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Vokiečiai nori pasigriebti Klaipėdą
. V____________________

Vėl mūšiai su Lenkais
Lietuva tikisi susitaikimo

Vok. darbininkų riaušės Klaipėdoje
__________ ____ _ ____. •

Lenkai * nori pasigriebti visą 
Ryty Prūsiją

VokiečiŲ darbininky riau
šės Klaipėdoje

okiečiai norį atgauti Klaipė
dą. — Lietuviai tikisi susitai
kinti su lenkais dėl neutra
liuos ^onos.

KAUNAS, vasario 27, — 
Vakar sutartoji tarp Lietuvos 
ir I^enkijos musių paliauba dėl 
ginčijamos dalies neutraliuos 
zonos veikia ir šiandie, ir prd- 
sidėjusios Smolninkuose dery
bos yra tęsiamos Karpišky.

Manoma, kad susitarimas 
bus pasiektas už kelių dienų. 
Kaip Lietuvos, taip ir Lenkijos 

* kareiviai turi dėti didelių pas
tangų, kad įstengus sulaikyti 
savo partizanes nuo tolimesnio 
kraujo liejimo.

Lietuvos valdžia yra susirū
pinusi Klaipėdos vokiečių dar
bininkų riaušėmis.

Iš Rytų ITusijos praneša
ma, kad vokiečiai ginkluojasi 
tikslu atsiimti Klaipėdą tuo pa
čiu budu, kokiu paėmė ją lie
tuviai.

(Žiur. Redakcijos straipsnį 
“Pavojus Klaipėdai”),

Vėl mūšiai su lenkais.
Lenkai sako, kad lietuviai su; 

laužę mūšių paliaubą; puolę 
lenkus, bet Upę atmušti.

VARŠAVA, vasario 28. — 
Iš neutrali nes zonos praneša
ma, kad lietuviai sulaužė lie
tuvių ir lenkų sutartąją mūšių 
paliaubą.

Tomis žiniomis, lietuvių 
bandos atnaujino savo puoli
mus ant Lenkijos policijos, įei
damos į Lenkijai paskirtąją te
ritoriją. •

Lietuviai atmušti.

PARYŽIUS, vasario 28. 
— Havas žinia iš Varšavos sa
ko, kad lietuviai vėl puolė 
Lenkijos pasienio sargybą. SiF 
sirėmimai ištiko dviejose vieto
se ir abejose vietose puolikai 
liko atmušti. Jų nuostolių neži
noma.

Lenkai tikisi naujų derybų 
su Lietuva

VARŠAVA, vasario 28 (Ra
šo William Ę. Nash). — Poli
tiniuose rateliuose čia tikimąsi 
neužilgo tiesioginių derybų 
tarp Lenkijos ir Lietuvos apie 
patobulinimą modus vivendi 
neutralinėje zonoje. Iniciatyvą 
deryboms padarysianti Lietu
va. Laikas butų padaryti kokį- 

nors Kompromisą, nes nėra Lic 
t u vos atstovybės Varšuvoje, o 
Lenkijos atstovybės Kaune, 
kuomet gi šiaurėje yra karo 
padėtis. •

Lenkija nori pasigriebti 
visą Ryty Prūsiją

Tam užgriebimui panaudosian
ti Francijos pinigus, i

PARYŽIUS, vasario 28. — 
Pasak turinčių pamato gandų, f 
Lenkija rengiasi padaryti per
versmą, tikslu pasigriebti visą 
Rytų Prūsiją, taipjau Danzigą 
ir koridorių. •

Sprendžiama, kad finansavi
mui to žygio Lenkija panaudos 
gaunamą iš Francijos 400,000,- 
000 frankų (apie $24,(MM),- 
000) paskolą.

Francija protestuoja prieš 
Angliję

Del ištraukimo Anglijos laivų 
iš Smyrnos.

LONDONAS, vasario 28. — 
Anglija ištraukė savo karinius 
laivus iš Smyrnos, kad išven
gus daugiau kivirčių dėl tų 
laivų. Delei to premieras Po- 
incare pasiuntė notą Anglijos 
užsienio reikalų ininisteriui 
Curzonui, „protestuojančią prieš 
Anglijos ištraukimą karinių 
laivų be pasitarimo su Fran
cija. Poincare nurodo, kad 
tokis Anglijos žygis paskatins 
turkus manyti, kad jie gali 
tartis ir daryti taiką vien su 
Anglija.

Italai atsiėmė Tripolį
LONDONAS, vasario 28. — 

Iš Tripoli pranešama, kad po 
smarkaus mūšio italai užėmė 
Misrath. Žinios nepaduoda 
kiek žmonių žuvo mūšiuose.

Rymo žinia sako, kad su pa
ėmimu Misratr kariavimas ap
sistojo, nes Italija atgavo jau 
visą Tripolį, Afrikoj.

DU DARBININKAI NUŠAUTI.

GARY, Ind., vasario 28.
Negras Leo Johnson susivaidi
jęs nušovė Ivan Shaukon ir 
Anton Anastafio. Visi& trys dir
bo geležies liej įkloję, kur ir 
ši žmogžudystė įvyko. Būrelis 
darbininkų sėdėjo apšildytoj 
budelėj ties dirbtuve- Johnso- 
nas irgi norėjo įeiti budelėn, 
bet jo neįsileista. Delei to ir kį- 
lo barniai, užsibaigusieji tų 
dviejų žmonių, nušovimu.

Anglija nepatenkinta Fran
cijos politika'

Rūstauja kam Francija greti
nasi prie Rusijos.

LONDONAS, vasario 28. — 
Du dalykai gimdo susirūpini
mą Anglijos ^aidžios, kuri ven
gė rodyti viešai nesutikimus su 
Francija kiek galima ilgiausia.

Pirmiausia, anglus pykdo 
franeuzų vandalizmas Bochu- 
me, kur jie sugriovė miesto 
salę. Nors Francija tam už
ginčijo, bet tapo išspausdintos 
folugrafijos, rodančios, kad sa- 

i lė tikrai tapo sugriauta. Ang- 
' l»jr. tarpjau rūstauja ant Fran- 
I cijos už pasigriebimą iš vokie- 
(•čiu dideles sumos pinigų, kuri 
laivo skiriama apmokėjimui ai
gų Anglijos karminius. Nors 
Anglija tų pinigų reikalo- o. 
bet Francija jų dar nesugrąži
no.

Labiausia anglai rūstauja 
ant Francijos už jos fcctavimą 
su Rusija. London Times nu
rodo į didelį Anglijai pavojų 
šio naujo Francijos nusistaty
mo, bet tikisi, kad Francija 
laiku susipras pirm negu ji 
susiriš su sovietais.

Tečiaus Londone gauta ži
nių, kad Rusija sutinka pripa
žinti skolas Francijai ir yra 
pasirengusi prižadėti. viską, 
kad tik gavus politinį pripaži
nimą, kas duotų Rusijai dau
giau laisvės veikimui artimuo
se rytuose. Rusija taipjau tiki
si, kad Francija nustos remti 
Len?'ią jei pamatys, kad jai 
Rusijos sąjunga yra pelninges
nė.

V

Lenkijai grasia politi
nis krizis.

Sikorskio valdžia veikiausia 
bus nuversta.

VARŠAVA, vasario 28. — 
Visos politinės partijos pripa
žįsta, kad sekamą mėnesį iš
kils Lenkijoje politinis krizis. 
Numatoma, kad dabartinė 
premjero Sikorskio valdžia bus 
nuversta,\ nes ją remia vokie
čiais Jos vieton veikiausia bus 
pastatytas daug dešinesnis ka
binetas, galbūt premieraujant 
valstiečių partijos vadęvui Wi- 
tos. Manoma, kad jis įstengtų 
gauti didžiumą balsų seime.

(Jau senai endekai yra pasa
kę, kad jie balsavo už Sikors- 
kį tik delei rūstumo padėties, 
nes nenorėję daryti valdžios 
krizio dabartiniu sunkiu laiku)

Rusijos sovietų valdžią, pa
sak jos atstovo, žiūrės su nepa
sitikėjimu į susidarymą deši
niųjų valdžios Lenkijoje.

Kurčiai girdi-pęr radiofoną.

LONDONAS, vasario 28.< — 
Bevielinis telefonas padaro ir 
kurčius girdinčiais. Vienas 77 
metų senis per 30 metų kur
čias, sėkmingai išklausė riidio- 
sonc koncertą savo draugo na
muose. Darant eksperimen
tus, vienas 13 m. vaikas, kur
čias iš prigimiųio, pirkią kartą 
išgirdo žmogaus balsą per ra
diofonu Bet j , giliojo girdėti 
tik viena ausimi. Kitas vaikas 
taipjau girdėjo muziką, be 
trečias nieko užgirsti neįstęn- 
ge. I :

Amerika įieško pinigą.
Turi gauti $255,000,000 okupa

cijos armijos išlaidų, bet kas 
tuos pinigus užmokės?

PARYŽIUS, vasario 28. — 
Elliot Wadsworth atvyko į Pa
ryžių iškolektuoti $255,000,- 
000, kurie priklauso Jungt. 
Valstijoms už užlaikymą Ame
rikos okupacinės armijos Pa- 
reiny, nuo mūšių paliaubos iki 
šiam laikui;

Anglija, Italija, Belgija ir 
Francija turi paskirosios ats
tovus apsvarstyti atlyginimą už 
Amerikos armijos užlaikymą, 
bet Vokietijos delegatai nėra 
pakviesti, nors pinigai, jei jie 
bus gauti, turi būti surinkti'iš 
Vokietijos.

Išrodo, kad dar niekas neži
no kaip Amerika galės tuos 
pinigus atgauti. Visos talkinin
kų valdžios jau pirmiau ofici- 
aliniai pasakė, kad jos nesiprie 
šina Amerikos gavimui tų pi
nigų, bet jos laikosi nusistaty
mo, kad visas Vokietijos tur
tas yra užstatytas išmokėjimui 
kontribucijos ir todėl Vokieti
ja negali išmokėti nė vieno 
cento 'kitokių abligacijų, neper
žengiant sutarties. Nors talki
ninkai tvirtina, kad Amerikos 
reikalavimas nieko bendra su 
kontribucijomis neturi, tečiaus 
pasitarimuose su Amerikos at
stovu dalyvaus ir kontribucijos 
komisijos nariai.

Green pasidavė policijai
CHICAGO. — Albert Green, 

prezidentas žydų bučerių dar
bininkų unijos, kuris tos uni
jos pildomosios tarybos susi
rinkime nušovė William “Red” 
Kinstella ir pašovė Paul Ro- 
din, vakar pasidavė policijai. 
Buvusieji susirinkime liudija,
kad Kinstella, paskilbęs mušei-’ 
'ka, atėjo į susirinkimą girtas 
ir bandė sukelti triukšmą, nors 
jis unijai nepriklauso. Green 
bandęs jį išvaryti, bet tasis 
stvėrėsi už revolverio. Bet 
Green spėjo greičiau išsitrau
kti revolverį ir -nušauti Kinste- 
llą. Paul Rodin tapo pašautas 
netyčiomis i Pastarasis irgi
mirė. • , j

Paliuosavo advokatą iš kalėji
mo.

INDIANAPOLIS, vasario 28. 
— Di mitri Economoff, . Gary, 
Ind., rusas advokatas, tapo pa- 
liuosuotas iš kalėjimo. Jis išse 
dėjo kalėjime 4 mėnesius už 
paniekinimą teismo. Nuteisė jį 
teisėjas federalinis teisėjas A«- 
derson. Jis vedęs bylą tūlo 
Mike Zpran, pinigų klastuoto- 
jo ir paėmęs iš jo $900 neva 
papirkimui teisėjo ir distrik- 
to prokuroro. Bet Zoran tapo 
nuteistas 2 metams kalėjiman 
ir atsėdėjęs savo laiką advoka
tą apskundė teisėjui.

PINIGU KURSAS
Vakar vasario 28 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini' 
tais Šitaip!

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų ......
Belgijos 100 frankų ......
Danijos 100 markių ....
Finų 100 markių ..........
Francijos 100 frankų.....
Italijos 100 lirų ..............
Lietuvos 100 Litų............
Lenkų 100 markių..........
Norvegijos 100 kronų .... 
Olandų 100 guldenų ....
šveicarų 100 markių .... 
Švedijos 100 kronų .......
Vokietijos 100 markių ...

.... $4.72

........

.... $5.35 
.. $19.45 
.... $2.71 
.... $6.09 
x.. $4.83 
.1. $10.00 
....... %c 
... $18.42 
.[ $39.56 
A $18.80 
..i $26.58

Curzon mato tris pavojin
gas vietas

Tai Rusija, artimieji rytai ir
Ruhr.

LONDONAS, vasario 28.
“Yra tik trys tamsus debesiai 
pasaulio horizonte — Rusija, 
artimieji rytai ir Ruhr“, sake 
Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Curzon, vakar kalbė
damas Aldwych kliube.

“Aš norėčiau pamatyti die
nos giedrą tose trijose vieto
se’,, tęsė jis.

1 “Aš manau, kad šalis stovi 
už Anglijo; valdžios susistaty
ma linkui Ruhr.

“Išrišimas kontribucijos 
klausinio nepaeina vien nuo 
Francijos, Anglijos ir Italijos.
Tai yra int .* -nacionalinis klau
simas, kuriuo visi yra užinte- 
resuotR Aš laukiu tos dienos, 
kad jis bus išrisiąs internacio- 

1 natinėmis pastangomis”.

* 41 ■Naujoji franeuzą bažnyčia
Keli tūkstančiai vedusių kuni

gų suorganizavo naują kata
likų bažnyčią.

PARYŽIUS, vasario 28. - 
Naujoji Frąncijos katalikų 
bažnyčia, nesenai suorganizuo
ta kelių tūkstančių vedusių 
kunigų, turės savo vyriausią 
galvą — vyskupą Adrot, kurį 
išrinko patys kunigai. Jis neuž
ilgo bus įšventintas, dalyvau
jant * panašiems vyskupams 
Lenkijos, Holandijos, Šveicari
jos, Čecho-Slovakijos ir Veng
rijos bažnyčių. • Daugelis tų 
vyskupų yra įšventinti Rymo, 
bet vėliau jie atsimetė nuo 
Rymo ir nuėjo prie vedusiųjų 
kunigų bažnyčios.

Vėl sukilimas Trakijoje
ĘERN, vasario 28. Iš 

Bulgarijos šaltinių pranešama, 
kad Trakijoje vėl prasidėjo su
kilimas prieš graikus ir ištiko 
smarkus mūšiai ties Xanthi. 
Trakijos nacionalistų organiza
cija pradeda visuotiną judėji
mą prieš Graikiją, o visi Vaka
rų Trakijos gyventojai dabar 
yra ginkluoti.

20 U0IUŠTA RUHR DIST-
( ZrikTe.

COLOGNE, vasario 28.
Pranešama, kad Dueren liko 
užmušta 20 žmonių susidūrus 
traukiniams.

Susidūrimas padarė žvaigždę 
skaistesne.

W’ASHINGTON, vasario 28. 
— Ūmus pavirtimas Beta Celi, 
antro skaistumo žvaigždės į 
pirmo skaisįumo žvaigždę, 
įvyko, kaip Paryžiaus ir Athe- 
nų astronomai aiškina, delei 
susidūrimo, kas privertė ją 
skaisčiau degti.

Paryžiaus astronomai sako, 
kad žvaigždė susidūrė su mo
lynu (nebula) ar susidūrė sh 
kitu kokiu nežinomu dangišku 
kunu, delei ko ji pasidarė du 
syk skaistenė. Bet niekurie as
tronomai mano, kad žvaigždė 
baigia išdegti ir tik prieš už
gesimą pasidarė skaistesnė.

Delei miglos, Amerikoje tos 
žvaigždes nebuvo matyti per 
kelias pastarąsias dienas.

30 aldermany išrinkta Rado prigėrusį lietuvį
CHICAGO. — Pilni užvaka

rykščių balsavimų daviniai ro
do, kad 30 aldermanų gavo 
didžiumą balsų ir tapo išrink
ti. Išėmus 6 republikonus, visi 
jie yra demokratai Dar 20 
aldermanų turės būti išrinkti 
balandžio 13 d. rinkimuose.

Republikonų kandidatu į 
mayorus tapo nominuotas Ar- 
thur C< Lueder 54,144 balsų 
perviršiu.

Socialistų kandidatais yra: 
mayoru William A. (hmnca4 
miesto klerku Pierce L. Ander- 
son ir miešto iždininku Ri- 
chard H. Iįowe. 

► *

NUGINKLAVO VOKIEČIŲ 
POLICŪĄ.

DUiESSHLDORF, vasario 28. 
— Gautomis čia žiniomis, 
franeuzų ^hreiviai šiandie prie 
varta įėjo į vokiečių apsaugos 
policijos barakus BoChumc ir 
IMiliciją nuginklavo

■—1 ■■ ■ ..........«....... .

Areštavo vokiečių monarchistą
--------- ---------

ESSlRNAS, vasario 28. —- 
Princas Frcderich Wilhelm 
von Litle, Vokietijos naciona
listą agitatorius, tapo areštuo? 
tas franetižų už vedimą kurs
tančios propagandos tarp Fran- 
cijos ir Belgijos okupacijos ka
reivių Ruhr distrikte.

15 dienų badavo kalėjime.

DUBLINAS, vasario 28. — 
Annie MacSwjney tapo paliuo- 
suota iš Kilmainham kalėjimo 
po 15 dienų 'badavimo. Ji tapo 
areštuota vas. 13 d. Cork kar
tu su kitomis respublikonėmis 
ir tuojaus paskelbė bado strei
ką.

Ji yra sesuo Terence Mac- 
Swinėy, buvusio Cork mayorO, 
kuris nusimarino badu Angli
jos kalėjime.

. 7.....................

PHILA'DEiLPHJIA, Pa., vasa
rio 28. — Vienas žmogus su
degė ir 6 liko sužeisti gaisre, 
sunaikinusiame Philadelphia 
Riffle kliubą.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

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

, leriai palaikys litus augštame kurse.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI. 

------------------------ ---------------- Z—.........

HOŲUIAM, Wash. —vasario 
20 dieną rasta čia upėj prigė
rusį žmogų, Steponą Zabrook, 
29 metų amžiaus. Nors jo pa
varde neatrodo lietuviška, bet 
kad jis buvo lietuvis matyt iš 
rastų pas jį popierių ir laiško 
rašyto motinai • Lietuvoje. Vie
tos lietuviams velionis nebuvo 
žinomas. Šitą žinutę radau 
vietos anglų laikraštyje.

— Pranas Bakševičius.

2 žuvo dėl gaisro.
NEW YORK, vasario 26. — 

Kilus gaisrui jos name, Mrs. 
John Healy, liepsnojančiais 
drabužiais, prišoko prie lango, 
laikydama rankose 10 mėn. 
dvinukus, metė vieną vaiką per 
langą, o su kitu ji pati iššoko 
— iš trečio augšto lango. Vie
nas vaikas ir ji užsimušė, o ki
tas yra sunkiai sužeistas. At
vykę ugniagesiai paskiad išne^ 
šė jos pritroškusį vyrą.

Rado grabą prieangy.
CLARKSBURG, W. Va., va-" 

sario 28. — Antosio Musei, 
kurį gruodžio 6 d , nuplakė 
maskuotų žmonių goveda, 
šiandie savo prieangy rado gra
bą, prie kuri.) buvo prikabin
tas raštelis “Tu esi sekamas”. 
Musei kreipėsi prie policijos 
apsaugos. Jis sakosi gavęs 
grumojasčių laiškų.

6 bandė nusižudyti.
CHICAGO. — Užvakar šeši 

žmonės žudėsi Du nusižudė 
— nusišovė; dvi merginos ir 1 
vyras užsinuodijo ir galbūt 
mirs. Visi jie bandė žudytis 
delei šeimininių nesutikimų, ar 
apsivylimo meilėje. Vienas vy
ras įšoko į upę, bet greitai jį 
ištraukta.

Šiandie — giedra; nedidele 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:27 vai., leidžia
si 5:39 v. Mėnuo leidžiasi 5:18 
valandą ryte.
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Pernai, per šv.

Iš Vilniaus
Vilnius. Vilniaus miestui gau

ta Varšuvoj dar 200 -milijonų 
paskolos. Tuo būdu visa pa
skola sudaro 300 milijonų 1. 
m. ir duota tik iki'šių metų 
balandžio 1 d.

— Finansinė miesto padė
tis katastrofinga. Vieton nu
matytų 700 mil. markių pa
skolos, gauta vos 300 mil. m. 
Jei iki balandžio 1 d. miestas 
negrąžinsiąs paskolos, tai sko
lintojai ant miesto mokesnių 
uždėsiu sekvestrą. Paskola gi 
nepadengsianti ne tik pereitų 
metų deficito, bet ^r pirmos 
metų ketvirties išlaidų. Jei ne
bus gauta pašalinė pagalba, tai 
miestui gręsia finansinis kra
chas.

— Pastaruoju metu nežino
mi asmens kerta beržtts, ku
riais apsodinti Vilniaus kraš
te kėliai. Kai kurie beržai esu 
labai gražus ir turi po 100 — 
130 metų, gi dabar jie be pa
sigailėjimo naikinami.

Rodynės vienuolės. 
Rodynė.

Kazimiero jubiiėjų buvo Vil
niuje koletas musų davatkėlių, 
kurioms teko matyti Vilniaus 
vienuolės tam tikrais drabu
žiais dėvinčios. Joms tatai la
bai patiko ir lyg beždžionės 
pradėjo anas pa mėgdžioti: 
siredė panašiais į Vilniaus /Se
nuolių rųbais, už&id 
galvų “aeroplanus” ir 
jo vaikščioti tokioje uniform\- 
je bažnyčion. Žmonės pradėjt 
iš tokių vienuolių “šaipytis,’ 
jucktis ir sekti kiekviena 
žingsnį. Kur tik jos pasi 
davo, ten paskui jas bėgo 
sas piemenų būrys. Ne vienas 
spėjo tas beždžiones turint ra
gučius, kurie ir pasirodė per 
keturiasdeŠimtės atlaidus. Sve
timas kunigas sakė lietuviškai 
pamokslų, kuris nežinodamas 
musų bažnyčios pamaldų tvar
kos po pamokslo sugiedojo 
“Aniolas Dievo.” “Vienuolės” 
su aeroplanais” pradėjo kelti 
triukšmų, šūkauti, rėkauti- 
Žmonėms tas labai nepatiko. 
Taigi pamatėme “vienuolių” 
darbelius bei jų ragelius.

Mariampolė.
žmonių skriaudėjas-

Ukininkai, kurie jau užsimo
kėję žemės mokesnius, skun
džiasi, kad jiems kasininkas 
miškai tęs po keletą litų. Ma
nau, ar tai galėtų būti? Ir pra
dėjau užtarti, pateisinti kasi-

SEVERUS GYDUOLĖS UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

SEVERAS

AvjiTseptTšl^us NostTs
y

į
i'

Vdidojdqas qbo niežti, išhcrinjdi 
ir lęi tulžiu odiųgs Ityos.

KAINA 50c'

Klabslųie pas dptfetęonbs*

W. F. SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIO5, IOWA

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

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštud., Sekmad. 
šventėmis 

22c. ir 45c. (ir taksai) 
\ Šeim. rateliams- 
10c (išskiriant šeštad., 

sekmad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.” 

įlinką, sakau, gal jus apsirikot 
ir tt. Bet jie man atsako: jei 
vieno, tai butų tiesa, kad apsi
rikau, bet kad keliems!

Paskiau (patyriau iš vieno 
kaimyno, ’kad jam irgi nuskai- 
tę, nors suma, kurių jis įnešė, 
buvo suskaityta trijų asmenų, 
dėl to, kad jis nešė viso kaimo. 
Nenorėdamas tikėti žmonėms 
sumaniau pats persitikrinti- Ir 
štai, lyg tyčia, puiki proga; mu
sų kaimo mokesčiai buvo dar 
neįnešti. Kad neapsirikti, sus
kaitom dvieje vienų ir antra 
kartą, viskas tinka. Nu vežu. 
Atėjau y į iždinę—žmonių ne
daug. Pasitikrinęs dekleraciją 
pas p. bukalterį nueinu prie 
kasos. Eilė vos iš dviejų žmo
nių. Manau, puiku laikų patai
kiau, greitai atliksiu- Tuo tar
pu kasininkas M. sako panelei, 
kuri irgi mokėjo žemės mokes-
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nius viso kaimo; “Stoka a0 
ceHiJų.” Panelė dar pasakė kų 
tai, bet nenugirdau. Žiūriu; da- pastebėjau apsirikimą penkiais 
deda tų 50 centų- Na, manau 
sau, kad panele, baigusi gink- 
nazijų, galėjo apsiskaityti, tai 
tik dyvai.

Sudėjęs į stalčiukų jos pini
gus ėmė skaityti pinigus jauno 
vaikino, kurio buvo gana dik- 
tokas pundelis. Tuo tarpu eilė 
žymiai padidėjo. Suskaitęs sa
ko: “Trūksta trijų litų ir...” 
nepamenu kelių centų. Šis ičgi 
dadeda. Štai jau aš prie lan
gelio. Kasininkas paturėjęs, 
kad yra smulkių, sakcfl “Reikia 
eiti pasieškoti stambesnių.” Iš
ėjo į žmones iš užtvaro. Čia 
rado pažįstamų žydelį, kuris 
jam padavė stambesnių. Su
grįžęs į savo vietų suskaitė, 
pasirašė ant popieros buvusios 
prie pinigų ir imdavę raštinin
kui, kad pataisytų kvitų. Dabar 
ėmėsi už manųjų- Maž-daiug 
arti pusės suskaitęs išėjo ieško
ti, gal būt, stambesnių. Bot tuoj 
sugrįžo ir atsinešęs stambesnių

pasidėjo ant lango ir vėl skaito 
manuosius. Jam beskaitant 

centais mano naudai. Ši kruvu- 
tė be penkių centų * labiausia 
atkreipi mano domesį, nes vi
sus padėjo į eilę, o jų priešais 
eilę. Suskaičius sako, kad dar 
stoka dviejų litų be penkių 
centų. Aš tvirtinu, kad visi yra 
— tai jis pasiūlo atsiimti. Ne
norėdamas gaišuoti kitos die
nos — dadedu ir nurodęs, kur 
yra tie du litai be penkių cen
tų įprašau, grųžiniti. Jis atsakė 
man: “Tamstos priimta” ir 
mostelėjo ranka- Aš išėjau.

Dėlto aš norėčiau žinoti, ar 
vieta tokiętfns ponams sėdėti 
tai atsakomingose vietose ir 
skriausti piliečius, ypač tuos, 
kurie savo prakaitu laisto žemę 
ir palaiko visų valstybę? Tokiu 
savo elgimisi sukelia piliečiuo
se neapykantą valdžia. Tur būt 
dėlto kaimiečiai vadina moky
tuosius vagimis ir... Taigi, 
krapšlykim lauik iš įstaigų to
kius ponus.
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Amerikos Publika

Supranta reikalingumą 
vartojimo pieno kasdien 
daugiau kiekvienas žmogus, 
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NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KRElPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S JJMIONftS 00

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

'PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

. —— ——

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon-

I

traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkini^ namų ir lotų, far- 
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

?■

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Tclephone Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758* ‘

A. A. ST.AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1.303

Valandos: 9 ryto iki^5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GR1GAL

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

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

t___  ___________

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

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

Herman P. H a ase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Comnuerce
188 W. Washington S t., 

Phone Main 1308 
Chicago, 111.

ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS ||

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS i
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Milsic Co.)
Telef. Boulevard 6737

J, P. WAITCHES
LAWYER Lietuty. Advokatu

Dienomis Room* 514-516
127 N. Dearboru Su

Telephofte Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Wabaali Ate.

Tai.: Pullman 6377.
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šiuo laiku darbai čia kiek 
pasitaisė, bedarbių kaip ir nė
ra. Darbininkai vietos dirbtu
vėse dirba 10 valandų dienoj. 
Paprastas darbininkas, apskri
tai, gauna 35 centus valandai, 
moterys gauna nuo 7 iki 12 
dolerių savaitėje. Daugiausiai 
dirba ųuo “štukos”. Dirbtuvės 
sumažino dartbhiinkų skaičių 
beveik pusiau. Darbdaviai sa
ko, kad mažiau darbininkų 
(baugiau padarų, jei tik gtrai 
juos prižiūri ir darbą duodi 
dirbt nuo štukos.

*— Pavasarį žadama statyt 
čia naujų didelę krėslinę.

- - Lietuvių gyvenime vis
kas vėžio žingstų^ eina.

— S. L. A. 233 kuopa ruo
šė vasario 10 dienų balių, ku
rio pelnų paskyrė Lietuvos na
šlaičiams, o vasario 25 d. bu
vo pasikvietus kalbėt Moterų 
Globos Komiteto atstoves pp. 
Šleževičienę ir Vencienę.

Praeitais metais rugsėjo 
4 d. vietos lietuviai buvo su
rengę Lietuvos pripažinimo ap- 
vaikščiojimą ir piknikų, pas
kui Dėkojimo Dienų — balių, 
ir pelną vis skyrė Vilniaus at
vadavimo reikalams. Be to 
yra dar Piliečių Sąjungos, 19 
dolerių su centais. Tie pinigai 
betgi tebelaikomi Šy. .Jurgio 
Draugystės globoj, — kažkodėl 
jie vis nepasiunčiami, kur tu
rėjo būt senai pasiųsti.

— Dvi lietuvės susipyko dėl 
įnamio. Susitikusios vienoj lio- 
tuvio krautuvėj susipešė, o kai 
krautuvininkas bandė skirti, 
tai ir jis gavo. Sorkių pasižiū
rėti subėgo būrys žmonių 
visiems juoko, kad kūmutės 
dėl kavalieriaus pradėjo karą. 
Abidvi geros katalikės.

— Vietos lenkai nori savo 
kunigą išvyti, pasikvietė ir lie
tuvius talkon. Lietuviai spi
riasi, nori kad butų lietuvis 
kunigas, kad vieną šventadie
nį sakytų |>amokslą lietuviš
kai, o kitą — lenkiškai, tuo 
labiau, kad vieni lenkai be lie
tuvių negali parapijos išlaiky
ti.

Vasario 20, naktį, ištiko 
gaisras apskrities kalėjime. 
Tarp kalinių kilo didelis nera
mumas, bet sargybai pasisekė 
juos nuraminti, užtikrinant, 
kad kalėjimas nedega, tik ša
linė trioba. Sudegė užpakaly 
kalėjimo medin/ daržinėlė, au
tomobilius ir šerifo arkhs.

— Vietos valdininkuose pla
tinasi ypatinga epidemija — 
bėgimas nuo savo pačių. Taip, 
vietos mokyklų gydytojas pa
metęs pačią su vaikais pabė
go su nurse, pabėgo vienas 
paskui kitą du policistai...

Šiemet žiema čia laimi 
šalta ir sniego labai daug.

Herkimerietis.

Oetroit, Mich. <
Laukiamas d. Bielinio 

atsilankymas.

Seniai detroitiečių laukia
mas brangus svečias, kovoto
jas už Lietuvos ir jos darbo 
žmonių laisvę, d. Kipras Bie
linis pagalios atvažiuoja į mu
sų miestų. Laikys dvejas pra
kalbas!

šeštadienį, kovo 3, kaip 7:30 
vai. vak. d. Bielinis kalbės Lie
tuvių Bendrovės salėj prie 25- 
tos ir Dix gatvių, o

Sekmadienį, kovo 4, 2 vai. 
po pietų kalbės I. A. Si sve
tainėj prie Michigan Avė. ir 
24 -tos gat.

Drg. Bielinis yra veteranas 
kovotojas už darbininkų išsi- 
liuosavimą. Caro laikais už ak
tyvų dalyvavimą revoliucinia
me judėjime jis buvo pa tekęs 
į caro žandarų nagus ir ištrem
tas į Sibirą, Jeigu ne revoliu
cija Rusijoj, jis gal būt ir 
iki šiandie tebebūtų buvęs ten

kankinamas, bet revoliucijai 
kilus pasisekė jam iš ten pa- 
siliuosuoti ir grįžti Jaetuvon 
_  su ta pačia drąsa ir ener
gija kovoti už darbininkų rei
kalus. Drg. Bielinis yra daly
kų žinovas ir šaunus kalbė
tojas, todėl, be abejo, atvy
kus jam dabar į Detroitą, į 
jo prakalbas susirinks gausy
bė žmonių.

Draugijų sąryšis kuriasi.
Vasario 25 d. Lietuvių Ben

drovė svetainėje įvyko pir
mas ^Detroito Lietuvių progre
syvių draugijų delegatų susi
rinkimas, kur tapo padėtas 
pamatas draugijų sąryšiui or
ganizuoti. Išrinkta komisija 
įstatų projektui pagajninti, ku
rį susirinkę draugijų delega
tai galutinai apsvarstys>4r pri
ims/ padarę, jei bus •’ reikalo, 
tam tiKrų pataisų. Tada, gali
ma sz\kyt, draugijų sąryšis pra
dės sa\o gyvenimą ir darbą.

Labai svarbu Detroito lietu
vių draugijbiųs, kurios neser
ga histerinio fanatizmo liga, 
turėti toks sąryšis, kuris ne- 
sikiš į vidujinius draugijų rei
kalus, bet bendrai dirbs nau
dingą visuomenės darbą. Ge
ro pasisekimo!

P, Jurkšietis.

. Racine, Wis.
SLA. 1 O-tas apskritis VVisconsi- 

no valstijoje.

Vasario 25 d. Ručine, Wis., 
Turner Hali salėje, įvyko SLA. 
10-to apskričio parengimas. 
Ruošta bendrai tik trijų kuo
pų Kenoshos 212 kp., Racino 
100 kp. ir So. Mibvaukės 133 
kuopos. <,

Publikos tiek prisirinko, kad 
svetainė pasidarė permaža. 
Daugiausia svečių atvyko iš 
Kenoshos, nevisai mažas būre
lis atvažiavo ir iš So. Mihvau- 
kes, skaitlingai susirinko ir 
vietinių. Trečią vai. po pietų 
pradėta programas. Pirmiausia 
lošta komiškas vienu veiksmo 
dalykėlis “Amerikos sportas;” 
vaidino šie asmens: Pono rolėj 
M. Kasparaitis, Tarno — M. 
Malkus; merginos —- Ona Ši
monytė, vaiko — Milda Moc- 
kytė. Antrą komišką dalykėlį 
‘Dinamito dirbtuve’’ sulošė II.
Mockus ir P. Mack. Abudu su
lošta gerai ir publika turėjo pa 
kankainai juoko. Tarpakčiais 
užbaigus lošimą dvi lietuvaitės 
konOshietės — viena v po
rą sykių skambino pianą, ant
ra, dar visai jauna, gražiai su
dainavo keletą dainelių (gaila 
kad jų vardų neteko sužinoti). 
Pabaigoj programo buvo ^Liu
rbio šokis”, šoko M. Malkus ir 
septynios mergaitės kaipo tė- 
mytojos to gražaus šokio. 
Joms ir dovana buvo skirta 
$5, bet taip atsitiko, dovana 
joms neteko. Programą baigus, 
buvo vakarienė, o paskui tę
sėsi šokiai iki vėlumai.
•V Pelno apskričiui liks $125.- 
90. Tai jau nenoromis džiau
giesi žmogus tokiomis pasek
mėmis, Dabar vėl žiūrint iš 
draugiško atžvilgio, kiek tai 
tvirtų ryšių užmegsta — ne 
vienas susėjo iš netyčių savo 
gimtinio kaimelio jaunystės 
dienų pažįstamą, sveikinos, da
linosi vienas su kitu mintimis. 
Dagi žilagalviai seneliai išsi
judino, šoko ir dainavo kartu 
su jaunimu.

— Meldinietis.

Easton, Pa,
Komunistai su pagalba kuni

go išnaudoja publiką.
r ' 1' o

Vasario 23 dieną iš kažin 
kur atsibastė čia nezaliežnikų 
kunigas Krikščiūnas ir apsisto
jo pas vietos komunistėlį F. 
Trbą. Vasario 25 pasisamdė iš

komunistų svetainę ir laikė 
savo misijas^ Visų pirma pa
garbino komunistus už jo už
laikymą ir priėmimą, o “pas
kui pasiėmęs kepurę piniga
vęs. Susirinko sau $27.60. Ar 
ne gerai?

Komunistai šaukia: “neduo
kite pinigų socialdemokratams, 
neduokit pinigų Lietuvos naš
laičiams šelpti!” Dagi lapelius 
leidžia šmeižimui Uetuvos So
cialdemokratų ir atvykusio 
Amerikon jų atstovo d. K. Bie
linio. Bet. štai tie patys, komu
nistai tam kunigužiui užleid
žia savo svetainę ir deda jam 
pinigus,. Dabar Kaštono vi
suomenė juokiasi iš mūsiškių 
komunistėlių, kad jie atliko 
išpažintį. Kunigužiui klausiant, 
kurie norite, kad butų įkur
ta nepri gulim Inga parapija; pir
mutiniai rankas pakėlė komu
nistų vadai — Urba ir kiti.

Pasakykite dabar, ponai 
Bimbos, Urbai, Klavai ir Ka
liniai, ar tas juodvarnių apaš
talas suvartos tuos pinigus 
darbininkų reikalams? Jus-mo
kate keikti socialistus, Nau
jienas, Keleivį ir jiems prita
riančius, bet ar tas jūsų juod
varnis pasakė nors vieną nau
dingą žodį? Jis tik keikė ap- 
šviestesnius žmones, daktarus, 
etc., kurie netiki jo skleidžia
mais burtais. Jis pasigyrė, ftad 
galįs atleisti visokias nuodė
mės. 2va, jeigu taip, tai F. Vy
turio (Miškinio) išdavikai da
bar atlikę išpažintį pas tą nc- 
zalicžninką galės būt ramus: 
nebegriauš sąžinė ..

Iš šio įvykio Kaštono visuo
menė. dabar pamatė tikrai, kas 
per vieni yra tie komunistai. 
Girdėjau kelis kalbant, kad 
komunistai suardę socialistų 
kuopą ir patys • susmuko — 
taip susmuko, kad net toks 
pabasta nezaliežninkas sutrau
kia daugiau publikos,. negu jų 
ponas Pruscika. Ir .dabar vark- 
šai komunistėliai ginčijas, vie
ni sako, kad Pruseika geres
nis, o kiti —- kad nezaliežnin
kas Krikščiūnas.

— Klausęs.

Michigano vaisiy pelnas 
praeituose metuose

Michigano vien obuolių uždereji- 
mas įkainuojamas daugiau kaip 

dešimts milionų dolerių.
-«> _______

K
Pagąl raportą Verne H. 

Church/\federalinio Michigano 
valst. derliaus statistiko, išduo
tą Lansinge, Michigano vaisiai 
1922 metais davė didelio pelno.

Raporte pasakyta, kad 1922

NORTH 
GERMAN 

LLOYD 
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
\ seredą

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
100 N. La Šalie St, 

Chicago, III.

FREMCH į 9 _ NewYork
piy««outh 

Havre—Paris
Juremiu visa kelionė | Lietu
vį ir iš jos, garlaiviais : 
PARIS ...................... kovo 7
CHICAGO^.................. kovo 8
FRANCE ...............kovo 14
ROUSSILLON knvo 29

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

133 N. Dearborn St.

[ m. medžių vaisiai buvo įkainuo
ta šiaip: už obuolius 10,428,000; 
pyčiai (peaches) $2,160,000; 
vyšnios parodo 88% užderėjimą. 
Vynougės (grupes) parddo di
desnį užderėjimą, 5,800 vagonų 
buvo išsiųsta. Žemuogių užde- 
rejimas priskaitytas trečioje 
vietoje tarp kitų valstijų.

Valstijos cenzas parodo, kad 
yra pasidauginę 230,000 obuo
lių medžių nuo 1919 m.,— tuo 
tarpu grušių medžiai pasidaugi
no 190,000 ir vyšnių medžiai 
175,000. Vynuogės parodo pasi
dauginimo 212,000 nuo 1919 m..

Michigano ūkių parduota per 
1922 m. turėjo vertės $215,000,- 
000, priešais $184,005,000 1921 
meluose, arba 17% daugiau.

Šienas 1I?22 metais bene bu.'i 
geriausiai užderėjęs, Kokuruzų 
(kornų) derlius buvo 66,417,000 
bušelių, vertės $40,680,000.

Visas avižų derlius buvo 49,- 
134,000 bušelių, apskritaizimant 
parduota po 41c už bušelį — 5 
centais daugiau negu 1921 m.

Kviečių derlius viso 14,196,000 
bušelių, sulyginant su 14,480,- 
000 buš. 1921 m.; apskritai kai
na buvo $1.15 prieš $1.04, 1921 
m.

Pupų derlius parodo rinkos 
ir akrų padaugėjimą, jų verte 

' $17,553,000, 60 nuošimčių vi
so krašto derliaus. '

Bulvių 1 žemės valstijoje 5%) 
daugiau už 1921 m. ,ir ji davė 
derliaus 25% daugiau. Ęet bul
vių kaina buvo mąžesnS dviem 
trečdaliais kaip praeitais metais.

Geriausiai ūkininkai Michiga- 
ne gyvena vaisius augindami. 
Vynuogių akras neša nuo $400 
iki $600. žemougių akras — 

nuo $300 iki $500. Kiek neša 
ukras javų? Ūkininkas augin
damas vaisius nereikalauja tu
rėti šimtus akrų, kad padaryti 
sau ir šeimynai gyvenimą, jam 
užtenka nuo 20 iki 40 akrų užso
dintų vaisiniais medžiais ir ji
sai su šeimyna pragyvena ir pi- 
£0 pasidaro. Ūkininkai, kurie 
augina vaisius, turi gerus na-

mus pasistatę su visais patogu
mais, taip kaip mieste. Jų vai
kai lanko augštesnes mokyklas, 
taipgi mokinami puizjkos ir t.t.

Butų malonu, kad javų ūki
ninkai parodytų, kiek jiems ak
ras atneša pinigų.—J. J. B.

I LIETUVA
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

giminių iš Lietuvos.
White Star Line

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

> (Pasaulio didžiausis laivas) 
Olyinpic Apr. 7; Apr. 28; May 19 
Uoineric bal. 14; geg. 5; geg. 26; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
New York-Plymouth-Cherbourg, 

I-Iamburg.
*Mongo)ia kov. 29; *Manchuria kov. 15 

*Naujos 3 klesos kajutos
Minnekahda (3 klesos»............. April 5
Anapus susijungimai ^u Baltijos uost.

Red Star Line
New York Plymouth-Cherbourg- 

Antwerp
Lapland kovo 27 Zeland kovo 22 
Finland kovo 3 Lapland kovo 27

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

Geras maistas. Uždaromi kamba

Ar AfirupMe Savo Sncome Taxos?
iNelaukit paskutines dienos

Tegul Jums prirengia ir patarnauja
J. p .’V A K. K A L A

Taxų žinovas ir auditorius.
S241 Sę. Halsted S'tr. Tel. Boulevzird 5066

Valandos 9 ryte lig 9 vakare, Sercdoj ir ^ėtnyčioje, 
Nedalioj 9 ryte lig 12 pietų, 9 ryte lig 6 vak.

---------------------- ------- • ----- >

RA LT UOS-AM ERIKO?
LINIJA 9Broackzay, Nev’^lork N Y____ . _ ___ ay, . .

KELIONE ILIETUVK
c PER MAMBUP.GĄ.PII

T Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
. / Lietuviai važiuoja į Piliavą 

Aplenkia Ix?nku juostą (karidorių)
7 VISA TREČIA KLESA PADALIN

TA į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
6-šių ir 8-nių LOVŲ

LITŲANIA .......................    Kov. M
ES1ONIA................................ -..... - Kovo 28

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

— LIEPOJ Ų IR MEMEI4 $107.00
į® Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės pr:e vietinių agentu.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE,
14 N. Dearborn St.. Chicago, III.

ŠVEDIJOS Jf
AMERIKOS (3

LINIJA

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

Baigus!
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 
praktika

vusi Penn- 
silvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
orio gim- 
lymG. Duo
ta rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

^-DR. HERZMAN^
—I š R U S Ų O S—

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St. 1

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

• x Dienomis: Canal
J 3110 arba 0375 

Telefonai: j Drexel 95Q
( Boulevard 4136 

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

- Į LIETUVĄ
Greitas pa.sažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

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

Lienhiu
S. S. DRpTTNINGHOLM,

Balandžio 14
S. S. KUNGSHOLM March 31, May 5 

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

Trečios klesos kainos:
/ iki HAMBURGO $103.50, iki
DANZIGO ir PILIAVOS $106.50

1 TTEPOJŲ ir MEMELJ ....... $107.01'
S’u damokėjimu $5.00 taksų

Trečios klesos pasąžieriai turi kabi 
nūs tiktai su 2—4 lovukėm.

Nereikia Švedijos jrjasportcj v««or. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arb: 
Swedish American Line, 70 E. Jacir 
son St., Chicago, 111.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:' 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki

I 5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
-vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Tel. Pullnvan 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

etuvįai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS '
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedčlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

Rezidėncija, 3159 So. Union Avė. 
Tel> YardS '

Telephone Yards 1532

* DR. J. KULIS
Lietuvio Gydytojas if Chirurgas 

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

Telephone Yards 5834

DR.P. G. WIEGNER

10929 S. State St. 
Chicago, III.

M. WAITKIEWICZ
(Baniene)

Akušerka

3113 S'. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. A. MONTVID
lietuvis Gydytojas,,ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

.. t ......... ........

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš I 

ryto ir nuo 7ziki 9 vai. vak. į

3325 So. Halsted St., Chicago, III.I...............   J

Per 15 rr?etų pa-, 
sėkmingo prak
tikavimo turiu 
oatyrimo. Pasek- 
ningąi patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename 
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

at- 
teikiu 

prižiu- 
Duodu 

nvo- 
mergi-

L DA VIDONIS, M.
4643 So. Michigan Avė.

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

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

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

Ak 0.

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 SU C^isago, III.

.>■“* ■■i" .................... .............. ...............

DU, M. T. STRIKOL’IS,
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

Telephone Yards 5032

\ DR.M. STDPNICKI
3107 So. Morgan St.,

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra

DR, C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257
------------------- :--------------

dr. v. i Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residcnce Canal 2118

Telefcnas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatvės 

V*" 1 i    ■—■u n

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedaliomis nuo"9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.
.........  ............. ■! I I J! —

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

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

. M..... . ... «,  I. ........ .. a

Dr. MauricR Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: YaYds 994

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

Iki 1 vai. po pietų.
............  Į — —1

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.
X

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

J

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 I 
Ofiso tel. Ėoulevard 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 pietf 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

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

Optometrtit 
Tel. BOU lerard «4*7 

4MH 8. AubUnd Avė 
47-u>a gat.

J ra. b . I

IMPERFECT IN ORIGINAL
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily N«w» 

Published Daily axc«pt Sunday by 
The LithuAnian New» Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaiti*

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500 
■MMIIIVI >11X1 . , / !

Subscription Rūtos j 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago 

8c per copy.

Entered a« Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act t>f 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1780 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Vfasimokijimo kaina:
ChioafnH — paltu:

, $8.00 
„ 4.$0
.. 2.00 
... 1.50 . 
. .75

_ 3c 
.... 18c
_ 75c

Trina aaineaaams __
Dvirai mėnesiam ____
Vienm mėnesiui ...... ..

Chieagoje per, nešiotojus 
Viena kopija —.......

Savaitei ____________
M fai Miui ________
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje Sukilėlių Vadai Čia pat pada-

■ ai-OTYlhin L-lo-irlr, » inm v, r)
Metama

0 kad Klaipėdos krašte 
toli gražu ne visi žmonės 
džiaugiasi įvykintomis tenai 
atmainomis, tai mes, deja, 
esame patyrę nę tiktai iš 
augščiaus paminėtojo kores
pondento pranešimo. Pir
ma, negu šis pranešimas pa
sirodė, mes gavome progos 
išgirsti kai kurių labai ne-1 
malonių dalykų apie perei
tojo mėnesio įvykius Mažo
joje Lietuvoje.

J Vienas tokių dalykų pasi
darė paties sukilimo eigoje. 
Lietuviai, kaip žinia, į kele
tą dienų užkariavo visą Klai
pėdos kraštą, sutikdami gin
kluotą pasipriešinimą tiktai 
Klaipėdos mieste. Sausio 
15 d. jau ir miestas buvo lie
tuvių rankose po to, kai su
kilėlių būriai nugalėjo ir nu
ginklavo franeuzų įgulą. Bet

spekuliacija ir suota dar tiktai nuo Santar
vės kontrolės. Bet jai dar

laikraščiuose reikės ^8*™^ to paties
biurokratų ir spekuliantų 
jungo, kuri velka “krikščio
niškai susitvarkiusi” Lietu
va. Jeigu šitoje kovoje jai 
nepadės Lietuvos žmonės, tai 
ji gali pulti į Lietuvos prie-

SPEKULIUOJA ŽMONIŲ 
TAMSUMU. A

____ $7.00
_____3.50

Trinu nHneeians _1.75 i
Dviem mSnesdam ___________ 1.25
Vienam mOneriui____________ .75

Lietuvon ir kitur uiaieniuose:
(Atpiginta)

Metanu $8.00
4.00
2.00

Pavojus 
Klaipėdai.

rė stambią klaidą: išsigandę 
prancūzų komisaro grasini
mų, jie sugrąžino franeuzų 
kareiviams ginklus ir davė 
jiems galimybės apsikasti 
tranšėjose.

Šitas lietuvių nusileidimas 
baisiai nupuldė sukilimo ša
lininkų ūpą. Sukilimui sim
patizavo ' daugelis žmonių 
dėlto, kad jie neapkentė 
franeuzų šeimininkavimo 
Klaipėdos krašte. Dabar gi 
jiems ėmė rodytis, kad lietu
viai veikia išvien su francu- 
zais, ir vįsos jų simpatijos 
sukilimui atšalo.

Šis ūpas išsiplėtė ir ant 
dalies kovotojų, atvykusių iš 
Didžiosios Lietuvos j pagel- 
bą klaipėdiečiams. Ne vie
nas jų, kaip mes žinome iš 
tikrų šaltinių, taip pasipikti
no tuo sukilimo vadų žings
niu, kad sugrįžo į Kauną.

Bet buvo ir da rimtesnių 
nemalonumų. Kaip tik lietu
viai paėmė viršų Klaipėdos 
krašte, tuo į ją suburbėjo 
būriai Lietuvos valdininkų ir 
politikierių steigti ‘‘lietuviš
ką tvarką” ir ėmė tenai šei
mininkauti. Šeimininkaut 
gi jie pradėjo tenai tokiu 
pat budu, kokiu jie šeiminin-

Iš Kauno ateina labai ne
ramių žinių. Vieno Chicagos 
laikraščio korespondentas 
praneša, kad
‘ “Lietuvos valdžia yra 

susirupinusi vokiečių dar
bininkų riaušėmis Klaipė
doje.”
Tas pats korespondentas 

sako, kad Kaune esą žinių, 
jogei vokiečiai Rytų Prūsuo
se ginkluojąs! tikslu atsiimti 
Klaipėdą tokiu pat budu, 
kaip lietuviai paėmė ją.

Taigi Klaipėdai, kurią 
Lietuva tik-ką suspėjo lai-i 
mėti, jau grasina pavojai.

Vokiečių ginklavimąsi Ry
tų Prūsuose, pats savaime, 
nebūtų labai baisus daly
kas, jeigu Lietuvos valdžia 
butų patenkinti Klaipėdos įauja “krikščioniškai susi- 
krašto gyventojai. Bet be- j tvarkiusioje” Lietuvoje: tai 
da, kad kartu su žinia apie' yra> Klaipėdos krašte tuo- 
priešingą Lietuvai judėjimą jaus atsirado kanceliarijų 
Rytų Prūsuose ateina prane- kanceliarijos, kur žmonėms 
Šimas apie riaušes pačioje reikia po keletą dienų su- 
Klaipėdoje. gaišti, kol jie atlieka ma-

Jeigu žymi klaipėdiečių' žiausią reikalą; vyriausybė 
dalis kils prieš Lietuvą, tai ėmė kamandos tonu kal- 
atėjusiai iš lauko ginkluotai bėt su gyventojais, 
jiegai gali būt lengva pada-! reikalaut, kad jie, 
ryt perversmą Mažojoje Lie- bedami su valdininku, nusi

imtų kepures; atsirado ky-

ėmė 
kal-

tavoje.

R

šių ėmimas,
kiti gAlai.

Amerikos
buvo daug reklamuota kai
kurie “pasišventę” ir pini
gingi “dėdės iš Amerikos”, 
kurie savo nepaprasta ener
gija ir gausiomis aukomis 
sukėlę klaipėdiečius ir padė
ję jiems pasiliuosuoti nuo 
svetimo jungo. Bet yra žinių, 
kad ne vienas Klaipėdos lie
tuvninkų “liuosuotojas”, 
kartu su savo sėbrais iš Di
džiosios Lietuvos, pirmiau
sia pasiskubino apžiūrėt 
Klaipėdos krašte geresniuo
sius namus ir biznius tikslu 
įsigyti juols prieinamomis 
kainomis, iškeltus augštą 
Amerikos arba Lietuvos .va
liutą į nusmukusias vokiečių 
markes. Klaipėdiečiai dar 
tiktai rengėsi laidot žuvu
sius sukilime kovotojus, o 
jau tie biznieriai vedė susira 
šinėjimą su savo draugais 
Kaune dėl nuosavybių pirki
mo Klaipėdoje. 

* * ■ t '
Suprantama, kad šita go

džios spekuliacijos dvasia 
įžymių Lietuvos “patriotų” 
pusėje negalėjo neatstumti 
daugelio žmonių Klaipėdos 
karste. - Augščiaus gi nuro- 
dytasai biurokratizmas Lie- 
tavos valdininkų, užpludusių 
Klaipėdos kraštą, turėjo! 
skaudžiai užgauti jo gyven- i 
tojus, pripratusius prie ge
resnės tvarkos. Lietuvos 
biurokratai atsinešė į Mažą
ją Lietuvą tuos papročius, 
kurių jie išmoko nuo seno
sios Rusijos činauninkų ar
ba kuriuos jie pasiskolino iš 
Lietuvos klebonijų. Klaipė
diečiams gi tie papročiai yra 
svetimi. Nuo revoliucijos 
laikų ypatingai jie gyveno 
gana laisvai.

Jeigu prie to visko pridė
ti da ir tuos didelius nepato
gumus žmonėms, kurie neiš
vengiamai pasidaro, įvedant 
visame krašte naują pinigų 
valiutą (mes žinome, kaip 
skaudi šita reforma buvo ■ 
pradžioje Didžiosios Lietu
vos gyventojams),—tai t ma
tysime, kad pamato žmonių 
nepasitenkinimui Klaipėdos 
krašte gali būt labai daug.:‘la;,yvavo <lu
Ir mes todėl patariame Ame
rikos lietuviams nemoti ran-

Apžvalga
ĮSTATYMAI IR TEISĖJAI.

Prieš kiek laiko šioje vie
toje, buvo rašyta apie tai, jog 
New Yorko valstijos aukščiau
siojo teisrho teisėjas, Ford, 
griežtai pasmerkė teisėjų pa
skyrimo sistemą. Jis nurodė 
į tą faktą, jog teisėjams su
teikiama perdaug galios, o tai 
sudaro pavojaus Amerikos de
mokratijai. Teisėjai nėra at- 
sakomingi žmonėms ir įstaty
mų aiškinime gali elgtis kaip 
tinkamų Kiekvieną pažanges
nį įstatymą federalinis teisė
jas gali paskelbti nekonstitu- 
cinį esant. Jie taip ir daro. 
Darbo departamento statisti
kos biuras skelbia, jog apie 
300 darbininkams palankių 
įstatymų liko įvairių teisėjų 
paskelbti nekonstitilciniais.

Turint galvoje tą faktą, jog 
kapitalistams priešingi įstaty
mai (vaikų darbo įstatymas) 
taipgi skelbiama nekonstituci- 

Iniais, pigu suprasti, kieno in- 
į teresus ' gina visam 
| paskirtieji teisėjai.

amžiui

Amerikos klerikalinės par
tijos sekretoriatas paskelbė kle
rikalinėje spaudoje tokių ži
nių: girdi, Lietuvos socialis
tai reikalauja priverstinų civi
lių šliubų, ‘ belikybinių moky
klų, atėmimo valstybinių tei
sių bažnyčiai, ctc. Esą katali
kų partija nesutikusi su so
cialistais, ir todėl pastarieji 
atsisakę valstybės dalbą dirb- 
u> /'•

“Tėvynė” tuos provokaci
nius šmeižtus atremia seka
mai:

“Meluoja šitas nepraust- 
burnis sekretoriatas ir ne
rausta. Tiesa, pažangieji St. 
Seimo nariai reikalavo, svar
stant atatinkamą įstatymą, 
kad Lietuvoje butų įvesta 
ir civiliai, šliubai, apart ti
kybinių, kaip ir kiekvieno
je kultūringoje šalyje yra, 
tačiau apie priverstinus ci
vilius šliubus jokios kalbos 
nebuvo ir niekas to nerei
kalavo. Taipgi svarstant Lie
tuvos konstituciją pažan
gieji atstovai reikalavo, kad 
bažnyčia butų atskilta nuo 
valstybės ir mokykla nuo 
bažnyčios ir kad bažnyčių 
globon nebūtų pavesta tiek 
daug žemės, vienok tas ne
reiškia, kad jau buvo pasi
kėsinta ant ‘krikščipniškų 
žymių konstitucijoje’. Kiek
vienas demokratingas ir pa
žangus žmogus šituos prin
cipus pripažįsta, 
šituos principus 
praktikuoja nuo 
susikūrimo kaipo
soma valstybė, ir todėl Ame
rikoje šiandien gyvenimas 
yra šimtą kartų šviesesnis, 
laisvesnis, tvarkingesnis ir 
laimingesnis, negu Lietuvo
je bus Už šinito metų, jei 
ją ligi tol valdys juodojo 
klerikalizmo apaštalai.”

O dėl nesušitarimo sudary- 
valdžią “Tėvynė” rašo: ♦

“Nesusitarimas įvyko dėl
to, kad klerikalai laužo kon
stituciją ir įstatymus, kad 
jie reikalavo pasižadėjimo iš 
anksto, kad pažangiosios 
partijos nekritikuotų ir ne
reikštų nepasitikėjimo nau
jai sudarytam miništerių ka
binetui, kurio priešakyje bu
vo statomas kun Krupavi
čius, kaipo ministeris pirmi
ninkas, nežiūrint kokiais 

arbais kabinetas nepasižy
mėtų. Žinoma, pažangieji 
žmonės negali toleruoti kon
stitucijos ir įstatymų laužy
mo ir negalėjo sulikti pa
statyt miništerių kabinetą 
aukščiau viso krašto atsto
vybės — Seimo, kurio kad

žangieji žmonės ant to su
tikti negalėjo ir todėl 
tarimas neįvyko.”
Skaitant klerikalinius 

rančius kyla klausimas: kokiai 
publikai visos tos jų nesąmo
nes rašoma? Sakoma, kad Na
poleono laikais netoli Pary
žiaus gyvenęs vienas kaimie
tis, kuris nieko nežinojęs apie 
Napoleono vodaiihts karus. 

Matoma, ir krikščionių parti
jai priklauso nemažai tokių 
žmonių, kurie, gyvendami A- 
merikoje, nežino, kad čia baž
nyčia yra atskirta nuo valsty
bes ir kad civiliniai ši i ubai 
jau nuo senai įvesti. Juk ir 
krislelį nuovokos turintys žmo
nės nekreiptų mažiausios do
mės į klerikalų demagogų šu
kavimus apie tikėjimo ir baž
nyčios griovimą, nes jie žino
tų, kad civiliniai šliubai ir 
bažnyčios nuo valstybės atsky
rimas yra tik kultūringos tau
tos atributai.

susi-

laik-- < .

Skaitytojo Halsai
r< ...... «

[IZf iiretk-itaa Mamc skprtufa 
nuomones Redakcija neatsakomi 
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Lenkų apetitas.
Renegatas dr. Zajončkovski, 

paeinąs iš neutralūs zonos, at
stovas Lenkijos seime, patiekė 
Tautų Lygai “memorijalą”,

KRIKŠČIONIŠKA 
MATEMATIKA.

t <_i

“Dąrbininkas” ijįšo: .
‘‘Chicagos visokios rųšics 

bedieviai rengė bendrų vie
ną pramogą neva paminė
ti Lietuvos nepriklausomy
bes paakeUdmo sukaktuves. 
Bet surengė partinį milin
gą, kur ^žmonių buvo apie 
6Q0. Jie rinko aukas Lietu
vos Profesinei Mokytojų Są
jungai, kad ji galėtų veikti 
Klaipėdos krašte. Dabar pa
sirodo kuri srovė ką gali ir 
ką veikia.”

o Tuoj ant rytojaus po^sip- 
vaikščiojimo “Naujienose” bu 
vo paskelbta, jog įžangomis su
rinkta $210.75. Kadangi įžan^ 
gos buvo imama 25 centai as 
fiieniiui, tat išeina, kad viei 
tik įžangą užsimokėjusių žmo
nių dalyvavo 813. O be to, juk

Pagaliau, 
Amerika 

pat savo 
nepriklau-

čiai,
Mcišogala 

kuriame nustatė, koki valsčiai Trakai 
ar kaimai turi būti priskir
ti Lenkijai, o kurie Lietuvai, 
ką Tautų Lyga ir patvirtino 
— davė Lenkijai ko anoji lik
tai norėjo, o Lietuvai tiktai

Punską, mainais ant Vištyčio.
Lenkai labai nori nustumti 

sieną kotoliausia šiaurėn nuo 
geležinkelio tarp Vilniaus ir 
Daugpilio, ir vakaruosna tar|> 
Vilniaus ir Gardifio. Pagal Za- 
jončkovskio planą, pradedant 
nuo Latvijos sienos, siena tu
rėtų eiti iki šiaurinio galo eže
ro Smėlynė, ir' paskui rytu pa
kraščiu iki kaimo Tomaškių, 
pankui per kaimus Juodbarz- 
džių, Kazmkiškių, Rastajiciš- 
kių ir Galniciškių pro šiauri
nį galą ežero Smalvos iki šiau
rinio galo ežero Dūkšto, pas
kui pro miestą (Dukslus pa
liekant lenkams) Iki Alejunų, 
paskui per Kairiškius, Griko- 
rėlius, Varžiniškius, vakarų- 
Jink nuo Varda'kiemio iki Mei
lūnų dvaro, paskui per Kazo
kinę iki upės Žvagiuos ir eže
ro Dringio .per Vaičiūnus tie
sia linija ant Puzeniškių ir An- 
talksnės (Puzeniškiai ir An- 
talksnė Lietuvos pusėje). Nuo 
Linkmenų per Antaledžius, 
Paluknį, palivarką Budrius, 
Pilekalnių kaima ir Pakeročių 
(vis lenkų . -pusėje), Parošiai 

su Lokajai/ (lietuvių pusėje) 
ilęi kąimb JakinČių, Varėnos 
valsčiuje, ir per Kamionka — 
Moskavėlę iki upės įMerkio,“ ir 
paskiaus Merkio ių>e iki Ne
muno, ir Prūsų sienos pagal 
Suvalkų sutartį.

Joniškis, Pabradys, Gedrai- 
Širvi'ntai, Musnykai ir

— lenkams. Vievis, 
Sumeliškės, Rudziš- 

Onuškis ir Valkeninkai
nes čia perei-

r
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kiai, 
taipgi lenkams, 
na Vilniaus — 
kelio linija.

Taigi Tautų 
no lenkų apetitą, vėl a t rėžiau t 1 
naują dalį Lietuvos kūno. Ir 
šitas atrėžimas jau kartojamas 
Septintu Kartu.

Todėl visi lietuviai tvirtai 
pasižadėkime nepasiduoti toles
nei kruvinai oi>eracijai ir va-. 
rykime laukan visus lenkus iš 
savo žemes, atsimindami pra-

;

sprendį, ant ko Lietuvos at
stovas Sidzikauskas nesutiko 
ir apleido Tautų Lygos posė
dį. Ir kaip Lietuvos atstovas 
galėjo sutikti, matydamas da
linimą Lietuvos žmonių — ati
davimą Lenkijos verguvei?

Ką lietuviai iškentėjo ir ken
čia nu6 “įprietėlių” lenkų vi
soje zonoje ir už zonos len
kų pusėje, tai galima tomus 
prirašyti. Gaila, kad toji visa 
lenkų “geradėjyste” nėra išlei
sta anglų kalboje, iš ko svie
tas matytų labai “civilizuotą” 
lenkų elgimąsi — lygų vokie
čių elgimuisi ir dar žiaures
nį. Priegtam visą lenkų “prie
lankumą” lietuviams, kaipo at
gyjančiai tautai, mes gerai ži
nome nuo pradžios musų pa
budimo, nuo užtekėjimo AUSZ- 
ROS 50 metų atgal.

Lietuva jokiu budu negali 
sutikti su lenkų apetitu nei 
Tautų Lygos padalinimu, nes 
Tautų Lyga lenkams duoda vi
sa, ko tiktai lenkai užsimano. 
(Lli'etuviaji gyvena neutrali nėjo 
zonoje ir toli už zonos dar, 
kuriuos lenkai “civilizuoja” 
apiplėšdami iš visko, kankin
dami ir žudydami. Lietuviai 
negali leisti kapoti savo hu
ną dadimis, kurios lenkai už-

■ J
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rai, rengimo komiteto nariai, 
kurie įžangos, nemokėjo. Tai
gi pažangiosios visuomenės ap- 

ka į tą žinią apie riaušesj vaikščiojime viso dalyvavo 
Klaipėdoje, kaipo į paprastą daugiau® kaip 1,000 žmonių, 
laikraštinę sensaciją, bet^a- ° ,niev.?()9‘ Nejaugi tarp tų 

krikščioniškų Dievo dovanotų 
galvų nesiranda nė vieno žmo
gaus, kuris pažinių pirmuo-

galvoti apie ją labai rimtai.
Klaipėda yra laimėta, bet 

jos ateitis dar nėra užtikrin- ZhiT’ketu’ris aritmetikos ' veiks- 
ta. Kolkas ji tapo paliuo- mus? ,

‘ \ ’ C ..."
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stybės reikalams politikai 
niekas negalėtų ką nors sa
kyti. Tokių taisyklių nei 
vienoje pasaulio valstybėje simano. Lenkai kartą buvo už-

nėra, todėl ir Lietuvos pa- simanę, “sugrąžinti

/ Vi

Laisvi mirsime, bet never
gausime.

Mes, amerikiečiai, galime ly
giai kovoti priešais lenkus ir 
francus prisidėdami su ^10 ir 
$100 ginklams, kuriais musų 
broliai apsišarvoję lengvai ap
sidirbs su visokiais užpuoli
kais, kaip apsidirbo Klaipėdo
je-

Ir musų priedermė yra šelp
ti savo brolius iki išvarant 
lenkus iš Vilniaus ir Gardino’*- 
žemių.

Vis// aukokime vienos die
nos Jždarbį, iš ko susidės ke
li milijonai dolerių, kas mums 
bus I visai nejaučiama. Musų 
broliai Lietuvoje aukoja vis
ką visokį turtą, sveikatą 
ir gyvastį. Padėkime jiems, ir 
tai greitai.1. Nes kas greitai 
duoda, dusyk tiek duoda.

P. Mikolainis.
Lietuvai 53 lludson Avė., B’klyn, N. Y. 
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RAULAS KEMEKLIS niaus ūžesy pagavo naują balsą. Skambi- Ino j./ain'cio v-iioiju vioiį •>* j • -
didesnis, Wsas svieto puses vienus ir tuos pačius žo-

Pameilach, Tautiečiai!
Arba liūdesio valanda.

(Tęsinys)

Tai buvo paprasta Vibiiaus šneka.
Sugriaudintomis akimis apsupau vi

są miestą su jo bokštais ir fabrikų kurni- 
naiSj kalnais ir kalneliais, su visais jo gy
ventojais, — lenkais, lietuviais, žydais, gu
dais ir kitokiais, -— apgobiau juos visus be 
tikybos ir lyties skirtumo ir aiškiai paju
tau, kad tarp manęs, Raulo, ir to suerzin
to žmonių skruzdyno esama gyvų, kad ir 
nematomų gijų. Jutau, kad žiaurus atsiti
kimai nori jas patraukti, ir Kemekliui su
sopo širdis. /

Sudieu, mielas Vilniau!
Gilios išminties žmonės sako, Kad ne . panovvie” langsam... 

vienas geras širdies krustelėjimas nepalie
ka pasauly be garso. Ir aš dabar jiems ti
kiu. Nespėjau susigriaudinęs nosies nusi
šluostyti, o jau mano ausis paprastam Viil-

no šv. Mikalojaus varpai, vienas 
kitas mažesnis. Įsiklausiau ir aiškiai iš
girdau juos šaukiant: Kemekli, palauk... 
Kemekli, palauk... Kemekli, palauk...

Mane tie garsai kai už rankos patrau
kė. Viešpatie, tariau, neduok iškrikti iš 
teisingo kelio. Ret vos spėjo išsižioti šv. 
Mikalojus, kaip tuoj aus įsimaišė šv. Ste
ponas, ir matomai man taikindamas, plo
nu, bent kiek užkimusiu balsu Įderino: 
ucickaj do chaty, ueiekaj do chaty...

Šv. Mikalojus dar mėgino atsikirsti, 
bet šv. Steponui pagalbon tuoj prišoko šv. 
Katrina, skardžiai ar tankiai kaip moteriš
kė mušdama: poganinie, poganinie, poga- 
ninie... Supratau, kad šv. Katrina jąit ki
bo tiesiai į šv. Mikalojų.

Visų taikiausia Vilniaus šventųjų šv. 
Bernardinas, Vokietis iš gimimo, ndškęs- 
damas taip pat atsiliepė ir ūme raminan
čiu balsu šaukti savo kaimynus: langsam, 

. langsam, pano)\vie,
langsam...

Kuonei pasidarė jau nemažas enni- 
deris, šuktelėjo iš Lizdeikos bokšto ir šv. 
Stanislovas. Jo minkštas, jautrus, sidabri

» s...
nis balsais viršijo visų kitų ir lekino į vi- zimieras vis neužsileido, į .visus lenkų ibal-«ggautas kartodavau pat 

sus iš reto, bet atkariai ir prisidurdamas^ineilach.
da- kartojo savąjį “panieilach,” ir kuomet 
da- anie drebėjo iš supykimo, jis matomai lik

tyčiojos ir juokėsi.
Prikando savo 

liovėsi leilaliijus šv. 
vo širdingas basas, 
traus atsikirtinio, aptilo ir ore ištiko,

džius: Nie damy Vilna poganom, nie 
my... Nie damy Vilna poganom, nie 
my...

Nutirpau ir nusiminiau. Buvau tikras, 
kad prieš katedros varpą nedrįs atsiliepti 
nė vienas. Bet apsirikau. Netikėtai ne tik 
man, bet ir visam Vilniui, iš paties žydy- 
no, iš tos vietos, kur dabar kilo didžiausis šv. Kazimieras vis da ryškiai kartojo nu- 
Iz'laelio sūnų erzinimas, pasigirdo dar vie- triūsiems savąjį “pamcilach”, kaip moly
nas. Tartum pasityčiodamas iš visų, o tojas išsišokusiem ir sudraustiem vaikam.

Susivei’čiau visas ir vėl pasijutau 
stiprus ir tikras ateities. Tegu Vilniaus 
ginčas bus dangų pasiekęs ir sukiršinęs 
Dievo šventuosius. Tegu lenkai turi tarp 
jų tokių užtarytojų, kaip šv. Stanislovas, 
žinomas klerikalas ir surūgęs endokas. Ži
nojau, kad jam Į)agalbon eis šventieji fran- 
euzai. Bet jei šv. Kazimieras visiem jiem 
teturi 
musų 
Dievo

Neėjau, bet skridau 
tartum kas mano kojas 
tik kai greita koja už'kliiulavo už akmenu
ko ir knaptelėdavau, visas džiaugsmo pa-

ypač iš šv. Stanislovo, tas balsas, bent kiek 
sugniužęs, bet kietas ir drąsus, šaukė vi
siem: Pameilach, pameilach, pameilach...

Netekau žado. Iš kur itas krikščioniš
kas žydas, nepaprastas, bet kartu toks ar
timus, pažįstamas, mielas?...

Dar įsiklausiau, įsižiūrėjau ir urnai 
pasijutau, kaip šiltos šviesos perkoštas. 
Jurguteliau! taigi šv. Kazimiera®, caro iš
guitas'iš savo namų, bet atsigriebę® prie 
vokiečių ir dabar taip laiku atsiliepęs.

Vis klausiau, Vis aukštyn stiepiaus 
pačiom pirštų viršūnėm, tartum norėda
mas skristi nuo šeškinės kalno atgal, kad 
padėčiau tam mielam drąsuoliui. O šv. Ka-

sau: Kaulai, pa-*
■ !'wa •f
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liežuvį šv. Steponas; 
Katrina; šv. Stanislo- 
nobepakeldamas to aš- 

o

dalykai dar nėra 
valia.

“paineilach”, tai 
taip blogi. Dar

savo Paraistei), 
vėju painuM Ir

♦

Dabar aš, Rautas Kemcklis, šiuriu j 
prabudus jau laikus ištolo ir aprimęs, sa- 
kyčiau, kaip iš to šeškinės kalno ir viską 
ytin aiškiai'matau. Matau taip pat, kad į 
busimąjį musų kovą dėl Vilniaus dėsis ne 
tik žemės, bet ir dangaus galybės. Kiek
vienas geras patriotas ne tik privalo apie 
lai žinoti, bet išanksto tinkamai atlikti sa
vo pareigas. Tat norėčiau patarti visiem 
liepi, kurių karštos maldos dar gali pa
siekti šventųjų ausį: melkskitės, ‘vyrai, 
moterys. Melskitės visų pirma jus, krikš
čionys denic'Mnatai ir Darbo Federacija. 
Tik melskitės, atsargiai pasirinkdami už
tarytojus, nes žinokit: netikusioji ausin pa
tekusi jūsų slapčiausi mintis ir troškimai 
jau tą pačią dieną bus žinomi Paryžiui ir 
Varšuvai ir sąmoningai bus išnaudoti bran
giai musų tėvynei žlugdyti. Tat ir tuo atsitik 
kimu, anot šv. 'Kazimiero, sakyčiau: 
mcilach, tautiečiai, pameilach!

(GALAS)
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Naujienų Atstovo Gryžimas Ame 
fikon su 36|Keleiviais

Žemės Reforma
Lietuvoje

. Mm ii* ■» iii'm ■ i»' ■»i

Atlikęs pasekmingą kelionę 
su Naujienų ekskursiją Lietu
von, Naujienų atstovas Anta
nas Rypkevičia jau sugrįžo 
Chicagon kartu su 36 pasa- 
žieriais, kuriuos pasekmingai 
atlydėjo iš Lietuvos iki Ame
rikos ir išsaugojo nuo viso
kių “trobelių”, žabangų ir kliū
čių.

A. Rypkevičius Lietuvoje 
ištyrė geriausius budus kaip 

apgalėti visokias keleiviams 
statomas kliūtis, ir atvažiavo 
čia, galima sakyti, pilnas vi
sokiausių kytrumų.

Tų kytrumų jis be abejo 
neatsisakys pamokinti visus 
keleivius, kurie kada-nors tik 
važiuos per Naujienas iš Lie
tuvos Amerikon ar iš Ameri- 

‘kos Lietuvon. .
I fApie savo kelionę iš> Lietu-1 

vos Amerikon A. Rypkevičia 
papasakojo sekamus didžiai 
žingeidžius dalykus: —

Per Vokietiją iki Bremeno rei
kėjo mainytis traukinį Berlyne 
ir Honoveryj. Atvykus Bre- 
menan, nežiūrint kad jau buvo 
9:30 v. <vak., pasitiko mus lai
vų kompanijos atstovas, nuvedė 
į tam tikrą namą, davė vakarie
nę ir nakvynę; kutie gorėjo pa
sisamdyti atskirą viei 
kas nedraudė. , ,
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Daug jau buvo rašyta apie 
tvarkymą žemės reformoj 
Lietuvoješ bet vykdymas tos 
reformos iki šio laiko dar 

I nebuvo aiškus lietuviams 
| amerikiečiams. Dabar jau 
galutinai yra sutvarkytas ir 
vykddfrias žemės reformos 
klausymas einant valstybės 
įstatymais. Visi Lietuvos 
dvarai yra paimti į Lietuvos 
valdžios rankas, paliekant 
dvarų savininkams tik 80 
akrų žemės. Visa dvarų že
mę toliau nuo dvarų centrų, 
kur visai nebuvo trobesių ar-

Jau Galit Atsikviesti 
Savo Gimines

iš Lietuvos

JUS
Yra Jums brangesnės ui .viską. Neapleis

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

DR. SERNEK, ŠEKNA8
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)

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

NedėlBmk nuo 10 iki 1. Tel. Yards 0682

20 metų prityrimo
Akinių pritaisymo mene

Keleivių aprūpinimas Lietuvoj.
Atlikęs Lietuvoj pavestą man 

užduotį, vasario 1 dieną aplei
dau Kauną. Turėdamas 'laiva
kortę United States linija, turė
jau važiuot į Bremeną. Laivas 
“America” plaukė iš Bremeno 
7 dieną vasario, bet kadangi aš 
pradėjau savo kelionę iš Lietu
vos, o Lietuva priklauso prie tų 
šalių, kurių gyventojaf privalo 
išbūti uoste 5 dienas dėl dezin
fekcijos, tat ir aš su 36 savo ke
leiviais išsirengėm kelionėn sep
tyniom dienom ankščiaus.

United States laivų liniją vi
soje Lietuvoje atstovauja žino
mas ęx-amerikietis Kastantas 
Norkus. Tai yra vienintelė tos 
rųšies įstaiga grynai lietuviška. 
Kaune randasi rodos šešiolika 
laivakorčių kontorų, bet dauge
lyje iš jų negalima lietuviškai 
susikalbėti, o kaikurios jų laiko 
po yieną ar du darbininkus lie- 

* tuviškai kalbančius. Man po ka
ro pasitaiko jau antrą kartą ke
liauti Lietuvon ir atgal ir vis 
kita linija, kad galėčiau patirti 
kiekvienos jų geras ir blogas 
puses ir reikalui prisėjus duoti 
patarimų savo tautiečiams. Už
ėjęs Kaune į Kastanto Norkaus 
ofisą jautiesi kaip Amerikos į- 
staigoj: greitas patarnavimas, 
mandagus apsėjimas su kelei
viais. Visi tarnautojai yra lie
tuviai, daugelis jų grįžę ameri
kiečiai, tat reikalui esant kokius 
nors dokumentus padaryti anglų 
kalboj neatsisako patarnauti. 
Vasario 1 dieną musų transpor
tą, apart keleivių giminių paly
dėjo ir Kastantas Norkus su kei
kūnais savo tarnautojais. Pri
ėmė musų bagažus, užtikrinda
mas saugumą iki New Yorįo, 
taip, kad nė vienam nereikėjo 
rūpintis nei per muitines, nei 
mainanties traukiniui. Trans
portą ligi Bremeno lydėjo vienas 
Norkaus tarnautojų P. šneide- 
raitis, matyt gerai patyręs tame 
darbe. Kauno stotyje lau^e 
mus iš anksto prirengti specia
liai mums vagonai, taip kad ne
reikėjo pasažieriams 
maišytis su kitais 
Pervažiavus Lietuvos 
Sneideraičio rūpesčiu
buvo paruošta specialiai vago
nai, kur galėjome susėsti be jo
kio vargo ir grudimosi; ir tik 
mums susėdus, jeigu radosi dar 
liuesų vietų, leista Vokietifos 
keleivius. /

čia reikia pažymėti, kad esant 
stokai Vokietijoj anglių, dėl 
Prancūzų okupacijos, traukinių 
vaikščiojimas sumažintas pu
riau normos, o keliaujančių la- 
bhr-4aug. Tat susigrūdimas di
džiausias ir didelei daliai kelei
vių tenka stovėti susigrudu? 
taip, kaip pa>v. Chicagoj iŠ ryto 

gatvekariiiose. ’Bet mes visur 
radome tuščią vagoną, net ran
kiniai bagažai nereikėjo nešti 
su savim, visur P. Šneideraičio 
pasamdyti tarnautojai pernešė 
iš traukinio į traukinį.

grūstis ir 
keleiviais, 
sieną, P. 

irgi visur

Užlaikymas pasažierių Bre
mene. A

Ant rytojaus, atlikus reikalin
gą registraciją, nuvedė visus 
prie gydytojo, čionai davė vi
siems trečios klesos keleiviams 
maudynę dykai (antra kl. tu
rėjo užsimokėti po 7hc.) ir pas|^& su prastesniais mediniais 
kuriuos rado nešvarių baltinių, 
tų drabužius gėjai pašutino. Iš 
čionai visus vede į laivų komp. 
viešbutį vadinamą • Columbus 
Hotel. Sti talpi no po 2—4 kam
bariuose. Viešbutis kaip dėl 3- 
čios klesos kaleivių yra gana 
švarus ir valgis geras. čionai 
išbūva keleiviai 5 dienas, gauda
mi viską dykai, tik jeigu kam
!le dėl laivų kompanijos I domės lietuvių amerikiečių 
tenka būti ilgiaus, tad reikia , .
mokėti $5 per mėnesį. Rado-1

Sunkumai Apgalėti!
Rūpesčiai Prašalinti!

trobėsiais, jau yra išdalinta 
bežemiams tarnavusiems 
Lietuvos kariuomenėj, pali
ko tik patys dvarų branduo
liai, su geriausiais trobe
siais. Dabar tie. visi dvarai 
yra pardavinėjami Lietuvos 
valdžios už prieinama kaina. 
Todėl šiuo noiriu atkreipti

mokėti $5 per mėnesį. B^io. | kurie norite gryžti j savo tė- 
me dimg keleivių jau po keletu | vyrl£, nepraleiskite šitos pro- 

gos, nes jums kaip amerikie
čiams, kurie daug gelbite 
Lietuva savo gausiomis au
komis, Lietuvos valdžia su
teikia pirminybę prie šitos 
progos. Nupirkti jums ukius 
jus galite įgalioti savo gimf- 
nes ar pažystamus.

Žęmės pirkimo reikale, pa- 
darime ingaliojimų ir gavi
me informacijų iš Lietuvos 
bankų jums patarnaus Nau
jienų Teisių Skyrius, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, III.

mėnesių čionai gyvenant. Vieni 
gydosi, kiti laukia kokių nors 
dokumentų is Amerikos, dar ki
ti tyčia atvažiavę čia kad praleis
ti laiką iki liepos mėnesiui, ka
da atsidarys nauja kvota. Vieni, 
kad čia gyvenimas gana pigus, 
o kiti — kad liepos mėnesį tu
rės 18 m. amžiaus ir tokių Lie
tuvos valdžia nebeišleistų. žino
ma, tokių gudruolių atsiranda 
daugiausiai žydelių.

Pigus pragyvenimas 
Bremene.

Kadangi turėjome keturias 
dienas liuoso laiko, tai stengiau
si susipažinti su miestu ir ap
lamai su vokiečių gyvenimu. 
Įdomu, kad vaikščiojant gatvė
mis matai visur ant durių para
šus: “Prancūzams ir Belgams 
įėjimas uždrausta” — krautu
vėse, teatruose, restoranuose ir 
aplamai visose įstaigose, taip 
kad atvažiavęs franeuzas ar 
belgas rodos turėtų kūno ir dva
sios badu mirti. Ir ištiktųjų 
man pasitaikė matyti, kaip iš 
vienos valgyklos franeuzą išme
tė gatvėn, 
už žiaurų 
okupuotose

Skaitant

Tai daroma kerštui 
elgimąsi franeuzų 
Vokietijos dalyse.
Amerikos pinigais

gyvenimas čia gana pigus. Tuo 
laiku už vieną dolerį davė 41,- 
000 markių, o už pietus reikėjo 
mokėti 4000 markių. Kamba
rys viešbuty su pusryčiais — 
3000 markių, 

t
Vasario 6 dieną, peržiurėjus 

Amerikos gydytojui, važiavome 
dvi vaiandi traukiniu į Breme
no priemiestį — Bremerhaveną, 
ir perėję per- vokiečių muitinę 
sėdome į laivą “America”, kuris 
vasario 7 dieną, 2 vai. ryto leido
si kelionėn. (

t Ant jurų ištiko audros.
Ant laivo kaip antros taip ir 

trečios klesos patarnavimas la
bai mandagus, valgis geras, 
kambariai švarus, po 2—4 love
les. Keleiviai labai patenkinti 
labiausiai tuom, kad nereikė 
mainytis iki New Yorko. Šis 
laivas paprastai pereina jūres 
per 8—9 dienas, bet šį kartą oras 
buvo labai blogas, per 4 dienas 
turėjome didelių audrų, vėjas 
putė 60 mylių vai. priešais, tat 
teko važiuoti 11 dienų. Bet di
delio nuovargio nebuvo, nes silp
nesnį ie j i pradžioje pasirgę 2—3 
dienas, paskui Jautėsi gana ge- 
rai. Kelionėj per jūres, kon- 

certų, kurie būdavo kasdieną, 
tapo surengtas vienas maskų 
balius ir vienas ypatingai tur
tingas koncertas. Programą iš
pildė patys keliaujantieji pasa- 
žieriai artistai.—A. Rypkevičia.

Shanks’ Music Store

Pasiūlo 15 dienų Cash išpardavimą ži
nomų Widdicomb Fonografų nužemin

ta kaina nuo 30 iki 50 nuošimčių, 
štai yra 4 geriausios vertes.

Medelis No. 6.
Didumas 48x22x24, raudono medžio 

arba riešutinio. Su albumu ir automa
tišku sustabdymu. Didelis ir stiprus 
motoras. Paprasta kaina $225, dabar 
už $145. \

Modelis No. 12.
Console arba stalo styliaus. Didu

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

Modelis No. 5.
Didumas 47x22x23. Raudono arba 

riešutinio medžio. Su albumu ir au
tomatišku sustabdymu. Didelis ir 
stiprus motoras. Paprasta kaina $115, 
dabar už $75. .

Modelis No. 10. ■ <
Didumas 45x21x22. Raudono, gel

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

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

Shanks’ Music Store 
3527 So. Halsted St.

Chicago, III.
Atdaras kiekvieną vakarą. Orderiai 

iš kitų, miestų tuojau yra išpildomi, 
Mes užmokame persiuntimo lėšas j Su
vienytas Valstijas ir Kanadą. -

NAUJIENOS jau pratiesė tielsu kelią iš Lie
tuvos Amerikon Jūsų giminėms ir pažįsta
miems. Jeigu negalėjot iki šiol atsikviest 

Tavo giminiu iš Lietuvos, tai dabar galėsite jau 
be sunkenybių ir dideliu rupefečiŲ.

Naujienų atstovas Antanas Ripkevičius, iš
buvęs Lietuvoje porą mėnesiu, ten taip paseki W ... . • r.
mingai sutaisė dalykus, kad dabar per Naujie
nas, galima sakyti, galės atvažiuoti Amerikon 
kiekvienas, kurį tik Naujienos apsiims atgaben
ti iš Lietuvos.

Važiuojančiam iš Lietuvos žmogui Naujie- 
nos per savo atstovus ar ingaliotihius parūpins 
visą, kas tik reikia, ir prašalins visas kliūtis, ku
riu pats žmogus negalėtu prašalinti, ir tokiu bu- 
du kiekvienai sučėdys daugybę pinigu, kuriuos 
iki šiol reikėdavo be reikalo išleisti.

* f ' r 5 ■ *

Už nedidelę mokesti virš laivakortės kainos 
ir geležinkelio tikėto, Naujienos aprūpins, kiek-, 
vieną žingsnį keliaujančiam žmogui nuo išsiė- 
mimo pasporto iki atvažiavimo Chicagon ar ki
tan kurin Amerikos miestan. Keliaujančiam 
žmogui bus veltui išimtas Kaune pasportas, kas r
sučėdys jam daug klapato ir bėgiojimo nuo Kai- 
fošiaus prie Ainošiaus, bus gauta Amerikos vi
za, Vokietijos viza, daktaro apžiūrėjimas, kvotos 
numeris arba leidimas išvažiuoti, btis užmokėti 
Lietuvos karės taksai, bus duota nakvynė Kau- 
ne, bus pervežtas ir prižiūrėtas pagažas, taipgi 
apdraustas ir ajisaugotas nuo kratp, ant galo 
išvažiuojant iš Lietuvos bus duotas palydovas, 
kurs palydės važiuojantį iki laivo ir pridabos, 
kad važiuojantis nebūtu be reikalo sulaikytas ir 
kadTikrai išplauktu Amerikon. Jeigu atvažia
vus Amerikon, pasidarytu kokiu klinčių ant Ellis 
Island, tai ir čia Naujienos pagelbės pergalėti 
kliūtis. /

Vienatinis geriausias būdas atsikviesti savo 
gimines iš Lietuvds į Amerką — dabar yra per 
Naujienas ir Naujienų sutvarkytą keliautoju ap
rūpinimą ir apsaugą.

‘ -J- -MM!*   • ' ■

Jeigu turite kokių sunkumu su giminių at- 
sikvietimu is Lietuvos, tuojaus kreipjutes į Nau
jienas — čia jys/gausite tinkamą pagelbą kožna- 
me atsitikime. Z7

Paveskite savo rūpesčius apie giminių atsi- 
kvietimą Naujienoms. ' ♦

Dabar jau galite drąsiai’kviestis savo gimi
nes iš Lietuvos. Nes sunkumai tapo apgalėti ir 
rūpesčiai bus prašalinti.

KVIESKITĖS SAVO GIMINES IŠ LIETU
VOS PER NAUJIENAS.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO,

LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

Simptomai pareiškiu 
akių ligas 

Ai* jums skauda galvų? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta? 
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius tai

kus?
Ar atmintis po truput} mažėją? 
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
Ar yra balta dėmi ant vokų?
Ar turit kataraktą? 
Ar turit žvairas akis?

JOHN J. SMĖTANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių speęialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos .skaudėjimo, t 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis- 
mo, skaudamą akių, karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
daidas. Specialė alyda atkreipiamų 
| mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Nc{į. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevąrd 7589

Dr. Natalija Žukauskas
Naprapalh

Gydau bp-.operacijų ir be gyduolių 
visokias 'staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialiste mo
teriškų ir merginų ligų.

•943 W. 33rd Place
Tek Blvd. 0813. Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

. ................................................i,, i .i .1.11 ■■■■■<

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir joniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin) 
susišlapinimą, dusulį Ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai. /
2159 W. 21 St., kampara Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Valandos: 1:00 iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. m.

/"■... " 11 " " " \
Telefonas Yards 0392

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

Dr. Felix A. Manelis3
NAPRAPATHAS

Diagnoza pagal sutarimą 
3247 Emerald Avė., Chicago. III.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo

Privatinių

Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu 
dymų .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St. 

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

Priėmimo/kambarys 500, 
Chicago; III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. nanedj*lyj( 
Seredoj ir Subatoj vakaiaia/6-8 v. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Pirtis ir Vonios
Virtim remontuota prie naujos vai- 

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

SHAPIRO BJIOS. Savininkai.

<1
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DRAUGAI PATEMIJO
PASITAISYMU

l ------- -—-------- I

: Lietuvos žydai apie 
Klaipėdą

Puikus rezultatai nuo Ly- 
dia E. Pinkham’s Vegitable 
Compound.

Beloit, Wis. — “Mano moteriški ne
smagumai pasidarė nuo persidirbimo.

HIIIIIIIIIIIIIIII | Aš dirbau krautu- 
įįllUya^yill vese ir aš turėjau 

sunkesnį (lai 
bą negu mano svei- 
kata daleido. Ir 

—-.-S ™ turėjau stovėti ant 
|R| kojų visą laiką.

nfcagL. iĮl|| Galų gale aš turė- 
jau apleidi ta <ląr* 

J*ii' visai ir pasilik-
g f/- ■ ti namie. Medici- 

' i nos daktarai nesu-
B O1 W A| teikė daug paleng

vinimo ir mano motina privertė ma
ne vartoti Lydia E. Pinknam’s Vege- 
table Compound. Aš išvartojau porą 
butelių ir maniau, kad man nepagel
bėjo tiek kiek aš tikėjau, aš pamečiau 
jas ir pradėjau vartoti ką kitą. K_ą 
kitą vartojau irgi nieko man negelbė
jo, tada aš vėl nusprendžiau vartoti 
Vegetable Compound antru sykiu ir 
vartojau jų daug tikėdamasi, kad pa
gelbės man. Aš vartojau jas dau
giau kaip metus ir jos suteikė man 
puikias pasekmes. Aš , įgavau dau
giau svarumo nuo 93 svarų iki 110 ir 
aš dabar užlaikau stubą. Mano drau
gai pastebėjo manta, sveikatos pasitai
symą. Aš mielai atsakysiu visus laiš
kus kur moterjs rašys man klausda
mos apie Vegetable Compound.’’ — 
Mrs. W. G. Manson, 1515 Park Avė., 
Beloit, Wis.

Mrs. Manson yra pasirengusi para
šyti kiekvienai moteriai sergančiai to
kia pat liga kaip ji kad sirgo.

Apie žydus sakoma, kad jie 
turi labai gerą numanymą ne- 
vien pirklyboj, bet ir politikoj. 
Delto« pasiklausykim, ką Lie
tuvos; žydų laikraštis “Judische 

Stirnine” šio men. 19 d. rašo 
apie Klaipėdos kraštą, jo su
kilimą ir ateitį. Čia t. k. tikri
nama štai kas:

si i>o karo Klaipėdos kraštas, 
pagaliau privedė prie suiru
tės ir prie perversmo, šie įvy
kiai ramiu laiku butų sukėlę 
didžiausio sujudimo Europoj, 
bet dabar, kai visas pasaulis 
yra užimtas didžiiais įvykiais 
karo srity ir vokiečių tautos 
'tragedija, tai Klaipėdos klau
simas nustojo savo astminio

For Beautiful 
Eyes

Make the Ūse of 
Murinę a Daily Habit. 
This Refreshing Eye 
Lotion soon makes 
Eyes Clear, Radiant,
Beautiful! Harmless, Enjoyable. 
Seki by all Druggists. Write for Booklet,

!B«autifur ' į į 7 V0’ 'fw* E VE S 
MURINĘ CO.. 9 Ea»t Chio Sl.'cct, Chfcaffo

ti. Bet musų valstybės (Lietu-* 
vos) interesai reikalauja, kad 
tasai klausimas butų pagalinus 
išrištas einant traktatais ir is
toriniu teisingumu.

Vorsailės sutartis aiškiai nu
rodė/jog visa Klaipėdos sritis, 
pradedant nuo Nemuno, turi 
būti atskirta nuo Vokietijos ir 
turi pareiti prie Lietuvos val
stybės, kaip tik ji bus susikū
rusi ir pripažinta de jure. Iki 
tol francuzams buvo pavesta 
užimti tą kraštą ir laidyti ten 
tvankos. Dabar, kai Lietuva vi
sų valstybių pripažinta de jure, 
nebėra jokių abejojimų, kad 
istorinė Mažoji Lietuva butų 
sujungta su. Didžiąją Lietuva. 
Musų teisės tam yra aiškios.

Bet ir istorinis teisingumas 
ir visų gyventojų reikalai, kaip 
Lietuvoje, taip ir Klaipėdos 
krašte, reikalauja tampraus

Budavokit, perdirbki! arba taisykit, dabar, 
tuojaus! Nelaukite kol kainos 

pakils augščiau!.
Jeigu jus reikalaujate vienos lentos arba viso Vagono 
lentų, langų, arba viso medžio materijolo visam na
mui, mes galime jums patarnauti ir sutaupyti jums 
pinigų. Mes esame išdirbėjai augščiausios vertės vi
sokio medžio materijolo. Musų dirbtuvė yra atdara 
apžiūrėjimui. Pasimatykite su mumis pirmiau negu 
pirksite sekamą materijolą namams.
Lentaą,
Grindims materijolą
Šalinės
Lubas
Duris
Langus

Frėmus
Skrynus
Hardvvare
Malevą
Namams popierą
Stogų materijolą

Medinius garadžius
Plieninius garadžius

Porčiams materijolą

abiejų dalių susiglaudimą. Jos 
tapo atškirios dar prieš 600 
meili, kai vokiečių orderiai po 
tikybos •.priedanga čionai įs»h- 
brovė, sugriovė visą kraštą ir 
išnaikino (tenykščhijfe gyvento
jus — lietuvius. Tifc šiaurinia
me šalies pakraštyj žemaičiai 
tegalėjo atsispirti ir išlijo savo 
vietoje. Vėliau, valdžiai perė
jus nuo ordenų prie Hohenco- 
lerių, susidarė geresni santy
kiai tarp vokiečių ir lietuvių. 
Kraštaš nepasisekė sugerma- 
nizuoti. Beveik visi kaimų gy
ventojai priguli prie lietuvių 
tautos, tik mieste mes jau 
randame vokiečių ir germa
nizuotų lieTuvių.

Klaipėda randasi prie Nemu
no žiočių, kuris sudaro įvai
riausią visos Lietuvos išeigą, 
ir yra vienintelis prigimtas 
valstybes uostas. Lietuva ne
gali apsieiti be to vienintelio 
savo lango, kaip rusai negali 
apsieiti be Petrapilio. Antra 
vertus, toksai 'prekybos mies
tas, kaip Klaipėda, priklauso 
tik nuo prekybos su Lietuva 
ir turi nuskursti, jei Lietuva 
ištikrųjų pastatytų didelį dirb
tiną uostą Šventosios žiotyse 
ir nukreiptų ten savo gelžke- 
lius ir visą prekybą. Lietuvos 
ir Klaipėdos perskyrimas da
ro didžiausios iškados abiem 
pusėm.

Kaip mes matome, Mažoji 
Lietuva tiek kultūros, tiek eko
nomijos atžvilgiu yra tamp
riai surišta su didžiąją Lietu
va. Bet paskutiniuoju laiku į 
Klaipėdos klausimą įsikišo 
svetimieji Lenkijos ir Prancū
zijos reikalai. Lenkija nori 
trukdyti* Lietuvos valstybės 
plėtojimąsi irv užkirsti jai ke
lią į jurą, o Franci ja nori da
linai suteikti pagalbos šitiems 
savo bičiuliams, o dalinai ji 
siekianti ir ponybės ant visos 
Europos ir neatsisakytų nuo 
tokios svarbios vietos Euro
pos Rytuose.

Del Lenkų ir Prancūzų in- 
trygų visas Klaipėdos klausi
mas tad ir buvo taip užvilk
tas. Kaip Didžioji Lietuva, taip 
Klaipėdoj kraštas ekonominiai 
labai kentėjo dėl šitokios ne
pastovios padėties. Be to, dėl 
šitų ingrygų iš visų pusių pa
aštrėjo santykiai tarp įvairių 
krašto gyventojų dalių. Vokie
čiai pradėjo tikėlis susijungi
mo su Vokietija arba norėjo 
^sudaryti valną valstybę. Len
kai ir Prancūzai kurstė vokie
čius prieš lietuvius. Visos tos 
priežastys privedė prie sukili
mo krašte. Per tai Klaipėdos 
krašto padėtis vėl tapo pasta
tyta dienotvarkėm ir dabar tu
ri būti išspręsta sulig tautiniais 
ir ekonominiais gyventojų rei
kalais.

Iš šio nusistatymo vienintė-

PRAŠALINKI! SAVO PERSIŠALDYMĄ

Šimtai Šeimynų Vartoja 
Naują Išlaukinį Gydymą

Vicks Vapo Rub, išgaruojanti p-yduolė nuo vi
sokių persišahlynr/o nesmagumh, turi didžiausio 
pasisekimo visuose Suvienytoje Valstijose, g da
bar net ir užrubežy. Daugiau negu 17 milijonų 
slojiktj yra išvartojama kasmet. Taipgi apie ' 
100.000 bandymui pakelių yra išsiuntinėta visur, 
bet sempelių dar mes turime ir keltą ęlienų dau
giau. išpildžius žemiau spaudinamą kuponą, bus 
prisiųsta jums senipelis dykai.

LAIKO GYDYMO GYDUOLĖS VARTOJAMOS 
NAUJU BUDU.

Vicks Vapo Rub turi savyje Komparą Mentoliu, 
Eucaliptus’ą, Thyme, Cedar Lapus ir Terpetiną, 
kurių vertė gydymui peršalimo yra žinomi per ei
lę gentkarčių. Ir tas viskas priklauso mažo 
North Carolinos miestelio aptiekoriui kuris išra
do būdą kaip turi būti paclaryta j mostį, kuri veik
tų iš lauko ir tuo pačiu sykiu veiktų kaipo garai 
įkvėpuojant juos. Gerumas tų gyduolių išsipla
tino greitai iš mažos aptiekos užpakalinio kam
bariuko. Išdirbėnėjimas Vicks išaugo j didelę 
industriją su dąug didelių budinku. Dabar ne
senai išdirbėjai padidino savo išdirbyatę, kad ga
lėjus užganėdinti didelius pareikalavimus.

SENAS' MOTINŲ UŽDAVINYS LIKO 
IŠRIŠTAS.

Motinos surado išrišimą Vicks Vapo Rub savo 
seno uždavinio. Auganti vaikai turi žaisti lauke, 
kad augus ir stfprėjus. Bet žaidžiant lauke labai 
tankiai galima persišaldyti, kuris negali būti ne- 
patėmytas. Ir labai tankiai stiprios vidujinių 
gyduolių dozos sugadina mažų vaikų vidurius, 
taip kad jie negauna užtektinai' reikalingo muisto

iš savo valgių. Bet Vicks Vapo Rub yra varto
jamas iš lauko ir gali būti vartojamas taip tan
kiai kaip nori be jokio pavojaus kad ir mažyčiams 
vaikams. Vartojant einant gulti, prašalina ata
kas spazminio krupo ir paprastai pršalina šaltį 
iki rytui. Vick Vapo Rub taipgi yra naudingas 
gydyme vaikų visokių susižeidimų, įsipjovimų, 
persibrėžimų nudegimų, skaudėjimų ir'vabalų 
įkandimų. i

KAIP VICKS VAPO RUB TURI BČT 
VARTOJAMAS.

Nuo galvos peršalimo, Asthma, Kataro, Didelio 
Karščio — Vicks Vapo Rub turi būt sutrintas į 
šaukštuką ir jo garai įkvėpuojamu, arba biskį ga
lima uždėti ant nosies galo ir įšniaukšti. Arba, 
jeigu paranku, yra labiausiai pasekmingas gydy
mas, įberti arbatinį šaukštelį Vicks Vapo Rub į 
pusiau verdančio vandens puodą ir kvėpuoti kįlan- 
cius garus iš to puodo.

Nuo gilaus krutinės persišaldymo, Skaudamos 
Burnos, Tonsulaičio, Bronchaičio, Kosulio — Vicks 
Vapo Rub turi būt uždėtas ant kaklo ir krutinės. 
Nuo didelio persišaldymo ir besiartinančios Pneu
monijos uždėkite karštus šlapius skudurus ant 
kaklo ir krutinės, kad atidarius odos skylutės, 
pirmiau kol vartosite Vicks Vapo Rub. Trinkite 
gerai kol oda paraudonuos, paskiau apdengkite 
storai skuduiu ir žiūrėkite, kad jis būti} karštas. 
Jei kosulys -neduoda ramumo, galite praryti kaip 
mažo žirnio šmotelį, kas kelias valandas.

VAIKŲ PERSIŠALDYMAS.
Nuo spazmatiško krupo, vaikų prasišaldymą — 

trinkite su Vicks Vapo Rub gerklę ir krutinę ko]
KUPONAS IŠBANDYMUI DYKAI.

VICKS v VapoRub
Virš 17 miLonų slojikėlių išvartojania kas metai. \

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

C0NTAGI0US
EVERYBODYis JOININGthė OWLS

Šviecą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namais, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine 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 
gal būt todėl, kad jus gydė nuo netikros ligos. Nėra abejones, kad jūsų 
kraujuje ir kūne yra daug nuodų, kurių negalima prašalinti vien tik su pagel- 
ba gyduolių. Jūsų stovis gal būt reikalauja specialio serumo arba vaccine. 
Nešvarus kraujas nustoja stiprumo, svarumo, suteikia abelną nusilpnėjimą; 
iš to atsiranda insomnia ir tt. Jūsų kraujas ir šlapumas privalo būti gerai 
išegzaminuotas. X-ray egzaminavimas pasako teisingai kur jūsų liga ran
dasi. Specialia gydymas privatiškų ligų.

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

GATVĖS

glaudimas. *.
Lietuvos gyventojai žydai, 

kaipo miestų gyventojai, tam 
tikroj prasmėj dar labiau yrrf 
užinteresuoti Klaipėdos klausi
mo išrišimu, negu kiti gyven
tojai. Musų prekybos ir. pjtf- 

kmenės klestėjimas žymiu bu- 
du priklauso nuo Klaipėdbs li
kimo. Jei lenkai ir francuzai 
atstums mus nuo Lietuvos 
prigimtojo uosto, tai lųes žy
dai niikentėsime ne tik dėl po
litinio mūšų valstybės nusilp
nėjimo, bet dar labiau dėl eko-i 
nominjo musų miestų nukriti
mo. šį nusistatymą turi su
prast i ir Klaipėdos gyventojai- 
žydaiA Tikimės, jog politinis 
teisingumas ir ekonominiai rei
kalai paakstins Klaipėdus žy
dus prieiti prie įsitikinimo, jog 
abiejų pusių interesai reika
lauja tampraus abiejų kraštų 
— Lietuvos ir Klaipėdos----su
siglaudimo.

Klausimas dabar pastatytas 
ir turi būti išspręstas artimiau
siu laiku. Mes turime reikalau
ti prieš visą pasaulį, kad ta-< 
sai nutarimas birtų padarytas 
sulig abiejų kraštų noro ir in
teresų, o ne sulig pašalinių 
Lenkijos ir Prancūzijos reika-

(ž. R. M-j(xs Spaud. Skyr.) ’

t

sunkus kvėpavimas pasitaisys. Pasku\užbarsty- 
kite .storai ir uždengkite su karšta flanele.

^UO PNEUMONIJOS.

Jei Pneumonija jau yra arba tikimasi jos. pa
šaukite daktarą tuojau. Ir pradėkite gydyti su 
Vicks'Vapo Rub, kurs yra išlaukine gyduole, jis 
nekliudys vidujiniu gyduolių, kur daktaras lieps 
vartoti.

Uždėkite šiltus ir šlapius abrusus per penkias 
minute.^ ant krutinės ir žemutinės dalieš kaklo, 
ant nugaros tarpopetyj ir pagal šalį ten kur skau
da ir prie žemutinių šonkaulių. Įtrinkite Vick 
Vapo Rub gerai, apiberkite storai juomi ir už- 
dengkite su flanelių, turi būt taip karštas, kaip 
galima pakęsti. Palikite per naktį liuosą apklo- 
dalą ąpie kaklą. Prirengkite lovą taip, kad gali
ma butų įkvėpuoti kįlančius garus. Atkartoki
te tą gydymą kas keturias valandas kol karštis 
nepranyksta, paskiau kas peturias ar aštuonias 
valandas.

NUO MAŽESNIŲ NESMAGUMŲ.
Iš priežasties jo išlaukinio gydymo ir įtrini- 

mo efekto į odą, Vicks Vapo Rub yra? geras nuo 
persipjovimų, nusišutinimų, persibrėžimų. skau
dėjimų, vabalų įkandimo, niežėjimų;, muskulų 
skaudėjimų, galvos skaudėjimų. Jus tik varto
kite jį kaipo mostj.

Vicks Vapo Rub dabar galite gauti visose ap- 
tiekose. Kaina 35c. slojikeliui. Jei jus norite 
išbandyti Vicks Vapo Rub kol jus pirksite, tik 
išpildykite žemiau talpinamą kuponą^ir atsiųski
te mums.

Nuo visų peršalimu ir slogų.

Parašyk savo
Chemical Co., Spring Garden Extension, Greensboro, N. C

pavardę , ir adresą, iškirpk šitą kuponą ir pasiųsk jj Vick

Pavardė ...............
Gatvė1 ir numeris
Miestas................

NAUJIENŲ 
Metinė Biznio Knyga 

ir Almanakas
1923 METAMS 

Jau Spaudoje
■ •

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų

DYKAI Užsi prenumeruos NAUJIENAS
Nešikankink su

Reumatizmu 
Neuralgija Strėnų Diegliu 

Skausmais Krutinėję 
Skaudamais Muskulais

Patrink truputį su 

Pain-Expell0riu 
aut skaudamą vietą, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleri3 turi 
INKARO vaisbažonklį.

DAV1D RL TTER & CO.,1 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai retai! 
kiemų. Visu? pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Ar.

Tel. Yards 2296.----- -----„.. ---------- -------- —

Tel Lafayette 4223
Phvnbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patam nu ju kuo geri ausiai.

M. Yuška,
3228 W. 88th St„ Chicago. UIT

Tel. Yards 1138

STANLEY P, 
MAŽEIKA ’

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn
Avė., Chicago.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus moderninius sty- 
iius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ii pa- 
ternų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti velvkoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
—$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50, 
$37.50 h- $42.50. Pavasariniai viršų-1 
tiniai kaulai po $22.50, $27.50 ir $80.* 
Paskutinis išvalymo išpardavimas’1’ 
overkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

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

yfte biskį i rytus nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedčliomis

Pinigai
• v
1S

Brighton Park

LIETUVĄ
NAUJIENAS 

4138 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 7674.

Išdirbėjai ir Iinp&rt-jai Geriausių

ITALIŠKU
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ
Geriausių 

pasauly. Ga-. 
rantuoja- | 
mos 
čiai 
ir 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių 
Valstijose ir 
Italijoj.
DYKAI pir

kėjams armonikinė mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo- . 
jame, kad visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika iš gaidų uš 
4 mėnesių laiku. Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogas, papra- I 
šius, duodama dykai.
Ruatta Serenelli Accordeon Mfg. Co. 
817 Blue Island Avė., Chicago, III.

PINIGAI
c

Iš

West Pullmano

Lietuvon
deSim- 
metų 

žemesnė' 
kaino- 
negu 

armo- 
dirb- 

Jung.

Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHARMAGY
Yra naujai uždėta lietuvių 

vaistinyčia 
(Aptieką) 

♦
Kurioje gausite tik geriausias 

gyduoles
3327 S'o. Halsted, St.. Chicago 

Phcne Boulevard 0696

West Pullmaniečiąms ir 
kitiems piety Chicagos 

e 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, III. 
Pinigai yueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St.^West Pul- 

Injan, UI.
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

Adv. K. Gugis atpirko' 
Žinių spaustuvę

spaustuvėje įvyko tos spaustu-

Į licitaciją susirinko ne
mažas būrys žmonių. Teismo 
bailifas perstatė advokatą Ka
zimierą G ūgį paaiškinti apie li- 
cftacijos charakterį ir apie li
kusio turto stovį. Sulig K. Gu- 
gio paaiškinimais ant tos 
spaustuvės turto esą užtraukta 
dar bent keletas tūkstančių 
skolos daugiau negu dabar už
ganėdinami judgmentai.

Tarp susirinkusių licitacijon 
žmonių sukinėjosi keletas bol
ševikų kartu su K. Jamontu.

mas turėjo sustoti ir priėjęs 
prie pianisto A. Pociaus tarė: 
“Skambink baritono raktu, o 
ne tenoro, nes aš baritoną dai
nuoju“. šitoks incidentas 
koncerte yra neatleistinas, 
nors ir Vyčių koncerte; p. Po
cius turėtų žinoti savo poziciją.

Tolinus sekė p. M. Janušau
skienė. Ją reikia pagerbti už 
jos darbus prie “Birutės” nuo 
1910 iki 14 metų. Tuo laiku ji 
buvo gera dainininkė. Dabar 
josi balsas truputį netvarkoj ir 
kaip tik paima augštesnę gaidą 
luojaus detonacija apsireiškia. 
Jos dainos prie netikusio paly
dėjimo pianu išėjo ne kaip.

Sekė pi K. Sabonio eilė. Jį 
žmonės myli už jo gražų ant 
scenos užsilaikimą ir gerą dai
navimą. Tečiaus jam p. A. S. 
Pocius be pasigailėjimo gadi
no, kas privedė prie to, jog Į). 
Sabonis sustojęs dainuoti pra
šė Pociaus skambinti žemesniu 
tonu. »

Gaila man p. Sabonio ir ki
tų > solistų, kuriems 
Į). Pocius.

Toliau sekė “Du 
“Daina Bo galo” ir 
gamas Mazgas”.

padėkavoti jūsų pereitų metų 
“gabieinsienis” direktoriams, 
kurie trukdė B-vės pažangai 
eidami ranka rankon su Mis
teriu Vaičiūnu. Jie paliko kal-

palydėjo

tik du žmonės, ir viršų pagalios 
paėmė advokatas Kaz. Gugis, 
įvaręs už spaustuvę vienuolikę 
šimtų dolerių.

TOWN OF LAKE

Vyčių koncertas ir “Du 
teatrai.”

Teatrai“ 
“Neatmez-

Vaidykfcl 
neblogai vaidino. Publika, ku
rios buvo visai mažai, 
šiai užsilaikė ir tuomi 
ūpą.

Su tuo didelis Vyčių 
“milžiniškas

Vyčiai

netik iš
gadino

turis tūkstančius dolerių. Šiii 
metų ‘‘negabieji” direktorijai 
jau atlygino tą skolą bėgliu 
vieno mėnesio.

Už tai, kad nesušauktas vi
suotinas šerininkų metinis su
sirinkimas, kalti ne šių me
tų, bet pereitų metų direkto
riai, kurie B-vės knygose pa
darė pusėtiną betvarkę, jog 
revizijos komisija negali pa
eiti prie užbaigos. Kadangi re
vizijos komisija negalėjo lai
ku prirengti raporto, tai ir 
šėrinihku susirinkimo nebuvo 
galima šaukti', B-vės direkto
riai ragino revizijas komisiją 
h' patys padėjo įdirbti, kad 
greičiau sutvarkius 
Rodos greitoj ateity 
bus užbaigtas.

• Todėl visuomenės 
lei prašau šerininkų 
dirbti Liuosybės Namo B-Vės 
naudai ir lankyti visuotinus su
sirinkimus, kad ateity nerei
kėtų, pasiklausius iš pakam
pių, skleisti nesąmonės ir kir
šinti dalininkus.
I

. knygas.
darbas

labo de-

N. B-vės Korespondentas.
M. žaidomas.

13 kp. 
vakaras užsibai

gė Vyčiai turėtų atsiminti, 
kad rengiant vakarus publikai 
reikia duoti vieną arba, kitą 

koncertą ar perstatymą. Chi- 
cagiečiai to reikalauja.

— Dailės Mylėtojas.

Vasario 25 d. School ILall I 
svet įvyko Vyčių koncertas ir j 

4“Ųu Teatrai”, kuriuose turėjo Į 
dalyvauti “įžymiausi i 
profesoriai, solistai bei 
tęs.” Taip jie garsino.

Koncertinę dalį 
“Virtuozas” smuikininkas M. 
PetroŠevičius su “(koncerto in 
D-Minor” ir “Souvenir”. Iš jX 
gali išeiti neblogas smuikorius. 
Tečiaus jis pergreit griebiasi 
veikalų, kurie jam persunkus

CICERO.

Ar žino ką kalbąs?

solis- “Naujienose”, 
įlinkas neteisingai

Šeri

Auky pakvitavimas
Aukos surinktos apvaikščioji- 

me penkių metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių, 
Ashland Auditorium, vasa
rio 18 d., 1923 m., Chicago, 
Illinois.

nas, M. Zolpienė, E. Žukaus
kas, J. Gudelis, J Šulcas, A. 
Martinkonis, J. Gabrys, N. N. 
J. Bernotaitis, M. Bodžius, S. 
Pasackis, J. Samoška, K. Šala- 
cka, P. Kaminskas, B. Kazlau
skas, Ji Mačiulis, V. Kavaliau
skas, K. Gagelis, S. Danta, J. 
Nakraša, J. Vicius, P. Novic
kis, A. Maridauskas, J.j Šnars- 
kis, F. Yuodis, M. Ežerskis, Dr. 
Yuška, Semanauskas, A. Titas, 
B u Įkiš, Liepas, F. Markus, S. 
Stankus, St. Čepulis, J. Cicė
nas, V. Kundrotas, Kazlaus
kas, Drabušauskas, J. Pečiu
lis, D. Šimkus, P. Liepas, Bru- 
čas, Bijūnas, S. Petrauskas, 
II. Petrauskas^ V. Kucenskas,
J. Budrius, V. Zelinskis, D. 
Jonušas, J. Žilvitis, B. Butkus,
K. Butkus, J. Nuotautas, J. 
Karvelis, J. Ilevičius, J. Glitas 
F. Vičkėviče, A. Amras, J< Vie- 
nčlas, M. Laučaitis, M. Pone- 
lunas, K. Jokšis, M. Baliunas, 
J. Vaščionas, E. Čepulis, J. Šle- 
Venckas, K. Kazlauskas, V. 
Graitilis, J. Gaučas, A. Zalato
rius, A. Pelkeviče, P. Polelu- 
nas, T. Blučas, A. Jonaviče, F. 
Kclvertiene, S. Zinkieviče, J. 
Strumskis, J. Knataitis, J. Jcn- 
cikaitė, J. Katelauskis, A. La- 
pinskis, J,. Kutins, J. Kamend- 
veis, E. Baravykas, A. Jonulis, 
J. Levickis^ B. Namajauškas, 
M. Krajauskas, P. Zalumskis, 
J Pocius, S. Jaunkauskis, W.

eiče, D. Zankus, K. Navainiš, 
Ai Masora, J.-S taigai tis, A.
Knistaut, Stanislovas, Baraus
kas, J. Merkeliu J. Danelkus, 
J. Buividas, J. Bermontas, P. 
Žolnieraitis, J. Bružinskas, J.< 
Žukauskas, Origote, Plika, F. 
Nąvakauskas, V. Gepšis, A. Fa
bijonas, J. Norbutas, M. Kar- 
čauskas, J. Raubis, L. Šnaras, 
F. Pocius, V. Demereckis, P. 
Džinkinas, A. Selescvičius, D. 
liūdintas, J. Seliskas, Ki De
mereckis, Iz. Gapšisp J. Žakas, 
Briediehė, P. Sutkus, K. Bura- 
nauskas, N. Alekna, S.. Gulbie- 
nę,' A. Spirušis, A. Kutulis, B. 
Petrauskas, J. Tokšas, J. Janu
lis, W« Klaudoris, W. Leika, 
W. Mėlis, A. Gedvilas,
kaiiskas, A. Bugailiškis, A. Bu
tautas, J. Račiūnas, K.< Rypke- 
vičienė, O. Maskolenas, F. Yu- 
tclis, Z. Vaineikis, J. Vaineikis,

J. Žu-

(Tąsa ant 8-to pusi.)

ALBINA STANKUTĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 27, 1923, 1:45 vai. ryto. 
Paliko nuliūdime tėvus Tadeušą 
ir Kazimierą Stankus ir 2 se
sutes, Florence ir Francišką. 
I >aidoutvės atsibus Pėtnyčioj, 
kovo 2. iš namų 1817 Nortlc 
Talman Avenue, į šv. Mykolo 
bažnyčią, iš ton į Šv. Kazimiero 
kapines.' 8:31) vai. ryto. Gimi
nės, draugus ir pažįstamus kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę
Tėvai ir Sesutės.

Didžiausią auką davė 
O. Michnievicz-Vidikienė. 
aukavo $25., Justinas

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntinio Skyriui gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonėm 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapoBanko, kad siųstieji iš Amerikos 
pilnai išmokėti sekantiems asmeriii 
tė kvitus su paėmėją parašais.

Pilvelienė 
Valiskui 
Žiliene 
Tvarkytei

Kantrimui 
Navickienei 
Skačkauskui 
Judehei 
Butrimui

15721—P.
1'5747—J.
15753—K.
15757—A.
15766—0.
15767 -J.
15771—K.

Pinigus gavo
75251—K.
75260 K.
85226- J.
85237—J.
85238—D/ Kalvaitis 
85240—P.
85242 U.
85247—G.
85249-M. 
85251—L.
85254—O. Petraitienei 
95139—M. Untonavičienei 
95142- J. Fabionaitei 
95143—D. Servinskiui
95144—iP. Rumbui 
97—E. Poceliunus

Vaičiūnas 
Zenkevičius 
Bogušaitei 
Juzėnui 
Serutauskiui 
Modunečkai

125— L.
126— J.

Toliau p-lė J. Šimaitė sudai
navo “Oi greičiau, greičiau” S. 
Šimkaus ir “For all Eternity“ 
Margabroni. Iš Julės išeis savo 
laiku gera dainininkė. Ji turi 
gražų dramatišką sopraną, tik 
Julė turi padirbėti ant žemu-\ 
tinių gaidų bei ingauti inter
pretaciją.

Po jos sekė “geriausis lietu
vių pianistas, profesorius muzi
kos, Beethoveno konservą loci
jos vedėjas, kompozitorius A. 
S. Pocius”. Tąip jį “Draugas4^ 
garsino. Kam ponas A. Pocius 
save taip tituluoja, tai jau jam 
vienam žinoiųa. Ar jis atsako 
tiems visiems vardams, Chica- 
giečiai gana gerai žino ir turi 
savo nuomonę. Jis skambino 
“Rigolette Paraprase” 
Liszt.

kyti titulą pirmo lietuvių may 
nisto, tai jisai turi kitaip pri
rengti veikalus, kuriuos paima 
skambinti. Jis darė daug triuk
šmo ant netikusio piano ir tą 
populiarj veikalą gadino. Taip- 
pat negalima jam atleisti už Jo 
artistams suteiktus akompa
nimentus i Jis priėjo prie to, 
kaikp. K. Sabonis bedainuoda-

Bandžiui 
Gabačkas 
Murauskui 
Spitliui 
Balčiūnaitei 
Židonitli 
Brusokiutė 
Tveravičiui 
\ Kasparavičiui 
Mickienei 
Kiuberis 
Vasiliauskas 
Vasiliauskas 
Čėplas

Daniuniene 
šlaveikiui 
šeštokui 
Vaįnauskienei

Plctkus 
Česnauskienei 
Mikolaitienei 
Bute ni iii 
Prielgauskui 
Ladukas.

134- JK.
135— P. / Baktiui 
139—B. Jiareivienei 
148—J. Mozeriui 
14665-- J. Rasimuvičiui 
14740 B. Meškauskienė 
14783—M. Valatkaitė 
15229 -D. Šleinienė 
15300-mM.
15355—-B. Daugėlienė 
15346—J. Barkauskas 
1538(L -E. Kiindrotienei 
15404 4K. Au gu s t i n avi ča i t ei 

Mustcika 
Radvilavičienei 
Okanauskiui 
Pranienė

15775-V. 
15786—J. 
15799—J. 
15805 J. 
15806—J. 
15817—J. 
15837- J. 

05849—J. 
15862—K. 
15864—0. 
15867—J. 
15870—0. 

« 15871—A. 
15872—P. 
15904—V. 
15909—A.
15933—J. Eičas 
15955 O. Gahrienė . 
16027—K. J usevičiui 
16041—J. Markūnui 
1607K—J. Adomaičiui 
16093—M. Gikai 
16091—M. Jonaitytei 
16096—J. Kiioriui 
161/^r—P. Opolskiui 
51165—M. Katėnas 
51168 -J. Griciui 
51178 -A. P. Vaškiai 
51184—J. Mazgerienei 
51199—J. 
51200 O. 
51206 O. 

\ 51229—U.

tis, J. Bukas, G. Jonušas. P. 
Brazauskas, J, Pltnckunas, B. 
Vabrinskas, F. Simonaitis, J. 
Rožė, J. Milckaitė, J. Jocius, 
N. A. Sidahr, Sokort, A; Jasai
tis, M. Jankus, J. Petrauskas,
J. Pącaįtis, J. Tamkaitis, P. 
Masiulis, A. Liutkus, E. Sur- 
kienė, J. Atkočąitis, J. Urbonas, 
A | Stasiulis, F. Mazola, K.
K. Chapauskas, K. Meškauskas, 

:| J. ‘ P. Zdanoviče, A. Mikola j imas, 
Pcl- T. špoikas, B..jBĮamus, J.< Mo-

Rimkienei

p-ma 
Jinai 
Kulis

Mazgerienei 
Mieknaitei

užsipuola aukavo <blO, Po aukavo:

B-vės direktorių, būtent direk
toriai nieko neveikią, tik pe
šasi, jog Šėrininkas nė su ži
buriu nesurandąs veikimo. Ži
noma, toks Šėrininkas negali 
matyti direktorių veikimo ne 
tik su žiburiu, bet ir labai sau
lėtoj dienoj, nes jis į tai žiu
ri iš atbulos pusės. Jis sako:

“Per naktis susjitinkę dis- 
kusuoja, pešasi. Na ir sugeba 
pagaminti peticiją...”

Varge, tu mano varge, net 
gaila tavęs! Būdamas šerin in
kų nė nedalyvavai priešmeti- 
niame visuotiname šeri ninku 
susirinkime, o jei ir dalyva
vai, tai miegoj ei kur kampe, 
ir dabar pabudęs giedi nesą
mones!

: Dambrauskas, J. Ždolis,
rauskas, Kijauskas, Bahisis, A. kus, M. Yeikut^ J. Petrulevi- 
Povilauskas, P.. Paukštis, D.
Rizauskis, K. Alšauskas, A. Da-

če, B. Macius, J. Rimkus, A. 
Mosonis. J. Kalinauskis, J. Sut- 

bolskis, C. Kolalis, A. Jučąus- kus, A. Ikųišis^A. Grygaliunas,
Dr. Karalius, lA/Axtonis, J. Rudis, C. Pave-kis, K. Kručas, Į 

Tamašauskas ir J. Fabijonas, tas, P. Runela 
J. Adomaitis aukavo $3.z

Po $2 aukavo: 
uis, J. Jonulis, J. Bajonis, «h 
širvidaš, A. Posfelis, K. /Aleksiu
nas, P. Zonis, A RadayičeL V. 
Radaviše, M. Petraitis, K. Kra
sauskas, J. Kulis, S. Gedrąitis, 
X; šaikus, P. Mockienė, J. pal- 
či imas, Iz. Kabas, S. Kibartas, 
J. Kazakauskas, Valkas; A. 
Daunoris, V. Kareiva, A.. Sa- 
buckis, Aleksandravičius i_A. 
Kazėnas ir J. Masalskis. ’N

Po $1 aukavo: A. DambraųA 
skas, Dr. Čer'rys, A.; Mačiulis,

Iz. Vedeckis
M. Vertelka, J. Petrauskas, E

: J. Paniuko- Lengis, >K, Vilkus, Pi Riinkie- 
Baiouis J< n^» P- Januškevičc, A. Sakalas,

Ačas, S.
J. Zim-

Menas, J

A. Olis, J. Kodis, K. 
Tamošaitis, J. Klimas, 
ončius, V. Noich, 
Mickevičia, Laikis, L. Baltikau-
skienė, T. Lesgis, P. Stankaitis, 
P. Pivarunas, A. Tamošiūnas, 
M. Beželis, P. Zemerskis, J. 
Dudanas, J. Stulgis, S. Kaiiu- 
sis, J. Kupriavičia, A. Kupria-

DOMININKAS’ BUDRAITIS
Mirė netikėta nrirčia seredoj, 
Vasario 28 d., 11:30 val.”'/uieną. 
Buvo nevedęs. Turėjo apie 29 
metus amžiaus. Iš Lietuvos 
paėjo: Kelmės ^miesto, Raseinių 
apskričio. Amerikoje išgyveno 
16 metų. Girdėjome, kad turi 
brolį Mass. valstijoj, bet nežinia 
kokiame miėStė gyveni. Laido; 
tuvės bus subatoj, kovo ’3 d. į 
Tautiškas kapines, Maonės at- < 
sišaukti giminės ir pažįstami 
šiuo adresu: 2001 So. Halsted 
Street.

Kenosha
Lietuviai

Budas 
Blucukas' 
Mikėnas 
Janišauskiene 
Vitkauskiui 
Muraskauskienė

51257—P.
51266—J.
51267—V.
51270—V.

Gedutienei 
Mazirimienei 
Gembutui 
Poškai 
PranckdvičiJs 
Indrašiui ’ \ 

ZulkovskuK
51285—M. Lietuviuinkaitei 
51303-—J. ^Pacevičius 
,75244—S.15541—J.

1.5552—T.
15563 -J.

rektoriai negamino jokios pe
ticijos ir nemano gaminti. Iš 
kur sužinojei, kad direktoriai 
gamina peticiją? Tą peticiją, 
kuria dabar renkami parašai, 
kad Liuosybės svetainėj, kai- 

Verdi-«1)O 'iH^orpdruolos įstaigos, ne
būtų trukdomi jokie parengi
mai ar prakalbos toms drau
gijoms, kurios yra čarteriuo- 
tos šioj šaly, pagamino prieš- 
metinio visuotino šerininkų su
sirinkimo išrinktas komitetas 
susidedantis iš septynių narių, 
o ne direktoriai.

Už tai, kad direktoriai “nie
ko nenuveikė” veik per du me
nesiu ar nesušaukė metinio šė- 
rininkų susirinkimo, reikia

Rušinskas, J. Aleksiunas, J/rJi- 
janskas, J. Narodauskis/v. Do- 
vidė, J. Juozaitis, Juozaitjenė, 
J. Will, B. J., S. Lauriekii, P; 
Bosmarskis, Kh JuįąvičiusJ* J. 
Šopin, M. Šukas, E. Tupiš, K. 
Vaicekauskas, S. Grabau$kas,
J. Gaižauskas, S. Bruknis, S. 
Miškinis, A. S. Lukas, S. Juli- 
skauskas, A. Rumšas, J( Kun- 
drotavičius,
K. Juršis, 
Jankus,

rmigai
• V
1S

Bridgėporto

į

O. Barkauskaitė, 
J. Augustai t is, A. 

Jankus, P. Bulelis, M. šastu- 
pas, šura, E„ Zurba, y. Brie
dis, V. Bačiulis, X. J,« Valizas, 
A. Salačinskas, J. Buividas, M. 
Bučinskas, J. Matulis* P.j Vi- 
seantas, K. Guriu, K. Zurdzdė-.

' -‘A 

' ■ — --— • ■' ■■ ■ —«

the Family- Its too bad Pa nasn’t eyes in the baok of hls h'ead!

I DONU SEE UJHN 
SPOOHERS 

HKVE GOT" TO HOLO 
HAKtSDS (K 

QOOM— V

^P-CUIn' Ad
OIDHV I COOCTU
SOPHIE-

LIETUVA
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9663

Dabar laikas siųsti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankų. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAKŠYS
220 Milwauk$e Avė 

Kenosha

t » ' “ ---------ą

SE’MSE • NA CCNKir V

PlCKiN m VH

15421—J. 
15429—A. 
15444 -0. 
15145—A. Rutkauskienei
15452 -F. Nocįui 
15459 iŠ. Rutkauskas 
15464—J. 
15476—A. 
15481-uP. 
15483—J. 
15493—S. 
15497—J.
15508—M. Brusokas t 

Daunora vičienė 
Žvibas 
Reklaitiui 

Mieliauskui
15568—0. Urbonienė 
15579—M. Kaupas 
15583—P. Simanavičiui 
15584—M. Sitnonavičiui 
15589- J. Rutkauskui 
15610—A. 
15643—K. 
15653—J. 
15657—J. 
15663—K. 
15668 O.
1,5670 J. 
15677—J. 
15679-^M. 
156^—U. 
15682—J. 
15691—U. 
15707—J. 
15718 J.

Pamcditienei 
Žvirzdin 
Šiotaitei 
Šidlauskas 
Blaženai

Masiokas
Labukui

Cijunskienei • 
Navickienei 
Busmienei 
Vaišvilo 
Paukščiui

Tamošaičiui 
Grėičiunui 
Kazelienč 
Alisiunui

85245—0. 
85255—A. 
95137—L. 
95145-—O. Mazermalei 
4621—J. Kaščiokas 
4620-J. Tilas 
4627 Z. Sinkevičienė

Juozunaičiukci 
Juozunaitis 
Jarulis 
Jocius 
Balsevičius 
Jankauskienė 
Raukienė 

Malas 
Navikaitė 
Kadasevičia 
Gricius

4701—aJ. S>tq)onavičia 
4705—P. ^motelis

4645—0. 
4617—A. 
•4663— 
4668 J.
4671— D.
4672— A. 
4680—aA. 
4682—S.
4688 -O. 
4689—M- 
4695—A.

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujiertu” ofise.

. —■ ————■ ........ .... I    

Ofiso 'Telefonas IT A A n Busto Telefonas
Central 4104 V-Iv. M. A. UrVVAU Armitage 82OT

VIDURMfESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madisop St., kamb. 1202. Kampas State gat.
' Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.
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Lietuviu Rateliuose PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKU
(Seka nuo 7-to pusi.)

P. Viltrakis, Pucevičius, v. 
Katupauskas, K. Ranekinas, S. 
Pauža, O. Paužienę, T. Vitau- 
tas, K. Ružėnas, V. Poškienė, 
K. Poška, J. Ručinskas, J. Pa- 
žeraitis, Messar, A. Yokutis, 
l)r. X, XX, MX, M. Bunatt, A. 
Liubavieius, A. Micevieius, S. 
Sinkus, J. Dovidauskas, A. Ur
bonas, F. Raila, Kt Stasikaitė, 
A. Kuziak, A. Mosgeris, A. Ba
ris, J. Gaspar, J. Radzevičius, 
J Ma i noris, J. Vaščionas, E.

J. šlevinckas, K. Kaz-c

. sas.
Viso pinigų—pridėjus smul

kias aukas ir rinkliavą už įžan
gą— surinkta $890 91. Viso iš
laidų $318.40. Pinigų, paden
gus išlaidas, liko $572.54. Ap
mainius litais sudaryta suma 

• 5,450 litų. Visi pinigai pasių
sti Lietuvon vardu Lietuvos 
Mokytojų Profesinės Sąjungos. 
Visiems aukotojams - tariame 
širdingą ačiū. .

Taipgi atsiprašome už klai
dingai parašytas pavardes, 
tai įvyko dėl negalėjimo 
kaityti.

Bendro Komiteto
Pirm. A. žymontas.

nes

NAUJIENOS, Chicago, UI.

REIKIA DARBININKU RAKANDAI NAMAI-ŽEME
Ketvirtadienis, kovas 1,1923

NAMAI-ŽEME

Gimimai
Kita Micius, 3006 S. Hermi!

tonis, 53.) W. 18 St., vas.

Šilinskis, 1020 N. Keyslone

1823Franees Binkauskis, 
, Vas. 13.

5313 S. Wash- 
vas. 18.

Rosex Šaltis 
11 n a xv

IŠGIRSKITE ŠELIAPINA
Atsisveikinimo koncerte. Tikietų 
kainos nuo' $1.00 iūi $4.00. (Taksų 
10%) Auditorium Teatre, nedėlioj, 
kovo-March 4, 3:30 vai. po pietų.
Tikictai parduodami ofise dabar. Tai 
bus paskutinis jo pasirodymas šiame 
sezone.

Pranešimai
Kas, ką, kury kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Lietuvių sviete:
KAS: — Naujienos, Naujienietėšdr’ 

Naujieniečiai.
KĄ: — Didelį, gražiausią metinį Nau

jienų koncertą ir Balių ir šokius. ,
KL'ft: — Ridėjėj Ashland Auditorijoj, 

kampas Van Buren ir Ashand gat
vių. Chicagos. mieste.

KAIP: — Stropiai, su visu atsidėjimu, 
nuodugniai, iškilmingai, širdingai, 
maloniai, linksmai, puikiai, su di? 
džiausiu užgaįiėdinimu, su triukš
mu, su meile,} su švelnumu, draugi
škumu ir tikrįią šventės jausmais.

KADA: — Neužilgo, neužilgo, dar 
tik už nedėlėįlės už kitos: — nedė
lios* dieną, kovo mėnesio aštuonio
liktą (18) šiais metais 1923čiais, tą 
dieną vakarop.

I kurį tai garsingą didį parengimą 
yra širdingai kviečiami visi Naujienų 
draugai, prieteliai1, bičiuoliai, vyrai ir 
moterįs. nei vieno neaplenkiant.

Naujienų Kviesliai.

šiuomi pranešu viesiams draugijų 
bei kliubų atstovams, kad pasistengtų 
sugrąžinti pinigus bei neparduotus bi
lietus vakaro kovo 11 — 1923 m. šv. 
Jurgio parp. svet. Malonėkite ne- 
painiršti, kad ateinančiame susirinki-1 
me tai padafytumėte.

Vardan Komiteto
Juozas Antanaitis.

Detroit, Mich. — D-gui K. Bieliniui, 
Lietu »’os Socialdemokratų ątstovui 
priimti, LSS.’ 116 kuopa rengi^drau- 
gišką vakarienę ketvirtadienio 
1 d., vakare Fratemity Hali/ salėj, 
1032 --Ist St. Pradžia 7:30 
įžanga $1. Visi draugai sąjung'eČiai 
ir simaptizuojantieji kviečiami daly
vauti. Bilietai reikia išanksto' gauti 
vietos Naujienų Skyriuje,-d. šlapelio 
užeigoj (Cordoni Avė. ir Westniinster) 
ir pas kuopos narius. — Komitetas.

kovo

. vak.

S. L. A. 36 kp. rengia draugišką 
vakariene Mildos svet., 3142 So. Hal
sted St. kovo 4 d.. 1923. Pradžia va
kare 8 vai. Visi, nariai ir nepriklau

 

santi dar prie Sušiyįenijinio. Meldžia
me atsilankyti.

Rengi

Komisija. \

Dėbso ir Cunnea prakalbas įvyks 
kovo 4 d./ 2 va!, no pietų, Meldažio 
satė.i. 2242 W. 23 PI. Prakalbas ren
gia Italų’ Socialistų Federacija. Apart 
prakabų bus ir daiąy. Visi kviečiami 
atsilankyti. . ' — Komitetas.

šiuomei pranešame Am. Liet. Rūbų MOTERŲ
Isdirbuno I5cndrovt?s diilinm-
kams(-kėms) ir bendradarbiams, jog j 
sugrįžo iš Lietuvos vice-pirmininkas 
K. Mačiukas, kuris parvežė B-vės fab
rikų paveikslus ir kitus svarbius do
kumentus. Taipgi atplaukia Ameri
kon laivu George Washington bendro
vės pirmininkas4- Gudžiūnas. Su vi
sais reikalais kreipkitės į bendrovės 
raštynę, 809 W. 85th St.', Chicago, 111.

Valdyba.

REIKALINGA apysenė mote
ris-prie namų darbo. Užmokes
tis gera ir pragyvenimas. Atsi
šaukite. A. G. Mitchel, 3759 Ful- 
lerton Avė., Tel. BelmOnt 2246.

Reikia

VYR PARDAVIMUI naujos mados 
4 kambarių rakandai. Vartoti 
tik 2 mėnesiu. Persiskyrimas 
Bargenas. 357^8. Cravvford Avė. 
Phone Nevada 0336. ...

North Side. — V. D. Bijūnėlis ren
gia vakarė) su programų, kurį išpil
dys minėtos draugijėlės nariai, kovo 4 
d.. 7:30 v. v., Ltuosybės svet. 1822 
Wabansia Avė Kviečia skaitlingai 
atsilankyti. Komitetas.

Cicero. — S. L. A. 194 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus kovo 4 d., 
2 vai. po pietų, Onos Tomuliunienės 
svet., 1447 So. 49th Ct. Draugai ir 
diaugės malonėkite susirinkti laiku ir 
užsimakėtj mėnesines duokles, taipgi 
atsiveskite naujų draugų.

K. Gen.s, fin. sekr.

Birut’ečių doinei. — Labai svarbi 
generalinė repeticija įvyksta ketverge, 
kovo 1, 8 vai. vak., Mark Whįte 
Square svet., prie 30 ir Halsted gat
vių. prisirengti prie “Naujienų” kon
certo. Taip-pąt? reiks nutarti keletą 
svarbių klausimų. , Valdyba.

Draugystės Lietuvos Karaliaus 
Mindaugio įvyks mėnesinis susirinki
mas penktadienį kovo 2 d., 7:30 va?, 
vakare 1). Shemaičio svet., 1750 So. 
Union Avė. Visi nariai atsilfinkyk;t 
taiku, nes yra daug svarbių reikalų ir 
atsiveskit savo draugus, nes įstojimas 
bus dykai iki 35 metų amžiaus.

A. Varnelis, rašt.

Kensington. — Pa\'eiksluotos pamo
kos vyrams apie lytį bus penktadieny, 
kovo 2 d., Stančiko svet.. 205 E; 115 
St., Kensington, III., 7:30 vai. vak. 
Vyrai nejaunesni 18 metų kviečiami 
nepraleisti šių pamokų — ateiti kuo- 
;kaitlingiausia. įžymiausi Chicagos 
lietuviai daktarai aiškins ir svkiu pa
veikslus rodys iš lyt ės mokslo. Kvie
čiami tiktai vvrai.

“Aušros” Sp. B-vė ir “Gydytojas”.

L. I). L. I>? kuopų domei. L, D. 
L. D. Chicagos Raiono konferencija 
■vyks kovo 11 d.. 11 vai. ryto. “Nau- 
:ienų”' rftime, 1739 So. Halsted gat- 
'•ės. Visos Chicagos ir apvlinkės L. 
D. L. D. kuopos privalo sušaukti su
trinkimus ir išrinkti delegatus kon
ferencijom A. Dvylis, s:l<r«

Poseląrd. —Didžioji Lietuvos Kuvi- 
gaikščio Vytauto No. 2. rengia b’liu, 
*<ovo 11 d.. K. Strumilos svetainei. 
Draugijos ir pavieniai prašomu įs’tė- 
nyfi ir nieko nerengti tų diena.

/ — Komisija.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki- 
jvvks nenktndienv, 1-nvn 2 J.. 

7-30 vai. vak. nr> N^. 822 W. 35th St 
praupa:-gės malonėkite kuoskaitlin- 

ir pnnktuališkai aHlsnkvtį, ne° 
Vpk'ta svarbiu reikalu antarti 

'T'aingi kuriems svarbu yra r'-’n^tny 
Lygos veikimas, esate nuošii’^žia' 
'■v’ečiami-os atsilankyti ant susirinki
mo ir prisirašyki.

— K. Misius, org.

šv. r*<»*ronc1ės dra<’g.v«foM 
k’mas r”» k« kovo 1 d. 1923 
*rio bažnvtinėi svetainėj.
7:30 vai. vakaro. Visos narės turit*' 
'inb-’-auti susirinkimo, nes yra miru
si viena nafė. 1 ,

Kol. Klimio^O. n-Į-m-.
O. .KJinčinsk"itė.

Pra^žr

JVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

Trijų stogi) prakiurimas užtaisomas 
■r garantuojamas už $4. Automobilių 
1 roku patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Hnkėj; {staiga 34 metu senumo. Di- 
Ižiaus-a ir geriausia stogų dengimo 
ištaiga Chicagoj. Tik patyrė unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO.. 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

ISRENDAVOJIMUI
ISRENDAVOJIMUI Storas, tinka

mas bile kokiam bizniui. 2 kambariai 
pragyvenimui. No. 4609 Wentworth 
Avė. Plačiau patirsite pas savininką. 
Tinkama vieta lietuviui. Kreipkitės 
pas P. Lakams, 2300 S. Leavitt »St., 
Chicago, III., Tel. Canal 6949.

RENDON 6 kambarių flataą. 2 lu
bos, yra elektra, gasas ir maudynė. 
Naujos systemos. $35 rendos į me-

4800 So. Seeley Avė.
KreipKitės prie savininko 
4512 So. Marshfield Avė. 

Phone Yards 4255

nes).

REIKIA DARBININKU
/ MOTERŲ

MERGINŲ

Telefono kortų finišerkų

Įvarstytojų šilkinių ir vatinių 
magnetinių dratų

Assemblerkų

v Taipgi merginų .visokiam 
drbtuvės darbui

KELLOGG SWITCHBOARD

1066 W.'Adams St.

REIKALINGA moteris ar 
mergina namų darbui ir prižiū
rėjimui vaikų. Nereikia plauti 
skalbinių. J. K. Rekasis, 4612 S. 
VVells St., Tel. Boulevard 2310.

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

1926 So. 52-nd Avė.

PARDAVIMUI
J

| DIDELIS BARGENAS. Par- 
davimui soft drinks parlor, su 
namu arba be namo. Gražioj vie
toj, netoli Surface lines, renda 
$2„200 į metus. Naujienos N.209

Mes esame priversti paauko
ti 360 akrų su viršum geros 
žemes, kuri randasi tarp tirš
tai apgyventų miestelių Michi
gan valstijoje, ne kelmynės ir 
ne pelkes. Tikroji verte šios že
mės yra $7000.00. Greitai par- 
duodaihi^unes parduosim už 
$3600-00j\visą, ar išdalinsim ir 
pardavinėsim dalimis ant 
mokėjimo.

TUOS VOPATEK 
3058 So. Trombui 1 Avė

Vaisių farma pardavi
mui Mich. valstijoj.

iš-

REIKALINGA veiterka į Res
tauracijų dirbti turi būti paty
rusi tame darbe. Geras rpokesnis 
ir trumpos valandos. 720 W. 120 
St. Paimkit State St. karą 119 
nuveš iki vietai.

Reikia ■

REIKIA moterų lengvam 
prie benčiaus darbui į musų nau
ją West Sidėje namą.

BELDEN MFG. CO.
4625 W. Van Buren St.

REIKIA patyrusių moterų 
taisymui antrarankių maišų, ant 
elektrinių mašinų.

ILLINOIS BAG CO.
* 1465 Bluc Island Avė.

REIKIA merginų core dirbėjų 
patyrusių į bresinę faundrę. La
bai gera mokestis. Trumpos dar
bo valandos. Ateikite pasirengu
sios į darbą. Soon Valve Co., 
1300 W. Lake St.

MERGI

ir jaunų moterų

prie benčiaus arba mašinų darbo.

Darbas naktį arba dienų. Patyri
nąs nereikalingas. Alga garan
tuojama kol išmoks darbą.

WESTI<:RN ELECTRIC CO 
Ine.

48lh Ave. & 24th St.

REIKIA merginų ir moterų 
senesnių kaip 20 metų amžiaus 
engvam darbui prie suvilginimo 
r pagelbininkių, 8 vai/ darbo 
lienoje. Gera alga. Atsišauki- 

tuojau į siipredento ofisą.
CHICAGO VITREAOUS 
ENAMEL PRODUCT CO.

1421 S. 55 Ct.

te

MERGINŲ

Reikia merginų senesnių kaip 
16 metų amžiaus lengvam ir 
maloniam dirbtuvės darbui. Ge
ra alga. Ir gera proga . atei- v • • _jiai.

WILLIAM B. HEALD CO 
217 Mihvaukee Avė.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui skudurų. Gera alga. 
Nuolat darbas.

M. KAPLAN 
2106 S. State St.

REIKIA merginų 16 metų 
amžiaus ir senesnių. Švarus dar
bas ir malonios apystovos. Pa
tyrimo nereikia. Atsišaukite 
Swift & Company, Union Stock 
Yards, Generalis Ofisas, Samdy
mo Biuras*

REIKIA 5 patyrusių moterų 
skirstymui skudurų ir pipie- 
rių. Nuolat darbas, gera mo
kestis.
West Side Metai Refining Co.

2917 So. La Šalie St.
_—a______________

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA VYRŲ
MOLDERIŲ
PRIE KRINTANČIO 
KŪJO.
ATSIŠAUKITE

DEERING WORKS
1734 FuUertnn Avė.

REIKIA vyrų visokiam nuola
tiniam dirbtuvės darbui.

Atsišaukite.x
Great Northern Chair Co.

2500 Ogden Avė. , •

REIKIA darbininkų ir čiperių 
į faundrę. Nuolat darbias. Atsi
šaukite į samdymo skyrių.

LINK BELT CO., 
329 W. 39th St.

blokas West of Wentworth' 
Avcnue.

REIKALINGAS veiteris vy
ras, kuris patyręs tą darbą. Ge
ras užmokesnis. Kreipkitės 
UNIVERSAL RESTAUKANT 

750, W. 31 St.

REIKALINGI 2 virėjai; vie
nas 1 klesos, antras 2 klesos. .

Kreipkitės
NATIONAL RĘSTAURANT

1841 So. Halsted’ St.

GAS bučeris, gerai 
suprantantis savo darbą, malo
nėsite atsišaukti.

1314 So. 19th Cft
Tel. Cicero 7928. Cicero, III.

REIKIA gero siuvėjo, kuris gali 
siūti dideles vertės, įtąutus. Turi kal
bėti lietuviškai ir angliškai. Gera pro
ga padaryti gerus pinigus. Geistina, 
kad gyventojų pietinėj miesto daly.

THE L. & S. TAILORS 
3512 S. Halsted St.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklą, 45 centai į valan
dą. Nuolatinis darbas. Kreiptis 
į samdymo skyrių Grane Co., So. 
Ganai ir 15 gat., arba Kedzie 
Avė. and 40-th St.

REIKIA vyrų prie grįžimo ir 
kalvių darbo. Atsišaukite

AMERICAN SPIRAL PIPE
WORKS *

14th St. & 48th Avė. X

REIKIA 5 vyrų generaliam 
darbui į atkarpų popieriaus ša
pą. Nuolat darbas, gera alga. At
sišaukite. Republic Waste Paper 
Co. 1039 W. Congress St.

REIKIA vyrų prie ga'lvanizing 
Darbas dieną arba naktį, 45c. į 
valnadą. Atsišaukite.

JOSLYN MFG. CO.
37 St. & Morgan St.

REI
ri daug patyrimo tame darbe ir 
moka gerai įkalbėti. Kurie ga
lėtų pardavinėti viską ir dideles 
vertės. Eurbe turi užtektinai pa
tyrimo tame darbe galės tapti sa
les manadžeriais, kurie' pašvęs 
tam darbui visą laiką. Jie čia 
gaus pilną kooperacijų ir galės 
uždirbti genis pinigus. Turi kal
bėti angliškai. Room 620, 117 N. 
Dearborn St. Ateikite subato- 
je nuo 1 iki 5-vai.

kurie tu-

PARDAVIMUI
PARDAVIMI 3 kąpibarių ra

kandai. Labai nupiginta kaina, 
kuriems yra reikalingi, v meldžiu 
ateitį po num. 1701 S. Jefferson

REIKIA gero bekerio, kuris' 
moka kepti visokius keksus ir 
pyragus. Gerą alga ir geros są
lygos. 122,47 S. Halsted aSt. Tel.ist. po 6 vakare, užpakalyj, ant 1 
Pullman 5737. Ribų, klausk J. Čepas.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė lietuvių apgyventoj vietoj. Senas 
ir išdirptas biznis. Turiu apleisti 
miestą už tai ir parduosiu už gana 
prieinamą kainą.

Kreipkitės:
3248 So. Lime St.

PARDAVIMUI 3 augštų rr/iro ir 
frame namas, su boarding h 
niu. Gera vieta’ 
Geriausia vieta I ‘ 
$6000.00. KainJ $20,000.00.

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

se biz-
Viskas įtaisyta. 

S/ W. Sidėje. {plaukų 
d $20,000.00.

(

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučernė ii’ grose 

geriausiais ištaisymais, Ice ma a, 
naujas trokas, biznis išdirbtas per 20 
metų maišytų tautų apgyventa vieta 
Roselando apielinkėj. Pardavimo 
priežastis nesutikimas partnerių. At-^ 
sišaukite į Naujienų ofisą No. 213.

EXTRA BARGENAS

SALIUNAS PARDAVIMUI 
Senas ir gerai išdirbtas biznis, 
geroj vietoj. Apgyventa viso
kių tautų. Parduosiu pigiai.

5353 So. Morgan St.

Pardavimui arba mainymui bučernė 
su groserne. Biznis daromas nuo 
$100 iki $200 į dieną. Jeigu kas ne- 
vierijate, duosiu dėl pamėginim-o, ne 
mokantį biznio pamokinsiu. Lysas 
yrą. ant metų. Rendos $45 i mė 
nesį, gyvenimui kambariai. Priežas 
tis, aš priverstas parduoti už pirmą 
pasiūlymą, dėl nesveikatos, arba mai
nysiu ant mažo namo, loto ar automo
bilio.

Kreipkitės pas
J. NAMON, 

808 W. 33 Place arti Halsted Sc.

PARDAVIMUI graži krautuvė, gro
sernė ir bučernė, ir visi įrengimai. 
Lietuvių, lenkų ir slovakų kolonijoj. 
Turi būti parduota greitai ir pigiai.

Adi•esąs:
PEOPLES GROCERY and MARKET 

1901 W. 22nd St.

BARGENAS BARGENAS 
Parsiduoda ant gražaus kampo muro 
namas su 2 Storais ir 4riais flatais. 
Vieta randasi 1925 W, blst St. Mes 
galime mainyti ant lotų ar kitokių na
mų. Vieta yra tinkama dėl visokių 
biznių kaip tai. saliuno arba drugšto-4 
rio. Kreipkitės: J. Szlickis, 1839 W. 
47th St. — gyvenamasis namas taip
gi pardavimui. •

PARSIDUODA saliunas vi
sokių tautų apgyvento] vietoj. 
Geras biznis; priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos.

940 W. 59-th St.

PARSIDUODA 2 aukštų 6 ir 5 
ruimai murinis nąmas, aržuoli- 
niais trimingais elektra, vanos, 
viskas pirmos klesos, 3421 Lowe 
Avė. Saiv. 3158 S, Union Avė.

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

Kreipkitės:
2050 W. 21st St.

PARDAVIMUI grosernė 
bučernė.

Atsišaukit į krautuvę
5252 S. Artesian Avė.

ir

PARDAVIMUI du saliunai. 
Abudu lietuvių kolonijoj. Biz
niai geri. Parduosiu pigiai. Par
davimo priežastis — liga. 602 W. 
14 St. ir 1120 S. Canal St.

KAS NORIT tikrą bargeną ant 
Bridgeporto 2 taukštų murinis namas* 
8 metų, vėliausio^ mados cimentuotas 
ir pleisteriuotas beišmentas, 5 ir 6 
kambariai, elekera ir maudynės, kiet- 
medžio padlagai ir aržuolo trimingai. 
Renda $90 mėnesiui. Kaina $7,500. 
Atsišaukit greitai, turi būt parduota 
šioj nedėlioj, 3122 So. Hakted St. 
Farm' Agency.
.. . I , ...... -...... - J - _

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
6 pagyvenimu mūrinis namas. Ren- 

dos $105 į mėnesį, Kaina $9.500, išsi
maino ant mažo namo, arba bučernes.

C. P. SUROMSKI & CO. 
8346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
arba mainysiu ant mažos prapertes 
arba loto. Senas biznis ir išdirbtas 
ier 13 metų, tai yra aukso mainos 
STuphksit už tikrą pasiūlymą. Lysas 
ilgas, renda pigi. Kreipkitės į 

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St. / 

No. 11. \

BARGENAS BRIGHTON P ARK
4 pagyvenimų mūrinis kampinis na

mas, 6 ir 5 kambarius, su visais įtai
symais.
na

Rendos i mėnesį $120. 
tik $12.000.

C. P. SUROMSKI & CO. 
3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

Kai-

PARDAVIMUI čeverykų taP 
symo mašinos, visos naujos, 
parduosiu labai pigiai. Kam rei
kalingos kreipkitės po 6 vai. vak. 
3211 S. Union Avė. 2 fl., front, 
G. Jerutis.

PARDAVIMUI saliunas su 
svetaine svetimtaučių apgyven
ta. Parduosiu pusę ar visą. 
Kreipkitės, 641 E. 93rd St. 
Burnside, III.

NAMAI IR BIZNIAI REIKALINGI
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, farmas ir biznius. Kreipkitės 
ypatiškai arba per aiška.

C. P. SUROMSKI & CO.
3346 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

SAVININKŲ ATYDAI
Kas turit namą išmokėjęs cash ir 

norit parduoti arba mainyti, ant- ge
resnio namo, biznio, arba farmos, 
kreipkitės pas mus, nes kostumeriai 
aukia musų ofise. x

F. J. SZEMET & CO.
41$0 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824

PARDAVIMUI grosęmė arba 
mainysiu ant namo. Esenas biz
nis ir išdirbtas ir galima daryti 
neblogą pragyvenimą.

737 W. 34th St.

PARDAVIMUI grosernė, ap
gyventa lietuviais. Parduosiu 
labai pigiai.' Priežastis — li
ga. ■ f ,

4546 So. Paulina St.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda 2-jų aukštų 2 namai, 

vienas mūrinis antras medinis, mū
rinis 4 pagyveninių po 4 kambarius, 
medinis 2-jų pagyvenimų po 6 ir 7 
<ambarius, namai randasi geriausiam 
padėjime, parduosiu už $14,500 arba 
mainysiu ant bizniavo namo, loto, bu- 
černės, farmos, Dry Goods Storo ar
ia automobilio.

Kreipkitės pas
FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

« Dabar laikas pirkti fruktų farmą.
Prie puikios St. Joe upės. Elektri

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

Savininkas
J. J. BACHUNAS, 

Sodus, Mich.

ČIA YRA PROGA TIK 
NESIVĖLINKIT

Gražioj naujoj kolonijoj prie 95-tos 
ir Michigan gatvių, parsiduoda 2 lo
tai po 30 perlų už negirdėtą pigią kai
ną. $1200.00 Cash. Visi lotai apie- 
linkėj parsiduoda po $1280.00 kiekvie
nas. o mes parduodam 2 lotu . ųž 
$1200.00, tik dėlto, kad gauti visus 
pinigus Cash.

Kreipkitės pas
S. L. FABIONAS COMPANY 

809 W. 35th St„ 
Chicago, III.

Klauskit Stanley Mickevičius

SPECIALIS BARGENAS!
Pardavimui už pusę kainns 2 lo
tai po 30 pėdų pločio; visi impro- 
vementai sudėti; paranki vieta 
prie visokių krautuvių ir gatve- 
kario; kaina $700 už abudu. At
silankykite pas J. Yuszkevvitz, 
4034 Archer Avė., prie Califor- 
nia Avė., Chicago,' 111.

I BRIGHTON PARKO 
BARGENAI!

Pardavimui 2 augštų muro na
mas 2 flatai po 6 kambarius; vi
sur aržnolo ištrimuotas; 9 metai 
statytas pagal naujos mados su 
visais parankumais; kaina $7500 
pusę turėdamas gali pirkti kitus 
ant išmųkėjimo. t

Pardavimui 3 augštų muro 
narnas; 6 metai statytas pag^l 
naujos mados; 2 flatai po 5 
kambarius ir 2 po 3 kambarius 
su elektra ,maudynėms ir kitais 
parankumais; neša 12%; k triną 
$10,000, reikia $7,000 įmokėti.

Pardavimui 3 augštų puikus 
muro namas beveik naujas; sta
tytas ant 3 lotų pagal vėliausios 
’iados su visais parankumais; 1 
fintas 4 kambariai, kitas 6 kam
bariai, 3-čias flatas’7 kambariai; 
furnasais šildomi; kaina $13,500 
pusę įmokėti, 'likusius ant mor- 
gjhio išmokėjimais.

Norėdami pamatyti viršminė- 
lus namus atsilankykite dieną 
ar vakarais pils

BRIGHTON REALTY 
COMPANY,

4034 Archer Avė., prie 
California Avė.

MOKYKLOS
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGą 
2407 West Madifon Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. ’ Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

PARDAVIMUI nesvaiginan
čių gėrimų saliunas, barbernė 
ir prapertė. Gera vieta dirbtu
vių apielinkėj. Parduosiu 
dalį pinigų įmokėtojui.

ADAM GLOS, 
23-rd Avė. and Main St. 

Melrose Pairk, III.

o

uz

PARDAVIMUI grosernė ir 
kendžiu krautuvė palei didelę 
mokyklą. Gera vieta. Parsiduo
da dėlei ligos.

3138 W. 39th St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne senas ir išdirbtas biznis visokių 
tautų apgyvento] vietoj ir galima da
ryti gerą pagyvenimą. Priežastis 
pardavimo svarbi.

Kreipkitės i
NAUJIENŲ SKYRIŲ, 

3210 S. Halsted St. 
No. 10.

GREITAS IR TEISINGAS 
PATARNAVIMAS

Parduodu namus, lotus, farmas, 
bučernes ir kitokius biznius, 
taipgi mainau namus ant.farmų, 
lotus ant namu. Turiu daug vi
sokių namų dėl pasirinkimo, vi
soj dalyje miesto. Katrie norit 
mainyti namą ant bučernes ar
ba kitokio biznio, tai neškit kuo- 
greičiausiai pas mane, tai bus 
parduotas ar išmainytas į trum- amato^tli^mu nuo 
pą laiką, nes daugiau yra pir
kėjų kaip reikia. Didžiausis pasi
rinkimas pas mane. Duris atdSF 
ros nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

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

Ateikite į ūsų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku f ar vakare. Mes parody
sim?, kaip jAes galim jus išmokyti 

dariio laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al-

ajesa bus suteikta jums 
Atsinešk šitą apskelbimą

vi

190 N.

Specialė 
šį\menesį. 
su 

T TER CUTTING AND 
AILORING SCHOOL 

State t., Kajnpas Lake St 
4 lubos, Chicago.

Jos. Fj^Kasnicka. vedėjas.

MAINYSIU didelį mūrinį na
mą ant mažesnio namo arba ge
ros karmos. Kreipkitės viršui sa
liuno. A. Zabelo, 2844 W. 38th 
St., Chicago, III.

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

MISS DONNELLY, 
421 Rtfden Avė., 

Phone lyiversey 2132


