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Tautų sąjunga bandys
neprileisti^ karo
r. i

» .

Rusija rengsią karan
\

'

į

Francija nutarusi tartis su Rusija
Chinijos darbininkai žudomi
4

(limo Vokietijos
proletariato
patriotizmą.”
Jo pasiūlymas tapo priim
tas Ir komisarai nutarė griež “Bankierius” nušlavė apie
$1,000,000 ir pabėgo.
tai sumažinti iki minimam vi
______ <
sas išlaidas, o susikoncentruo ' *
CHICAGO. — Susekta dar
ti ant gaminimo karo medžia
negirdėta finansinė suktybė, iš
gųIš Rygos pranešama,
kad kurios Joscph Baiata, kitaip
Rusija mobilizuojasi palei vi Marsnio pelnė apie $1,000,000
sus savo rubežius. Tai esą dar ir dabar, .manoma, pabėgo j
labiau rodo, kad Rusija ren Pietine Ameriką ar Meksiką.
Kaip ivasirodo, jis nupirkda
giasi aktyviai dalrvauti Lietui
vo didžiumą šėrų kokio banko,
vos^Lenkijos ginče.
pastatydavo ten savo žmones,
ir paskui tiek bankui prasisko
lindavo, kad reikėdavo banką
uždaryti. Taip jis sunaikino
apie 20 banlkų. Be to jis tuo pa
eit/ budu sunaikino kelias apdraudos kompanijas.
laiko, sako laikraštis.
Pastaruoju laiku jis kontro-.
■—
liavo Niagara Life Insurance

Suseko didelę suktybę

Francija tarsis su
Rusija

’ PARYŽIUS, vas 22.— Andre Co.

Socialistą laimėjimai,Wisconsine
Lietbviai atmušė lenkus Tautų sąjunga susidomė
Išvijo iš Atleliškią miestelio. jus lietuvią-lenką muštais
Bombarduoja juos ties
Tariasi įsimaišyti, kad kaip
Vilnium.
. - -nors išvengus karo rytinėj
Europoj.
\VARŠAVA, vasario - 21. *—
Vilniaus pranešama, kad
Lietuves kareivių pulkai bom-j PARYŽIUI, vasario 22. —
šalys
bardavo sunkiąja artilerija Lie Kaip išrodo, Europos
tuvos ritbežių Podkamien miš dabar stoja vienon ar kiton pu
sėn konflikto, kuris ištiko tarp
ke.
rytinėj
Lietuvos artilerija ir karei Lietuvos ir Lenkijos,
viai išvijo vakar iš Atleliškių guropoj.
Žinios, kad daugiau kaip 200
Lenkijos muitinių
sargybą.
Trys lenkai liko užmušti ir 40 žmonių liko užmušta ir daug
sužeista mūšiuose tarp lietu
sužeista.
vių ir lenkų Vilniaus apiedinkėje, įtikino tautų sąjungos ta
rybos atstovus, kad tautų są
junga turi įsimaišyti tuojaus,
jei norima išvengti karo ryti
nėj Europoj.
Bet kariavimas tęsiasi, len
Atsinaujinimas senos neapy
kams puolant Lietuvą. Lie kantos tarp lietuvių ir lenkų li
tuva neatiduos neutralinės ko sužadintas, kada tautų są
zonos ir Vilniaus neišsižadės. jungos taryba vasario 2 d. nu
statė Lietuvos-Lenkijos rube
KAUNAS, vasario 21 (Ra žių. Lenkijai liko atiduota ke
šo Donald Day). — Reguliari- lios mylios teritorijos, į kurią
niė Lietuvos kariuomene šiandie įėjo svarbus Vilniaus-Kauno ge
stojo mušiu su lenkais. Mūšio ležinkelis.
linija tęsiasi Lietuvos pusėj e i Prasidėjus kariavimui Rusi
neutraliuos zonos. Lietuviai sa ja pasiuntė notą Lenkijai ir
ko, kad lenkai bando pasigrieb Lietuvai, nurodydama, kad Ru
ti Lietuvos teritoriją.
sijos valdžios nuomone, Lietu
Lietuvos užsienio reikalų mi- vos reikalavimai šiame ginče
nisteris pareiškė, kad Lietuva yra teisingi.
kariauja su Lenkija jau nuo
Francija yra prlelahki Len
1920 m., bet tautų sąjungos pa kijai. Savo nuolatinėmis mil
darytoji mūšių paliauba suda žiniškomis paskolomis — pini
rė neutralinę zoną apie Vilnių, gų ir teikimu Lenkijai savo ka
kuri dabar tapo lenkų sulaužy rinių ekspertų, Francija pada
ta. Jis pareiškė, kad Lietuva rė Lenkiją beveik priklausomą
priešinsis Lenkijos bandymui šalį.
okupuoti tą teritoriją.

Lenkija ir Lietuva vengia
oficialinio karo

Nors neoficaaliniai
karas
siaučia tarp Lenkijos ir Lietu
vos, abi tos šalys bando vengti;
oficialinio karo.
Lietuviai sako,
kad lenkai
turi paskelbti karą, o lenkai,
tvirtina, kad jie tik pildo tautų;
sąjungos įsakymą užimti uo
li t ratinę zoną.
‘
Buvęs cliicagietis B. K. Balu-1
tis, vienas iš Lietuvos valdžios
viršininkų, pranešė Tribūne
(Chicago), kad lietuviai yra
nusisprendę neatsižadėti savo
reikalavimo Vilniaus.
Jeigu
lietuviai
priimtų
padalini
mą
per
pusę
neutralinės zonos,
tai jie
neteiktų
Vilniaus. Jis taipjau sakė, kad
Klaipėdos sukilimas buvo fi
nansuojamas Amerikoj IjėtUvių patriotinių draugijų, kurio®
dabar ragina’ lietuvius eiti ant
Vilniaus.

ir kaip

Vargoninkas sugautas va
giant bažnyčioj

Juodašimtiškoji ponija išsker
dė 400 darbininkų.

Wisconsino socialistai parodė Chicagos moterų rūbų siuvėjai
reikalauja panaikinti darbą
didelę spėką valstijos legisnuo štukų.
laturoje. “Progresistai” nusi
gandę.
CHICAGO. — Vakar čia su
MADISOiN, Wis., vasario 22. streikavo 4,000 moterų rūbų
narių International
Valstijos atstovų butas priėmė siuvėjų,
Garment
Workers
bilių, panaikinantį Wiscoiisino Ladies
miliciją -r “valstijos kazokus” Union. Jie reikalauja panai
kuriuos kapitalistai taip labai kinti darbą nuo štukų ir įvesti
mėgsta vartoti laužymui darbi savaitinę algą. Unija iki pas
kutinės minutės darė pastangų,
ninkų streikų.
Šis biliits tapo pravestas so kad streiko išvengus, bet fir
cialistų pastangomis ir La Fol- mos griežtai atsisakė panaikin
lette “progresistai”, kurie kon ti darbą nuo štukų.
Unijos viršininkai sako, kad
troliuoja legislaturą, yra labai
nusigandę dėl pasirodžiusjos prie dabartinės sistemos darbo
didelės socialistų spėkos. Jie nuo štukų, daugelis dirbtuvių
jaučia, kad legislaturos kont- buvo niekas daugiau, kaip prasmunka iš jų rankų ir pe kaitinės. Samdytojai gi tvirti

egzaminavimas reina į socialistų rankas. “Pro- na, kad streikas esąs paskelb

Tardieu laikraštis Echo Na parodė, kompanijai
trūksta
tional griežtai tvirtina, kad i $443,(XX). Jis gavo $108,000 iš
m misterių kabinetas vas. 20 vieno nedidelio banko Philad. vienbalsiai nutarė atnaujin dcllphijoj. Jis kontroliavo Na
ti pradėtas Haagoje derybas tional Bank of VVarrcn, Mas$.,
su Rusija.
Franci jos misija ir tame 'banke trūksta $209,busianti pasiųsta į Rusiją už 000. To banko prezidentas
mėnesio laiko. Laikraštis sako, Taylor pabėgo, bet tapo pagau
kad
tam nutarimui griežtai tas Chicagoje. Jis gaudavo $50
priešinosi
prezidentas Mil į savaitę ir sakosi nieko neži
te rand, bet nutarimas busiąs nąs apie vagystę.
prielankiai priimtas atstovų
Baiata” išmokęs šmugeliuoti
finansais dirbdamas pas kitą
buto liberalinių grupių.
šmugelninką
Le Temps
irgi stovi už tekį finansinį
Francijos susitaikimą su Ru John ;W. (“Hpnęst ‘ John”)
sija, nes to1! Europoj nebusią Worthington, žinomą,
kaipo,
taikos, kol Francija nepadarys “La Šalie gatvės vilkas,” kuris
taikos su Rusija, o tarp tų dvie vakar liko ųuteistas dviems
jų šalių nesutaikomų interesų metams kalėj ima n už sukty
nesą. Laikraštis todėl su bai bes, kurios buvo dideles ir gud
me žiuri j Lietuvos-Lenkijos rios, bet jis visuomet išsigelbė
ginei},
kad jis nesunaikintų davo nuo kalėjimo. Bet dabar
progos taikai su Rusija.
atėjo ir jo eilė.
(Užsienio reikalų ministeri
ja užginčijo • žinioms apie nu
tarimą atnaujinti derybas su
Rusija).

Protesto streikas
Minijoj

Nori panaikint) miliciją 4,000 siuvėją streikuoja

gresistai” todėl mobilizuoja tas sustiprinimui unijos, nes,
visas savo,spėkas ir stengsis tą girdi, 80 n u oš. moterų rūbų
bilių atmesti senate. Jie betgi siuvyklų nesančios pripažinuprisibijo, kad ir senate jie gali sios unijos ir dirba kaipo “open
pralaimėti. Tad jie deda visą
viltį ant savo gubernatoriaus
Blaine, kad tasis tą bilių ve
tuos ir paliks ir toliau valstijos
miliciją.
MUNICH, vasario 22. —
Socialistai legisilaturoje įne
šė daugybę
bilių apgynimui Karingi Čecho-Slovakijos ma
žmonių interesų ir Wisconsino nevrai gimdo didelį sujudimą
kapitalistai taip jų nusigando, Bavarijoje. Vokiečiai prisibi
kad niekurie pradėjo kraustyti jo, kad galbūt franeuzai pri
iš Wisconsino savo dirbtuves. kalbino uechus pulti Bavariją
Simons lovų dirbtuve
Keno- ir užimti Passau ir Rogensburg.
shoj jau paskelbė, kad ii per-^ Vakar rytinėj Bavarijoj įvyko
kelia savo raštinę į Ne/w Yor- 45 susirinkimai protestui prieš
čechų veikimą.
ką.

Čechija rengiasi karan?

Svarsto taikos
sutartį
\ ----------ANGORA,
vasario 22. —
Turkijos delegatas Lausannos
konferencijoje Ismet Paša va
kar slaptame Turkijos naciona
listų seime susirinkime prida
vė talkininkų pasiūlytąją tai
kos sutartį, išdavė savo rapor
tą apie taikos
konferencijos
bėgį ir padavė savo rekomen
dacijas.
Visikas taip slepiama, kad ne
galima patirti kokio nusistaty
mo laikosi pats Ismet Paša ir
valdžia ir ką jis rekomendavo
seimui.
;. •

NEWA»RK, N. J. — Albert
McClitis (Mikolaitis?), 21 in.,
vargonininkas lietuvių šv. Tre
jybės bažnyčioje, tapo sugau
tas plėšiant aukų dėžutes baž
nyčioje. Apskundė jį kun. I.
KeJmc/liisu Teilsėjas pareikala
vo, kad “McCIlitis” užsistatytų
$500 kaucijos. Kun. Kelmelis
sakė, kad jis matęs, kaip jo
vargonininkas nuplėšė nuo sie
nos dvi dėžutes, kur buvo de
damos aukos biedniems ir jas
atlupęs išsiėmė $15 smulkiais
pinigais. Kad atlupus tas dė
LONDONAS, vasario 22. —
žutes jis sudaužė už. $200. lik
torių.
: į , Iždo kancleris Baldvvin pranešė
• ■*
atstovų butui, kad Anglija tiki
si, jog Francija pasidalins tuo
grobiu, kokį ji gaus Ruhr distrikte.

SHANGHAI, vas. 22.— Dar
bininkai mano paskelbti čia vi
suotiną streiką kovo 2 d. pro-;
testui prie žudymą Kinhan
geležinkelio darbininkų. Darbi
ninkai be to reikalauja, , kad
kariuomenė butų
sumažinta
iki tiek, kiek būtiniausiai rei
kalinga ir kad butų panaikin
ta tučunų (didžponių) valdžia.
Streikas apims visus darbinin
kus, taipjau ir viešojo aptar
navimo įstaigose. Streiką re
mia studentai ir, nenoromis,
sankrovininkai, kurie sutiko
uždaryti savo sankrovas
ke
Nori uždrausti visus rankvelioms dienoms.
džius, kurie pripažįsta evo
Padėtis yra rusti. Tučunai
liuciją.
,
ir kariuomenė dabar
valdo
Hankau geležinkelio liniją ir
OKLAHOMA CITY, vas. 22.
Visa šalies energija bus pa kiek žinoma, užmušė jau apie
—Oklahomoš atstovų butas
naudota gaminimui amuni 400 darbininkų.
priėmė nemokamų mokyklų
cijos.
rankvedžių biliaus pataisą, ku
LONDONAS, vas. 22. — Ka
ri uždraudžia pirkti ir varto
tokius *rank ve
ras darosi reikalu Rusijai ir Vivianti tikisi, kad Lietuvos ti mokyklose
Lenkijos karo bus išvengta. džios, kurie pripažįsta evoliu
Rusija turi panaudoti visą sa
GENEVA, vas. 22
Tau ciją.
Uždraudžiama vartoti
vo energiją gaminimui karo
tų sąjungos raštinėj pasakyta, rankvedžius,
kurie skelbia
medžiagų.
’ Tokį pareiškimą padarė ne kad tautų sąjungos prezidentas “materialistinį istorijos supra
teoriją,
paprastai komisarų tarybai Le Viviani asmeniniai įsimaišė į timą arba Darwino
onas Trockis, sako Stockhdmo Lietuvos-Lenkijos ginčus ir ti kaip priešingą šventosios bibli
jos mokinimams.”
žinia.
Jis saėk, kad padėtis kisi, kad karo bus išvengta.
■,,Wvw
Viviani telegrafavo kitiems
Ruhr distriktė dari) karą rei
sąjungos
tarybos
nariams
MASKVA, vas. 20— Lenki
kalingu?
“Jei raudonoji armija įeis klausdamas jų nuomonės apie ja priėmė Rusijos pasiūlymą,
Vokietijon, ten kils rfevoliuci- Pabaltijos padėtį.
kad derybos .apie atnaujinimą
Padėtį pablogina
Rusijos prekybos prasidėtų vasario 26
ja,”5akfe Trockis, “kadangi
d., Maskvoje.
įvvkiai Ruhr distrikte suža- darymas įtakos į Lietuvą.

6 darbininkai žuvo
ALTON, HM.,
vas. 22. —
6 ar 8 darbininkai liko užmuš
ti eksplozijoj Illinois Powder
Mlg. Co. dinamito dirbtuvėj.
Kilęs gaisras stato pavojun di
namito sandelį.

Rūpinasi neprileisti karo

Nuteistas nužudyti už užmuši
mą streiklaužio.
T0WANDA, Pa., vas. 22.—
Anthony
Sparduti,
buvęs
Lehigh Valley geležinkelio dar
bininkas, liko Bradford pavie
to teismo nuteistas nužudymui
už užmušimą laike geležinke
liečių streiko Sayre miestely
streiklaužio Norman Carinei.

Tikisi pasidalinimo
grobiu

ROMA, vasario, 21. — šešio
lika komunistų atstovų Italijos
parlamente gavo vakar iš Mas
kvos įsakymą, kad jie rezig
nuotų iš savo vietų, vadinas iš
eitų visai iš parlamento, tuomi
pareikšdami
savo pro testą
prieš Mussolįni valdžią.
Tie atstovai betgi nutarė ne
klausyti Maskvos įsakymo ir
nerezi/įnuoti, atsakydami Mas
kvai, kad jie Italijos padėtį pa
žįstą geriau negu Maskvos ko
munistų vadai. Maskviškio ko
munistų internacionalo vykdo
masis komitetas dabar grūmo

ja pašalinti tuos atstovus iš
komunistų partijos, jei per mė
nesį laiko jie nerezignuosią iš
parlamento.
Užmuštas eksplozijoj.
GIRAFTON, III., vas. 22. —
Kiek žinoma, vienas žmogus
liko užinultas ir 1 sužeistas ei
lėj eksplozijų Illinois Powder
Mfg. Co. parako dirbtuvėj. Gal
yra ir daugiau užmuštų, bet
apie juos nieko nežinoma. Eks
plozija vuvo jaučiama už 20
mylių.
BLJDAPI^rAS, vasario 22.
Teismas įsake konfiskuo
ti purino ir paskutinio Vengri
jos prezidento grafo Michael
Karolyi turtą. Jis rastas kaltu
šalies išdavystėje, nes jis tu
rėjęs susižinojimų su talkinin
kais laike karo, privertęs Ka
rolį abdikuoti ir vėliau pavedęs
valdžią bolševikams.
Karolyi
neteks kelių pilių ir (U),(MM)
akru žemės.

’ šiandie — giedra; maža per
ina ima temperatūroj e.
Saule teka 6:35 v., leidžiasi
5:31 v. Mėnuo leidžiasi 12:12
vai.

Priminimas

• t

♦

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

84 žmonės užmušti
CHICAGO. — Šiemet iki va
kar dienos, Chicagoje auto
mobiliai užmušė jau 84 žmo
nes.

Šie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepamirškite 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 pasiustas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus
išmainytas į litus. Ieties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

Neves derybų su Rusija.

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

PARYŽIUS, vas. 22.— Fran
cijos užsienio reikalų ministe
rija griežtai užginčijo1 Echo
National tvirtinimui, kad ka
binetas- nutarė atnaujinti dery
bas su sovietų Rusija.
PARYŽIUS, vas. 22— Bu
vęs premjeras
Gaston Doiimergue tapo išrinktas Franci
jos senato pirmininku, vieton
rezignavusio Leon Bourgeois,
kuri® pašvęsiąs visą laiką tau
tų sąjungos reikalams.

Italijos komunistai rodo Mask
vai dantis.

• l'

Draudžia mokinti
evoliuciją

Trockis šiokia Rusiją
rengtis karan

Nebeklauso Maskvos
diktatorių dekretą

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

HMU8EIMOS
Chicago, HL

1739 So. Halsted St,
.
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šventadienio naktis" ‘^praėjo
pusėtinai ramiai. Tik retai kur
koks susišaudymas.
%
Aušta panedolio rytas, žmo
nės mieste skubinasi į savo
darbus kaiip paprasta. Nieko
nėra numanyti, kad čia kas
nusiduos.
Taip prieš 9 valandą einu
Liepojaus gatve link tilto. Ne*
toli lietuvių bankos matau,
vieni kiti žmonės ima bėgti
atgal — kas tai?
Sutinku kelių pažįstamų pat
ini* iA Smelkės atėjusių. ' Tie
kaip ir džiaugdamas
papasa-

kietukai knž kur šalin pTrdingęPirma ateina du savanoriu,
su šautuvais
ir rankinėmis
granatomis apsiginklavusiu, ro
dos musų krašto lietuviu. Ma
tydama, kati iš priešakio ne
bėra pavojaus, juodu beeida
mi! link tilto greitai pasklei
džia atsišaukimų. Kad žmonės
tik puola prie jų pasiimti už
kits kitą: Ir man — ir man, ir
man!
Tuojau ateina du kilu sava
noriu, netrukus ir visas pul
kas. Eina į juos. Linksmai pa
sisveikiname.
ę>ia.

pat

lenkų

Valdo
tuva !

konsulatas.

Ziiiriu viršun į jo langus —
kad nei žmogelio’ nematyti.
Drebėkite jus, tautų skriaudi
kai ir plėšikai lenkai!
Lietuviai
savanoriai visi
greit paeina tiltan. z i, i nonos
paskui jų, net sušikim Rialui,
Ir štai, anapus upės urnai
nutilo visas susišaudymas.
Savanoriai greit prišokę pa
tys uždaro atdarytąjį tiltą ir
visi Įicreiname į užupę.
Čia tuojau dar nieko nema
tyti. Tiktai pas kadagyną, čia
guli puolę vienas lietuvis kar
žyges. širdį perima skaudus
gailestis. Puolė jis dėl musų
valmybčs. Tuojau patyrėme,
kad tai buvo vienos kuopos va
das, pasalu iš buto nckurio vo
kiečio nukautas.
Turgaus gatve skubinamės
turi stebėtis, kad žmonės rodos
visai nebijo nei m u šio] nei lie- francuzų prefekturon.
Pakeliui matėme šen ir ten
tuvių, nei francuzų, nei
kiečių. Visi tik skubinasi pa- kulkų vietas. Pasakojama, kad
bankos direktorius Groš kaip
matyli naujienų.
Pas biržos namą žmonės tik- tiktai iškišęs galvą pažiūrėti,
te susitinka.
Keli vokietukai kaip eina kova, tik takšt! ir
Keli gavęs kulką į galvą. Neilgai po
bėga ginklus atiduoti.
miesto policijantai žiuri tvar- to jau pasimiręs- Ta kulka buk
buvusi francuzų.
koš.
Pas prefektūrą susikemša
Tik urnai, taip prieš 11 va
landą, šiai jau pyška ir Tur begales žmonių. Lietuviai laisgaus gatvėj. Šiapus upės sa si- vcmoriai greitai daro tvarką/
kimšusius žmonių pulkus mies-; Liepia žmonėm^ skirstyties nato policistai varo algai, Žino- mon, kadai K pavojus dar ne
nes klauso. Pas Viliuto pamink esąs prošalį. Bet žmones nebe
lą, Liepų galvoj, sustojama ir tiki tam. Visi stovi ir laukia,
kas dabar bus toliau.
laukiama, kas toliau bus.
To belaukiant
sužinome,
Žmonės nieko sau. Kalbasi,
kiti ir juokauja- Darbininkai kaip buvo pačioj prefektūroj.
išsikeikia ant savo vadų, kad Lietuviams iš visų pusių įėjus
tie freišlatą bemeilydami dar į itiiestą, franeuzai greitai pa
bininkus į nelaimę nugabenę. sitraukė į prefektūrą. J Lietu
viams čia juos apspietus, nie
Ir tt.
O už upes vistatvien susi- kas neberodės. Ir kaįp tiktai
pirmas
šaudoma. Parupo. kad ti ne vienas lietuvis kaip
daug kraujo tekėtų. Ima pik šoks į profekturos kieiiią, tuoj
tumas ant francuzų, kad tie ro
dos ištik rujų kovoja už vokie lietuvis puolė, daug kulkų per
vertas. Bet kiti tuojau pro
čius. Ar Ir galima tai?
Kad tik kuo veikiausiai įvyk langą j franeuzus įmote ran
kinių granatų. Kaip tos .spro
tų musų laimėjimas!
Nuo Biržos namų bokšto ma go, tuojau išsikišo balta vė
tau vienas vdkietys sauja linkui liava. Visi čia esantieji francuzai, tarp jų ir ponas Petisnė,
lidUivių. Kad tave...
Ihd štai, Liepos gatve, pro dalis oficicrų ir tt. išviso per 60
postbutį, aure iš ten link musų vyrų, lietuviams savanoriams
pasidavė su visais ginklais.
kas atpilkuoja.
“Da komnien die Litauer!”
Tuomi užsibaigė Klaipėdos
sušneko keli vokieteliai ir — išvalnyjimo kova. Lietuviai lai
nepabėga. Ir taip tik aš atsi mėjo ant visos linijos. Tik gai
žiūriu, štai, tarsi į žemę, urnai la, kad tai neišėjo be kraujo
visi čia stovėjusieji miesto po- praliejimo.
Bet tas kraujas
licistai ir keli jų padėjėjai vo- atvers viso krašto valnybę ir jo

kojo,
kad lietuviai nuo Sen
dvario ir per Smeltę jau pul
kais atitraukia į miestą. Pran
cūzai iš apkasų greit pasisku
binę atgal. Bet į jų vietas įšo
kę keli įniršę miesto vokietu
kai ir ėmę. šauti į lietuvius. Bet
jie tapę greitai nugalėti ir turė
ję bėgti.
Skubinuos tolyn. Nuėjus pas
upę, čia dideli žmonių pulkai
suplūdę. Netoli girdisi susi
šaudymai. Bot per tiltą pereiti
jau nebegalima. Abu tiltu atda
romu.
Susišaudymas vis arčiau gir
dėtis. Bot anapus upes, net ir
turgaus gatvėj, taigi pačių ko
vų vietoj, dar daug žmonių
vaikščioja — tarsi ne karas, o

*

lietuviškąją ateitį. Jis išvada-1 Seimo vardu širdingai sveiki» .
i.
i. .
.»
■___ •
t •
lietuvius
iš
name narsiuosius
Lietuvos sauvo savb brolius
vokiečių ir kitų liūs ir tvirtai tikime, kad mus
paremsite ir tolesnėje ko’^os
atėjusių svetimųjų ponystės.
Vakare užsibaigė
derybos
su kapitulantais francfizaisJie visi atgavo savo valnybę ir
savo gabbę. Už tai jie lietu
vius perspėjo, kad šie sekan
čią naktį apsidabotų nuo mies
to vokiečių, nesą esą gai'ima,
kad tie rasi bandys pasikelti
prieš lietuvius.
Bet naktį po to »— nieko to
kio. Vokiečiai jau laikėsi ra
miai, taipjau ir sekančią ir vi
sas kitas dienas.
Taiip prasidėjo ir taip bai
gėsi 'lietuvių savanorių žygiai
savo tėvų krašte išsivaduoti iš
svetimųjų jungo.
Visikas sekėsi daug geriau
ne kaip tikėjomės. Už tai
Valio lietuviai savanoriai!
Valio Mažoji Lietuva!

[Tęsinys]

x
,
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Kaip lietuviai paėmė
Klaipėdą
Didelės dienos
Klaipėdoje.
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-visa

suvienytoji Lie

valandoje už bendrus lietuvių
Dieną l(fc.-27c.-36c. (ir taksai)
*
Tn.crvvHn.in
Vakarais
tais 10c.-31c.-45c. (ir taksai
taksa
giminės mierius. - i tavuoju
išsivadavimo kova ir tos kovos į \
J PIRKTI, PARDUOTI AR MAIvainikas suvienytoji Lietuva! L
i Į NYTI VISADOS KRElPKITES

MAJESTir

i FI-tmeatreV
Monros gat. arti State
Beperatoginis Vodevilius
fieitud., Sekmad.

8

Jo skrandis ir nervai
dabar geri.
Sakosi jaučiąsis 20 metų
jaunesnis esąs.
Ponas W. T. Wood iš Nashvillc,
Tenn., sako: “Aš buvau nervuotis ir
sugriuvęs ir maniau, kad kas nors
atsitiks, nuo pusiaunakčio negalėda
vau miegoti. Aš .paėmiau NugaTone’o bonkelę ir tas man tuoj prida
vė ūpo ir gero jausmo. Esu 68 metų

BOXES Of
10 or 10

ir jaučiuosi

Vyriausysis Mažosios Lietu
vos Gynimo Komitetas pasiun
tė sekančius sveikinimus:
Lietuvos Respublikos Prezi
dentui Kaune.
Įvykęs Šilutėj šių metų sau
sio 19 dieną Klaipėdos krašto
Seimas sveikina Tamstos as
menyje Lietuvos Respublikos
valdžią ir tikisi, kad ji einantpareikšta Klaipėdos krašto gy
ventojų /Valia netrukus paims
Klaipėdos kraštą savo glotbdn.
Seimo deklaracija siunčiama
atskiru raštu. Valio nebužtruikiinamasis Klaipėdos krašto pri
sijungimas prie molinos Lie
tuvos!
Lietuvos Respublikos Ministerių Pirnųjįįnkui ir Užs. ReikMinisteriui l’-ui Galvanauskui.
Didžiai gerbiamasis Tamsta
Pirmininke!
Siųsdami su šiuo Klaipėdos
krašto Seimo deklaracijos mitsų patvirtintą nuorašą, turime
garbūs prašyti Lietuvos val
džią musų Seimo prašomąją
pagalbą ' Klaipėdos kraštui su- ’
cikti netrukus, kadangi musų
jaunajai savanorių kareivijai
reikalinga yra visokeriopos pa
ramos ginant krašto neliečia-!
įnybę. Ekonominė krašto pa
dėtis senosios valdžios tįok jau •
buvo privesta prie katastorfos,
kad Klaipėdos kraštas negali
sek m ingai tvarkytis.
VirŠminėto akyvaizdoj Klai
pėdos kraštui yra reikalinga '
skubiausia;! prijungimas prie
Lietuvos valstybės, deklararijoj
nurodytais pamatais.

N

Geriausių
paMuly. Ga
rantuoja
mos deftini
metų
čiai
Ir žemesnė
nite
kalno
mis
ne«i.
kitų armo
nikų
dirbtuvių Jung.
Valstijose u
Italijoj.
DYKAI pir■ kėjams armonikjftė mokykla ar pa
mokinimų knygą.'
Mes
garantuo
jame, kad visi'.mokiniai mokės groti
musų didžiąja Armonika iŠ gaidų ui
t m^Mcsių laiko. Informacijų rafiykite angliškai.
Katalogas,
papra
šius, duodama - dykai.
Ruatta Serenclli Accordeon Mfg. Co.
U

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR
VARDA
i.

t

M
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Lietuvos Šauliij Sąjungos Cen

■t
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H. H. VON SCHLICK
Dvidešimts nvetų atgal aš pasakiau
sergantiems, kad mano Bulgariškoj!
Arbata Kraujui pagelbsti gamtai pra
šalinti vidurių užkietėjimą, išvaryti
nuodus iš inkstų, pasaldina skrandį ir
vidurius ir pagerina kraują.
Aš pasakiau jiems, kad mano Bul
gariškoji Žolių Arbata geriama prieš
gulsiant padeda pravaryti peršalimą
ir padeda jiems apsisaugoti nuo posargų ir pneumonijos.
šiandien milionai žmonių vartoja
Bulgariškąją Žolinę Arbatą kaipo mė
giamą šeiminį vaiflĮą namuos.
Gausus syvai išvirti iš šaknų, žie
vių, sėklų, lapų, uogų ir žiedų, geriant
kartą ar du savaitėje padeda kiekvienam būti sveiku.
Aptiekininkai džiaugiasi, kad turi
ja sergantiems pas save, nes žmoneąį,

tro Valdybai Kaune.
Įvykusio Šilutėje šių metų
sausio 19 d- Klaipėdos krašto i

a

Tek Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes.

K. S. JIKLIONIS
ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose. Pa
rūpina . visokius dokumentus. Eg
zifminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raStus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, far-

mų ir biznių, ar užtraukiant morgičius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

KUCHINSKAS

JOHN

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokunventus,
perkant arba parduodant luotus,
Namus, Fannas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
lengvomis išlygomis.

žmogus, kuris gelbsti ser
gantiems pasveikti.

Išdirbėjai augščiausios rųšies Turkiskų
ir Egyptiškų Cigaretų sviete.

■si:-’''

809 W. 351h St., Chicago

ITALIŠKU
rankomis dirbtų
ARMONIKŲ

HELMAR yra supakuoti kie
tose skrynutėse. Skrynutės ap
saugoja juos nuo susilaužymo
ir susimankymo. Paprasti cigaretai yra supakuoti į pun
delius.

; ' yif

S. L. FABION AS CO

Išdirbėjai ir hnport-jai Geriausių

Kada jus perkate HELMAR
cigaretus, jus gaunate tyrą
Turkišką Tabaką. Kada jus
perkate paprastus cigaretus,
jus rūkote pigesnį tabaką.

■S

jaunesnis

riams ir nervams, bet d;.bar aš neturiu
jokios kliūties.
Sveriu daugiau ne
gu kuomet sverdavau per 25 metųš.”
Nuo skrandžio ir visų kitų virškinimo
kliūčių, vidurių užkietėjimo, nervišku
mo ir apskrito sugriuvimo peras! nie
ko geresnio per Nuga-Tone’ą. Pamė
gink jį pats ir įsitikink. Vienam pil
nam mėnesiui gydytis tik $1.00. NugaTone’ą pardavinėja visi geresni apt:ekininkai pozitingai garantuodami, kad
suteiks pilną patenkinimą arba pini
gai bus sugrąžiftti (garantiją rasi
prie kiekvienos bonkelčs), arba pa
siųs jį tiesiog apmokėtu paštu Natio
nal Laboratory, 1038 S. Wabash Avė.,
Chicago, pasiuntus jiems $1.00.

ORS HELMAR cigaretai
buvo žinomi ir rūkomi per
daugiau gaip penkiolikę metą,
jie visada pasiliko tokie pat
Permainos kokybėj nebuvo.
HELMAR ’ tebėra tokie pat
šiandien, kokie kad buvo pa
daryti pirmieji.

r'SįŽjį;

15 ar 20 metų

Mano dalbas darė kliūtį vidu-

esąs.

JCĄ PERKI?

gramai.

I PAS MUS. TAS JUMS BUS
j ANT NAUDOS.

Šventėmis

22c. ir 45c. (ir taksai)
fcoun. rateliams
19c (ižisklriunt ieitad.,
sakmad. ir šventas.
Dideli komediniai aktai iv
krnt. paveikslnta
“Kur gauni pilną pinigų vertę

AR ZINAI

Pasveikinimo tele

i NORĖDAMI

KELEIVIO” KALENDORIUS
1923 METAMS

kurie vartoja Bulgarišką Arbatą
Kraujui sugrįžę pasipasakoja, kaip
daug ji pagelbėjo jiems.
Tik paprašyk jos pas . aptiekininką
šiandien, arba aš pasiųsiu apdraustu
siuntimu vieną didelę šeiminę dėžutę
už $1.25, ar 3 už $3.13, ar 6 už $5.25.
Adresas: H. H. Von Schlick, preąident, 25 Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.

PINIGAI

* ■*
1

.

,

Tol.: Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago

Tol. Yarcjfl 4681

Tcl. Haymarkel 3669

JOŠĘPH W. GRIGAL

. Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, H omo Bank Bldg.,
Kump, Milwaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo
7 iki 9 vakare.
•

<

-

S. W. BANES

Lietuvon
_

29 So. La Šalie St. Room 530

“w’j

Roselando
visuoheM

V. VV. RUTKAUSKAS
Advokatas

V.

Roseiandieciams ir ken-

singtoniečianis artimiau

ADVOKATAS '
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building
79 Weat Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015.
Vai.: 6 iki 9 vai.

Herma n P. Haase
ADVOKATAS
609-(|10 Chamber of Coinmerca
133 W. VVashington St.,
Phone Main 1308
i
Ghicago, III.

1

-A V
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sia įstaiga

pinigų

pasiuntimui

Lietuvon

yra

Tupikaičio aptieka, 233

)

LAISVAMANIŲ PRAKALBOS
Su paveikslais — Garfield Parke
Petnyčioje, Vasario 23 dieną, 1923 m.
JOHN ENŲEL SVETAINĖJE
3720 W. Harrisęn St.

East 115-th St. Pinigai

nueina Lietuvon greitai,
su pilna gvarantija.

NESIDUODA MELŽTI
Paveikslėlis iš ' »“Keleivio
” Kalendoriaus
\
i

Pradžia 7:30 vai. vak.
t
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
naujai ir nepaprastai žingeidus, pirmą sykį bus rodomi. Todelgi visi, kvie
čiami nepraleisti neatsilankę į šitas paveiksluotas prakalbas. Visi marš
į svetainę. I
įžanga lėšų padengimui 25 centai.
Kviečiami L. L. F. 1 Kp. K-to.

“KELEIVIO” KALENDORIUS 1923 METAMS jau išėjo iš spaudos. Jame telpa daugybe eiliii, juokų;
moksliškų straipsnių ir informacijų. Be tOj Kalendorius yra puikiai iliustruotas, jame telpa karikaturbs ir pa
veikslai žymiausių Lietuvos veikėjų. Jo kaina yra 50c., bet “Keleivio” skaitytojams tik 25c. Pinigug galima
siųsti stampom arba galima ir kvoterį j laišką jdęti. Adresuokit:

“KELEIVIS” 255 BROADW A Y, SO. BOSTON, MASS.
to

Iš Roselando ir Kensing- •'

tono siųskite pnigus Lie

ADOLFU E.

STASULANI
ADVOKATAS
Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.
OFISAS DIDMIESTY
KAMBARYS 1104 .
Chamber of Conimerce Bldg.
133 W. Washington Street
Telef. Franklin 1176—4945
VAKARAIS
• I
r 3236 So. Halsted Street.
(Eaglė Music Co.)
Telef. Bbulevąrd 6737

tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje,

233 E. 115-th St.

sington.

Ken-

---------- —

Cel. Lafayėtte 4228

Phunbing. Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados
« patarnauju kuogeria'iaiaL

M.- Yuška,

3228 W. 38th SU
........................... ......
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Užmuškite Šalti
Sustabdykite Posargas
V:

Neapgaudinėk savęs slopinimu, erzinimu šalčio šiemet.
šios dienos
šaltis gali nuvesti prie posargų rytoj.
Dr. C. W. Waggoner, Toledos sveikatos komisininkas, sako “Išsigydyk
šaltį pirmą dieną ir nebus progos pneumoniją ar p6sargas gauti.” Laikykis
saugiosios pusės. Užmušk savo šaltį dabar. Turpo, vienintelis tarputyninis
tepuklas tikrai nuostabiai pagelbsti nuo peršalimo ir uždegimo.
Nusipirk Turpo slojokėlį dabar — vartok jį kaip yra pasakyta, o greitai
išsigydysi nuo šalčio ir uždegimo. įtrauk truputį Turpo į nosį kelis kartus
per dieną, o posargų antkričiams maža bus progos įsigauti į ją ir veistis.

CONTAGIOUS
|EVERY80DT is JOININGthe OWLS
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komunistėliai: jie visur išge
AR JUS ŽINOT KAD
MRS. A. MICHNIEVICZ
ria tą patį indą, į kurį pirma
Daug turtingų Amerikos lie
AKUŠERKA
buvo prispiaudę.
tuvių, kurie apliedo Suvienytas 3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
telefonas Yards 1119
B. J. AŠeris.
Valstijas po karui, dabar grįžta
“Komunistų internacionalo
atgal į Suvienytas Valstijas, to
Baigusi
kongresas atsibuvo Kremliuje,
dėl, kad jie nelabai yra užganė
Dienomis: Canal
Akušeri
tame kambary, kur visai nese
3110 arbajos0375kolegi
LENINAS
NEBE
REVO

dinti,
socialiu
ir
ekonominiu
pa

nai susirinkdavo Rusijos ca
ti Drexel 950
ją; ilgai
dėjimu Europos. Bet yra daug
LIUCIONIERIUS.
rai ir augštoji aristokratija,”
l Boulevard 4136
praktikaVasario 18 dieną kalbėjo
žmonių,
kurie
nebeturi
ištek

3313 So. Halsted St.
sako mūsiškių komunistėlių
’usi Pennčia žinomas kairiasparnių dar
Pravdoje
”
Vai.:
9
—
10 silvanijoa
A. M. ir 8—9 vai. vak.
liaus
sugrįžti
atgal?
Ar
jus
žino

įLeninas parašė
Vilnis. Taip. Ir kruviniausi ca
bininkų agitatorius W. Z. Fpsptrogramatinį stra i psnį, kuria- te, kad jus busite labiau užga
tcr. Nors skelbimuose buvo pa rai, jeigu gyvi butų, galėtų tik nie jis pareiškia, kad “koniu- nėdintas, jei jus pradėsite var
<e. Pasek
pavydėti, kad jų paveldėtojai,
žymėta, kad dainuos ir Lietu
mingai pa
komunistiniai satrapai, savo iiizmas netinka Rusų kaimui, toti šiandien gerus rūkymui citarnauja
vių Dailės Choras, bet žmot
garetus Helmar? kruvinamu toli juos pralenkė- jis jam kenkia.’\
orie
gimnių tesusirinko gal kiek dau
lymo. Duo
' -------------- y
Nebcsiscka komunistams re
giau kaip pusantro šimto. < Lie
Kiek ploto ir kiek gyventojų
ta rodą vi
Pirmas
Lietuvis
tuvių Chorui padainavus tre voliucijos kelti. Štai Mildos
sokiose
li
Lietuvoje.
*
J.
P.
VARKALA
&
CO.
svetainėn
jie
buvo
susigabenę
jetą dainelių seko Fosterio kal
gose ir ki
PUBLIC ACCOUNTANT
Centralinio
statistikos
biuro
visas
smirdančiųjų
gazų
bom

tokiuose
ba. Kalbėtojas buvo manda
AUDITOR-ius
reikaluose
Ofisai:
gus ir kitų partijų neužgau bas, bet nespėję jų nei paro žiniomis, Lietuvos valstybe, be
moterims ir
3241
So.
Halsted Str
liojo, tik šiek tiek aštriau iš dyti su®indo į surįpaipes, pa Vilniaus ir Klaipėdos, turi dit203 Dearborn St.
merginoms.
Chicago, III.
sitarė apie Amerikos Darbo matę tik dėdės diržą su >spi- bar ploto 52,810 kv. kilometrų,
Telefonai:
2,404 tūkstančius gyventojų ir
Federaciją. Del to diskusijų te.
Boulevard 5066
padalinta į 20 apskričių.
Harrison 6872
laiku daugiausiai federacininkai ir davė jam klausimų, sa S. L. A. 174 kuopoj tavoršvo partiją gindami. Kalbėda čiai buvo pakelę revoliucija, Latvių pramonės judėjimas.
mas apie areštus komunistų, kuri tečiaus i>adarė tiek, kad
iam's žinomas per 15
E. RYGA, Latvių spaudos
atyręs gydytojas, chimėtų kai
Michigano girioje ikalbėtojas''^pažeidė tavorščio P- V. Žalpio žiniomis, 1921 metais Latvi ;
rurg ir
ieris.
bandė komunistų \larbą lygin nosį, — didžiausį jo turtą, nes joj buvo 1709 įmonės su 28, Pirtis remontuota prie naujos val
Gy<l<Xs^figi&6
ir chroniškas ligas,
dybos. Sanitarinės sąlygos ir
ti su Anglijos Dųrbo partija, laja nosim jis uostydavo, kas 613 darbininkais, gi 1922 m.
vyrų,
moterų,
ir
vaikų pagal nau
prieinapios kainos.
jausius metbdus X-Ray ir kitokius
kuri irgi kitą1 syk tik slaptai per vieni į “Naujienas” rašo. — 1851 imonė su 30.087 dar
1100 W. 14th St.
elektros prietaisus.
tegalėjus veikti, bet paskui iš
bininkų. Tad įmonių padangė
SHAPIRO BROS. Savininkai.
Ofisas ir abaratorija: 1025 W.
augus į galingą darbininkų ju
18th
St., ne'to'ti Fisk St.
Noinvoodc (Mass.) Pruseika je; 112, o darbininkų 2041.
in
dėjimą skaitantį kelis /nilioVALANDOS-) Nuo 10—12 pietų,
laikė prakalbą. Bekalbant prinus narių.
[Taip. ^nglijos sivaidino jam Micholsonas, ir
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Darbo Partija išaugo į gailin
žmogelis taip išsigando, kad
gą darbininkų
organizaciją,
Telefonai:
nebejieškodamas durių smuko
"Kuppenheimer
”
“
L*
sistemos
f;
kuomet kouiųnistų partijos iš
iš svetaines pro langą.
kiti gerai žinoma PLOSČIA1
Siunčiame
karto visur aukstm—-iškilusios,
Jūsų Pasirinkimui
dabar vėl visur baigia smuk
$27.50
Doleriais ir Litais.
lai, vadinas, Jukelis ėmė
ti; kai kur, kaip pav. Ame
Kiekvienas ploščius tfiri būt parir
su
visa
savo
žmona
įstojo
Musų Pinigų Siuntimo Sky duotas be atsižiūrėjimo į pelną ai
rikoj, komunistų grupes be
nuostolj. Kiti ploščiai visų pageidauKeistučio Kliubą. Kiek čia rius Yra Ištobulintas Aukšta jamų
gyvuoja dar tik šnipų provo
gelumbių, spalvų ir petrinų, ve
DR. CHARLES SEGAL
katorių kurstymais palaiko senai tas komunistėlių patauš- me Laipsnyje ir patarnauja liausiu ir senovinių madų $10.95, $16.
Praktikuoja 16 metai
95 ir $22.50.
ka
kartu
su
kitais
savo
sėb

Ofisas
mos. Fosteris tuo bildu lygi
Vyrams ir Jaunuoliams gamitura
Lietuviams
Kuogeriausiai.
4729
So.
Ashland
Avė., 2 lubos
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56
no visai nelyginamus daiy- rais agitavo putodamas, kad
Chicago, Illinois.
$27.50, $32.50 ir $37.50.
visokį kliubai ir pašailpinės
Špecialistas džiovos
S. GORDON
Central
Manufacturing
draugijos reikia ardyti griau
(Pristatytojas Smųlkpienų Prekybai)
* Moteriškų, Vyriškų ir
,District
Bank
!
1401 S. Halsted SC, 739 W. 14 St
Vaikų ligų
ti,
nes
tai
esą
buržuazijos
iš

Mirė K. Kundrotiene.
Atdara kasdien, vakarais iv
OFISO
VALANDOS:
septintadieniais.
šiomis dienomis atsiskyrė su mistas, o dabar pats prašyte j 1112 W. 35th Street, Chicago.
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
prašosi ir džiaugiasi, jei
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
šiuo pasauliu Katrina KundroTurtas
virš
$7,000,000.00.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan
tienė. Buvo labai darbšti mo- priima. Nuostabus tie musų
dos ryte iki 1 vai. po piet.
teriškė, ypatingai daug pasl
Telefonas Drexel 2880
darbavo rinkime ankų (LietuTelefonas
vos našlaičiams.
West 1394
Heml. 6678 Tel. Pullman 5432
°S.S,eX“’ DR. h a broad Busto
Ariuitagc 3209
Gužutis.
WM. J. STOLL CO.,

Skaitytoju Pastabėlės

KORESPONDENCIJOS

Grand Rapids, Mieli.

Pirtis ir Vonios

i

Incomelo^Blankas
Galima išpildyti Naujienose teisingai, gerai ir
už mažą mokestį.
Kas privalo pildyti blankas?
1, visi vyrai ir moterys nevedę, kurie turi

įplaukų per metus $1000 ar daugiau; 2. Visi vy
rai ir moterys kurie turi įplaukų per metus
$2000 ar daugiau, privalo pildyti blankas.
Blankos turi būt išpildytos ir priduotos Iždo
Departamentui ne. vėliaus kovo 15 d., 12 vai.
naktį.
• ' . r
s.

Del jūsų patogumo ateikit
su blankomis į
Naujienas

Pinigus Lietuvon

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Reikalaukit Vėliavų

Lietuvos Vėliavų Turime Ketveriopų
Viluonę, 6 pėdų dydžio ......
■............. ..... :.....................
Gražaus audeklo, 6 pėdų dydžio ..................... ..............
Mažos su koteliais, 8 colių dydžio po ........ .......................
5 ir pus&s colių dydžio su kotukais po ............................

... $6.00
. $3.75
.... 25c
..... 15c

“VIENYBĖS” BENDROVĖJE
Taigi paskubėkite su užsakymais
Siųsdami užsakymus prisiųskite drauge ir pinigus, tas pagreiiijM guvuną vėliavos.
«
PerkupČiams duodame didelį nuošimtį ir apmokam persiunkūn» LMas. Pasinaudokite proga, o tą padarysite paskubėdami
su užsakymais.
— Adresuokite —-

Vienybe
193 Grand Street,

Brooklyn, N. Y.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Gerbiamas nematomas Ato
mas Naujienų No.L 43 pastebi
dainininkams, kad jie dainuo
dami “Kur bakūžė samanota”
Sakytų “Kur tos mintys ma
no jaunas linksmos kaip dru
giai,” o ne kaip draugai- Ir
prie to priduria, kad ir pa
čiame P. Vaičaičio originale
parašyta; d rugiai.
Vienok — kame-gi tas P.
Vaičaičio originalas? P-as Ato
mas jo tikrai nematė. Ginči
ju tą — kad ir kažin kas.
Nes mat “Kur bakūže sa
manota” parašyta ine P. Vaičaičio, ir todel negali būti nei
Vaičaičio originalo. Tų eilių
autorius yra Marga lis arba
kitaip kuli, fcnapštysMolekula.

DR. A. J. BERTAŠIUS

DR. F. MATULAITIS

PHYSICIAN IR SURGEON
3464 So. Halsted St.“
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.
Nedėlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

8709 Jos. Carnpau Avė.

DETROIT, MICH.
Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak'

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

Tel. Market 0234, Market 4526

OR. S. BIEŽIS

DR. A. MONTVID

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

į

Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

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

iviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Caah arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

SERGANTI ŽMONĖS
Jeigu jus kenčiate per metų eilę ir negalite gauti palengvinimo pagelbos, tai
nd būt todėl, kad jus gydė nuo netikros ligos. Nėra abejonės, kad jūsų
kmujuje ir kūne yra daug nuodų, kurių negalima prašalinti vien tik su pagel
ta gyduolių. Jūsų stovis gal būt reikalauja specialio serumo arba vaccine.
Nešv ni» kraujas nustoja stiprumo, svarumo, suteikia abelną nusilpnėjimą;
iš to atsiranda Insonrmia ir tt. Jūsų kraujas ir šlapumas privalo būti gerai
Išegzaminuotas. X-ray egzaminavimas pasako teisingai kur Jusij liga ran
dasi. Specialia gydymas privatiškų ligų.
DR. J. VAN PAING, 3101 SO. HALSTED ST., KAMPAS 31 GATVES
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9Z vakare.

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

A.SHDSHO
AKUŠERKA

Turiu patyrimą
moterų ligose; ru
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

<*v

r

Telephone Yards 5834

M. WAZTKIEWICZ
'----- —

DR. P, G. W1EGN ER

M&
Jt

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. I. VEŽELIS‘ *

*

arti 47-tos gatvės 4

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 So. Halsted St., Chisago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III.
kampas 18-th Street
Phone Canal 0257
*

Tėfephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v.
3259 So. Halsted St., Chicago, Hl.

—

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

—— .....................

DR. M. T. STRIKOL’IS

Office Hours: 10 iki 12 pietų
5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

Lietuvis
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
I

DR. A. L. YUSKA

4601 So. Ashland Avė.

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų
Tel. Lafayette 0098

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138
Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo
turiu
jatyrimG. Pasekrungai patamauiu prie gimdymo
£ Kiekvienamei at4'si tikime
teikiu
ypatišką prižiuDuodu
''ėjimą,
mopatarimus
terims ir mergi
noms veltui.

Or.Maurice Kabu

47|2 So. Ashland Avev.

/—■

Vai. 6 iki 8 vak.

(Banienė)
—
Akušcrka

Lietuvis Dentistas

»s

LAIŠKAS “NAUJIENŲ”
REDAKCIJAI.

P. Grigaitis,
1739 So. Halsted Str.
Chicago, III.
Gerbiamasai: —
Šiuomi leiskite man viešai
tarti Tamstai ačiū už Tamstos editorialą “Aukos ginkiliams ar kulltujrai” (•“Naujie
nos” vasario 15, p, 1923 m.).
f
Tamsta parodei savo tikrai gi
lų ir nešališką begalo susikom
plikavusių įvykių įvertinimą,
— šitokiais gabumais vargiai
kuris kitas musų amerikiečių
publicistų gali pasigirti, o juo
labiau pasirodyti. Tamstos pa
daryta tikras diagnozas ir nu
rodyta racionalus gydymas. O
mūsiškių hipnotistų apmigdinta visuomenė Tamstai .paiks
dėkinga.
Su tikra pagarba,
Dr. A. J. Karalius.

GRABORIUS
1029 — 25th St.,
9509 Cardoni
Detroit, Mich.

LietuviųDahtarų Draugijos Nariai

z

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

J. Balchiunas pagelbininkas
(arba asistentas)

Lietuviai Daktarai

IR ČIA KLAIDELĖ.

Kiekviename name privalo būti Lietuvos Vėliava, o ypač
laike Vasario 16, šiais metais, ą.es tą dioną sukanka jubilėjus 5
metų nuo atgąivinirno Lietuvai neprigulmybės.

-----------

. .

\.Ui iiratkiias Hamt tkpriujt
mnmonta Redakcija naataakoĄ

LIETUVOS TRISPALVE VĖLIAVA

$60 $70

DETROIT, MICHIGAN

in_ikin"i

Shlfytojii ilRlss!

1730 So. Halsted St.

$59

4631 So. Ashland Avė.
j Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3
ir 7 iki 9 v., ncdeldieniais nuo 12
Iki 1 vai. po pietų.
Tel. Austin 0737

DR. MARYA
DOWIAT—SASS
5208 W. Harrison St.

f

Telephone Yards 5032

DR. M. STDPNICKI
3107 So. Morgan SU
CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir
nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra
uždarytas

dr. v. a. Šimkus

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 11 iki 4 po piet,
6 iki 9 vakare
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.

MI<II<I<II

!■ . .................................................. '

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

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
———v———■————•

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

Jei abejoji akimis, pasiteirauk

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052
Vai. 10—12 A.M. 1—3 ir 8—9 P.M.
Ned. 10—12 A. M.
Residence Canal 2118

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Optometrirt
T«L BOU lerard 6467
4049 8. Aahland Av«
Kampu 47-tu gat.
1-roa lubaa.

! NAUJIENOS, Chicago, m

Penktadienis, Vasaris 23, ’2S

Tik rusai tai plačiau pa-' leisti Amerikai, teisingiau sa“Kur yra karalius Kabu
sulatikus tokios pat lemties,
tokią sutartį, padarė didelę supratimas apie visuomeni
cme. , Gatvėmis vaikščiojo kant, užinteresuotiems Amerikaip Madero, kuris bandė
skriaudą Lietuvai ir paken nes pareigas yra gana keis las, kuris atsisėdęs krėsle
žmonių
minia
su
juokingai
kos
kapitalistams
ji
nemananThe Lithuaniun Daily Newg
juros pakrantėje įsakys van
koketuoti su reakcionieriais,
tas.
Published Daily except Suiuiay by kė patys sau.
dens kilimui sustoti. Juros .parėdytais įvairių tikybų ti.
Obregonas
pasiryžo stoti,
The Lithuaniun News Pub. Co., Ine.
Bet vakarų .Europos val- Kuomet
Amerikos
lietušventaisiais
ir
kunigais.
Čia
ipatvininias apšlakstys .jį ir
Vienas aukštųjų Meksikos
griežtoji kovon su atžaga
f’ ■
\
Editor P. Grigaitis
buvo ir Budda, ir MorduI džios iki šiol nepripažino viai sujudo dėl Klaipėdos, nuneš jo krėslą.
reiviais ir laikyti tų žmo
korespondentui pa*
kas, ir. Panelė švenčiausia, reiškęs:
nių pusę, kurie rėmė jį.”
1739 South Halsted Street
“Angliakasiuose yra pri
tos sutarties; o Vilniaus už tai “Vienybės” leidėjai ir
Chicago, III.
ir
Kitaujaus
bonzų,
ir
kata

grobimą net tautų sąjunga redaktoriai ėmė rengti pra gijusi idėja, kuri akstiną
Telephone Roosevelt 8500
“Kai Obregonas užėfrič
Korespondentas pabrėžia tą
likų kunigų, ir patsai po
juos
kovoti.
Jau
išmušė
va

prezidento vietą, jo vyriau faktų, jog Amerikos nusista
pasmerkė, kaipo neteisėtą kalbas apie Klaipėdą ir apie
Subscription Ratus:
piežius, ir popų, ir archielanda
sudarymui
sujungto
$8.00 per year in Canada. •
sias tikslas buvo . išgauti tymas akstiną visą Meksikos
lenkų žygį. . Ir kol taip daly savo bendrovę. Jie panau Tronlo ir kovos pradžiai. Ai
rėjų; pravoslavų vienuoliai
$7.00 per year outside of Chicago.
Meksikai pripažinimų. Jis pažangiųjų visuomenę jungtis
$8.00 par year in Chicago
kai stovi, tai Lenkija nesi- dojo savo bendrovės tiks jus, kaipo musų vadas, ve raiti ant arklių su kaistais
(lapė visa, kas buvo galima daiktam kad parėmus dabar
3c per eopy.
ir šventųjų moščėmis ant
. jaučia tikra, kad Rygoje nu lams net draugijų surengtas^ site mus kovon?”
daryti.
tinę Obregono valdžią.
pečių. ‘Komsomolai* giedojo
Entered as Second Class Matter' statytosios siejos yra pasto- prakalbas apie
Klaipėdą
M are h 17th, 1914, at the Post Office į
Brophy buvo specialinio an
“Vėliau, kai liko susitar
tam tikras tikybinėms gies
of Chicago, III., under the act of V1OS. Lietuvos pasipriešini (pav. Baltimorėje.
gliakasių komiteto pirminin
ta dėl konstitucijos 27 sky r
mėms pamėgdžioti sutaisy
M arc h 2nd, 1879.
mas lenkų užėmimui neutra- O štai kitas jos “visuome kas. Tam komitetui buvo pa tas giesmes, antifonus (aka- riaus, ir kai Hughes parei
pra vesti
reformų
fistus). Rostove procesija ty-1 kalavo
Naujienos eina kasdien, išskiriant ! linės zonos Vilniaus fronte ninio tarnavimo” pavyzdys. vesta studijuoti anglies kasy
V- - - - ---- -- —-v
klų nusavinimo klausimą. Iwsekiraidienius. Leidžia Naujienų Ben šitą netikrumą demonstruo
įstatymų
leidime,^
—
Obre

čia
apsistodavo
ties
sinago

Vienam paskesniųjų savo m i tetas priėjo prie los išva<j5s,
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago,
gono pozicija griežtai atsi
J. Bakaičiui. — Kalbama
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.
ja visam pasauliui.
numerių ji rašo, kad lietu jog kasyklos turi būti nusa gomis, cerkvėmis, mečetėmainė.
Jis
užėmė
tokią
po

ir katalikų bažnyčia,
jame žemlapy parodytą ne
Užsimokėjimo kaina:
Lenkų valdžia tečiaus ma vių socialistai nieko nedavę vintos — tai vienintelis kelias mis
ziciją,
kuri
labiausia
patiko
kad tyčiotis iš besimeldžian
vien Lietuvos, bet ir Latvijos
Chicago je — paštu:
pašalinti
nuolat
pasireiškian

kaip tik obalsį
ūkininkams
ir
darbinin

Metams ................................. $8.00 no, kad dabar atėjo patogus Lietuvai,
Kai'kuriuose
čių žmonių,
plotas. Siena tarp jųdviejų
4.00 momentas gauti ’ didžiųjų “Lietuvai nei cento”. Visi, čius krizius. Prezidentui LewPusei metų ................... .....
kams.
Jo
‘
ne
’
Hughes
’
ui
bu

miestuose ‘komsomolai’ įsižemlapy aiškiai pažymėta tam
2.00
Trims mėnesiams ..............
is
komiteto
nusistatymas
ne

vo ‘taip’ jo sekėjams.
1.50 valstybių patvirtinimą savo kurie turi nuovokos apie so
Dviem- mėnesiam .......... _....
verždavo į šventyklas ir
tikru bruožu, ir tamstos įvar
Vienm mėnesiui ..... ........
.75
patiko. Jis pareiškė, kad ko'“Obregonas
' nulsistatJe, dijami miestai visai neatkelti
kenkdavo žmonėms melssutarčiai su Rusija. Ji tiki cialistų judėjimą, žino ge- ' mitetas norįs stvertis perdaug
Chieagoje per nešiotojus:
kad nė 27, nė jokis kitas Lietuvon, bet pasilieka ten,
3c
Viena kopija u......................
tis.
si,
kad
tos
valstybės,
turerai,
kad
socialistai
niekuoradi
kalinių
priemonių.
Savaitei _________________
18c
konstituicijos skyrius negali kur jie yra — Latvijoj. Tame
“Tiflise prie karinomeMėnesiui _____ ______________
75c damos didelių keblumų dėl met tokio obalsio neskelbė,
Sąryšyje su Lpvvis’o pa
būti atmainytas. O tai, ži žemlapy šalo Lietuvos pažy
nes soboro buvo teismas
M Valstijose ne Chicagoji padėties Ruhro srityje ir ar-' Socialistai buvo (ir tebėra) reikšta nuomone Brophy ir pa
noma, tiesioginiai vedė prie mėta ir Latvija tik tuo tik
tikyboms. Na, nuspręsta su
1•
i’---------------------------- $7.09 timuosiuose rytuose, negalės priešingi •
atžagareiviškai rašė jam laišką. Brophy pra deginti tikybų steigėjai ir
žemės reformų vykdinimo. slu, kad parodžius, kur nusi
net* ............. __ .......... 3Ją
neša
Levvis
’
ui,
jog
jis
atsisa

Čia valdžiai teko pastebėti, driekia taip vadinamasai Len
šventieji. Buvo čia pat su
Lietuvos valdžiai, bet ne Lie
jos reikalavimą atmesti.
trioM mtotaiams
kąs toliau eiti pirmininko pajog kunigija jungia kruvon kų koridorius.
deginta keletas figūrų ap
Pvfem mėneriam
tuvai.
Lietuva,
suprantamas
Vienam mėnesiui
rrigas ir tuo pačiu laiku įspėreliginę, politinę ir socialinę
rodytų šventikų ir kunigų
Prakalbose
Buvusiam, S.
daiktas, priešinsis tam len Apie tai, kiek eoeialiefMi
ilt
komitetas mla sadarbuetfi
Soboras, raudonomis vėlia
Omaha> - Jūsų koresponden
te nnomonBs neatsi^sda. Esą,
reikalavimui
kuogriežkų
yra
“
davę
”
Lietuvai,
neš
vomis apkaišytas, buvo ati
‘Tai darbuotei liko pada cija labai ilga, bet naujo nie
Metams ™
$<.00
jei
Letvvis
nenusileis,
tai
ko

Pusei metų
4.00 čiausia. Priešinsis jam ir čia su Brooklyno laikraščiu
duotas Komsomolui, kryžių
rytas galas tik po Murguia ko nepasakyta. Pakaks to, kas
Trims mėnesiams ......
2.00
mitetas
kreipsis
tiesiai
į
ang

vietoje uždėta
raudonos
revoliucijos. Tada kartą ant apie tas prakalbas jau buvo
Rusija, kurios armija šian nesiginčysime; bet augšPinigus reikiasiųsti pašto Money
liakasius.
O
tokis
žingsnis,
Orderiu, kartu su užsakymu.
visados liko pasakyta kuni Naujienose minėta.
die nėra taip pakrikusi, kaip čiaus nurodytasai “Vieny sako Brophy, neišeis Lewiso žvaigždės.
IMA U__
kad rusų tauta
gams nekišti savo nagų į
L. K. M. —— Adresas: Litlibuvo Rygos derybų laiku. bės” išmislas rodo, kad ji naudai. Angliakasiai —• dau toli“Aišlku,
gražu nėra ]>asveikusi
Laikraščiai bandė uenian Lcgation,
1925 F
Lenkai susirūpiną Jeigu tad tautų sąjunga ir nesugeba net žmoniškai in guma jų —• pritaria kasyklų iš sunkios psicliines ligos, ‘politiką.
tą
revoliuciją
išpusti,
kaipo
N.
W.,
Washi!n.gton,
SUreet
išspręstų tą klausimą lenkų formuot visuomenę apie lie nusavinimui ir nelauks ilgai jei tokios procesijos yra pla rimtą akciją prieš Obrego
rytų siena. '
naudai, tai jisai visviena ne tuvių politinio gyvenimo da vado: jei Lenvis nenorės tam
čiai Rusijoj galimos.”
J
no valdžią. Bet tikrenybėje
Visa Mačiusiam. — Geriau
judėjimui vadovauti jam teks
ji
jokio
rimto
pavojaus
ne

lykus.
Kuo
gi
tad
ji
remia
nei nebandykite eilių rašyti.
Lenkų valdžia esanti nu būtų užbaigtas.
pasitraukti ir užleisti savo vie
sudarė Obregonui, o tik dar Poezija mdt rdikalauja daitg
MEKSIKA NEMANO NUSI
Vienok tautų sąjunga ga savo pretenzijas prie “vi tą kitam.
tarus prašyt tautų sąjungos
labiau sustiprino jo pozici daugiau nei dėstymo žodžių
LEISTI AMERIKOS
patvirtinti tas sienas tarp li ir ne taipx nutarti, kaip suomeniškumo” ?
ją. Sąlygos revoliucijai bu eilutėmis. Nesuvartosime.
KAPITALISTAMS.
ANTIRELIGINĖS
PRO

lenkai
nori.
'Nėra
abejo

Lenkijos ir Rusijoj, kuriąs
vo visai nepalankios, nes
P. L—tis. — Nieko svar
CESIJOS.
dauguma žmonių buvo pa baus. Šeimynos susivaidija ir
Federuotosios presos kores
nustatė Rygos sutartis. Pa nės, kad Lenkijos sustiprė
tenkinti valdžia. Kaimiečiai vėl susitaiko. Tai privatinis
pondentas, Frederick G. Neugal tą sutartį lenkams teko jimui nepritaria Anglija. O IŠ
jų
“Lietuvos Žinios” aprašo an ineier, rašo iš Mexico City,
ir darbininkai, galima saky Į dalykas.
ilgas rėžis (“koridorius”) lenkų globėjai — franeuzai
tireligines procesijas bolševi jog Obregono valdžia nebelau
ti, ir suėmė Murguia. Lai
dar
ligam
laikui
turės
daug
nuo Dvinsko ligi Vilniaus
kų Rusijoje. Žinios paimta iš kianti “tėviško palaiminimo iš
ke Carranzos revoliucijos f M. P., Mahanoy City.
bolševikų laikraščio “Izvicslikrašto, išilgai ' Lietuvos sie vargo Vokietijoje, kad jie
jie sužinojo visus slaptus Taip. “Saule” pasivogė iš
Washingtono.”
kelius ir takelius. Tuos ke “Naujienų”, ir kad savo vanos su Rusija, ir teisė, nepai vargiai norės aštrinti kivir OPOZICIJA PRIĘŠ ANGLIA ja”, vadinasi, >iš pirmų ran
Kaip žinia, Jungtinių ValKASIŲ PREZIDENTĄ
*' kų. Aprašymas skamba seka stijų valdžia
lius jie panaudojo tam, kad gystę paslėpus, išbraukė auatsisako pripasant Lietuvos ir Rusijos tai čus Baltiko pajūryje.
toriaus Franko Harriso vardą,
mai:
DIDĖJA.
žiirti Meksiką tol, kol nebuš! kuogreičiausia pranešti fede- o antraštę vietoj “Nuostabus
kos traktato, laikyti savo Taigi vargiai yra pamato
ralinei kariuomenei apie su
“Komunistų dienr. ‘Izvies- pakeisti Meksikos konstituci
bijoti, kad lenkai pasieks to
rankose Vilniaus kraštą.
kilėlių kariuomenės judėji atsitikimas” padėjo savišką:
Amerikos
angliakasių
unijų
jos
27
ir
123
skyriai.
Tie
kon

tija
’
sausio
10
ir
11
d.
ap

“Tikras iszburimas.” PasakOmą.
Šitie Rygos sutarties pa tikslo.
prezidentui, John L. I^evris,
rašinėja negirdėtas procesi stitucijos skyriai yra labai ne
“Kaimiečiai ir darbinin jimėlis verstas vieno Naujieną
siūloma pasirinkimas — arba
jas, kurios buvo bolševikų palankus Amerikos kapitalis
tvarkymai yra aiškiai at
Redakcijos bendradarbio.
kai
^leatlaidžiai
sekė
Mur“
Visuomeniškas
vešli
kampaniją
už
anglies
ka

tams.
Štai
kodėl
valstybės
seksutaisytos
Maskvoj,
Petrapi

kreipti prieš Lietuvą. Viena,
gma. Kai kunigas paslėpė
syklų įsuvisuomeninimą arba
ly, Rostove ant Dono ir ki rotorius llughcs, pataikaudajie atkerta Lietuvai tiesiogi laikraštis”-. <
jį bažnyčioje, jie tuoj ap
pasitraukti iš prezidento vie
mas Wall stryčio norams, ir
tur.'
Parapijos mokykloj.
nį susisiekimą su Rusija;
supo
dievnamį
ir
suėmė
tos.
“Procesija vadinosi ‘Kom- atsisako pripažinti Obregono
M ok ytoja: — J onuk, pasaantra, jie duodą galimybės Brooklyno “Vienybe” daž Pennsylvanijos dist rikto an somolų Kalėdos’. Šiek tiek; valdžių.
konlr-revoliūcionierių, ku kyk mums dabar, kas nugaris vėliau liko sušaudytas. Įėjo filistinuš.
lenkams išnaudoti apie treč nai giriasi tuo, kad ji tar gliakasių unijos prezidentas,
panašu/ tai į musų Vilkola-! Meksikos valdžia mano, jog
krikščionių demokratų ji galėsianti tinkamai savo ša“Tada Obregonas pilnai
daly Lietuvos teritorijos, ku naujanti ne kokiai nors par Brophy, paraše Leavis’ui laiš
Mokinys (pabudęs iš snauįsitikino, kas yra jo drau dūlio): — Nežinau. Aš tokid
rią užgrobė Želigovskis. Ru tijai ar šiaip žmonių grupei, ką, kuriame tarp kitko sako atstovo Bičuno antifonų, ka-j lies reikalus tvarkyti ir be
gai, o kas priešai. Kad ne- beizbolės tymo negirdėjau.
runku ir litanijų giedojimą. Amerikos pripažinimo. Nusisijos bolševikai, priimdami bet visuomenei.. Vienok jos ma:
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K
RAULAS KEMEKLIS

Kaip Lėčiii žeuižs aidais mi
nisterijos visos musės
išdvėsė.
(Paraka)
t

(Tęsinys)
Nėra tokio karaliaus, kuris galų gale
nenumirtų, žinojo apie tai Buože karalius
ir, kai buvo geros širdies žmogus, išanksto,
kol dar gyvas galvojo, kaip aprūpinti sau
artimus žmones. Galvojo tris dienas ir
tris naktis, o kai ketvirta išaušo, shyadino
visus savo matininkus ir įsakė jiem: at
matuoti nuo karaliaus sostinės į visas svie
to puses po tūkstantį ariamų varstų ir ra
tu išvesti ežią.
Įsakyta — padaryta. Nespėjo saulutė
dešimts kartų patekėti, o jau ežia, baltais
mietais nusmaigstyta,, juose karaliaus sos
tinę, kaip šaute nušauta.
Vieną gražų rytą suvadino karalius
visus savo tarnus nuo pirmojo vado ir ministerio iki paskutinio kiauliaganio, gra
žiai juos pamylėjo ir šiaip tarė:
—Vaikai mano! Ligi šiol buvot greiti
pildyti mano valių: dabar bukit greiti pa
tys sau. lįubjau eikit ant tos naujai išves
tos ežios, kiekvienas savo vieton, ir kai bus
duotas ženklas, leiskitės pešti eiti, kits ki
tam nekliudami. Kiek kuris žemės apeisit
iki saulės sėdimo, tiek jos ir turėsit.
Ne vienas tarnų dabar pagailėjo, kam
daug privalgę, bet diržus sutraukę galvo-

trukčicni visi puolė prie ežios. Kai visi atsidavę dievo Perkūno valiai, pasiliko taip
jau sustojo, vyriausias kiauliaganių tris bestovį svetimoj žemėj iki pat saulei nu
kartus papūtė ožio ragan, ir karaliaus Buo sileidžiant. Tik vienas vyresnysis karaliaus
kiauliaganis, nė per žingsnį neatsilikdažės tarnai pasileido kelionėn.
Kaip ir musų laikais, kas buvo stip mas nuo bajoro Rimvydo, Kiaulių Depar
resnis, tas pasirodė suktesnis. Vyriausis tamento direktoriaus, artu su juo prasi
Buožės vadas nespėjo pusvarsčio nueiti, ir muši! į liuesas vietas ir tikrai gavo gražų
jau rado savo bėrąjį prie šermukšnio miš dvanį derlingoj Ukmergės apylinkėj, gau
ke pririštą, koja žemę bekasant. Sodo rai damas vėliau ir bajoro popierius.
Kai ėmė saulutė vakaruosna leistis,
tas ir nujojo. Vyriausis Lėčių kunigas Laz- •
deika, kai jam ilgi rūbai tairpu kelių pyne- _pasiuntė karalius savo medinčius ratu ant
si, atsisėdo vežimukan, dviem žemaičiais ežios ir lie^ė jiem ožio ragan pusti: vadipakinkytan ir greitai, lgreitai nuriedėjo, ~ nas, kad grįžtų jo tarnai iš kur kas išėjęs.
Kai saulete nusėdo, surašė karaliaus skrikeldami^ dulkes dievo Perkūno garbei.
Pats kiaulių direktorius, vos pripuolė bos višus grįžusius, ir pasirodė jų tik pusė,
pirmutinius krūmus, jau rado ton pirmos bėsarit.
bidižiai susirūpino karalius, kur kita
gildės pirklį Perelmaną su balagola belau
kiant. Perelmanas perdavė direktorių Edel- puse dingo, naktį nemiegojo, pro langą
šteinui, Edelšteinas GoHdmanui, Goldma- žiurėjo, o kai rytas išaušo, pats išjojo din
nas Valio'lėčiui’, Valiolėtis Zil'bermanui, Zil- gusių ieškoti.
Joja karalius, j visas puses dairos. Ogi
bermanas Bcršlteinui, Beršteinas Kelmui,
Relinas Eizcrmanhi, Eizermans Zandštei- žiuri: vyriausiojo vado bėrasis žalioj lan
nui, Zandšteinas Bimbalui iš Eglirių, Bim koj baltus dobilus peša ir pats vadas ant
tik be galvos. Šok6 kabalas iš Eglinų Ici-kui Pupidkui, įeik Pu- jo svyruliuoja,
picik Martynui, Martynas Laurynui, Lau ralidus tarnai, vado galvos ieškoti ir net
rynas Rautui*), ir tuo bildu dirėktorius, rukę surado po beržu, varnų lesiama. Ap
eidamas per rankų rankas, kaip piktas pi sidairė karalius ir viską suprato. Vadas
nigas, pralenkė greičiausius karaliaus tary ir mušin puldovo užsimerkęs. Tat ir miš
ku jodamas, įsispraudė tarp dviejų bėržo
nūs.
•
Visi skubinosi, kaip kas galėdamas, šaltų ir galvą nusitraukė.
Pažiurėjo karalius vado galvos, friato
bet juo žmogus buvo prastesnis, juo neš
čiau jam ėjo. Gi žemutiniai karaliaus tar — varnų sugnaibyta ir liepė jam naują
nai, kur tik žingsnį duodavo, visur rasda pritaisyti. Bet kai visoj valstybėj nesirado
vo jau užimtas vietas ir iš visur buvo nė vieno universiteto, nė kitokios geros
stiimdomi. Kad nepakliūtų galiūnams po dirbtuves, tai ir paliko įmočių valdovybG be
kojų, jie sustojo vietoj, susikiųjrino ir, galvos. Gi dėl formos galvos vieton pritai
syta vadui molinis puodas.
*) Tas Raulas buvo Raulas Kemeklis, mano
Joja karalius toliau ir mato: bajorai
nra-pra-pra-pra bočius. Peruoliai beragindamas savo
Mušeika ir Rusteika sukibo vienas kitam
kumelaitę, nuvarė ją nuo kojų, nudvesino, subank
rutavo 'pats ir anuomet garsią Kemeklių šeimyną į plaukus ir vedžiojus po žabą pievą. Pri
amžiam paliko proletarais. O vis tik tebūnie ir jam
jojo karalius ir liepė sustabdyti mūšį.
lengva Lėčių žemele.

—Ko jums netenka? — klausia.
Ir ėmė sakyti Rusteika, kaip jis pir
mas aplenkęs tų va pievą iš dešinės, bet
iššokęs Mušeika ir tekinas aplenkęs piėvą
iš kaires. Šoko Mušeika prieš Rusteiką,
kam meluoja ir vėl buvo beimą viens ki
tam plaukus retiint, bet karalius antrą kart
perskyrė ir liepė atiduot bylą teismui iš
spręsti. Paklausė bajorai karaliaus ir tebesibylinėja dėl pievos iki šios dienos.
Joja karalius dar toliau ir vėl mato.
Ant kalnelio auga ąžuolynas. Dievų miš
ke lakštutės čiulba; pakalnėj upelis čiurle
na; paupiais pievoj dvi arklių pori pakin
kyti vežimuose ganos, o pačiam gojuj di
delis karas. Vyriausis Lėčių kunigas Lazdeika, ilgu vėzdu mojuodamas, vis puola
Rimvydą ir vis šaukia :
—'Perkūno vardu sakau: pasitrauk
iš mano miškelio!
O Rimvydas ne tik nesitraukia, bet
vis arčiau lenda ir itaip juodu karštai ima
si, tartum žinodami!, kad musų laikais
ąžuolo feštmėteris kaimios tūkstantį auk
sinų.
Mato karalius, kad be jo žodžio ir čia
nėbtis galo, ir prijojęs klausia:
—Kalu Perkūno vardą minavojat?
—Kaip, sako LazJeika, neminavosi:
aš, sako, užėmiau ąžuolyną musų dievų
būstinei, o tas va vis lenda su savo kiau
lėm. Pasakyk, viešpatie, pats, kurie reika
lai svarbesni?
Lengviau buvo Lazdeikai paklausti,
kai karaliui atsakyti, fect kai jis jautėsi (he-

deikai pasižadėjo būti amžinas priešas ir
amžinai nekęsti jo dievų. Kadangi Lazdeika buvo pagonis, tai Kiaulių Departamen
to direktorius, namo parkeliavęs, tuojau
priėmė bambizų tikybą ir įsakė savo vai
kams, ktbd niekuomet nekalbėtų vienodų
su LazdeikoS gimine poterių.
šimtai motų jau praslinko, o Rimvy
do įsakymas šventai jo giminės pildamas
iki šios dienos.
Joja karalius dar toliau ir vėl mato:
bulbienomis, rugienomis, per plikas linie
nas raitos-viniojas važiuoto vežimo galios
vėžos ir miškan įbėgusios nyksta. Parupo
karaliui žinoti, kas juodą Lėčių žemę taip
giliai raižo, ėmė sekti ir, kaip bematant,
miške atsidūrė. Joja karalius per mišką;
šonais guli pargriuvusius egles-ši mta me
tės; iš krūmų kyšo spOkuliaųtų galvos it
bailiai žvalgos į karalių. Pajojo dar toliau
ir mato: prasiskyrė miškas, kaip Dievo
ranka motas, o dykoj vietoj pasitiesė ža
lia lyguma, margom gėlėm nukaišyta, net
akį veria. Prijojo karalius dar arčiau ir
žiuri nutirpęs: graži lanka — ne lanka, tik
žaliuojanti pelkė. Įvažiavo ton pelkėti jo
finansų ministeris, bajoras Skatikas su
visais savo ratais ir murdosi kepostuoja.
Kad ir buvo Skatikas žmogus sprindiniti
kas, kad ir svėre sulig gero gaidžio ir vik
rių buvo kojų —- nieko nepadaro. Ištrauks
vieną koją, kita dar galiau nusmenga. Ma
to karalius — bus bloga ir liepė šaukti
žmones pagalbon.
Subėgo

spekuliantai,

šoko gelbsti; ne

tolimas gyvenimo galo ir nenorėjo piktuo tiek traukia, kiek giliau jį pelkėm murdo.
ju susitikti su dievu Perkūnu, tai ir pave Išvilko, pagalios, ir kadangi buvo grobus
dė girią dievų būstinei, o Rimvydui liepė žmonės, išsuko betraukdami Skatikui ko
nusileisti. Rimvydas buvo didžiai išmintin ją. Eina Skatikas, svirduliuoja, spekuliantų
gas žmogus, suprato karaliaus jausmus ir tankūs ramstosi.
vieno žodžio nepasakęs paklausė. Bet Laz(Bus daugiau)
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Vyriausios Rengėjos

CHICAGOS
:: ŽINIOS
Rūsy didžioji opera

Pradedant pirmadieniu Cliicagoje prasidėjo antras Rusų
Operos sezonas. Šį sezoną Ope
ra įsigijo daug naujų daininin
kų, tarp kurių, be abejojiųio,
žymiausią vietą užima pasau
linės reputacijos artistas —x
dainininkas Feodor Šaliapiiias.
Jo pasirodymas operoje Boris
Godunov sukėlė didžiausio en
tuziazmo publikoje.
Be to, opera įsigijo d
kitų pirmos eilės, daini
kaip tai: Niną Gusevą, fvan
Dnieprovą, Klarą Pozvolskajų,
etc. Nina Guseva mokėsi Im
peratoriaus
konservatorijoje,
kurią baigusi įstojo į Zimino
operą. Ta opera, mažomis iš
imtimis, dainuodavo arba Mas
kvoje arba Petrapilyje. Prieš
karą Guseva išvažiavo Italijon
padidinti savo repertuarą WagW. J. Stankūno fotografija
nerio ir kitų kompozitorių ope
N. GUGIENĖ IR M. JURGELIONIĖNĖ
romis. Kilus karui ji vėl grį
žo į Zimino operą, o vėliau
Tuo tarpu dar jos tą viską laiko po dideliu sekretu.
revoliucijos banga buvo nu
Bet iš jų šypsų jau galima suprasti, kad jos yra jau sugal
blokšta į Kazanių, kur ir įsto
jo į Feodorovo suorganizuotą vojusios kokių-nors nepaprastų siurprizų.
Ir paskui pažers viską kaip iš rankovės.
Rusų Didžiąją Operą.
Jų sumanumu -— Naujienų laukiamojo Koncerto programo
Ivan Dniėprov operoje pa
sirodo pirmu kartu. Jis yra numeriai bus augščiausio smagumo šaltiniu ir visas programas
sūnūs turtingo aukso kasyk bus taip sutaisytas, kaip dar gal niekad nebuvo.
Iki šiol Naujienų koncertų programai (visuomet puikus ir
los savininko. Dainavimo jis
mokinosi tik iš pamėgimo ir turtingi) buvo rengiami po Adomo sūnų (ar sunaus) vadovystę.
nemanė likti profesionaliu dai Dabar tą užduotį, naštą ir garbę pasiėmė Jievos dukterįs. Ir to
nininku. Bet jo pasirodymas dėl laukiamojo Naujienų Koncerto programas būtinai turės skir
Baltimorėje, o dabar Chicago ties nuo visų kitų programų ir užstelbs viską savo švelniu, sma
je spėjo atkreipti publikos, do giu sutaikymu ir parinkimų dailybių.
mesį: Dnieprov turi labai pui
ku tenorą.
rodė, jog sugedę trūktai turi
82 ŽMONĖS UŽMUŠTI
Klara Pozvolskaja paeina
taip vadinamų botulino perų.
AUTOMOBILIAIS.
iš New Yorko, bet gimusi ji į
yra Rusijoje. Pirmu kartu ji
Nuo sausio pirmos dienos, Tie perai yra neįsakomai papasirodė operoje Boris Godu- šių metų, Chicagoj jau tapo vojingi žmogaus sveikatai.
Ir štai dabar Chicagos uninov įr įtikino publiką, kad ji užmušti 82 žmonės automobi
turi gerą balsą ir gali gerai liais. Paskutinė automobilių versiteto bakteriologijos departanięnto
profesorius, J/
dainuoti.
auka buvo Leonard Martin, 14
Geiger,
praneša,
Wd
Kiti Operos dainininkai dau metų juodveidis, kurs tapo už C.
1)0surasti
giau ar mažiau muzikos mė muštas ant 33 gatvės prie jam pasis
tutino perų
šaiuc. Pasak
gėja m s' yra žinomi iš praeitų Calumet Avė.
profesoriaus, apakimas, mirtis
me'tųY^Mašir, Osipova, Loseva,
Karlas, 'Sadetlov, Turčinov, Bų- PLĖŠIKAI LAIMĖJO $2,600. ir proto netekimas nuo gėri
mo munšaino pareina nuo bosanovski, etc.
Trys ginkluoti ir apsimaskatulinus perų.
vę banditai įsiprašė į ponios
Wm. Block namus, 3312 Eastwood Avė., ir-paėmė iš jos ir BEMAŠAžUODAMAS SULAU/
ŽĖ ŠONKAULĮ.
jos brolio už
$1,200 vertės
Pas teisėjų Asą G. Adams
brangakmenių ir $1,100 pini
buvo nagrinėjama Anna M.
gais prasišalino.
Ramiose byla. Ramiose patrau
kė Dr. J. D. Levinę, kurio
ELEVATORIUS NUŠOKO
ofisas randasi Stevens Build*
NUO BĖGIŲ.
inge, teisman už sulaužymą
Į vakarus einantis Douglas
šonkaulio. Dr. Levine diagnoPark olevatorinis traukinys,
akių. Jis radęs
kuriame važiavo 40 jYasažierių,
reikalingu poniai Ramiose da
daugiausiai moterys,
nušoko
ryti nugarkaulio masažą.! Bet
nuo bėgių ant Van Buren ir
masažą jis daręs tokiu “nuoJefferson gatvių. Nieko sunkiai
šijrduinu”, jog sulaužęjs* pa
nesužeista.
v
cientei šonkaulį?
.
Teisėjas rado Dr. Levine
J. SMITU PAKARS RYTOJ.
kaltą esant už \praktikąvjTną
James Smitli, kurs pereitą
PAVOGĖ ŠEŠIS AUTO
medicinos be leidimo.
rudenį su savo draugu užpuolė
MOBILIUS.
r---------------- '
cigarų krautuvėlę, 2140
So.
AREŠTAVO KETURIS
"Vakar banditai Chicagoj pa- Halsted gatves, ir mirtinai pa
r
ŽMONES.
vogė šešis automobilius, Tac šovė Frank O’Connell, krautu
Keturi žmonės, sąryšy su
pačių dieną policija surado aš- vėlės savininką, bus pakartas
pasimirimu p-ios Cathcrine
tuonis pirmiau pavogtus auto ryto rytą pavieto kalėjimo kie
Thompson nuo munšaino, ta
mobilius.
me. Jo draugas nuteistas ka
po areštuoti įsakymu teisėjo
lėjimai! ant viso amžiaus.
Henry M. Wal'ker iš Chicago
Avė. policijos nuovados. Pa
VAIKŲ DAĘBUI RĘIKALAVI- sak teisėjo, principalio skirtu
MAS PADVIGUpK.IO.
Sulig mokyklų

sario 20 dieną 15 minutii iki 4-rių po pietų. Pa^gus
nuo 13 dienos vasario po sunkas
operacijas švento Antano ligonbutj je; 28 metų senumo, paėjo
iš Klovonių parapijos, Laipuškių
kaimo. Paliko brolį l’avylą, se
serį Oną Samulienę. kurie gyve
na Michigano vastijoj ir seserį
Ciciliją Lietuvoj. Taipgi dėdę
Kazimierą Matuzevičių su ku
riuo sykiu gyveno. Bus laido
jama su bažnytinėms apeigoms
Šv. Kazimiero kapinės^, iš namų
1731 Ruble St., vasario 24, 8 ir
pusė ryto, bus išlydėta į Apveizdos Dievo bažnyčią.

Meldžiam visus pažįstamus ir
| gimines dalyvauti laidotuvėse.
Pasilieka nubudę
Dėdė, Brolis ir Sesuo.

puperiutenpraneišimu,

derito Mortensono
vaikų darbininkų reikalaujama
Chicagoje du sykiu daugiau
šiais negu pereitais metais. Ar
ti dvigubas skaičius vaikų, že
miau šešiolikos metų amžiaus,
jau šiais metais negu pereitais
kreipėsi į Mortcnsoną leidimų
dirbti. To amžiaus dirbantieji
vaikai turi lankyti mokyklų
aštuonias valandas savaitėje.

KODĖL MUNŠAINAS YRA
PAVOJINGA GERTI.
Prof. Geiger surado botulino
perų munšaine.
Jau ne kartų buvo atsitiki
mų, kad žmonės mirė užval
gę. alyvų arba Kokių kitų kon
servuotų fruktų. Tyrimai pas

mo

tarpe munšaino ir arseni

ko nėra: kaip su vienu, taip
ir su antru galima nunuody
ti žmogų. Sakoma, kad du
areštuotųjų dirbę ir pardavison pirkusi iš jų. Tardymas
bus daromas kovo 21 d.

■

ties dalykus iš sveikatingumo
atžvilgio.
Pirmutinė prelekcija įvyko
Toiwn of Lake apylinkėj, va
sario 15 dienų. FPrelekcija labai užinteresavo vyrus, ku
riems ji buvo rengiama, nes
jų prisirinko pilna Žalandauslko svetainė.
Dak turas Graičiurnas pada
rė įžanginę kailių: paragino,
skaityti laikraščius, knygas ir
užrašinėjo “Gydytojų”, lietu
vių daktarų leidžiamų žurna-

Adv. A. A. Slakis, Sekre
torius, Room 1305, 19 S.
iLa Šalie St.
Adv. F- P. Bradcliulis, Tei
sių patarėjas, 3112 South
Hailsted St.

Nors nesenai suorganizuo
tas, Prekybos Butas jau akty
viai prisidėjo prie bendrų Lie
tuvos reikalų, ypatingai Klai
pėdos Krašto klausime.
Radęs dar gilesnį Lietuvių
prijautimų, A. L. P. Butas
galės nuveikti daug svarbių
darbų.
Po Dr. Graičimlo užėmė
S. V- Valančius.
vietą prelegentas daktaras Bie- 1.i
žis. Po trumpos įžanginės kal
bos jis pradėjo aiškinti vyrų
padėtį lyties klausimuose. Bu
vo rodomi paveikslai pritai
kinti prie prelekcijos. Paveik
slai vaizdavo vidujinius žmo Kas, ką, kur kaip ir
gaus kūno organus.
|
kada rengia, veikia
Po prelekcijos buvo duo
ar kviečia.

Pranešimai

dami

klausimai,

kurias

dak

taras Biežis atsakinėjo su pla
čiais paaiškinimais. Iš visko1
matėsi, kad susirinkusieji bu
vo labai patenkinti šia įprelokcija.
Teko girdeli kalbantis mo
teris, kad ir dėl jų reikalinga
surengti panašias pamokas.
Esą, jos kaltinamos dėl viso
kių ligų, bet reikiamų pamo
kinimų, kaip tų ligų išveng
ti, nesuteikiama. Vertėtų
neužmiršti.
— Korespondentas.

Prekybos butas
Pastangomis Chicagos biznierių, profesionalų ir laikrašliniukų, kaip jau buvo savo
laiku pranešta, liko suorgani
zuotas Amerikos Lietuviu Prokybos Butas (Lithuanian-Ainerican Chantber of Comnierce).
.4 / ,
•11
Svarbiausias/ tikslas
šios ort•
ganizacijos yra:

EUGENE V. DEBS, garsus darbininku vadas, ir WILLIAM A. CUNNEA, socialistų kandidatas į Chica
gos miesto majerus, 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 “Naujie
nų” ofise, po 40 centų (prie durų rei
kės mokėt 10c.). Nepraleiskite pro
gos.
Draugystė šv. Stanislovo Vysk, ir
Kank. ruošia apvaikščiojhną liepos 15
d., paminėjimui 20 metų gyvavimų
draugijos. Apvaikščiojimas bus Paradishe Hali svet., prie 51 ir Robey
'gatvių. Prašome kitų draugijų nieko
nerengti #tą dieną.
P. Puleikis, sekret.
Roseland. — Eugeno V. Debs, senas
darbininkų kovotojas, kalbės lloselande panodelio vak., vas. 26 d., K. of P.
svetainėje, 11037 Michigan Avė. Prakalbas rengia Soc. partija 9 wardo,
part. ir L. S. S. 137 kp.
Visi kviečiami atsilankyti.
Komitetas.

Roseland. — A. Ž. Valkų draugi jei :s
koncertas ir balius įvyks 25 d. vasario
, Koncertas
bus labai gražus.. Loš operetę “Čigo
nai”.1 rlnii
Bus ir daugiau dailių gabalėlių,
ve.lar’ mokytojui K. A. Gaubiui.
Komitetas.

1 — Užmezgimas prdkyb'i.. . .
Valparaiso, Ind. — Lietuvių moksnių, ekonominių bei polltinių
leivių Literatiška draugija rengia p&ryšių tarpe Amerikos ir, Lie- silinkšhuntmb vakarėlį. Vakarėlis
1 įvyks muzikos svetainėje, subatoj, va
t u vos.
kario 24 d., š. m. kaip 8 vai. vakare.
2 — Teikimas prekybines Vakarėlio programas bus įvairus, su
beveik iš pačių mokinių. Visi
statistikos žinių ir inforinaci- darytas
apieliukės lietuviai yra širdingai kvie
čiami atsilankyti. Įžangos nebus.
jyKomitetas.
3 — Supažindinimas Ame
rikos žmonių su Lietuvių rei
Garfield Park. — Laisvamanių prakalavimais ir padėtimi.
{kalbos su paveikslais įvyksta pėtnyŠi organizaci ja veikia be- ^ioJe’ vasario 23 <1., John Engei svetai,
• .
tz’ 1
vi
peje, 3720 W. Harrison St. Pradžia
pai lyviai. Kiekvienas lietuvys 7.30 va] vakare.
Daug žingeidžių
biznierius, profesionalas ir dar- dalykų ir paveikslų busj-odojm.
L. L. F. 1 kp. K-tas.
bininkas, kuriems rupi Lietu
vos gerovė ir tautos kilimas, Cicero. — Kadangi Ciceroje Laisva
yra kviečiami susipažinti su maniais yra užginta laikyti prakal
bas, todėDvisi ciceriečiai yra kviečia
šia organizacija ir jon įstoti. mi
į Garfield park, John Engei svet.,
Del platesnių informacijų 3720 W. Harrison St., pėtnyčioj, vas.
d.. Lakai žingeidžios prakalbos ir
ir aplikacijų blankų, prašoma 23
paveikslai.'
kreiptis į sekančius Valdybos
L. L. F. 1 kp. K-tas.
narius;
Draugystes Dr. V. Kudirkos mėne
J. J. JElias> Pirmininkas
sinis susirlnkiraasįvyks sukatoje 24
3252 S. Halsted St.
■ i dieną vasario 8 vai. vak. Sekretorius.
S- V. Valančius, l>irektorius, i
(Seka ant G-to pusi.)
3252 S. Halsted St.

TANKUS KOSULIAI
Daugelis nemato nieko tokio dažnai atsitinka
muose pašalimuose ir kosuliuose. Priderėtų rū
pintis taisymu atsparuma jiegos.

gausi sveikatą taisančiais vitamininiais veįksniais, padeda didinti stiprumo ir atsparos
atsargą. ' IleiltaliLVik iš savo

tikros Scotto Emulsijos!

aptiekininico

,

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J.
■tara
rara

•*

Gyvenk Savb Namuos
Nelaikyk savo loto tuščio,
uomet jis gali atnešti pinirus. Kam mokėti raudą, kuoiet už tą pačią pinigą suną gali nusipirkti namą. Jei
nemanai gyventi jame,, išduok
randon ir tegul kitas moka
randą už tavo namą. Neati
dėliok. Statymas atsieis daug
daugiau vasarą.
Gali užva
duoti 20 nuoš> padarydamas
kontraktą dabar. Klausk pa
aiškinimų. Parašyk savo kal
ba ar ateik j musų ofisą pats.

Lietuvių Rateliuose
Naudingos prakalbos
“Aušros” Spaudos B-vė ir
Lietuvių Daktarų Dr-ja rengia
prakalbas visose Chicagos lie
tuvių kolonijose.
Prakalbos
yra labai naudingos ir pamo
kinančios: išgiildoma apie ly-

-................... - ....... -...........

THE PEOPLES HOME BLDGvtO.
215 Martin Bldg., 119 Federal St.
N. S.

(ALLEGHENY),

PITTSBURGH, PA.

22-20

AR JUS ŽINOT KAD
Daugelyj Europos šalių jeigu
jus pirkaite žemę arba*kitokią
savastį, pardavėjai reikalauja
aukso vertes, ne popierinių pini
gų, bet jie visuomet ima Suvie
nytų Valstijų popierinius pini
gus. Ir todėl ten visuomet yra
didelis reikalavimas Amerikos
pinigų ir kiekvienas bando jų
turėti būtiniems savo reikar
lams? Ar jus žinote jei kada
perkate Ilelmar cigaretus, jus
gaunate gryną Turkišką tabaką
ir tikrą vertę už savo pinigus?
kUDIKiu

GEROVĖS skYRIUSN
DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ

...... - ■ ------ A.

*4

Motinos randa naują bū
dą vaiky peršalimui
gydyti.
Vaikų peršalimas yra prašalinamas
per vieną naktį. Daugiau ir dau
giau Naujienų skaitytojų vartoja iš
lauk nj tiesioginį gydymo būdų vai
kų peršalimą su pagelba — Vieką
Vapo Rub.

Motinos mėgsta vartoti Vicks. Ši
lu^ gydymu išrengiama ėmimo vidun
ir vaiko skilvio susarginimo. Gali
būt vartojamas labai liuosai ir taip
tankiai kaip jus norite.
Tik įtrinkite Vicks į kaklą ar kru;. kad oda paraudonuotų: paskui
ištepkite storai ir uždekit^ šiltu vilno
niu skuduru.
j Vicks įsigėręs į odą ir stimuliuoja
ją. Prie to dar jo gydanti garai, pa: gelba žmogaus kvėpavimo, įeina į vi
durius ir jeigu- ten yra kokis nesveikurnąs, išgydo jį.
Spaznr’škas krupas yra prašalina
mas tokiu budu ir peršalimas visuo- •'
met yra prašainamas per naktį,
35c. buteliukas kiekvienoje' aptiekoje.

Ne«e skyriuje mtt laiku
nuo taiko tvildeiulme reikalua {domius busiančioms
motinoms ir motinoms Jau-

ny k&dlkly.
Kūdikių aprūpinimas Ir pe
nėjimas yra dalykas gyvo*

ararboa dainynai ir taniai
ir maa Jaučiame, kad tai
ym dulykaa, karj mes ta

rimo refiltarUtaata talke-

tarptata atvirai ir kitavai

perjvUdoati.

JUS'

AKYS

Yra jums brangesnės už viską. Neapleis
kite jų. Jeigu turi kokią akių kliūti, tuo
met ateik pas mane pasitarti.
DR. SERNER, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)
3315 So. Halsted St.,
Chicago, I1L
Ofiso valandos tik vakare nuo C iki 9
Nedėliomis nuo 10 iki 1. Tel. Yards 0682

STRAIPSNIS VII
KAIP PRIRENGTI KŪDIKIO
MAISTO BONKUTĘ.
Prio Švarumo kitas svarbiausias da
lykas yra teisingas nusaikavinias • ir
tinkamas atmiesimas. Kuomet varto
jama pasaldintas kondonsuotas pienas,
jis turi būti atmieruotas pilant iš kėno į šaukštą, ir žiūrint, kad pribėgtų
pilnas, bet nepeivirš. Lengvai gali
ma suprasti, kodėl nereikia šaukštą ki
šti į keną, jei pasvarstysi kiek prie jo
prilips pieno visai nereikalingo. Pa
mokymai kaip penėti sako imti tiek
ir tiek šaukštų į tiek ir tiek uncijų
vandens; todėl reikia labai atydŽiai
atsaikuoti kiekvieną šaukštuką kon
densuoto pieno kaiti pamokinimai r<*
do. Atsaikavęs reikalaujamą kieflsį
yra svarbu perplauti stiklą su virintu
vandeniu, kad išėmus prilipusią pieno
dalį. Atidarytas kcuas turi būti lai
komas šaltoje vietoje ir kietai pri
dengtas puodeliu ar stikline. Varto
jamas pienas turi turėti Smetonos var
są ir būti liuesas nuo sukrekėjimų.
' Atsaikuok virintą vandenį (ne van
denį, kuris verda, bet tokį, kuris buvo
pirma atvirintas ir dabar vėsus) mie
goje. Ten pilk pieną_ tik žiūrėk, kad
pieno lygmalė butų su saiku, o ne per
viršį. Išmaišyk viską gerai iki išsileis, Iš mieros pilk šitą maišymą į
sterilizuotą bonkutę ir uždėk tuojaus
sterilizuotą čiulpiką. Sumaišyk tik
tiek, kiek reikalinga vienam panėjimui.

20 metų prityrimo
Akinių pr i taisymo- mene

simptomai pareiškiu

akių ligas
Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ?
Degina ar*tuežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius tai
kus ?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opips šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų ?
Ar turit kataraktą ? •
Ar turit žvairas akis?

JOHN J. S.METANA

i
AKINIŲ SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatves
Ant trečio augšto virš Platto aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.
-

Iri. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

Kaip pašildyti pieną iki
reikalaujamo laipsnio.
Kad pašildžius pieną, įdėk bonkutę
į šilto vandens indą taip, kad vanduo
padengtų pieno lygmalę bonkoje. Kai
tink indą, bet neduok vandeniui už
virti. Kad patyrus šiltumo laipsnį už
lašink lašelį ant delno. Jei jauti ra
mų šilumą, tai atvėsink pakišęs po bė
gančia srove šalto vandens. Niekados
nedek čiulpiko į cavo burną, kad pa
tyrus šilumos laipsnį. Tai pavojingas
būdas. Del tos pačios priežasties ne
liesk pirštais tos Čiulpiko dalies, kuri
dedama į kūdikio bumą.

•Kaip kūdikį laikyti penint
žįsti bodkutę.
Kuomet kūdikis ima savo maistą lai
kyk jį savo kaire ranka. Bonkutė per
visą, laiką turi būti taip laikoma, kad
gurklis visados butų pinkas pieno. Tas
neduoda orui Veržtis pro čiulpiką.
Duok kūdikiui progą paimti čiulpiką
gerai.

.RABORIUS IR
Italsamuotojas
•Turiu automoilius visokiems
ęikalams. Kaina
neinama. z

1319 Auburn
a ve., Chicago.

Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHARMACY
Yra naujai uždėta lietuvių
,
vaistinyčia
v; (Aptiekę)

Kiek laiko kūdikis turi
žįsti bonkutę.
Kurioje gausite tik geriaukiaa
Penėjimas tun būti baiktas per 20
gyduoles
minutiį. » Jei kūdikis ryja godžiai,
3«27 »•. Halsted St..
Chicago.
tai išimk čiulptiką keletą sykiu. Jei
Phone Boulevard 0696
jis mieguistas, tai palaikyk jį budin-’
čiu iki pabaigs bonkutę. Jei nežiū v
rint to, jis vistiek užmiega atimk boąkutę ir neduok jam nieko iki sekan
čio penėjimo.

Nature Care Institute

Maistas, kur/ teiki kūdikiui, turi
nustatytą įtaką jų augimui. Mokslas
įrodė, kad daugumoje pienaa tejkia
stiprybę ir gyvybę.
livygtyme au
gančių kūdikių į stiprus ir sveikus
vyrus bei moteris duok jiems užtek
tinai Eagle Pieno dėlto, kad Eagle
Pienas yra, grynas maistas suteikiąs,
visus maistingumo elementus reikalin-'
gus, idant kūnas augtų.

DR. J. A. VELONIS
Oste»*athas, Chiropratai,
Naturopathan
Gydau įvairias ligaa, o ypatingai
užsisenčjuaias, be vaistų ir opera
cijų, — naujausiais Budais.
•1225 Archer Avė. — Brighton Park.
Theatcr Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.

Per 65 metus motinos penėjo
savo
kūdikius su Borden’s
Kienu.

»

Jis pasirodė esąs puikus kūną budavotojas maistas vaikams, kurie nėra
norrtiališkai sveiki. Gydytojai jį rekomenduoja vaikams, kurie nedapeneti ir be svorio.
Vaikai po visą šalį, tūkstančiai ir
tūkstančiai jų skolingi savo vikrią ir
stiprią sveikatą Eagle Pienui. Nėra
jokių abejojimų apie Eagle Pieno gry
numą, arba pasekmes, kurias tūkstan
čiai ateivių mętinų gavo iš jo. Eagle
Pienas yra labiau vartojamas kūdikių
penėjimui, negu visi kiti maistai krū
von sudėti. Nes tai yra grynas pie
nas ir cukrus, patogioje formoje, leng
vai suvirskomas kūdikiams.

Skaityk šituos straipsnius kas
savaitę ir pasidėk ateičiai.

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

Dr. Felix A. Manelis
NAPRAPATHAS
Diagpoza pagal sutarimą
3247 Emerald Avė., Chicago. III.

Nuo 6 iki R vakarais.

Nedeldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698,
T

Dr. Anėle Kaushillas D. C.

CHIROPRACTOR
Gydau be operacijų ir be gycMių
vis6kias staigias, ir kroniškas ligas:
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin)
sųsiSlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų.
Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.
. Telefonas Rcosevelt 8185
Valandos: 1:00 iki 9 p. m. Nedėliūj
9 iki 12 a. m.
. ..............

■" .................. ......................

Dr. Natalija Žukauskas
Naprapath
Gydau be operacijų ir be gyduolių
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų,
motetų ir vaikų. Specialiste mo
teriškų ir merginų ligų.
943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, t

NAUJIENOS, Chicago, UI.

PRANEŠIMAI.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA DARBiNINKU

REIKIA DARBININKU

(Seka nuo 5-to pusi.)

VYRŲ ir MOTERŲ

MOTERŲ

VYRŲ

Lietuvių Laisvės Pašelpos Kliubo
vyrų ir moterų susirinkimas įvyks va
sario 25 d. McKinley Parko svetainėj
Pradžia 1:30 po pietų. Visi nariai
privalote būti susirinkime.
Valdyba.

Pirmyn Choro vyrai vieni susirinki
te subatoj į Liuosybės svetainę ant
praktikos 7 vai. vak.
Valdyba.
Draugystės Liuosybės mėnesinis su
sirinkimas įvyks šeštadienio, vasario
24, apie 7:30 valandą vakaro, L. Juodomskio svetainėje, 733 W. 18 gatvės.

.

Reikia

LANKSTYMUI IR

SUDĖS

teriškų ploščių. Taipgi ir vyrų. TYMUI CIRKULIORIŲ. PATY

1418 Augusta Str.

REIKIA DARBININKŲ

— J. Danta, rašt.

MOTERŲ

Roseland Lietuvių Darbininkų Namo
bendrovės direktorių mėnesinis susi
rinkimas įvyks vasario 24 d., subatoj,
REIKIA merginų ir moterų
7:30 vai. vakare Aušros kambariuose, 16 metų amžiaus ir senesnių.
10900 Michigan Avė. Direktorius kvie
Šviesi ir švari dirbtuvė. Patyčia atsilankyt.
Sekr. K. Gavėnas.

ryinas nereikalingas. Asemble
rių, pūkuotojų, inspektorių, ir
patyrusių nitavotojų.
Nuolat
darbas- Gera alga. Ateikite pa
sirengusios į darbą.

Reikia

/

West Side. — D-ro V. Kudirkoi
Dr-jos susirinkimas įvyks vasario 24 1 Block West of Southport Av.
d., 8 vai. vak. šin susirinkiman yra
kviečiami visi nariai būtinai atsilan
Block East of Ashland Avė.
kyti, nes mirė vienas draugas, tad rei
a t Diversey Parkway
kės jo klausimą likviduoti. Būtinai
privalo atsilankyti visi komitetai, de
legatai ir dėl., nes pereitame susirin
kime būva nutarta bausti visus tuos,
kurie nepildo jiems skirtų pareigų.
— Valdyba.

Liet, švietimo Dr-jos prakalbos su
krutumais paveikslais įvyks nedelioj,
vasario 25 d., 7:30 v. v. Raymond Chapell. 816 W. 31 St. Visi kviečiami at
silankyti.
— Komitetas.

North ,Side. — L. T. Sandaros 23
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks va
sario 24 d., 7:30 v. v., Liuosybės svet.,
1822 Wabansia Avė. Visi nariai pra
šomi atsilankyti.
•— Valdyba.
Lietuvių Neprigulmingo Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks subatoj,
vasario 7:30 v. v. K. Ūkelio svetainėj,
po numeriu 3436 So. Aubura Avė.
Draugai malonėkite pribut ant paskiru
to laiko.
— Rašt. J. M. Vainauckas.

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.

MERGINŲ 16-00. DARBAS
SĖDINT PRIE LENGVŲ
MAŠINŲ. ANTRAS ŠIFTAS
3:30 IKI 11:45 VAKARE.

Šiuomi pranešu viesiams draugijų
bei kliubu atstovams, kad pasistengtų
sugrąžinti pinigus bei neparduotus bi
lietus vakaro kovo 11 e- 1923 m. šv.
Jurgio parp. svet. Malonėkite ne ATEIKITE PASIRENGUSIOS
pamiršti, kad ateinančiame susirinki
Į DARBĄ.
me tai padarytumėte.
Vardan Komiteto
SlftNODE SYSTEM, Ine.
Juozas Antanaitis.

7-th II. 564 W. Adams St.

ASMENĮ! JIEŠKUJiMAI

REIKIA —

&>AJIEšKAU Broniaus Saunoriaus
Moterų operatorkų, ^tyru
savo brolio, gyveno 4714 So. Bishop
St. Chicago; dabar girdėjau, kad iš sių, prie union special mašinų.
važiavęs į Micrigan valstiją. Yra Nuolat darbas visą metą. Gera
svarbus re’kalas ir laiškas iš Uetutuvos. Malonėkite veikiai atsišaukti alga. Atsišaukite:
arba kas nors kitas praneškite.
WESTERN GARMENT CO.
LIUDVIKAS SAUNORIUS
1355 W. 47th St.,
Chicago, III.

900 W. Vau Burėm Si.

PAJIEŠKAU Jono šmito ir Petro
Diveikio. Mes seniau dirbom HartREIKIA moterų oparaitorkų
shome, Oklahomos mamose. Joną
Šmitą palikau Chicagoj 1911 metuose. prie siuvamų mašinų, patyru
Tuom laiku aš išvažiayou į Lietuvą.
Jeigu dar gyvenate Chicago, prašau sių. Nuolat darbas. Gera alga.
atsišaukti. P. D. K. Depot Hotel, 205 Moderniška dirbtuvė. Ateikite
So. Halsted JSt., (Room 26), Chicago.

pasirengusios dirbti.
•
Regemstein Veedor Co.
JIEŠKĄU draugo
Antano
3440 No. Kimball AvėVisgaičib, pirmiau gyveno East
St. Louis, III. Dabar girdėjau,
kad randasi Chicagoj.
Labai
prašau atsišaukti ar jei kas ži
MERGINŲ IR MOTERŲ, ku
note pranešti.
Juozapas Gai- rios gali kailbeti angliškai. Dar
žaitis,
3333 So. Halsted St., bas prie operavimo mašinų ku
Chicago, III.
ris yra padengtas vario dratu
su vata. Darbas yra trenksminJIEšKAU Stepono ir Leono Pelec- gas, bet darbas nuo štukų yra
kauskių. Iš Lietuvos paeina Šiaulių
apskričio, Kuršėnų parapijos, 5 metai apmokamas labai gerai.
atgal gyveno Oglesby. III.
BEIuDEN MFG CO.i
PETRAS DAUJOTAS,
4625 W. Van Buren St.
805 St. Louis St.
West Frankfort, III.
f—

■ ......................

■

iNEREIKALINGAS.

ANT RENDOS naujausios mados
štoras labai parankus moteriškoms
skrybėlėms arba veistems. Garų ap
šildomas, švari ir bizniava vieta ir
prieinama, nebrangi renda.
3214 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 2469

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RANDAI bambarys su visais
parankamais elektra
vanos.
Del dviejų vaikinų ar merginų
prie laisvų žmonių. J. URBO
NAS, 3309 S. Union Avė.
Pirmos lubos

ĮIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo esu prity
ręs buČeris, norėčiau pasto
vaus darbo, kalbu lietuviškai.
Angliškai, Lenkiškai, Rusiškai
ir suprantu Slavokiškai. Gali
ma kreiptis laišku, A. C. 1945
N. Girard St., Chisago, III.

*

DARBININKŲ į dirbtuvę, iš

. NAMAI-ŽEME

Reikia -

VEITERKOS GEROS
DARBO VALANDOS,
GERA MOKESTIS
2334 S. Leavitt St.

dirbtas biznis. Parduosiu prieinamą
kaina. Priežastis pardavimo, patirsi
te ant vietos. Lysas ant trijų metų.
Kreipkitės po numeriu.
4328 So. Ilermitage Avė.

Reikia —

PARDAVIMUI už $195
jus nupirksite mano 88 notų
grojiklį pianą, 100 rolerių
priedo. 338 So. Ashland
Blvd., kampas Van Buren
St., krautuvėje. Atsišaukite
dieną ir iki 9 vai. vakare.

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
gimai ir išmokėta. $25 už frontinę
pėdą. R. A. Matschman, 8610 Summit Avė., Stevvart 8630 arba Stewart 9227

Mes esame priversti paauko
ti 2Į60 akrų su viršum
geros
žemes, kuri randasi tarp tirš
tai apgyventų miestelių Michi
gan valstijoje, ne kelmynės ir
ne pelkes. Tikroji verte šios že
mes yra $7000.00. Greitai par-,
duodami,
mes parduosim už
$3600-00 visą, ar išdalinsimi ir
•v
pardavinesim dalimis ant 1Smokėjimo.
TUOS VOPATEK
3058 So. Trumbull Avė.

REIKIA vyrų prie siuvamų
mašinų operaitorių,
darbas
naktimis. Gera alga. Puikios
REIKIA JAUNUS MERGIdarbo aplislkybes. Atsišaukite.
nos stcnografės. Turi mokėti
PARDAVIMUI gera delikatesen
Regenstein Veedor Co.
grosernė ir visokių smulkmenų. Biz
skaityti lietuviškai. Nuolat dar
3440 No. Kimball Avė.
nis senas ir geras. Lysas 4 metams.
bas. Atsišaukite.
Randa tik $25 į menesį. Dar yra gy
venimui 3 kambariai. Atsišaukite nuo
Georgi and Vitak Music Co.
SHERWIN WILLIAMS CO., 1 iki 4 vai. po pietų.
4639 So. Ashland Avė.
• 5256 Princeton Avė.
116-th and Stephenson Avė ,
Imkite karą No. 4
REIKIA JAUNOS MERGIPARDAVIMUI minkštų gėri
REIKIA darbininkų generauos prie darhp^Jjotelį.
liam dirbtuvės darbui. Gera al mų krautuvė, geras ir išdirbtas
DEPOT HOTEL
PARDAVIMUI namas, 2 aubiznis. Priežastis
pdrdavimoga.
Kai
kurie
darbai
nuo
štukų.
205 S. Halsted St.
gštų frame, iš plytų, 4 ir 5
_____
liga _ ___
šeimynoj. Kreipkitės:
Klauskite manadžerio.
kambarių. ElektraGerame
REIKIA patyrusio bučerio.
3225 So. Halsted St.
stovyje. Taipgi 1 augšto namas
Tuojaus
prie
darbo.
Darbas
vi

REIKIA 2 merginų. Darbas
iš užpakalio. Kaina $4,200. Va
sada.
grosernėj. Geistina, kad mokė
PARSIDUODA saliunas 1338 lentine Ludvvig 1812 String St.
1835
Wabansia
Avė.
tų, lietuviškai, angliškai ir len
So. Millcr st. 4 ruimai pagyve
Phone Humboldt 6499
kiškai. Gera alga. Z. & S. CO.
PARSIDUODA bizniavas na
nimui užpakaly. Renda $75.00
729 S. Halsted arba
mas su grosernę arba atskirai po
REIKIA asistento sales managerio Priežastis pardavimo nesutiki
2201 W. 21 St.
orio Real Estate, kad butų apsukrus. mas partnerių. Apylinke apgy numeriu 4518 S.Rockwell st. Me
Turi kalbėti lenkiškai, lietuviškai ir
dinis namas muro apačia 2 kam
angliškai. Turi turėti automobilių. venta rusais.
REIKIA MERGINŲ IR JAU- Pasimatykite su Mr. Fitch.
bariai prie storo 4 ant viršau#
J. M. ZEWERT,
nų moterų lengvam dirbtuves
Storo, cimentavotas beismentas,
4400
S. Kedzie Avė.
darbui, kaip tai: prie pakavimo
-ANT PARDAVIMO GARAI)-( 6 metai statytas namas, viskas,
* elektriką, maudynės, namas neša
REIKIA VYRŲ
žius. Biznis geroj vietoj, išdir
preso darbo. Gera alga už tin
14 procentų, renda $60 j mėnesį,
Darbas galvanizing dirblu- btas nuo senų laikų.
kamą darbą.
*.
arba mainysiu ant sa'liimo. Savi
vėlje. 45c. į valandą. Atsišauk it:
724 W. 19-th St.
ninkas. J. K. 548 W. 32 St.
JOSLYN MFG. CO.
THE WASHBURN CO.
37-th and Morgan Sts.
6126 S. La Šalie St. .
SAVININKŲ ATYDAI
PARSIDUODA saliunas puse
Kas turit- namą išmokėjęs cash ir
REIKIA 4 arba 5 vyrų prie ar visas. Biznis išdirbtas per 20 norit parduoti arba mainyti, ant ge
resnio namo, biznio, į arba farmos,
darbo į geležies atkarpų jardą. metų 549 W. 18-th St. arba
kreipkitės pas mus, nes kostumeriai
1818 Canalport Avė.
Atsišaukite:
laukia musų ofise.
VYRŲ
F. J. SZEMET & CO.
WARSHAWSKY and CO.
Tol, Ganai 7057
4180 Archer Avė.
1915 S. State St.
REIKIA vyrų abelnam, viso
Tel. Lafayette 6824
A
r. ■ ; '
PARSIDUODA grosemė ir bu
kiam darbu j.
Darbas nuolat.
černė, biznis gerai išdirbtas,
PARDAVIMui (Rąrrvpims namas. J
Atsišaukite.
4
metus namas landomis apsimoka.
svarbi priežastis pardavimui. Reikia
GREAT NORTHERN CHAIR
gauti $6000 pinigais, kad Už
Lietuvio
darbininko
prie
išLysas
ant
storo
yra
ant
3
metų.
baigus
deed.
Veikite tuojau. Atsi
CO.,
šaukite.
važinėjimo pieno.
Atsišaukite.
2500 Ogden Avė.,,
802 W. Roosevelt Roat,
MURPIIY WARD DAIRY CO.
3562 So. Halsted St.
2 lubos
'
2016 Cclumct Avė.

3700 S. Morgan St.

REIKIA DARBININKU

Reikia —

Reikia
VYRŲ DARBININKŲ Į

$4.50 DIENAI.
Concrete Engineering Ųo.
1926 So. 52-nd Avė.
REIKAILAUJAMA darbinin
kų į Liejyklą, 45 centai į valan
dą. Nuolatinis darbas. Kreiptis
į samdymo skyrių Craiie Co.,
So. Canal ir 15 gat., arba Kedzie Avė. and 46-th St.

T*

ISRENOAVŪJIMUI

PARDAVIMUI

EXTRA, turiu parduoti la
važinėtoj ų, mašinistų pagelbiPARSIDUODA saliunas ge bai gerą saliuną tarp maišytų
TURI KALBĖTI IR SUPRASTI.
Priežastis pardavimo,
ninkų. Daug darbų dirbama riausias
padėjimas,
pigiai. tautų.
ANGLIŠKAI.
nuo štukų. Patyrimas nereika Klausti prieš 3 vai. po pietų turiu išvažiuoti ant ūkės: šau
JOHN MAGNUS and CO.
kite Tel. Canal 7083. Abromolingas.
6500 S. State St.
1039 W. 35-th St.
vicz, 2015 So. Robey St.
Darbas dieną ir naktį/.
ACME STEEL GOODS CO.
135-th and I. C. Tracks,
PARDAVIMUI saliunas visokių
Riverdale, III.
tautų apgyventoj vietoj, senas ir iš
RIMAS

G. D. L. K. Vytauto mėnesinis su
VYRŲ PRIE
sirinkimas įvyks sekmadienyj, vasario
LANGŲ PLOVIMO.
REIKIA MOTERŲ
25 d., š. m., 2 vai. po pietų, švento
Kryžiaus parap. svet.
Visi nariai
Chicago Window Cleaning Co.
IR MERGINŲ DuNGVAM
malonėkite susirinkti, nes bus rinki
62 W. Washington St., Room 21
DIRBTUVĖS DARBUI.
mas iždininko, vietoje mirusio drau
go Juozo Letuko.
ECONOMY FUSE & MFG. CO. JOSLYN MFG. & SUPELY CO
Nut. rašt. N. K.

2717 Greenview Avė.

PARDAVIMUI

REIKIA vaikino į saliuną
REIKIA moterų ir merginų
lengvam dirbtuvės darbui, pap dirbti už baro. Geistina, kad
rastas darbas
ir pakavimas. butų blaivtts.
424 W. 31-st St.
Nuolat darbas, 30c. į valandą
pradžiai. Room 503 — 329 REIKIA. VYRŲ —
Plymouth Ct., netoli
State ir
ME£ TURIME DAUG
Van Buren St. Klauskite Mr.
GER
DARBŲ
Ferris.
MOLDERIŲ PRIE
GELEŽIES TOURERIŲ
IR DARBININKŲ
ATSIŠAUKITE
Į DARBO DEPT.
International Harvester
I Co.
MERG1NŲ IR JAUNŲ MOTracter Works
2600 W. 31 Blvd/ '
terų prie lengvų
mašinų ir
punch press darbo, taipgi prie
pakavimo
ir inspektinimo.
Nuolat darbas. Gera alga prad
žiai. Geriausios darbo sąlygos.
Turi turėti daugiau kaip
16
REIKIA VYRŲ
\
metų amžiaus, jei jaunesnės
MOLDERIŲ
kaip 18 metų amžiaus, turi at
PRIE KRINTANČIO
sinešti gimimo metriką. Atsi
KŪJO.
šaukite į samdymo skyrių.
ATSIŠAUKITE
AMERICAN GAN CO.>
1834 Clyboum Avfe.
DEERING WORKS
1734 Fullerton Avė.

Reikia

Reikia

’ PARDAVIMUI shoe repairing shop
su visoms modemiškoms mašinoms.
Parduosiu greitai ir pigiai. Priežas
tis — turiu tris biznius. Randa $12.00;
lysas ilgas.
JARDAVIMUI 7 kambarių rakan1607 W. Garfield Blvd.
lai, parduosiu pigiai, jei visus ant syk
Didelis bizniavas
kampas,
pirks. Veluoro ir odos seklyčios se
EXTRA
BARGENAS
tas, dining room setas ir miegkambaParsiduoda bučernė ir grosemė la-1 56x125 pėdų, labai geroj vietoj
rių setai:, kaurai, grojyklis pianas,
phonographas, lempos ir tt. Parduo bai geroj vietoj ant biznevos gatvės.; ant South Side, duosiu ant laBiznis cash, pereitą metą padarėm' bai lengvių išmokėjimų.
siu ant syk ar atskirai.
apyvartos
už $68,000; renda tik $16 j
1108 N. Robey St.
mėnesį.
Parduosiu
pigiai, nes turiu
Phone Anrdtage 2328.
Atsišaukite
važiuoti ant farmos. Adresas 718 W.
120 St. W. Pullman, III. Telefonas
ADAM MARKŪNAS
BARGENAS. Pardavimui moder Pullman 6344.
niški 4 kambarių rakandai, turi būt
oarduoti tuojau. Welton Rūgs, pui
68 W. Monroo St., Chicago, III.
PARDAVIMUI
bučernč ir
ki lianvpa, riešuto medžio miegamo
Telefonas Randolph 7400
kambario sdįas. Vartota tik 7 savai grosernė geroj biznio vietoj.
tės. Persitikrinkite patįs. Parduo
Priežastis pardavimo' nesutiki
siu ir atskirai.
i
357 S. Crawford Avė. Nevada 0336 mas partnerių.
Kreipkitės į
IŠMAINYMUI arba pardavimui
Naujienų Skyrių 3210 S. Hal kampinis mūrinis namas 15 pagyveni
mų — 5 ir 6 kamparių pečium šilda
sted Str. No 8
mas, elektra ir maudynės. Rendos
$550 per mėnesį. Išmainysime ant
PARDAVIMUI trokas 2^ tonų,
PARDAVIMUI saliunas; pu biznio namo arba ant geros farmos.
mažai vartotas, geras kaip'naujas.
M. ABRAMOVICZ
Parduosiu labai pigiai. Turiu parduo se arba visas; gera vieta, visai
2015 So. Robey St.
ti į trumpą laiką. Išdirbystės Chica prie Pullmano dirbtuvių. Apgy
goj, metus vartotas. Labai geros venta švedų, lietuvių ir rusų.
šviesos (Light). Pardavimo priežastį
patiksite ant? vietos. Kreipkitės Aušros Atsiliepkite: 10556 Corliss Av.,
knygynas, Box 5. 1614 W. 46th Street kampas 106 gat. Pullman, III.
PARSIDUODA 4 fialų mūri
Phone Boulevard 0673.

Real Bargenai

B RAKANDAI

- AUTOMOBILIAI

nis namas ir lotas prie šalies
PARDAVIMUI bučernė ir grosemė /Namas yra 5 metų senumo.
Brighton Parke renda $30.00, lysas
ailgas, 4 kambariai gyvenimui. Gara- , Steam Heat, 1-0-1-5-2-4 k
pi ai.
PAiRDAVIMUI, 2 kriaučiaus džius 2 mašinoms. Parduosiu ar mai I rių. Parsiduoda labai
nysiu ant namo, automobiliaus, loto ar
Savininkas 1 flat, front 8 1siuvamo® mašinos abidvi kaip kitokio biznio.
53 Sangamon ISt.
J. LEPA,
naujos. Kreipkitės:

PARDAVIMUI

3358 Auburn Avė.

PARDAVIMUI Shoe repairing šapa. Darbo užtektinai ir
biznis išdirbtas. Turiu parduo
ti greitai, nes reikia išvažiuoti
į farmą. Kreipkitės DR. WLDEAYVALKE, 1108 E. 55-tli St.
. —... ..............

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI saliunas, ge
PARDAVIMUI saliunas, ge
$445.78 įplaukų iš vieno
roje vietoje, tarpe dirbtuvių. roj vietoj, Visokių tautų apgyakro grėbsų.
Turiu parduoti, nes turiu kitą' venta.. Priežastis pardavimo—
FRUKTŲ FARMA PARDAVIMUI.
biznį. Kreipkitės į Naujienų patirsite ant vietos.
Ši savastis susideda iš 106 akrų.
2114 So. Halsted St.
ofisą Box 208.
Randasi 100 pėdų nuo elektrinio trau

REIKIA MERGINŲ

REIKIA operatorkų. prie mo

Penktadienis, Vasaris 23, ’23Į

3452 So. Halsted St.

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio
ant didelės gatvės, naujausios mados
PARDUOSIU arba mainysiu, jnuri
apereiting room.
Puiki prga dėl nį namą 6 pagyvenimų po 4ris kam
jauno artisto. Savininkas priverstas barius, imsiu farmą arba bizrt,.
parduoti į trumpą laiką, priežastis
Atsišaukite
pardavimo liga. Kreipkitės į Nau
< M. ABRAMOVICZ
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted St.
2015 So. Robey St.
No. 5.

kinio. Sodus mieste, Berrien paviete,
Michigano valstijoj. Yra tai dalis vi
siems žinomo Tabor’s Farm Re šorio,
ant St. Joe upės, čia yra 94 akrai
išdirbtos žemės, 14 akrų sodo, 26 ak
rai vynuogių (grapes), grušiu. obe
lių, slyvų, aviečių, žemuogių ir tt. 5
akrai miško, 7 akrai ganyklos. Budinkai yra: 3 barnės, stuba 6 kambarių
su elektros šviesa. Dar vienas sky
rium namukas, vištininkas, komams
sandėlis, ledaunė. Farma aptverta
d ratinėm tvarom ir t.t. Dieninis paštos patarnavimas. 1 mylia į mokyklą.
Ta yra geriausių fruktų farmų šioje
valstijoje. Apielinke puikiausia.
Michigane užauginta daugiau obuo
lių ' per perė tus metus, negu Californijoj. Iki Nov. 1, 1922, Michigane 1,699.000 bačkų, Califomijoj 1,659,000
bačkų. Žemė Califomijoj kainuoja
penkis kartu daugiau, kaip Michjgane.
Vynuogių (grapes) Michigane užau
ginta iki Oct. 5, 1922, 4612 karų (į
karą dina nuo’10 iki J.2 tonų grėbsų).
Kaina $26,000. Įmokėjus 40 nuo
šimčių pinigais, kitus lengvais išmo
kėjimais.
Del platesniu žinių rašykite savi
ninkui. žiūrėkite ryto “Naujienose”
musų didesnį paskelbimą.

J. J. Bachunas,
Sodus, Mich.’
TfiMYKIT BIZNIERIAI
Parsiduoda arba mainis trijų aukštų
mūrinį namą. Pirmas floras didelis
Storas ir bekemė užpakalyj; 2 flatai
po 6 kambarius iš fronto ir 2 flatai
po 4 kambarius iš užpakalio, elektra,
maudynės, basemenetas. Mainis ant
automobiliaųs, biznio arba mažo na
muko.
Įmokčjimas pagal sutarties.
Pasiskubinkite. . Tas bargenas ilgai
nelauks. Kreipkitės pas
S. L. FABIONAS COMPANY
809 W. 35th Street,
Chicago. Illinois.
Klauskit J. Slukis.
DAR VIENAS DIDELIS BARGENAS
Parduos ar mainys du marinius na
mus po 6 kambarius, maudynės, ir ki
ti parankumai. Reik'a įmokėti $500,
o likusius ant. lengvų išmokėjimų
kaip renda.

PARDUODU
farmą arba
mainau ant namo; 76 akrai
ženfės su gražiais budinkais ir
su gyvuliais. Priežastis parda
vimo — likau našlė.
MBS. JULIA BLYNAS
R. 4, Box 20, Campbellsport,
Wisconsin.

PARSIDUODA
lotas ant
Artesian Av. ir 67 St. Arti prie
gatvekarių viskas įtaisyta apari

gatvės ir viena
iš gražiausių
vietų tiktai $800.
Kreipkitės
Naujienų Skyrius No. 9
3210 So. Halsted si.

MOKYKLOS
VALENTINES DRESSMAKING
COLLEGE.
2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1648
Kirpimas, dęzaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem maker. Bizniui ir namų dėvėjimui.
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims Ir
merginoms, atsineikit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau
drapanas.
Biznio ir namų kursai skrybėlių
padarvmui. Kreipkitės, rašykit,
arba telefonuokit klausdamos In
formacijų.
Sara Patek, pirmininką.
HOFFMANO MOKYKLA.

Įsteigta 1910.
Išmokina angliškai į labai
Irumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos
(skaitlivimo) spelinimo, skaity
mo, kompozicijos, geografijos,
istorijas ir viešo kalbėjimo.
Aukštesnės mokyklas priren
giame kolegijon į dvyligą mėne
sių.
Pereituose dvyliką metuose
daugeliui lietuvių moksleivių paČelbėjom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra
vadovais savo apielinkėse. Ateik
pas mus, o mes išvesim tamstą
iš tamsos į šviesą.
Mokintojai visai draugiški.
Už mokslą mokestis prieinama.
Kalbėk bi'le su kuom, vyru ar
moteria inteligentiškai, o gausi
gerą rekomendavimą Hoffmano
Prirengiamosios mokyklos.
Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais klesos.
1537 North Robey St.,
(Arti Milwaukee Avė.)

PARSIDUODA 4 fialų muri-

. .................. ......
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I PRIVATIŠKOS lekcijos anglą kal
EXTRA BAGENAS
PARDAVIMUI SAfLIUNAS,
Parsiduoda kampinis saliunas tar nia namas labai pigiai 2-5 kam bos, skaitymo ir rašymo ((lietuviams),
geroj vietoj; turiu apleisti Chi- pe dirbtuvių; apgyventa lenkų ir slo- bariu, 2-4 kamb., steam heat. I Gali ateiti mokanti arba nemokanti
vokų. Parduosiu pigiai, dėlto, kad e
'
K
.
„ - - ci-mnA an^ kalbos. Sąlygos prieinamos.
cagą.
Atsišaukite:
I Senumo 5 metų. Preke $17,000 Atsišaukite dienomis arba vakarai^
turi būt paduotas greitai.
'Shvininkas 1 fl. front* Mr. Sin-’
MISS DONNELLY, Y
A'thiŠaukit,
82S WJ 14-th St.
2100 W. Austin Avė.
kus, 5809-11 So. Morgan St.
|
p4h2Jne ^įv^ey 2132
Chicago, UI.
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