnius 
100 N. La Šalie St 

‘ Chicago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canat 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS

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

Del jūsų patogumo ateikit 
su blankomis į 

Naujienas 
1739 So. Halsted St

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

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

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 S'o. Halsted St., Chisago, III.z

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3239 So. Halsted St., Chicago, III.

•' •' '1

t

DR. M. T. STRIK0L1S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.:* Ėoulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263

DR. V. A, RIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 
j 3261 South Halsted St.

Tel. Boulevard 5052
Vai. 10—12 A.M. 1—3 ir &-9 P.M.

Ned. 10—12 A. M.
Residehce Canal 2118

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z4LAT0RIS
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.
L...... ............. 11 ... Į ,

/■

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

Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

■

....................... T-----------
Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

5208 W. Hafrison St.

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

' Rezidencijos tel. Van Buren 0294 • 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

>•
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newg 

Published baily except Sunday 
The Lathuaiuan Newa Pub. Co.,

Editor P. Grigaitis

by 
Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, 111.

Telephone Roosevelt 8500

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

3c per copy.

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

to, pritarė joms, tai Lietu- kurios pačios negalėjo išsi-fjo visoms'pirmesnėms Lėni 
vos padėtis šiandie yra keb- L " 1 “ ' --- -
Ii. Lietuvos žmonės tur-but 
tą jaučia, ir dėlto dabar, 
kaip praneša telegramos, 
žmonių ūpas Lietuvoje yra 
toks karingas.

Gali būt, kad ir pati val
džia dabar mato, kad jogei

nikFfttilti■ai ,i. >rybon daryti . “susitarimus 
su Lenkija dėl transporto 
juromis ir upe ir dėl tokio 
Klaipėdos uosto valdymo, 
kuris suderintų Lietuvos ir 
Lenkijos interesus.”

Be to, Poincarė gavęs ži
nią iš savo atstovo Kaune, 
kad Lietuva esanti lab’ai
nepatenkinta Santarvės iš- ji perdaug nusileido Klaipė- 
sprendimu Klaipėdos\krašto 
klausimo. \

Šitie pranešimai nieko ge
ra nelemia. Išrodo, kad Lie
tuva nemažai prakišo Klai-

Leidžia Naujienų Ben- pėdos krašte, ir kad
žai laimėjo Lenkija. Lietu
va tur-but sutiko, jqi ne vi 
siškąi internacio

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
SekirvadieiliUS, Lrcm/aa juou'

drovė, 1739 po. Halsted St., Chicago, 
UI. —Telefonas: Roosevelt 8600.

Užsimokėjimo, kairia:
Chicagoje — paštu:

Metams .................................  $8.00
Pusei metų   .................... . 4.00
Trims mėnesiams .....
Dviem1 mėnesiam ____
Vienm mėnesiui ...... .

Chicagoje per nešiotojus
Viena kopija _______________* 3c
Savaitei  _____ __ ______ ___ 18c

Mėnesiui    ............    75c
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 

paštu:
Metams............................... $7.00
Pusei metų ..............    3.50
Trims mėnesiams......................  1.75
Dviem mėnesiam ....................  ? oc
Vienam mėnesiui ..................  .75

v Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................. $8.00
Pusei mętų ..... ........................ .
Trims mėnesiams ...................  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

dos krašto klausime, ir mė-; 
gina pataisyt savo vardą vi
suomenės opinijoje ginkluo
tu pasipriešinimu lenkams 
Vilniafis fronte. Bet šitas 
mėginimas ginkluota kova 
atitaisyt diplomatines klai-

no nesąmonėms, patikėjo 
jam ir šį kartą.

Bet, kaip matome, gyveni
mas eina ne taip, kaip Leni
no. teorijos sako, ir ne taip, 
kaip komunistiškos davat
kos trokšta. Gyvenimas yra 
galingesnis diktatorius už 
bolševikus ir jisai įsakė 
jiems pakeisti “valstybinį 
kapitalizmą” tinkamesne 
Rusijos sąlygoms, iškaba.

Įdomu, kad sovietų val
džia, nutardama atiduoti 
valstybines pramones priva-

mai butų naudojama) dary
tų didelės įtąk5laikyt ir reikalavo valdžios 

subsidijos, atiduoti privati- 
niems kapitalistams. Kadan
gi praktika parodė, jogei 
nei viena valstybinės pra
monės įmonė Rusijoje negali 
apsieiti be valdžios subsidi
jų (pašalpų), tai, vadinasi, 
visa valstybinė pramonė bus 
pavesta į privatinio kapitalo 
rankas.

“Valstybinis kapitaliz
mas” Rusijoje tuo budūsyra 
likviduojamas.

Šitokį plėtojimąsi jau se
nai numatė ir išpranašavo tiniems kapitalistams, nuta

rė kartu, kad į tų įmonių ve
dimą, kurias paims į savo 
rankas privatinis kapitalas, 
neprivalo kištis ne tiktai val
džia, bet ir darbininkų są
jungos. Tuo laiku, kada Vo
kietijos ir Austrijos darbi
ninkai yra iškovoję įmonių 
tarybas, turinčias balsą pra
monės įstaigose (ta teisė yra 
įrašyta Vokietijos ir Austri
jos konstitucijose), — tai 
Rusijos “komunistinė” val
džia daro patvarkymus, už
draudžiančius darbininkų 
organizacijoms varžyt auto
kratinę kapitalo galią pra
monėje ! Tai yra ypatingas 
darbininkų “liuosavimo” bū
das, kuriuo gėrėtis gali tik
tai komunistai.

Rusijos žemės ūkyje jau 
senai yra atsteigtos'privati
nės nuosavybės teisės. Pre
kyba ir smulkioji pramonė 
taip pat jau yra paliuosuota 
nuo valstybės kontrolės. Da
bar privatinis kapitalas pa
ims į savo rankas it stam
biąją pramonę. Kuo tuomet 
skirsis Rusija nuo kitų bur
žuazinių šalių?

Skirsis tuęKl kad joje yra 
dauginus bado ir ekonomi
nio suirimo; kad jos darbi
ninkai kenčia didesnį skur
dą, ir kad visi jos piliečiai,, 
išskiriant valdžios tarnų 
saiką, neturi jokių teisių.

Apžvalgai
OKUPACIJOS NUOSTOLIAI.

z “O jūsų rių/sist<‘-
ma. Negi jus nor ad aš 
ir ją girčiau? Ju^ų gatve- 
karių palarnavima 
bai blogaš 
ikekį man kfir nors teko 
matyli. Jus turStuitfe gedyi- 
Jis tuo.” J * /

'Poliaus Couzens nurodė bos 
blogybes priežastį. Esą,\gat\y- 
karių patannavimas yrą blo
gas todėl, kąd jis randasi pri
vatinių kompanijų raukosi1.

Pirm Ruhr srities okupavi
mo Franci j a gaudavo iš Vo
kietijos 67,000 tonų anglies 
kasdieną. Gi laikotarpiu '•nuo 
sausio 11 d. iki sausio 22 d. 
Franci j a tegavo 75,720 tonų 
anglies. Taip rašo “Koelnisclie 
><eit’ung.” Vadinasi,' tokis trum
pas okupacijos laikotarpis kai-ljpi kompanijos rūpinasi ne po
navo Fraincijai 728,000 tonų 
anglies.

Neoficiali i n ia i franeuzų pra-

blikos patogumais, o tik už- 
. tikrinimu sau pelno. Kaipo 
pavyzdį, jis nurodė Detroitą, 

nešimai sako,! kad okupacijos Nuo lo laiko* kaip miestassocialdemokratai. Galime 
pastebėti, kad “Naujienos” 
jau keletas savaičių atgal 
rašė apie paties denacionali- 
zacijos dekreto projektą, ku
ris buvo ruošiamas komisa- 

“ Valstybinis 
ra. Su užsienių politikos rei- kapitalizmas” bolševikiškoje 
kalais turi būt sūpažindinta 
visuomenė. Reikia ne sta
tyt visuomenę prieš įvyku
sius /aktus, bet duoti gali
mybės visuomenei pareikšt 
savo valią pirma, negu keti
nama daryt kokie nors svar
bus žingsniai.

Apie sąlygas, kurias San
tarvė užkorė Lietuvai, Kau
no valdžia ligi šiol tyli. Tyli 
ir jos atstovas Washingtone 
—bet užtai jisai randa laiko 
(ir pinigų) iškelti puotą ke
turiem šimtam diplomatinio

ei ne vi- das, yra labai rizikingas da- 
malizuot lykas, nes jisai gali privesti 
tai duoti prie karo.

Užsienių politika neturėtų 
būt azarto žaidimas, ir kad 
ji nebūtų tokia, tai pirmiau-

lenkams teisę Raudotis uos
tu ir dalyvaut uosto valdy
me. Klaipėdos uostas tuo 
budu žada pavirsti ne Lietu-. šia reikia padaryti ją atvi- rų taryboje, 
vos uostu, bet bendru Lietu
vos ir Lenkijos uostu.

Jeigu šitoks dalykas tikrai 
i-251 butų įvykdintas, tai Klaipė

doje butų užmegsta pirmas 
Lietuvos ir Lenkijos unijos 

4,oo mazgas. Ir negalima sakyt, 
kad tas mazgas butų silpnas. 
Esant vieninteliam Lietuvos 
uostui bendroje Lietuvos ir 
Lenkijos kontrolėje, neiš
vengiamu budu turėtų ankš
tais ryšiais susijungti žymi 
dalis Lietuvos ir Lenkijos 
užsienių prekybos. Bet ir to 
negana. } ‘ ‘ •

ri ., ' , . , . ./ korpuso ir Amerikos val-
’leidus lenkus į Klaipėdos!

uostą, nebūtų galima ilginus 
atidėlioti Nemuno interna
cionalizaciją, kuri suteiktų f( 
lenkų 'okupuotajai Vilnijai 
išėjimą į Baltiko jurą. Vii- kapitalizmo 
niaus klausimas tuomet fak- i likvidavimas. 
tinai butų likviduotas. Len
kai galėtų sau rainiai sėdėt
Rytų Lietuvoje ir laukti, kol delis triukšmas, tai Rusijos 
Lietuva arba galutinai jos bolševikai tyliai vykina 
atsižadės,arba sutiks dętis su Rambias reformas, rezulta- 
Lenkija panašiu budu, kaip 

Lietuvą) vandeniu ir gele- siūlė Hymansas. 
žinkeliais. Dabar praneša
ma iš Paryžiaus, kad naujoj; jos Klaipėdoje yra be galo 
Mažosios Lietuvos vyriausy- pavojingos Lietuvos ateičiai, 
be pareiškusi ambasadarių Ir jeigu Lietuvos valdžia, da- 
tarybai, jogei ji esanti pasi- rydama sutartį su Santarvės 
rengus siųsti delegaciją ta- komisija dėl Klaipėdos kraš-

Kokių pinklių 
padare Santarvė?

“Naujienos” atkartotinai 
reiškė savo susirūpinimų to
mis sąlygomis, kurias San- 

• tarvė uždėjo Lietuvai dėl 
Klaipėdos. Tų sąlygų musų 
visuomenė iki šiol nežino, 
bet įvairus telegramų agen
tūrų pranešimai leidžia ma
nyti, kad jos nėra palankios 
Lietuvai.

Pirmiausia buvo girdėt, 
kad Santarvė sutiko pavesti 
Klaipėdos kraštą Lietuvai 
tąja sąlyga, kad lenkams bu
tų patikrinta galimybė tran
zito (prekių gabenimo per

Taigi tos lenkų pretenzi-

Rusijoje buvo dirbtinis daik
tas, o ne naturalis ekonomi- 

* nio vystymosi rezultatas, ir 
i jisai galėjo pasilaikyt tiktai 
laikinai. , ", . 1

Bolševikams jisai buvo 
reikalingas dėl dviejų prie
žasčių. Viena, dėlto, kad jie 
norėjo su pagelba pramonės 
kontrolės sustiprinti savo 
kontrolę valstybėje (tokiu 
tikslu kitąsyk steigė Rusijo
je dirbtuves arba šelpė jas 
ir tiesė geležinkelius caro 
valdžia); antra, “valstybi
nio kapitalizmo” iškaba bol
ševikai norėjo paslėpti nuo 
savo pasekėjų akių komu
nizmo nepasisekimą. Per ke
letą- metų mulkinęs lengva
tikius žmones Rusijoje ir 

sieniuose pasakomis apie 
ad Rusijoje jau esanti 

įsteigia komunizmo tvarka, 

 

Leniifas negalėjo susyk pa
sakyti jierfis atvirai, kad iš 
jo eksperimento neišėjo nie
ko gera; todėl jisai sugalvo
jo teoriją, apie “valstybinį 
kapitalizmą”,’ kuris gyvuo- 

z______ w<z . siųs bolševikijoje tol, kol at-

telegramą iš Berlino, kad I eisianti geresnė proga tikro- 
sovietų valdžia Maskvoje jo komunizmo įvykinįmui. 
nutarė visas valstybines pra- Ir “kairieji asilai” komunis- 
mones įstaigas ir įmones, j tinėse partijose, kurie tikę-1 daromas tyrinėjimas.

džios atstovams. Tai vadi
nasi “demokratinė” politika!

Valstybinio y )

Kuomet Europoje eina di

te kūriiį įriuo garsiojo “ko
munizmo” t nebeliks ne pėd
sako.

Antradienyje paskelbėme
West Chicagos postmasteris 

James Fairban'k tapo atrastas 
nusišovęs pašto skiepe. Bus

pradžioj/ Fraaicija tegaudavo paėmė gatvCkarius į savo ran- 
palarnavimas pasidarė 

daug geresnis ir pigesnis. Did- 
lapiai tokiam žingsniui buvo

lik 5,000 tonų anglies dienai, kas,
Bet, girdi; dabar dalykai pra
deda taisytis — pristatoma
jau 10,000 tonų dienai. Bet ir dabai priešingi. Bet tai jie da-
tokiame atvejyje Franci jos oku- tik tcdel, kad 

i rai apmokami 
kompanijų.

Kai Couzens 
apie geležinkelių

pacijos nuostoliai sudaro 57,-

SENATORIAUS COUZEN- 
SO KALBA.

sena foMichigan valstijos 
rius, Couzens, kalbėjo Wash- 
ingtono miesto kliųbui, kuriam 
priklauso daug stambių vertei
vų. Publika visai nesitikėjo 
išgirsti tokios “revoliucingos” 
prakalbos. Couzens savo pra
kalbą pradėjęs šiais žodžiais: *

“Man labai nesmagu, kad 
aš negalėsiu jums suteikti 
pusės valandos smagaus lai-4 
iko jNisakodamas apie tai, 
kokiame puikiame mieste 
jys gyvenate ir kiek daug 
jąs prisidėjote 
pagerinimo, 
man butų 
ti, o juiusx
prasilenktų su teisybe.

“'Imkime, pavyzdžiui, 
sų mokyklas. Juk jus nesi
tikite, kad aš girčiau jūsų 
mokyklas? Jūsų mokyklos 
yra labai blogos, blogai ap
rūpintos ir netinka moky
mui. Jus, gerbiamieji, žino
te tatai arba bent privalo
te žinoti. Jūsų mokyklomis

prie įpiesto 
Tokie dalykai 
pdJonu pasako
ta u syti, bet tai

ju-

baldinėmis sąlygomis, žino
ma, negali tinkamai jas tvar
kyti. Ir nors jus sostinės 
biznieriai ir gyventojai ne
galite balsuoti, vienok yra 
tekis dalykas kaip visuome 
nes opinija,
atatinkamu laiku a ta tinka- tiek i įlinkas.

jie buvo ge- 
ūžinteresuotų

ėmė kalbėli 
nusavinimų,

jo, kad karo metu toks ban
dymas buvo daromas ir pasi
rodė nevykęs, nes valdžia tu
rėjusi daug nuostolių. Couzens 
į tai atsakė, jog geležinkeliai 
iš kompanijų buvo paimti ne
įmanomai blogomis išlygomis 
ir todėl nedavė laukiamu re
zultatų. Bet, iš kilos pusės, už 
važinėjimą traukiniais buvo 
imama nepalyginamai mažiau, 
negu dabar. O jeigu geležin
keliai butų gerai tvarkomi, 
tai jie ne tik neduotų vald
žiai nuostolių, bet gal dar lik
tų ir šiokio tokio pelno.

Couzens užbaigė savo 
bą pageidavimu paimti 
žinkelius ir gatvekari’us 
suonfl'nės rankas. Juo
čiau tai bus padaryta, tuo ge
riau visuomenei.

ką 1-

grei-

V. Brusokui. — Jau buvo pa
skelbtos “N-nų” 42 mim.

liame jis apsiriko.

sišiaušusiais plaukais ir sako:
— Pons aptiek i ninke, aš pra

šiau aspirino, lo tamsta davei 
man arseniko!

—- Ar šitaip? Tai sveikas
■ turi dar primokėti man dc- 

kuri (jeigu ji šimtuką, - ramiai atsako ap

lite r a t u r (5 S' 1L___ -----------------------—---------------------------------------------- -------- -A T K___A R P A
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RAULAS KEMEKLIS

Kaip Lėčių žemes vidaus nii 
nisterijos visos musės 

. išdvėsė. - ’
(Pasaka)

r (Tęsinys)

Be to, nežinau kaip tai dėjosi, bet pa
kilo iš keturių svieto pusių vėjas, susuke 
proletarų delegaciją ir laukan išmetė, t ik 
į>tnsLl i l<o priėmimo ’lcn-ir
buvo kviesti išklausyti ministerio valios, 
blogas oras. O dėl kokios priežasties 
neištirta, žvalgybos Skyriaus tuojau buvo 
paskirtį didelis ištiri mas ir surasta, kad' 
oro iširimas yra socialistų darbas, o pats 
piktasai kvapas tegali būt iš bolševikų- 
kacapų parneštas ir paleistas. Tat paliko 
aišku, kad delegacijos darbininkai ne tik 
yra bolševizmo šalininkai, bet ir 
mo platintojai. Taigi ir nutarta: 
džios įleidimą, Lėčių 
griovimą ir patinimą 
kvapo išsiųsti juos pas 
kur pipirai auga.

uos tarnaitę, bet į kunigą Nemunaitį, žmo
gų didelės praktikos, padarė net gero įspū
džio. Ir ne tik į Nemunaitį. Kuomet dak
taras Tamošius, Barabošiaus lydimas išėjo 
viešon eikštėn ir dešine akim pažiurėjo j 
dvarininkus, kairiaja į darbininkus, kiek
vienam jų pasirodė, kad valdžia jiems te
rodė savo malonų veidą.

Kad likimas leido daktarui Tamošiui 
taip žmones klaidinti, tai ne jo kaltybė ar 
blogas noras. Dievo galybe ar tas keistas 
oras, iš Vidaus Ministerijos paplitęs, suda
rė dar permainas kitas. Kuomet krikščio
nių partijom, žinia atėjo, kas Vidaus Mi
nisterijoj atsitiko, tartum perpūsta vėjo

apsaugoj lis “vienius 
išnuomotos bažnyčios, 
dangaus rakiai ir paskelbta, kad visi kon
traktą! dėl bustinojo gyvenimo tuomet te
turės vertės, jei bus patvirtinti krikščionių 
raštinės. Per krikštynas, išpažintį, paka
synas, per pamokslus-ipitiingus sukelta Lė
čiuose tiek baimes, kad kiekvienas laukė 
nelaimes iš visų pusių ir drebėjo, kaip šal
čio krečiamas. Darbas nenuėjo ant vėjo, 

greit paaiškėjo, kad krikščionys prie- 
apėjo, rinkimus laimėjo, Seiman 

suollos susėdo.

nuo- iškrikimo, buvo šiiri vėl tektų rastis tarp darbininkų ir su 
buvo pasisavinta ( jais kalbėtis, nebepadėtų jam nė Barabo- 

šius Virvelė, kad ir lamai rangus, už tai, 
jei jis atsilošęs žiūrėtų viena aikim\j mėly
ną dangų, o kita—į juodą žemelę.

KAIP LĖČIUOSE DVARAI IR KITOKIOS 
NEDORYBĖS ATSIRADO-

su
lai

ILabai senai, kuomet dar gyvas buvo 
dievas Perkūnas, Lėčių žemę valdė Buožė 
karalius. Jis buvo- tiek galingas, kad kur 
tik pasisukdavo, -stipriausi priešų griūdavo 
jo po kojų ir lik prašydavo, kad jų nesu-

lies 
šus 
marmėjo ir pirmuos 
buvo cicilikams gėdos!

Bei cicilikų gėda ilgai nebusi sotus, ir
partija pati sužvairėjo ir tartum į dvi dali • Koncentracijos
skilo: j Ikii’bo FedeTacjjfj ir Federacijos 
vaitų Koncentracijų. Koncentracija ir Fe
deracija pasiliko bet gi viena organizaci
ja su viena galva ir viena širdim, tik ta šir
dis, kairumo nepakęsdama persimetė di
desniu šonan.
' Tai va kuo pasibaigė sicilikų monai. 

Ne tik muses-»bolševikės išnaikinta, ne tik 
ciciliznias su- žemėm suminta, bet žvairios 

olševiz- krikščionių organizacijos, iš vienos pusės 
....... - hž,.yal- 

nepriklausomybės 
valdžiai priešingo 
bolševik us-k acapus,

iš antros dešines, dar labiau su-

**
Tuo tarpu daktaras Tamošus pagulė

jo kėdėj atsilošęs ir iš nieko pagalbos ne
sulaukęs paėmė ir pats atsipeikėjo. BėK su 

Ar tai nuo vėjo,

Koncentracija su 
nedalomai valdė, 
sušilo. Tuomet dos Lėčių 
iškilus, kaip nie

laime neilgai teramino. 
Kuomet mirė a įeik ai to. i i Magdalena, kuo
met prezidentas, susidėjęs daiktus į 'kietų 

brezentą, į tolimus k nLŠhi^išvnžiiavo, 
centraciją baimė pagavo: nemoka ne skai
tyti, nė rašyti, o reikia žydų karalium būti. 
Žūti ar viešpatauti? Norėtų viešpatauti, 
bet nęra ant ko darbo spkraiuti, o pati 
dirbti nemollca. Net cicilikus talkon kviesti 
šoko. O tie skersi sako: jei tau, girdi, pa
kako drąsumo kraštas apgauti, pažadais 
suvylipti, įsigyrus pirmon vieton stoti, tat 
ir kinkykis į vežimą. O mes tave prida
bosim: kaip reiks lazda per nugarą tvo- 
sim ir žiūrėsim, kad vežimo balon neįgrus- 
tum.

Tai va ir darosi krikščionims rustu 
ir liūdna. Liūdna dėlto, ka<l vėl, sako, ra- 

ždmėj musės-bolševikčs, vėl
darbininkų lipas nelikęs ir streikams lin
kęs. Vadinasi ir įsikinkęs tol nenuvažiuo
si. O pavylįoti savo, žvairumu, vadinasi, 
tariamuoju kairumu — taip pat maža vil
ties. Nes krikščioniškos reakcijos iltis tiek 
darbininkams nugarą suraižė ir tiek jiems 
davė susiprasti, kad jei daktarui Tamo-

suiauKes paėmė ir paus ; 
juo vis tik blogai tikos, 
ar koks cicitikas monus paleido, tik dakta
ras Tamošius\paliko žvairas:— viena akim 
kairys, o kita dešinys. Toks liūdnas regi
nys nors ir sugriaudino nekaltos Magdalc-

kairios, 
tvirtėjo.

Kuomet žiema atėjo, kuomet karo 
komendantai, Žvalgybos keršas internacio
nalas ir dešiniųjų kagalas visus Lečius ožio 
ragan surietė ir sušaldė, 
Federacija visą kraštą 
iki išaušo pavasaris ir 
krikščionių galybė buvo
kuomet. Sumobilizuota dangaus šventieji. 
Patys rinktieji pastatyta krikščionių orga
nizacijas, globoti, krikščionių agitatorius ir 
veikėjus nuog pikto saugoti, o cicilikus vi
sokiomis nelaimėmis tvoti.

Gi kuomet atėjo Seimo rinkimai, kad

Karalius Buožė buvo geras, nieko ne
mindžiojo ir todėl joX valstybės ribos be 
«alo dr krašto ir baigėsi ten, kur dangus 
su žeme susisiekia.

Pamuštiesiems karalius skirdavo 
duokles mokėti, kildavo kuo paimdamas: 
pinigais, vilnomis, gražiai iššukuotais li
nais, riešutais, šeriais, bet, kai buvo ge
ras ūkininkas, labiausia mėgdavo kiaules'. 
Žinojo pamuštieji karaliaus Buožės palin
kimą ir mielai prie jo taikinos. Net žy
dai ir totoriai, kad ir žiūrėdavo į kiaulę su 
paniekinimu, nusileisdavo prieš karalių ir' 
reikšdavo jam gilios savo pagarbos visais 
pulkais gražiai nupenėtų meiteliukų.

Už tai susirinkdavo kiaulių tiek, kad 
Biiožčs karalijoj n^hjvo nė vienos neišknis
tos pievos*), o visam kiaulių ukiui vesti 
karalius įsteigė Kiaulių Departamentą. 3o 
direktoriui buvo duota ypatinga teisė,, — 
lankyti karalių kiekvienu mėtų ir nešioti 
pašonėj vieton kardo kiaulės uodegėlę.

Kiaulės buvo ganomos ąžuolynuose ir 
kai atsipenėdavo, preidavo jom galas; jas 
tiesiai skerzdavo ilgii peiliu ir dirbdavo

*) Lėčiuose iki šiol be galo daug kiminų, *— 
;ai Buožės gadynės palikimas.

dešras ir kumpius, kadagiais rūkytus, o 
likusią mėsą karalius supenėdavo savo ka
riuomenei. Už lai Buožės kariuomenė bu
vo nematytai drąsi įy mušiu eidavo šauk
dama, kriokdama ir užsimerkus. Kad ji 

’ dar smarkesnė butų, karalius Buožė Jiep- 
/davo kiaulieną valgyti «su krienais ir dėlto 
v Lėčiuose kiekvienam nitų daižely turėjo 

augti krienų kelmas. .
Ko paite kumpių ncsuvalgydavo, ka

ralius siųsdavo Į svetimas šalis mainyti 
ant pipirų, babkų lapų ir kitokių valsty
bei rcikallingų daiktų, arba išdailindavo 
dovanai tiem karaliam, kurie kiaulių ne
turėjo, bet miego. kumpius valgyti. Tuo bu-

visam pasauly, o’ diplomatiniai karaliaus 
siAiity'lciai su 1< i i :• js Jbn-vo kuo-

širdingiausi- Net šv. Sostas kasmet prieš 
Velykas siųsdavo jam savo palainiinįjną 
su parašu kardinolo Pipirclti, nors Buožė 
aiškiai garbindavo dievą Perkūną ir buvo 
neraliuotas pagonas.

Kadangi' svarbiausi® Lėčių eksporto 
dalykas buvo kiauliena, tai ir visas savo 
muitinesN Buožė pavedė Kiaulių Departa
mento žibiai: be jo direktoriaus, gražiai 
nupenėto žmogaus, nebuvo galima nieko 
išvežti ar įvežti. Anų laikų ebronikose pjl-

tęs kiaulių kutini, kad direktorius, jo pa
dėjėjai ir muitinių capų-capai — taip tuo
met vadindavosi muitinių pri<vaiz<los 
patys paduodavę kūčių kvapu. Bet dabar 
jau įrodyta, kad tai butą paprasto cicilikų 
prasimanymo-ir tėvynės priešų pastangų 
parąuti Lėčių galybę. Tose pačiose^, clironi- 
kose yra žinių, kad karaliaus Buožės lai
kius Lėčių žydoliai-pirkliai iš didelio pa
triotizmo pirmą kart peržengė Moizės įs
tatymą ir pradėjo verstis lašiniais.

(Bus daugiau)
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Posargos
Suima žmones dideliu staigumu. Smarkus drebulys, skausmas galvoj, 
strėnuose ir apskritai nesmagumas yra simptomai. Ką darai nuo to? 
Gulėk lovoj ar buk namie kol liga tęsiasi ir imk

CHICAGOSl
“SEPTYNI SVEIKATOS

PILIORIAI”.

ŽINIOS
tema daktare Lena K. 
kalbėjo keliems šini- 
W. C. A. merginų. Ji-

SEVEROS TĄBLETUS NUO ŠALČIO 
IR KRUPO

L'aikykis nurodymų ant pakelio. Kaina 50centų
Prakaitavimo organai mniųe visuomet paliečiami ir todėl išmin

tinga turėti namuose po ranka'

Severos Kosulio Balsams
i Kaina 26 ir 50 centų

Gerklė dažnai sugausta Jr paraudonuoja, bet daug pagelbės, kuomet

Severos Ant.sepsoli

yra vartojama gerklei gargaliuoti ar nosiai mirksti, kad 
takus ir paiiuosavus nuo perų. Kaina 35 centai.

Šitie preparatai pardav.nėjama aptiekose.
Visuomet prasyk “Severos” ir neimk kitokių.

išvalius

VV. F. Severą Co Cedar Rapids, Iawa

Silpna, nupuolusi Nesikihknik su ' 
lįeiimatizmu

NeuraJgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais /Muskulais
Patrink truputį ifu

Paiii-ExpellBriu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Paia-Expelleri3 turi 
INKARO vaisbaženklį.

Tokia 
Sadd|cr 
tams Y. 
nai patarė merginoms valgyti 
keptas bulves, ypatingai laike 
fliumonios siautimo.

“Merginos, didžiausis gražu
mo sekretas yra biskį papra
kaituoti kasdien, valgyti švie
žių produktų, }gerti aštuonis 
stiklus vandens, laikyti švarią 
sąžinę ir turėti pilnos vilties!” 
jinai pasakojo joms, ;

“Jei merginos daugiau su-1 
koncentruotų savo mintis apie 
apsivedimą, vieton nepaisymo! 
pasilikti senmergėmis, tai jos 
butų laimiugesrnes, linksmes
nes, meilesnes ir .gražesnes.”

Pasak jos, septyni sveikatos 
pilioriai yra: valgymas, gėri
mas, miegojimas, mankštini- 
mąsis, vengimas nereikalingo, 
švari sąžine ir humoras.

I>ydia K. Pinkham’s Vcge- > 
tablo Compound suteikė pa-1 
lengvinimų, kuomet kitos 
gyduolės nieko negelbėjo.

Yra jumB brangesnės už Neapleis
kite jų. Jeigu turi kokią akių kliūti, tuo
met ateik pas manė pasitarti.

DR. SERNEK, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1. TėJ. Yards 0032 
-------------------- ------------------- ----- U------------

Komitetas
PirmiausiaiKareiviu bony reikalu

Illinois valstijos kareiviai ir ex- 
kareiviai gaus pirmiausiai.

Iš Springfieldo pranešama, 
kad neužilgo bus pradėta mo
kėti kareiviams ir ex-k apei
viams, tarnavusiems laike pa
saulinio karo, bonai kuriuos 
užgyrė valstijos piliečiai bal
savimuose •lapkričio 7 d., 1922 
metais.

Bonus pirmiausiai gaus v tie, 
kurie įstodami kariuomenėn 
užsirašė Illinois valstijos gy
ventojais. Vėliau bus bonai 
mokami tiems, kurie įstodami 
kariuomenėn užsirašė ne Illi
nois valstijos gyventojais, bet 
dabar gyvena toj valstijoj. Mat 
reikalinga laiko tinkamai per
žiūrėti rekordus knygose.

Illinois yalstija išmokės bo- 
nų už penkiasdešimts penkis 
milionus dolerių.

ku, kaip susivienijus galima 
būti visiems lygiais. Mat no
rima padaryti du ar trys sky
riai, kas viską^ ir trukdo. Ko- 
nlitelas paliktas , veikli ant to
limus. •

Nutarta rengti didelis Ikon- 
corias balandžio 8 d> Jau pa
imta ir svetainė, 
veikia siparčiai.
kreiipesi į įbažipytinį chorą. Cho
ras ir vedėjas sutinka daly
vauti, bet reikią atsiklausti 
(boso vietinio klebono. Pa
starasis pareiškęs: “Kol aš čia 

Į esu Lietuvių Liuosyibes svetai
nėn neisite dainuoti.”

i Dar buvo pa keltas klausi
mas apie Liet (tvos Našlaičius. 
Buvo duotas įnešimas paauko- 

į ti jiems keletą dolerių. Vienok 
■ kai kurie pradėjo d^klemuoti, 
ką ta iLiiietuva, girdi, mums

Winston-Salem, N. C. — “Aš bu
vau serganti ir visai nupuolusi dva-

šioje ir turėjau ne- 
smagumų su mano 
šonu. Vartojau vi
sokias gyduoes il
gą laikų ir nieko 
jos man nepagelbė
jo. Mano vyras nu
ėjo į aptiekų ir jis 
pasakė klerkui. 
“Aš noriu geriau
sių gyduolių gydyr 
mui moterų ligų”. 
Ir jis davė jam 

•’inkham’s Vegetable

(Spka ant 6-to pusi.)

varbi ir Žingeidi

butelį Lydia E 
Compound ir jos pagelbėjo man. | 
trumpą laiką iš galėjau dirbti savo, 
stubos darbą. Dabar aš galiu netik 
apdirbti visus savo stubos darbus, 
bet dar padedu dirbti savo vyrui krau
tuvėje ir jaučiuosi gerai visuomet.”— 
Mrs. L. K. Myers, 1409 E. 14th St. 
Winston-Salem, N. C.

Jaučia dabar gyvumą ir stiprintą.
Keene, N. H. — “Aš buvau ser

ganti ir visai nupuolusi dvasioje, tu
ojau nugaros skaudėjimą ir kitokius 
nesmagumus, kokius moterįs turi. Aš 
atradau didelę pagelbą kuomet pra
dėjau vartoti Lydia E. Pinkham’s Ve- 
getable Compound ir taipgi vartoju 
\ydia E. Pinkhamjs Sanative, Wash. 
Aš gaiu dirbti savo darbą ir jaučiu 
naują gyvenimą ir stiprumą nuo Ve
getable Compound. Aš darau Viską, 
kad kuolabiausiai išgarsinus.” — Mrs. 
A. F. Hanimon^d, 72 Carpenter St;, 
Keene, N. H.

BUVO PAŠAUKTAS LIUDYTI-
Beiiijaminas Blinstrupus, Jau

nuomenes Apsaugojimo aso
ciacijos investigatorius, buvo 
pašauktas liudyti prieš grand i 
jury prostitucijos investigaci*; 
jos reikalu. B. Blinstrupas yra '■ 
labai stambus 'biznierius.

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymo mene. pec.alis Išpardavimas. Kainos numažintos 

, . ant pusės. • -

Importuotos Armonikos
Apturėtos prieš muito pakėlimą

ątodeli”’. tvč’-i stiprios dūdos, galinga muzika, puikus viršus.
'itos armonikos visos padirbtos iš 
i riausios medžiagos, ypatingai (lu
tos, kurios yra puikiausios kokybes 

padirbtos kuo didžiausiu atsidėj - 
tu išlavintų mechanikų. Gerai iš- 
.žiovinto medžio viršus, gražus raš
ai, nepaprastai stiprios dūdos, san- 
lar’os ir geresnės rūšies dumplės 
pujkiais'šikšnos kampais ir nikeliuo- 
o plieno apdėjimais ant kampų, 

sveiki balsiniai klevišiai, šikšninė 
auselė. Nepaprastos vertybės armo
nikos.

s <33 klevišiai, 12 basų ....... Kaina $16.50
. Paprasta kaina $35.00 

num. 89 — 2 eikš, 21 klcvišis, 8 basai.................Ka na $8.95
Paprasta kaina $17.00 

num. 67 — 2 eilės, 19 klerišių, 4 basai...............Kaina $8.75
Paprasta kaina $15.00 

num. 49 — 1 eilė, 10 klcvišių, 2 basai...............Kaina $4.95
Paprasta kaina $8.00 

i aašyk savo pavardę ir adresą ir padėk numerį ir kainą tos armonikos, 
uiią nori pirkti, pasiųsk su 50c. nushlhtijno lėšoms, o už Armoniką už

mokėsi, kada ji bus atsiųsta. Jokio riziko nėra visai. Pilnas patenkini
mas garantuojama, arba pinigai grąžinama.
Mes turim ant rankų tik 1000 šitų armonikų tomis kainomis. Kada jas 
isparduosim, kainos bus pakeltos. Todėl rašyk šiandien.

UNION SALES C’OMPANY, Dept. 2/7
15 S’o. Dėsplaihes Street, Chicago, III.

d

Nauja

PMONil / n. *

. U MONIKA

MONIKA

P MONIKA

Sausio grand jury’s prosti
tucijos linvestigacija nedavė 
jokių teikiamų rezultatų, nors 
buvo daroma daug triukšmo. 
Užbaigdama savo darbą ji pa
reiškė: “Trūksta įrodymų ap
kaltinimui įtariamų asmenų”.

Tapo sudaryta nauja vasa
rio grand jury. Pareikalavus 
įžymesniems piliečiams, vy- 
' ’iausis kriminalinio korto tei
sėjas McKinley instruktavo 
jury imtis išnaujo darbo 
daryti naują prostitucijos in- 
vestigacijų. Pamatysime kokį 
nuosprendį išneš ši grand ju
ry užbaigdama savo darbą.

PAVOGĖ TRIS AUTO
MOBILIUS.

— temoje —
KAPITALIZMO EVOLIUCIJA

Prelegentas J. Švitra.
— Rengia —

I. W. W. Lietuvių Propagandos 
Grupė.

Pėtnyčioj, Vasarto-Feb. 23
*■ 7:30 vai. Vakare

MILDOS SVETAINĖJE
3138 S. Halsted St., Chicago, III

Vakar banditai -pavogė tris, įžanga lėšų padengimui — 15c 
automobilius Chicagojf tą į>a- Gerbiamieji Darbo Žmonės:- 
čią dieną policija surado pen-! Kapitalizmo evoliucija yra 
kis pirmiau pavogtus automo- netiik žingeidus, bet ir begalo 
bilius. syarbus momento klausimas 

kiekvienam už algą dirban
čiam vargdieniui. Čia bus nuo
sakiai aiškinama tie istoriški 
dalykai, kurie kiekvienam švie
sesnes ir malonesnės dienos 
jieškančiam •darbo žmogui yra

i

iv-ą suveliame j senus n naujus namus, taipg
’ i jvfts Cash arba ant išmokėjimo

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
i HE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c

A. BARTKUS, Pres.
tu 19 W I7th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.

BHHMKtaUS

Išsirašykite 1923 metams

“TRIMITĄ”
“TRIMITAS“ yra nepartinis savaitinis laikraštis, Šaulių Sąjungos 

leidžiamas. Jame gvildenami visų tikrų Lietuvos piliečių bend
rieji reikalai ir klausimai. Iš plačios savaitės įvykių apžvalgos 
“Trimite” skaitytojas, kitų laikraščių neskaitydamas. gali pakan
kamai apsipažinti su Lietuvos gyvenimo ir pasaulinės politikos 
svarbesniais įvykiais. “Trimitas? drąsiai kovoja prieš visokius 
Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomybes priešus.

“TRIMITE” dedama šiaip gražių apysakėlių, istorinių įvykių ir įžy
miųjų žmonių gyvenimo aprašymu, straipsnių, eilių, retų atsiti
kimų ir mokslinių išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor
tą ir tt.

«»

“TRIMITAS” rašomas lengva ir maža moksli am s lengvai suprantama 
kalba. Ypač jaunuomenei “Trimitas” stengias būti tikru draugu 
ir fiataiėjų jos organizaciniam, Tėvynės gynime, visuomeirfniamj 
ir kultūriniam darbe.

“TRIMITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina 
Lietuvoje -y- metams 7 lit. 50 centų; pusmečiui 4 litai; trims mė
nesiams 2 lit. 25 cent.. atskiras numeris 20 centų. Amerikoje: 
metams 1 dol. 50 ceutų, pusmečiui 80 centų. Atskiras numeris 
5 cent.

Amerikos Lietuviai! UŽSISAKYKIT “TRIMITĄ” sau Amerikoje 
ir savo giminėms, bei pažstanriems Lietuvoje!

Amerikoje “'iri..ritą” galima užsisakyti: 1) per L. šaulių atstovą. 
• dr. A. žemaitis, 3251 S«. Ilulstcd St.. Chicago, III. 2) per ?r. 
Norvydą, 38P.u k Row (Room 816) New York City. 3) L. Šaulių 
Rėmėjų pil^ybose, ten kur jos yra susidarę.

“Trimito” Redakcijos »ir Administracijos adresas 
Kaunas, Laisvės Alėja N. 26.

Ofiso Telefonas riT> U A DDAAD Busto Telefonas
Centrai 4104 UK. H. A. dKUAD Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

< 7 VVest Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 no pietų ir pagal sutarimą.

Garsinkities “Naujienose

NAKTINIAI TEISMAI.

Nuo ateinančio pirmadie
nio, vasario 26, Chicagoj bus 
įvesti naktiniai teisinai. Taip 
patvarkė vyriausis municipali
nis teisėjas Harry Olson. Teis
mo posėdžiai bus laikomi mie
sto salėj, 919 kambary. Pa- 

teisėj o Olson, tuomi bu
sią galima sutrumpinti įka
linimą paprastų prasižengėlių, 
areštuojamų ir laikomų 
cijos nuovadose, kurios 
čios praščiausios rųšies 
jimai Amerikoj.

poli- 
esan- 
kale-

PAGAVO “KOLEKTORIŲ”.k
Per metus su viršum laiko 

Sou'thsidės džHaulitoilius re>gu- 
riai atlankydavo nežinomas as
muo, kurs persistatydavo džia- 
nitorių unijos biznio agentu. 
Jis smarkiai bausdavo džiani- 
torius už “laužymą” unijos pa
tvarkymų: antdėdavo juos sun
kiais specialiii'iais mokesniais, 
kuriuos vėliau iškolektuodavo. 
Kai kurie džianitoriai užsimo
kėję jam /et po $25.

Džianį/briai įteikė protestą 
savo uiįijai, kuri apie tai nieko 

 

nežinoję. Unija painformavo 
policijai apie “kolektorių” bet 
be pasekmių.

Pereitą pirmadienį “'kolekto
rius” atsilankė pas negrą džia- 
nitorių, 47 gatvės ir Grand 
blvd., ir pers'istatė kaipo ”Gus 
Anderson iš unijos” Džianito- 
rlus pasakė n’etinąs pinigų ir 
liepė ateiti vakare. Jis pasikvie
tė daugiau džianitorių ir laukė 
“‘kolektoriaus’’. Japi atėjus vi
si džianitoriai pradėjo jį lupti. 
“Kolektoriui” pasisekė 'ištrukti, 
bet‘gatvėj policistas jį arešta
vo.

PLANUOJA NAUJĄ POLICI
JOS BUDINKĄ.

Policijos viršininkas Fitzino- 
rris paskelbė plano smulkme
nas dėl įsteigimo Chicagoj inau 
jo policijos budinko, kurio pa
statymas atsieisiąs, apie tris 
milionus dolerių. Fitzmorris 
sako, kad toks namas esąs bū
tinai reikalingas, sumažinimui 
policijos departamento išlai
das ateityj. Namas išsiinokč-

SUDEGĖ BAŽNYČIA.
Metodistų cpiskopalifte baž

nyčia Oak Parke užvakar už
sitraukė “dievo rykštes” — su
degė (tiki piamiatui. Nuostcpių į . . 
pridaryta tanp $50,000 ir $75,- bul.llKU ‘"A“1'"*' žinoti. Jasu

atsilanKymas į šitas prelekci- 
įjas tikrai jums bus naudingas. 

PABRANGINO GAZOLINĄ. Alsllanliyki|c kuos'kaitliugiau-
Standard Žibalo ' konrpani- siM' įlc‘-.IWW- Religi

ja ir vėl pabrangino gazoli-.mo Katėtas, 
ną dar vienu centu galionui. 
Nuo dabar gazolinas parsi- 

uoda po 22 centu gąlio-nui 
stotyse ir po 20 centų galio- 
iui perkant kubilais.

900.

Krupas užėjo 2 vai. ryto

JURGIO WASHINGTONO 
GIMTUVĖS.

Šiandie yra J urgio Wasliin-' 
gtono, pirmo Amerikos prezi-’į 
dento ir didžiausio šios šalies 
patrioto, gimimo diena. Visos 
viešosios mokyklos yra uždary
tos. Daugeily vietų Cliieagoj 
bus laikoifii apvaikščiojimai 
paminėjimui Amerikos didvy
rio. X

Lietuviu Rateliuose
Cicero

Pašelposį kliubo susirinkimas.

Ciceros Lietuvių Pašeilipos 
kliuibaš laikė susirinkimą va
sario 9 d., 'Lietuvių Liuosybčs 
svet. Svarstyta daug visokių 
reikalų, ypatingai daug gin
čytasi, kaip geriau suvienyti 
kelis vietos kliubus bei drau
gijas daiktai! — iš kelių ma
žų padaryti vienų didelę drau
gijų. Viisi tam pritarė, bet kai 
kuriems draugams dar neaiš-

Tai buvo staigus, smuikus užklupi- 
mas be persergėjimo. Sunku gauti gy
dytojas, kuomet minutos tokios bran
gios. Motina' davė kelis4 lašus Dr. 
Drake’o Glessco ir mažne tuojaus at
leido be vėmimo. Dr. Drake’o Glessco 
yra vartojamas per 35 metus ir yra 
pripažintas mėgiamu vaistu nuo kru
po, kokliušo ir peršalimo pas vaikus. 
Pasiklausk savo gydytojo ar aptieki- 
ninko, ką jie mano apie jį. Pardavi
nėjamas po 50 centų — vertas $50.00.

l'el. Yartls 1138

TANLEY P.
MAŽEIKA

RABORIUS IR
Balsainuotojas
Turiu automo- 

ilius visokiems 
•ikalams. Kaina 
įeinama.

1319 Auburn
A ve.. Chicago. į

“BE PIENO. NĖRA VYRO” ' 
Rašo C. Houston Goudiss

LąįdČjąs The Forecast, Suvienytų 
Valstijų geriausio maisto magazino 
Lektorius apie virškinimą, įsteigėjas 
The Forecast Virimo Mokyklos.

Pienas yra viso\maisto pamatas ku
ris suteikia visą fhęinj augimą, spėką 
ir sveikatą. \

Jis yra vienas budavotojų ir apsau- 
gotojų. Jis (-pienas) yra visiems ži
nomas kaipo idealia ir lengvai virški
nantis maistas. Jis suteikia kpnui 
reikalingą šilumą ir budavojančią mc- 
.'žiagą kunui — riebumą, carbohydra- 
tus, proteinus ir minerales druskas.

Nei vienas žmogus negali užaugti 
be pieno, bet nekurib suaugę žmonės 
paniekina jo didelę vertybę kaipo mai
sto, lodei, kad yra skleidžiama didelė 
nesąmonė apie pieną kai kurių žmonių

Kaipo tikrenybėje, pienas yra ge
resnis negu mėsa; goresnis negu duo
na. Kuris vienas netik, kad suteikia 
vaikams augimą, bet taipgi ir išsivy
stymą, suteikia vaikams ir mergai
tėms šilumą energijai visam' amžiui. 

^Jis dar yra svarbesnis vartoti suaugu
sioms palaikymui kūne balanso kuris 
yra reikalingas žmogaus mašinerijai 
kad ji veiktų tinkamai.

Pienas visokiose formose privalo 
but; vartojamas kasdien maistui kiek
vieno vyro ir moteries, taipgi ir kiek
vieno vaiko.

šešiasdešimts trįs metai atgal, kuo
met'Gail Gorden sureyoliucijonizavo 
ir padarė karvių pieną tokiu kaip ir 
žmogaus. Jis atskyrė didelę dalį 
vandens nuo pieno, išsterilavo jį, su
pilstė į kenus kaipo riebų ir gerą mai
stą. Daug yra kliūčių kol žmonės 
gauna tyrą ir švarų, pieną.

Pienas išdirbtas Borden’s pieniuose 
yra reprezentuojamas jau puse šimto 
metų, kaipo geras ir tikras maistas 
kuris niekad nenustoja savo vertės.

Borden’s Evaporated Pienas yra ty
ras pienas su palikta jame smetona. 
Jųsų groserninkas moka biskį daugiau 
už Borden’s Evaporated Pieną, todėl, 
kad jis žino su kokiu atsargumu Bor- 
den’s išdirba jį; jis žino, kad jis yra 
saugus ir tyras pienas kuris-suteiks 
pilną užganedinimą jo kostumeriams. 
Pirkite tokį pieną ant kurio jus gali
te pasitikėti.
Copyright, 1920 xby Houston Goudiss.

Simptomai pareiškiu, 
akių ligas

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galya?
Ar matote kai:

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. Ashltfnd Avė.
kampas 18 gatvės

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

ir plukančlua tai*

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis akių specialistas

akių įtempimą, kJria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 

 

svaigimo, akių aptemimo, npfvuoto 
mo, skaudamą akių karštį atitaisė 
Jjreivas akis, nuima kat tą, atitai
so trumparegystę ir tclfrcgystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

T35

Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHARMACY
Yra naujai uždėta lietuvių 

vaistinyčia 
(Ap tieką)

Kurioje gausite tik geriausias 
gyduoles

3327 S'o. Halsted St..
Pliene Boulevard 0696

i

DAVID Rl TTER & CO..
Anglis, ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai idj .etai! 
įdėmų. Visu? pristatėm.
South Side ofisas 8301 Normai Av

Tel. Yards 2296.

Chicago.

Garfield Parke
LAISVAMANIŲ PRAKALBOS 

Su paveikslais
Pėtnyčioje, Vasario 23 dienų, 1923 m 

JOHN ENGEL SVETAINĖJE 
3720 W. Harrison St.

Pradžia 7:30 vai. vak.

Šituose paveiksluose publika prieš savo akis matys Rymą, velnius, die
vus. kunigus ir miniškas, matys visus šventus ir prakeiktus zababonus, ku
rie nuodijo ir dabar dar tebenuodija Lietuvos žmonių protus.

Pamatysite tą ko nesate matę ir išgirsite tą, ką negirdėję. Paveikslai 
nauji ir nepaprastai žingeidus, pirmą sykį bus rodomi. Todelgi visi, kvie
čiami nepraleisti neatsilunkę lį šitas paveiksluotas prakalbas. Visi marš 
į svetainę.

įžanga lėšų padengimui 25 centai.
. Kviečiami L. L. F. 1 Kp. K-to.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ros».

DYKAI PATARIMAI
Geriąusi AMERIKOS IR EURO 
f*OS gydymo budai nuo

Chroniško 
Nervingumo 
Krauju 
šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų plei- 
tom galimu valgyti kiečiausią maistą. 
«arantuojame visą savo darbą, ir že- 

ae musų-kainas. Sergėkite savo dan
tis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

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

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą . cDU. B. M. ROSS
35 South Dearbom St. 

(Kampas Monroe ir Dearbom St.) 
Imkite elevaitoriy iki 5-to augito 

Pritarimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJĖ 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti/ tai geriausia vista

! ligonių atsilankymui.

Dr. Anele Kaiishillas 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. Nedėlloj 

9 iki 12 a. m.

. ..... —.... . ........ •
Dr. Natalija Žukauskas

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

943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki- 8 vai.1 vakaN.'

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.
Kctvirta/l. ir septintad. 9 iki 1

Dr. Fejix A. Manelis
NAPRAPATKAS 

Diagnoza pagal sutarimą
3247 Emerald Avė., Chicago. 111.
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

duodanti, o įneš jai tik duo
kime ir duokime ir kolekto
rių neša stoka, nors dalinai 
tai ir tiesa. Vienok patarle 
sako: “Geriau duoti negu pra
šyli”. Tų pati klausimų kliu- 
bas svarstė pusmetiniame su
sirinkime. Esu tikras, kad 
kliu'bas paskirs keletą dolerių 
Lietuvos našlaičiams, kadangi 
jis yra daug aukavęs Lietu
vai ir šiaip visuomenės įstai
goms.

— Kliubo Korespondentas.

draugams, katrie velioniui gy
venant padėjo praleisti links
mai dienas, o ipaskutinioj va
landoj atsisakė jam patarnauti 
paaiškindami “laiko neturį”.

Ačiū kuonoširdingiausia nuo 
manęs velionio laidotuvėmis 
rūpinusiems jums draugai ir 
draugės ir ačiu graboriui p. J. 
F. Eudeikiui už gražų ir sąži
nišką patarnavimų.

Isėkis brangus drauge, Povi
lai, amžinai! šiandieną mes 
tavęs nugailėjome; rytoj mus 
kiti nugailės... įLai būna leng
va tau Amerikos žemelė!

— A. K. Butko.

POVILO PETRAUSKO LAI
DOTUVĖS. Pranešimai

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU merginos arba našles dėl 

apsivedimo. 28 arba 42 m. amžiaus. 
Dailumo nepaisau, gali būt ir negraži, 
tik turi būt nekvaila. Norėčiau, kad 
turėtų kiek pinigų? Aš turiu 2 na
mu. Esu 40 metų amžiaus. Sveikas 
ir dirbu. Prisiųskit paveikslėlį, o aš 
jums savo pasiųsiu’.

JOHN WHITES, 
Box 646, Onalaska. Wash.

JiESKO. KAMBARIU
L

-------------------------- --------------- Af---------------    -

JIEšKAU kambario Prie lai
svų žmonių, su valgiu. Vienam 
vaikinui, (leistina prie senivų 
žmonių Brigliton Park ar 
Bridgcporto kolonijose ar jų 
apylinkėse. Kas lokį turite mel
džiu atsišaukti 3210 S. Halsted 
St. — J. A. S.____________

įieško darbo

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ_______

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

American Gutlcry Co- 
761 Mathcr St-, netoli Halsted

BEIKIA llMBININKįl
VYRŲ i

REIKIA MERGINŲ

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

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

Reikia — —
DARBININKŲ į dirbtuvę, kh 

važinėtoji), mašinistų pagelbi- 
ninkų. Daug darbų dirbama 
nuo štukų. Patyrimas nereika
lingas.

Darbas dieną ir naktį.
ACME STEEL GOODS CO.

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

_ _ _ PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir 

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

Į Naujienų skyrių 
3^10 So. Halsted St. No 6

PARSIDUODA Pekarne, kur 
kepama visokios rūšies duona. 
Parduosiu pigiai. Priežastis 
pardavimo nesutikimas šeimi
nėj. 3138 Wallace Si-

NAMAI4EME_ _
Vaisią farma pardavi

mui Mich. valstijoj.
Prie puikios St. Joe upes. Elektri

nis traukinys sustoja prie pat farmos 
hudinkų. Yra elektros šviesa, telefo
nas ir tt. ši farma yra viena iš ge
riausių vaisinių farmų visoj valstijoj 
ir randasi geriausioj apielinkėj. Žiū
rėkite pėtnyčios “Naujienas”, ten ra
site musų didesnį paskelbimą.

Savininkas
J. J. BACHUNAS, 

Sodus, Mich.

Vasario 19 d. Lietuvių Tau- 
ti: koše kap i ulėse tapo palaidotas 
Povilas Petrauskas 27 metų 
amžiaus. Jo kūną į kairines 
palydėjo gražus būrelis kliubų 
ir draugijų draugų, prie katrų 
velionis priklausė.

Pirmiausia reikia ištarti ve
lionio vardu širdingų ačiu Lie
tuvių Baltos žvaigždės Kliubui,

Kas, ką, kur kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
EUGENE V. DEBS, garsus darbi

ninkų vadas, ir VVILLIAM A. CUN- 
NEA, socialistų kandidatas j Chica- 
gos miesto majorus, kalbės milžiniška
me’ massmitinge Ashand Auditorium, 
Van Buren st ir Ashland Blvd., sek
madienį, vasario 25, 8 vai. vak. Bilie
tus iš anksto galima gauti “Naujic-

PAJIEŠKAU darbo esu prity
ręs bučeris, norėčiau pasto
vaus darbo, kalbu lietuviškai, 
Angliškai, Lenkiškai, Rusiškai 
ir suprantu Slavokiškai. Gali
ma kreiptis laišku, A. C. 1946 
N. Girard St., Chisago, III.

-jŽiKŪTDARBININKy

REIKIA —
Moterų operatorkų, ištyru

sių, prie union special mašinų. 
Nuolat darbas visą metą. Gera 
alga. Atsišaukite:

WESTERN GARMENT CO.
I

900 W- Van Buren St. o

Reikia —
VYRŲ PRIE
LANGŲ PLOVIMO.

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

REIKTA VYRŲ — Wheel Molderių, 
pagelbininkų, wheel rolerių, core dir
bėjų, geležies runerių, wheel buggiers 
ir darbininkų. Atidarome fandrę. 
Gera alga. Nuolat darbas. Griffin, 
Wheel Co., 445 N. Sacramento Blvd., 
Tel. Kedzie 0794. %

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda kampinis saliunas tar

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

Atsišaukit,
2100 W. Austin Avė.

Chicago, 111.

PARDAVIMUI grosernč, yra 
daug visokio geriausio ta voro, 
kenuose vaisiu ir daržovių. Ge
ras įrengimas. Gerame bizitio 
bloke. Yra gyvenimui kamba
riai. Pigi renda. Tiesiog paau
kausiu už pinigus.

5709 Wentworth Avė.

katras papuošė velionio karstą 
gražiu gėlių vainiku ir kliubo 
nariams už draugišką patarna
vimų. Taipgi širdingą ačiu sve
timtaučių Progresive Council 
Royal Arcanum kliubui už gra
žų vainikų ir jo nariams už pa
tarnavimų.

širdinga ačiu draugystei Dr. 
Vinco Kudirkos už duotus pa- 
JVdoytis, taipgi ir jo pažįsta
miems draugams ir giminėms, 
įTuosanoriams, palydėjusiems 
jo kūną į kapines.

Talpa t “ačiu” kai kuriems jo

1

VERONIK A M AT UZ EVIč I LT E

Mirė vasario 20 dieną 15 rainu
ty iki 4-rių po pietų. P’asiigus 
nuo 13 dienos vasario po sunkios 
operacijas švento Antano ligon- 
butyje; 28 matų senumo, paėjo 
iš Klovonių parapijos, Laipuškių 
kaimo. Paliko brolį Pavylą, se
serį Oną Samulienę. ku* e gyve
na Michigano vasti oj ir seserį 
Ciciliją Lietuvoj, Taipgi dėdę 
Kazimierą Matusevičių sų- ku
riuo sykiu gyveno. Bus laido
jama su bažnytinėms apeigoms 
šv. Kazimiero kapinėse, i# natrių 
1731 Ruble St., vasario 24, 8 ir 
pusę ryto, bus išlydėta Į Apveiz
ėtos Dievo bažnyčią.

Meldžiam visus pažįstamus ir 
gimines dalyvauti laidotuvėse.- 
Pasilieka nubudę

Dėdė, Brolis ir Sesuo.
iodeh

JUOZAPAS’ ČESNAUSKIS 
Mirė savar’o 20-tą d., 10-tą vai. 
iš rytŲ širdies liga; amžiaus 40 
m., Bumsldės ligonbutyj. Ve
lionis paėjo iš Lietuvos Kauno 
rėd., Telšių apskr.. Plungės val
sčiaus, Judeikių kaimo. Ameri
koj išgyveno 9-n’s metus. Pa
liko dideiame nubudime Oną, 

. dukterį Zuzaną ir brolį Liudviką 
' Lietuvoj ir’brolį Praną Ameri-i 

koj, kuris rūpinsis laidotuvėmis. 
Laidotuvės įvyks pėtnyčioj vas. 
23 d. 1923 m. į Fetuviškas tau
tiškas kapines. 10 vai. .iš ryto. 
Kūnas pašarvotas po num. 308 
Kensir.gton Avė. Kensington. 
Nuoširdžiai kviečiu visus, gimi- 

snes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse. Nulindęs

Brolis Pranas.

nų” ofise, po 40 centų (prie durų rei
kės mokėt 50c.). Nepraleiskite pro
gos. >

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

Draugystė Šv. StanislovA Vysk, ir 
Kahk. ruošia apvaikščiojimą liepos 15 
d., paminėjimui 20 metų gyvavimą 
draugijos. ApvaikšČiojimas bus Pa- 
radishe Hali svet., prie 51 ir Robey 
gatvių. Prašome kitų draugijų nieko 
nerengti tą dieną.

P. Puteikis, sekret.

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

Komitetas.

ftoseland. — A. 2. Vaikų draugijėhs 
koncertas ir balius įvyks 25 d. vasario 
Strumilo svet., 6:30 v. v. Koncertas 
bus- labai gražus. Ix,š operetę “Čigo
nai”. Bus ir daugiau dailių gabalėlių, 
vedant mokytojui K. A. Gaubiu*'

Komitetas.

Valparaiso, Ind. — Lietuvių moks- 
I leivių Literatiška draugija rengia p - 
Į siiinksnCnimo vakarėlį. Vakarėlis 
l įvyks mu/.’kos svetainėje, subatoj, va- 
1 šerio 24 d., š. m. kaip 8 vai. vakare. 
Vakarėlio programas bus įvairus, su
darytas beveik iš pačių mokiniu. Visi 
anielinkės lietuviai yra širdingai kv’e- 
čiami atsilankyti. Įžangos nebus.

Komitetas.

Garfield Parį,-. — Laisvamanių pra
kalbos su paveikslais įvvksta pelny
čio ie, vasario 23 d., John Engei svetai
nėje, 3720 W. Harrison St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Daug žingeidžių 
dalyku ir paveikslų bus rodoma.

L. L. F. 1 kp. K-tas.

Pirmyn Choro vyrai vieni susirinki
te sųhatoi į Liuosvbės svetaine ant 
praktikos 7 vai. vak. Valdyba.

Dravp'VRfpR Dr. V. Kudirkos mėne
sinis susi rinki m-asivyks šutei tote 24 
dieną vasario 8 vai. vak. Sekretorius.

Lietuviu Laisyės Pašelpos Kliubo 
vvrn ir motėm susirinkimas įvvks va
sario 25 d. McKinlev Parko svetainei 
Pradžia 1po nie*ų. Visi nariai 
privalote būti susirinkime. Valdyba.

Cicero. ,— Kadangi Ciceroie Laisva
maniais yra užginta laikyti prakal
bas. todėl visi eteeriečiai vra kviečia
mi i Garfield nark. John Enrel svet., 
R72tPW. Harrison St.. pėtnyčioj, vas. 
23 d., l abai žingeidžios prakalbos ir 
paveikslai.

L. L. F. 1 kp. K-tas.

DIDŽIAUSIA PADEKAVONE
Šiuom tariu širdingus padėkos 

žodžius visiems tiems kurie gaul 
ringai dalyvavo laidotuvėse mu
sų brangaus vyro ir tėvel’o.

Juozapa Letuka.

Dėkavojame .širdingai gimi
nėms, pažįstamiems ir drau-. 
gams už puikius gėlių vainikus. 
Visiems tariam vienu žodžiu šir
dingą ačių.

Dėkavojame, vietiniams kuni
gams ir vargonininkams ir mu
zikantams, taipogi šv. Kazimie
ro kapinių užveizdai už papuoši
mą duobės ir sutvarkymą ir 
tiems kurie papuošė vielionm ka
rietą. Tariame širdingai ačiu.

Nuliudusi moteris
Joanna Letukienū ir 
trįs dukterįs.

ASMENŲ JIEŠKOJIMĄI
PAJIEŠKAU Broniaus Saunoriaus 

savo brolio, gyveno 4714 So. Bishop 
St. Chicago; dabar girdėjau, kad iš
važiavęs į Micrigan valstiją. Yra 
svarbus reikalas ir laiškas iš Lictu- 
tuvos. Malonėkite veikiai atsišaukti 
arba kas nors kitas praneškite.

LIUDVIKAS SAUNORIUS 
1355 W. 47th St., Chicago, III.♦■*

PAJIEŠKAU Jono Smito iri Petro 
Diveikio. Mes seniau dirbom Hart- 
shome, Oklahomos mainose. Joną 
Šmitą palikau Chicagoj 1911 metuose. 
Tuom laiku aš išvažiavou į Lietuvą. 
Jeigu dar gyvenate Chicago, prašau 
atsišaukti. P. D. K. Depot Hotel, 205 
So. Halsted St.. (Room 26), Chicago.

JIEŠKAU draugo Antano 
Visgaičio, pirmiau gyveno East 
St. Louis, 111. Dabar girdėjau, 
kad randasi Chicagoj. Labai 
prašau atsišaukti ar jei kas ži
note pranešti. Juozapas Gaį- 
Žaitis, 3333 So. Halsted St., 
Chicago, III.

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKIA VYRŲ 

Karpenterių 75c. į valandą. 
Inžinierių 75c. į valandą, i 
Elektrišenų 65c. į valandą. 
Pečkurių 50c. į valandą. 
Kotelių ir .restoranų darbininkų $15 
savaitę, kambarys ir valgis. Jani- 

;orių $25 į savaitę. Mdšinistų 75c. j 
valandą. Malūnininkų 72^c. į va- 
andą. Oilerių 50c. į valandą. Steam
seterių 65c. į valandą. Vačmanų $25 

snva’tj. Darbininkų 45 iki 50c. į va- 
andą.

I
REIKIA MOTERŲ

Operatorkų prie mašinų $12 iki $22 
i savaite. Janitorkų $18 į savaitę, 
ndų plovėjų $15 iki $16 ų savąitę. 

Veiterkų $18 į savaitę. Ruk^>%s mė
sos pakuotojų $12 iki $20 į savaitę. 
Merginų į kukne $35 j mėnesi, karą*- 
j’arys ir valgis, darbininkių j dirbtuvę 
$12 iki $17 į savaitę. x

South Park Emnh^n}yy*tu Agency 
4193 S. Halsted St.

REIKIA moterų oipeAitorkų 
prie siuvamų mašinų, patyru
sių. Nuoilat darbas. Gera alga. 
Moderniška dirbtuvė. Ateikite 
pasirengusios dirbti.

Regenstein Veedor Co.
3440 No. Kimball Avė.

j

Reikia -
VEITERKOS GEBOS 
DARBO VALANDOS, 
GERA MOKESTIS

2334 S. Leavitt St.

REIKIA MOTERŲ
IR MERGINŲ LENGVAM 
DIRBTUVĖS DARBUI.

JQSLYN MEG. & SUPPLY CO 
3700 S. Morgan St.

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

3307 S. Wallace St.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roje vietoje, tarpe dirbtuvių. 
Turiu parduoti, nes turiu kitą 
biznį. Kreipkitės į Naujienų 
ofisą Box 208.

PARDAVIMUI 175 pėdos žemės 
prie Emerald Avė. į rytus ir į šiau
rę nuo 87-th St. Arba padalinsime 
į 5 lotus po 35 pėdų. Yra visi įren
giniai ir išmokėta. $25 už frontinę 
•ičdą. R. A. Matschman, 8610 Sum
inti Avė., Stewart 8630 arba Ste- 
wart 9227

* Mes esame priversti -paauko
ti 360 akrų su viršum geros 
žemės, kuri randasi tarp tirš
tai apgyventų miestelių Michi
gan valstijoje, ne kelmynes ir 
ne pelkes. Tikroji vertė šios že
mės yra $7000.00. Greitai par
duodami, mes parduosim už 
$360000 visą, ar išdalinsim ir 
pardavinesim dalimis ant iš
mokėjimo.

TUOS VOPATEK
3058 So. Trumbull Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA merginų ir moterį] 
16 metų amžiaus ir senesnių. 
Šviesi ir švari dirbtuve. Paty- 
ryilias nereikalingas. Asemble
rių, pakuotojų, inspektorių, ir 
patyrusių nitavotojų. Nuolat 
darbas- Gera alga- Ateikite pa
sirengusios į darbą.
EČONOMY FUSE & MFG. CO.

2717 Greenvievv Avė.
1 BIoek Wesl of Southport Av.
1 Block East of Ashland Avė.

a t Diversey Parkway

REIKIA JAUNOS MERKI
UOS stenografės. Turi mokėti 
skaityti lietuviškai. Nuolat dar
bas. Atsišaukite. Č

Georgi. and Vitak Music Co.
4639 So. Ashland Avė.

REIKIA DARBiNINKy

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

AMERICAN CAN CO., 
3951 So. Canal St.

4 blokai į vakarus nuo 
Wentworth Avė.

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

CHICACO VETRECUS ENAMEL
* PRODUCTS CO.

1421 S. 55th St.

Reikia —
MERGINŲ 16-60. DARBAS 
SĖDINT PRIE LENGVŲ 
MAŠINŲ. ANTRAS ŠIFTAS 
3:30 IKI 11:45 VAKARE.į

ATEIKITE PASIRENGUSIOS 
I DARBĄ.
SIGNODE SYSTEM, Ine.
7-th fl. 564 W. Adams St,

Reikia —
BEIKIA operatorkų prie mo

teriškų ploščių. Taipgi ir vyrų.
1418 Augusta ISitr.

REIKTA MERGINŲ
DIRBTUVES DARBUI

šviesi dirbtuvė, gera alga, nuolat 
darbas. Ateikite pasirengusios į 
darbą.

QUEEN ANNE CANDY CO.
2626 South Park Avė.

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

Atsišaukite.
STANDARD EMPLOYMENT 

AGENCY, 
601 W. Madison St.

x Ist Fl.

REIKIA PATYRUSIO BUČE- 
rio. Atsišaukite:

3651 S. Wallace St.
Tel. Yards 3206

—---------------------------------------------- —t

REIKIA vyrų prie siuvamų 
mašinų operailorių, darbas 
naktimis. Gera alga. Puikios 
darbo aplis'kybės. Atsišaukite.

Regenstein Veedor Co.
3440 No. Kimball Avė-

SHERWIN WILLIAMS CO.,
116-th and Stepliensom Avė

Imkite karą No. 4
REIKIA darbiniinkų genera- 

liam dirbtuves darbui. Gera al
ga. Kai kurie darbai nuo štukų.

REIKIA
Vyrų. — Darbas anglių jarde.

Atsišaukite.
WESTERN FUEL CO.

2623 W. Adams St.

REIKIA patyrusio bučerio. 
Nuolatinis ir gerai užmokamas 
darbas.

JOHN SEIBUTIS
1836 S. Halsted St.

Canal 5821

PARSIDUODA saliunas ge
riausias padėjimas, pigiai. 
Klausti prieš 3 vai. po pietų 

6500 S. Stale St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO- 
sernč, pusė arba visą.^ Tirštai ap
gyventa vieta, gerai biznis išdirb
tas ir pelningas. Yra kambariai dėl 
gyvenimo, garu šildomi, lysas ant 
4 metų renda nebrangi ir garad- 
žius. Priežastis pardavinto, išva- 
važiuoju j kitą miestą.

10701 State Stk '

1 PARDAVIMUI DRY ŲOODS 
krautuvė. Įsteigta jau 25 me
tai. Geroj vietoj. Bargenas.

F. <iOLI>BLArrr
3311 So. Halsted St.

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

4328 So. Hern.itage Avė.

PARDAVIMUI ,
Už $195 jus nupirksite mano 88 no

tų-grojiklį pianą, 100 rolerių priedo. 
338 So. Ashland Blvd., kampas Van. 
Buren St., krautuvėje! Atsišaukitę 
dieną, ir iki 9 vai. vakare.

REIKIA — ‘
SANPER HANDS l 

BELT.
DAVIS PHONOGRAPU CO. 

314 West 431x1 Street.

REIKTA VYRŲ — 
MhYS TURIME DAUG 
GER DARBŲ t 
MOLDERIŲ PRIE 
GELEŽIES TOURERIŲ 
IR DARBININKŲ 
ATSIŠAUKITE 
I DARBO t)EPT.
International Harvester Co. 

Tracter Works
2600 W. 31 Blvd. <

PARDAVIMUI gera delikatesen 
grosernė ir visokių smulkmenų. Biz
nis senas ir geras.* Lysas 4 metams. 
Randa tik $25 į mėnesį. Dar yra gy
venimui 3 kambariai. Atsišaukite nuo 
1 iki 4 vai. po pietų.

5256 Princeton Avė.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vieloj, Visokių tautų apgy
venta. Priežastis pardavimo— 
patirsite ant vietos.

2114 So. Halsted St.

PvEIKIA vyrų abelnam, viso
kiam darbuj. Darbas nuolat.

Atsišaukite.
GREAT NORTHERN CHAIR

2500 O^en Avė.,

Reikia -
VYRŲ DARBININKŲ Į 
GELEŽIES* JARDĄ, 
$4.50 DIENAI.

Concrete Engineering Co.

1926 So. 52-nd Avė.

Rsikia —•
REIKIA VYhŲ
MOLDERIŲ
PRIE KRINTANČIO' 
KŪJO.
ATSIŠAUKITE

DEERING -WORKS
1731 Fullorton Avc.

t , ■ —

REIKIA vyrų darbininkų į 
atkarpų geležies jardą, 4^c į 
valandą, 10 valandų darbo die
noje.

3184 Archer Avė.

PARDAVIMUI arba mainy* 
siu grosernę ant bi kokio kito- 
niškesnio biznio. Senas biznis 
ir gerai išdirbtas. Nupirlksit už 
prieinamą, kainą. Kreipkitės

737 W. 34 St.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklą, 45 centai į valan
dų. Nuolatinis darbas. Kreiptis 
į samdymo skyrių Grane Co., 
So. Canal ir 15 gat., arba Ked- 
zic Avc. and 40-th S t.

REIKIA vaikino į saliuną 
dirbti už baro. Geistina, kad 
butų blaivus.

424 W. 31-st St.

RAKANDAI
JARDAVIMUI 7 kambarių rakan

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

1108 N. Robey St.
Phone Armitage 2328.

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų krautuve, geras ir išdirbtas 
biznis. Priežastis pardavimo 
liga šeimynoj. Kreipkitės:
<3225 So. Halsted St.

PARSIDUODA saliunas 1338 
So. Miller st. 4 ruimai pagyve
nimui užpakaly. RenčĮa $75.00 
Priežastis ipardavimo nesutiki
mas partnerių. Apylinkė apgy
venta rusais.

ANT PARDAVIMO GARAD- 
žius. « Biznis geroj vietoj, išdir
btas nuo senų laikų.

724 W. 19-th St.

BARGENAS. Pardavimui moder
niški 4 kambarių rakandai, turi būt 
parduoti tuojau. Welton Rūgs, pui
ki lianvpa, riešuto medžio miegamo' 
kambario setas. Vartota tik 7 savai- j 
tės. Persitikrinkite patįs. Parduo-Į 
siu ir atskirai.
357 S. Crawford Avė. Nevada 0336

PARSIDUODA saliunas pusę 
ar visas. Biznis išdirbtas per 20 
metų 549 W. 18-th St. arba 

1818 Canalport Avc.
Tel. Canal 7057

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

PARDAVIMUI labai pigiai, geras 
beveik naujas muro namas, ant Hals
ted St., netoli 35tos. štoras su pa
gyvenimu ’ir dviem? karam garadžius. 
Turi būti. tuojaUs parduotas, labai ge
ra vieta dėl saliuno, grosernės, ar 
''■itok’o biznio. Mažai įmokėti, pasi- 
kubinkit, nes tokių progų iabai retai 

oasitaiko. Atsišaukite tudjaus.
x JOSEPH J. SZLIKAS, 

3241 So. Hasted St.
Tel. Blvd 5066

SAVININKŲ ATYDAI
Kas turit narna išmokėjęs cash ir 

norit parduoti arba mainyti, ant ge
resnio namo, biznio, arba farmos, 
kreipkitės pas mus, nes kostumeriai 
laukia musu ofise.

F. J. SZEMET & CO.
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824

PARDAVIMUI kampinis namas. Į 
4 metus namas remtomis ąpsimeka. 
Reikia gauti $6000 pinigais, kad Už
baigus decd. Veikite tuojau. Atsi
šaukite. _ X

802 W. Roosevelt Roat,
2 lubos

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

MRS. JULIA BLYNAS
R. 4, Box 20, Caimpbellsport, 
Wisconsin.

MOKYKLOS
VALENTINES 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, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas' ffero 
amato išmokti.

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
sime, kaip mes galim jus išmokyti 
amato rtliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al- 
gą- . .

Speciale taksa bus suteikta jums 
šj mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

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

______ Jns. F. Kasnicka. vedėjas.

GARSINKITIES
NAUJIENOSE
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