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enkai buvo įsibriovę Lietuvon
mano, kad Ruhr vokiečiai turė-

Lietuvių derybos su len
kais nutrauktos
Lietuviai neina zonon
Lenkai puolė Malėlus ir Leškavą
Cuno bijosi sukilimo Vokietijoj

Ne lietuviai, bet lenkai yra Cuno numato pavoju savo
puolikai.
valdžiai
Lenkai buvo įsibriovę Lietu
von, toli nuo zonos, sako Lie
tuvos atstovybė. Lietuva nė
ra užėmusi savo dalies zonos
WASHINGTON, kovo 1.
■"■'Lietuvos atstovybe šiandie už
ginčijo paleistoms
žinioms,
kad buk lietuviai buvo įsiver
žę į Vilniaus neutralinę zoną.
Atstovybe "išleido pranešimų,
kuriame sakoma, kad ’ILietuvos valdžia nėra užėmusi jai
paskirtos dalies neutralinės zo
nos, bet Lenkijos spėkos nie• kuriuose atsitikimuose perėjo
neutralinę zonų į Lietuvos te
ritorijų.” ’ Vasario^ 27 d. naktį,
sako pranešimas,
lenkai įsibriovė į Maletų miestelį, Lietu
vos pusėje už 25 kilometrų nuo
neutralinės zonos, taipjau įsibriovė į miestelį Leškava.

Derybos su lenkais laikinai
nutrauktos

Muštinės Bavarijos seime
Reakcionieriai nori Bavarijai
prezidento.
BERLINAS, kovo 1. — Va
karykščiame Bavarijos seimo
posėdyje Muniche ištiko muš
tynės tari) komunistų ir na
cionalistų, kada Bavarijos liau
dies partija
(reakcionierių)
bandė pravesti priedą prie kon
stitucijos, kad Bavarija turė
tų savo prezidentą i
Muštynės tęsėsi pusvalandį
pirm negu a Įsteigta tvarkų.
‘“Liaudiefc” partijos delegatas
Graf Vavo kėde į galvų,
bet
nėra pavojingai sužeistas.
Muštynės prasidėjo, kada ko
munistas Eisen'berger apkalti
no

liaudies

partiją

šalies

išda-

CLEVELAND, O. — Kuni
gas Juozas Mašiotas, buvęs keliolikų metų atgal Clevelando
Lietuvių parapijos klebonu, ne
dėlios naktį mirė pavieto kalė
jime. Jis buvo nuteistas už da
rymų degtinės ant savo ūkės.
Pirmu kartu po
areštavimo,
pereitų rudenį, jis buvo paleis
tas po užstatu, ‘bet vėl už dirbi
mų degtinės buvo areštuotas ir
padėtas kalėjinjan.
Mašiotas buvo 65 metų amžiausa Metęs kunigystę, jis ap
sivedė, paskui įšigijo ūkę, ir
tenai skurdo, ^iuo tuo versda
masis. Padidininiui savo įeigų
jis dirbo degtinę, ir pateko po
licijos rankosnat
Mirties priežastis buvo širdies liga.
Nors nekunigavo, Mašiotas
iš Clevelando diecezijos gauda
vo

pc-nsijij,

iš

Icurios

Dabar prasidės Herrino anglia
kasių bylos nagrinėjimas.

MARION, III., kovo 1. — Ju
ry antrai Herrino angliakasių
bylai jau tapo užbaigtas rink
ti šiandie. Jury rinkimas pra
sidėjo vas. 12 d. ir buvo išklau
sinėta apie 250 kandidatų. Tarp
jury narių yra du angliakasiai,
keli farmeriai ir keli šiaip dar
bininkai,
Dabar prasidės tikrasis bylos
nagrinėjimas. Šį kartų teisia
ma 6 angliakasius. Buvo many
ta teisti daugiau angliakasių,
bet valdžia pasijuto neturinti
užtektinai įrodymų prieš ki
tus ir kitų bylas atidėjo, palik
dama tik šiuos 6. Jei ir jie
bus
bufų išteisinti, tai tada

"turėjo

vystųje už įnešimą to biliaus. bausmę mokėti už (pirmąjį sa
Jai gręsia nacionalistai ir sociastai. Darys nusileidimų so- Graf puolė Eisenbergerį ir tada vo prasižengimų pereitą rudeprasidėjo muštynės, laike ku
cialistams.
rių panaudota netik kumščių,
Kun. Mašiotas per* daugelį
i
metų buvo klebonu Freelando,
BERiLINAS, kovo' L — Vo- bet knygas jr kėdes.
Kada a įsteigus tvarkų pri
kietijai gręsia revoliucija, jei
MAiDINSON, Wis., kovo L
ji nusileis savo dabartiniame eita prie balsavimo, bilius gavo
didžiumą
balsų,
bet
negavo
rein
■■■
«
. i
— sočiausių
Socialistų ir iarmenų-aarfarmerių-darpriešinimąsi francuzains Ruhr
distrikte. Tai pasakė
vakar
i biečių mašina Wisconsino atdėl
nupuolė.
\
____ ‘ • ... ! stovų bute pravedė
aštuonių
kancleris Cuno Vokietijos ka
“
i
buvo
triukš

kuriame)
visas
P°
sCtlis
Ge- ’ valandų darbo
dienos bilių,
bineto susirinkime,
NEW YORK, kovo 1
mingas;
socialistai
ir
komunis

taipjau bilių vienos pailsio die
buvo svarstomas valdžios kri
tai tvirtino, kad Bavarijos kan rai turčiams. Paprastieji žmo nos į savaitę ir bilių, draud
zis.
nės ir už paprasčiausias gyveni
cleris parėmė atsiskirimų nuo
žiantį naktinį dalbų duonkeKancleris sakė, kad dabar Vokietijos savo kalboj, pirma-' mo reikmenis turi mokėti au- pyklose« 8 vai. darbo dienos
derybų su dieny ir todėl .visi kairieji atsto gštus taksus, bet turčiai ir už
negalima pradėti
bilius įveda 8 valandų darbo
Francija, kadangi tai labai už- vai dalyvavo posėdy, kad bilių dideles brangenybes “per klai dienų visose dirbtuvėse,
išė
dų” taksų neturi mokėti. Štai
pykintų gyventojus ir padary atmetus,
.
mus tas, kuriose dirba mažiau
tų vidurinius sukilimus neišSocialistai kaltina, kad iš RorkefclUerio įsiunus nusipirko 5 darbininkų ir išėmus ukius.
vengtinais. Taipjau autorite rinkimas prezidento yra pir Europoj už $1,100,000 sienų
tingai pasakyta, po kabineto mas žingsnis
prie atsteigimo kaurų (tapestries). Bet impor
Vokietijos monarchijos ir todėl tai opo to taksų nėmoka.( Reikėtų už
susirinkimo, kad
Bet
valdžia nutarė atmesti drau- zicija taip griežtai ir
stojo mokėti muito $377,000.
gingos valstybės pasiūlymų, prieš tų bilių. Daugelis komuni pasirodo, kad įstatymuose yra
Bet vokiečiai atsisako juos mo
kad Vokietija užvestų derybas stų kaltina, kad liaudies parti padaryta “klaida”, nes sienų
kėti franeuzams.
su Francija;
ja siekėsi išrinkti buvusį Bava kaurų nėra pažymėta, kuomet
pažymėti yra paprastieji kau
rijos
kronprincą
,
Ruprechtų
Cuno skaito, jog jo valdžia
DUESSELDORF, kovo L
rai ir divonai (carpcts ir rūgs).
Bavarijos
preZMentu.
Nors
jo
yra tok i anie pavojuje, kad raBet sieninius kaurus perka tik Francija pradeda rinkti
atsiskiišrinkimas
dar
nebūtų
gino koncesijų socialistų parti
turčiai, o paprastuosius kau nuošimčių taksų ant Huhr an
bet
jis
rimas
nuo
Vokietijos,
jai, dėl jos reikalavimo, kad
rus kartais vartoja ir biednio- glių. Bet ar ji juos gaus, tai
prie
cineišvengtinai
privestų
šalies gynimo
organizacijos,
jau kitas
klausimas.
Gen.
kai.
vilinio
karo.
kurios nuo laiko franeuzų įsi
Degoutte paskelbė, kad už ne

rasiliuosuoja nuo taksy

I
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Reikalauja angliy taksy

Hindenburgas ragina Vo Jau biliardą draudžia
GOILIUMBIA, S. C., kovo 1kietiją karan
Jei kas duotų pilną valią reGeriaus esą numirti su garbe, formininkams, lai jie nežinotų
negu gyventi pažeminime.
kur sustoti
beroformuojant
žmones ir viską draudžėnJ.
BERLINAS, kovo 1. —Tield
Štai South Gandina i tstovų
maršalas vau Hindenburg, pa butas šiandie atviru balsavimu
sak Tages Zeitung, kalbėdamas priėmė bilių, kuriuo visoj val
Hanover agrikulturinčs lygos stijoj, visose vietose ir visu lai
susirinkime tarp kitko pasakė: ku uždraudžiama žaisti biliar“Mes niekad
neužmiršime, du ir “pool”. Bilius dabar eikad mes esame
vokiečiai ir na valstijos senatan,

cionalistai, prie kurių prisidėjo turime atlikti savo pareigą, ir

kariausime,
ir junkeriai monarchistai, ku jei reikalas yra,
utralinės zonos, vietos gyven
tojai apielinkėje Žagariu miško rie skubiai organizuoja bran net jei paskutinė musų vėliava
buvo puolami lietuvių neregu- duolį nacionalinei armijai, ku butų sudraskyta į skutus ir pa
rios pagel'ba jie tikisi
išvyti skutinis kardas liktų sutrupin
liarinių bandų.
Susirėmime
tas. Geriau žūti garbėje, ne
tarp gyventojų ir nereguliariJei bus padarytos Guno re- gu gyventi paniekinime.”
nių penki žmonės liko užmušti
komenduojamos koncesijos soIr Dievas prieš okupaciją.
ir 6 sužeisti.
Vokietijos evangelikų baž
cialistams, tai tam griežtai paDerybos tarp Lenkijos dele-< sipriešins nacionalistai, kurie nyčios vyriausioji taryba išlei
gatų ir lietuvių tapo laikinai* nori būti kurstytojąis, bet pa- do atsišaukimą į visas evange
nutrauktos ir kaip davė supra tys jokos valstybės naštos ne- likų bažnyčias pasaulyje, pra
sti lietuviai, jos
atsinaujins nori nešti ir ypač priešinasi šydama jas protestuoti
prieš
tiesioginiai tarp Kauno ir Var- mokėjimui didesnių mokesčių, okupacijos spėkų
procedūrą.
viską norėdami suversti ant Atsišaukiimas pareiškia, kad tų
šavos.
Lenkijos gyventojai neutra- darbininkų. Nacionalistų ju okupacijos spėkų
elgimasis
vadovais prieštarauja dieviškiems įstaty
linėje zonoje yra ramus ir ne- dėjimo Vokietijoje
bando maišytis į Lietuvos zo- yra Vokietijos fašistai, kuriais mams, taipjau kaip ir žmonių
Ludendorf. įstatymams.
vadovauja gen.
uos reikalus.
Cuno valdžia yra susirūpinusi
BRIGKEINRIDGE, Mo. vasa- žiniomis iš Ruhr, kad ten na-1 MANILA, kovo 1. —- šeši
rio 28. — šeši žmonės
liko cionalistai pradėjo veikti, sten- žmonės liko užmušti ekspliodaugiau ki- zijoj ant Amerikos torpedinio
sužeisti C., B. and Q. trauki- gdamiesi sukelti
virčių su franeuzais. Guno ne- laivo Hulbert.
siui nušokus ųuo bėgiu.

PARYTUS, kovo 1. — Iš
Rymo i>čaneiama, kad popie
žius Piu\ XI daro žingsnių kano n i zavi m u i
(pripaž ini in ui
šventuoju) popiežiaus Piaus
IX.

PINIGU KURSAS
. Vakar kovo 1 dien., užsienio pi
nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių
banlra buvo skaitbma Amerikos pini*
jais Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų f.. .... .$4.72
Austrijos 100 kronų........... ........ %c
Belgijos 100 frankų .......... .... $5.35
Danijos 100 markių...... . ... $19.32
Finų J.00 markių .......... .... $2.71
Fr^ncijos 100 frankų.... . .... $6.09
Italijos 100 lirų ............. .... $4.83
Lietuvos 100 Litų.... ,.... ’.... ... $10.00
Lenkų 100 markių ...... . ....... Uc
Norvegijos 100 kronų....... ... $18.42
Olandu 100 guldėm} ........
$39.56
šveicarų 100 markių ....... ... $18.80
Švedijos 100 kronų ........... ... $26.58
Vokietijos 100 markių ...... >«••••••£

Komunistu delegaty kon
vencijon neįleista.
NEW YORKiAS, — Komuni
stų partija, tiek ta, kur rū
sidose slapstosi, liek ta, kur
nekalta
veikia p pisi dengus
“darbi n i nk ų ipa r t i jos’
tele,
toks gaivalas, kurį
darbininkų organizacijas neša
tik nesutikimus, draskymus,
ardymus. Komunistai, tai ne
darbininkų reikalų gynėjai, bet
jų priešai, jų vienybės drasky
toji, ir kaipo toki jie negali
būt įsileisti delegatais į organi
zuojamos Darbo Partijos (La
bui’ Party) konvenciją. —
Tokį maždaug atsakymų dtivė
antroji organizuojam^
F*ai-tijos

kon venci ja

frizuojama. Steigiamasis suva
žiavimas nutarta
šaukti ne
vėliau kaip šių metų gegužės
1 dienų, taip kad ateinančiais
rinkimais Labor Party galėtų
jau savo kandidatų sąrašą sta
lyti.
; t
Daug triukšmo konvencijoj
sukėlė pasiūlyta
rezoliucija,
kurioj protestuojama
prieš
areštus ir žiaurų persekiojimų
socialistų ir soc-revoliucionie
rių Rusijoj. Trukšiną kėlė ir
gi tie patys delegatai, kur bal
savo už įsileidimų konvencijon
komunistų delegatų. Tečiaus re
zoliucija buvo irgi milžiniška
Luilsų didžiuma priimta. Priim
ta taipgi rezoliucija, reikalau
janti, kad Amerika pripažintų
sovietų Rusijos valdžių ir kad
užmegstų su Rusija ekonomi-

de

legatams, kuriuos buvo atsiun

Darbininkai streikuoja
OLKVJiDVNO, kovo 1. — 2,000 paprastų darbininkų, dir
bančių prie namų budavojimo,
sustreikavo šiandie, kada ne
padaryta sutarties su kontraktoriais
apig 1923 m. algas.
Darbininkai reikalauja 87!/2C. į
valandų.
8 vai. darbo diena geležin
kelių klerkams.
CHICAGO x
Geležinkelių
klerkai pirmų kartų gaus
8
vai. darbo diena ir pusantros
mokesties už viršlaikį. Šį pat
varkymų padarė geležinkelių
darbo taryba. Juos nuosprendis
apima pačius didžiuosius gele
žinkelius ir paliečia 321,226
klerkus.

•^ORFIS
Šiandie — giedra; nedidelė
permaina temperatūroje.
Saulė teka 6:25 vai., leidžia- ,
si 5:40 vai, Mėnuo
leidžiasi
5:59 valandų ryto.

Priminimas

Hardingas atsižada inter
nacionalinio teismoz
WASHlNiGTON, kovo 1.
Prezidento Hardinio

Nori dar vieno šventojo.

New York “Labor Party” konvencija

tus komunistų taip vadinamoji
“Workci’s Party
v ” — Darbiniukų Partija1, norėdama, kad ir
ji butų priimta Drrbo Parti
jom
Ta konvencija buvo laikoma
praeitą, šeštadienį ir sekmadie
nį didelėj International Ruilding saloj, New Yorke. Kon
vencijoj dalyvavo delegatai nuo
visų didžiulių New Yorko pro
gresyvių darbininkų unijų ir
jų centralinių organizacijų. Jo
je dalyvavo taipjau Nexv Yorko
Socialistų partijos skyrių, Far*
mernLabor partijos ir koperatyvų atstovai Viso
daugiau
kaip 230 delegatų. Ir nepalygi
nama balsų didžiuma konven
cija grieštai atsisakė
įsileisti
komunistų delegatus, savo at
sisakymų motyvuodama kaip
augščiau jau minėta. Įsileidi
mui komunistų delegatų prita
rė tik 52 balsai, paduoti atsto
vų tokių organizacijų, kurios
dabar nespėjot galutinai išsipa
girioti nuo komunistinio munšaino.
Konvencija nutarė organi
zuoti New Yorko valstijos Dar
mokėjimą šių
taksų kasyklų bo Partiją tais pačiais pagrin
savininkai bus teisiami karo dais, kaip Amerikos
Darbo
teismo ir jų anglys bus konfis-i Partija iki šiol kad buvo orgakilojami.
Prieš okupaciją anglių tak
sus kasyklų savininkai mokėjo
Vokietijos valdžiai, bet jie atsi
sako juos mokėti franeuzams
ir belgams.

Socialistai pravedė 8 vai.
darbo dienos biliy

Lietuva derėsis tiesiai su Varšava, sako lenkai. Lietuviai
susirėmė su lenkais dviejose veržimo į Ruhr distriktų, orga
nizuojasi po visą šalį,
butų
vietose. •
o
panaikintos ir kad ant turčių
VARSAVA, kovo 1—300 lie butų uždėti didesni taksai,
tuvių neregu barinių puolė pir
Cuno “biznio“ valdžia yra
madieny
Lenkijos pasienio pavojuje iš dviejų
pusių: iš
sargybų ties Prozolajo (?), bet vienos pusės jai gręsia sociali
tapo atmušti atgal. Keli sužeisti stai, kurie reikalauja, kad val
abejose pusėse. Arti Ignolino džia darytų viską jos galėję
stoties 100 lietuvių perėjo ru- prikalbinimui franeuzų pasi
bežių (Ignolinas yra toli užpa traukti iš Ruhr, prisibijoda
kaly neutralinės zonos ir lietu mi, kad tęsimas okupacijos ga
viai ten pereiti “rubežių” nega li neišvengtinai privesti prie
lėjo).
naujo Europos karo; iš kitos
Kadangi Lietuvos valdžia ne pusės Cuno valdžiai gręsia na
užėmė jai paskirtos dalies ne

viai priešintis francuzains.

Išrinko jury angliakasiams
teisti

sumany

mas, kad Jungt. Valstijos prisi
dėtų prie tautų sąjungos inter
nacionalinio teismo, tapo ad
ministracijos oficialiniai palai
dotas šiame kongrese^
Prezidentas Hardingas prane
šė sopa to užsienio reikalų ko
miteto pirmininkui Lodge, kad
jis daugiai! nebesirūpintų pra
vesti bilių komitete, kuris tam
biliui yra griežtai priešingas.
Prezidentas betgi nesako, ką
jis mano tuo klausimu daryti
sekamame kongrese.
.\

4 žmonės užmušti
CHICAGO. —— Vakar auto
mobiliai užmušė tris vyrus ir
vieną merginą ir tris žmones
sunkiai sužeidė. Viename at
sitikime automobistas bandė
pabėgti, bet tapo pagautas.

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

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

čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj. '

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

NAUJREIMOS
1739 So. Halsted St

Chicago, HL

NAUJIENOS, Chicago, BL
atsisako duoti; tą nakties laiku
užpuola ir atima iki paskutinio
grūdelio.
čia paduodu tikrą lenkų “ze( bekovcų” įsakymo nutrauką, 8 p t (Musų korespondentas).
kinti į tą pusę iš kur atvyksta.
lenkų kalbos išversta, kaipo
Kaunas. — Antradienį, 36
••'•
Rb •
dokumentą,
kuris
liudija,
kaip
sausio, šaulių Sąjungos bute
Kiek nusiraminus sutinka “revi
toji
duoklė
imama!
įvy'ko jau trečias iš eilės Amezorių” partizanų vadas, gailėda
Varviškiai
rikos-Lietuvos Bendrovės akci
šis tas apie “zebekovcus” * masis, kad dėl kliūčių iš lietu
16 XII—22 m. ninkų visuotinas suvažiiaviiiias.
vių pusės, laiku negalėjęs per
• Ginkluotos jėgos
Dalyvavus visuose akcinin
Lenkų organizacija “P. O. W.” imti ir toliau ima gąsdinti, kad Varviškių savivaldos komanda
(Pojska Organizacija Wojenna) čia visai arti lietuviai esą ir, kad įsakymas šutrance kaimo šalty- kų susirinkimuose, tenka pažymėt, kad šis pastarasis susi
nogėdama savo grobuoniškus jiems atsiteisti, jau kompanija šiul/
rinkimas padarė į susirinku
sumanymus įgyvendinti, organf- išvykusi... Po valandėlės, du len
šutrance kaimo šaltyšius pri sius blogiausio įspūdžio. Tas
zuoja okupuotuose pakraščiuose kų partizanų būriai ima “ma
statys Varviškių kaiman 20— sunkus įspūdis gauta išklau
—“kresnose” įvairaus plauko, nevruoti”, figūruodami mūšį su
sius Bendrovės Valdybos pra
“strzelcus”, kuriuos visaip vadi lietuviais. Triukšmas negirdė- • XII 22 m. 20 pūdų avižų, 10
nešimą apie Tiuvciktuosiiis fa
na: “partyzanci”, “milicija ne i”, Utas: vieni puola, kiti traukias... PU(iQ mėsos, 3 pudus lašinių,
briko įkūrimo reikale darbus.
“strzelcy’, “harcėrze”, “sokoly”, Revizoriui” ima šiauštis plau- ienl<Ų partizanų reikalams.
Iš Vaidybos pranešimu pa
Už neišpildymą viršminėto į“kresowcy” ‘powstahcy” ir kaip kai ir pabūgęs, skubina kuogreiaiškėjo, kad fabriko įsteigimo
tik išmano. Bet niekam nėra čiausiai pranešti Vilniun, kad sakymo visasi kaimas bus nu darbas tebėra beveik nei ne
baustas ir triguba duoklė bus
paslaptis, kad tie vis tamsos did ištiktųjų “viskas tvarkoje” ir
1 išjieškota; be to, išsiųsiu baud- judintas. Fabrikas netiktai kad
vyriai yra vienos “Z. B. Ę.” kad esą reikalinga dar geriau
jįe ‘ žiamąjį būrį už kurio pasielgimą nėra dar pradėtas statyti, bet
X“Związek Bezpieczeiistwa Kra- partizanus aprūpinti, nes _
neatsakau, t. y.: triukšmus, plė nei medžiaga statybai -nenu
ju”) organizacijos nariai, arba “nabagai” savo krūtinėmis, gir
pirkta.
di, “krosus” saugoja, kad ir jam šimus, kaimo bompardavimą bei
kitaip sakant “zebekovcai”.
Narių Bendrovė turinti 18(M),
padegimą.
esant “litwini napadli”.
v
i '.
naujų akcijų parduota už 12,Z. B, K.” uždavinys yra stip
H. Muelers
Prieš Naujus Metus Avižonių
rinti savo lizdus Okupuotoj Lie kaime ties Širvintais vyr. par
Ginghiotos jėgos Varviškių OOO litų, viena akcija — 80 li
tų. Bet ligi šio1! akcijos tepartuvos daly ir lenkinti bei demo tizanu kulkosvydininkas Bronissavivaldos komendantas
diKMlanios tik seniems akcinin
ralizuoti liaudį; be to, dar verž law Zdanowicž iš neatsarguiho
(pavadavime)
tis j “kovvicnszcyzną” gelbėti vi rankine granata užsimušė ir
Tokie tai įsakymai ir duoda kams (laike trijų mėnesių).
sus “pandzienkovvienskius” arba mirtinai sužeidė partizaną Sta mi “na potrzeby parlyzantovv Pamatinis kapitalas 1 mil. 800
tukst. litų.
kaip jie vadina, “rodacus” iš lie nislovą Biednarek, kuris tuoj polskich”.
Susirinkusieji išklausę Val
tuviu “jungo”.
Neutralinės juostos gyvento
mirė; be to buvo pritrenkta na
jai griežtai nusistatę, prieš “ze dybos pranešimą išnešė šito
mo
šemininkė.
Šį
įvykį
lenkai
Čia noriu papasakoti apie vie
bekoveų” gaujas ir galima lauk kią rezoliuriją: Išklausęs Val
panaudojo
provokacijai,
kad
lie

ną “Z.B.K.” šaką, vadinamą “M.
dybos pranešimo susirinkimas
ti,
kad
išsisems
pavergtųjų
kan

tuviai
naudodamies
ūkanotu
L.P.N.” (“Milicija Ludovva Paranda, kad buvusioji Vaidyba
trybe,
nes
šauliškas
up^s
vyrau

su Neutralnego”), kuri varo s%-'oru, sargybos nepastebėti, iš paneatliko savo uždavinio ir nie
vo darbą neutralinėje juostoje, salų metė rankinę granatą į gy- ja... ,
ko gera Bendrovei ųenuveikė.
[
“
Trimitas
”
]
Pavergtasis.
.Tokios rųšies “zebekoveų ne-į venamą “milicijantų” namą, kuDėlto šio susirinkimo naujai
utraiinėje juostoje sudaryta yra ri ir pridariusi aukų, žuvusiųnet šešios reguliarinės grupės;'jų lavonai iškilmingai pailaidobe jų, yra dar kelios “neregutia-! ta Vilniuje. Endekų laikraščiai
rinės”. Paprastai mes juos va-1 šiuos “didvyrius” ilgiausiais
diname lenkų partizanais. Jie straipsniais apašarojo, šmeiždaneutralinėje juostoje dažnai plė- mi lietuvių vardą.
šia lietuvių kaimus ir užpuldinė Zebekovcai labai buvo nusija vietos miliciją, tikslu išgyven- gandą, kuomet Tautų Sąjungos
atstovas Saura lankė neutralinę
dinti ją iš ten.
Kad tai yra grynos plėšikų juostą. Jie bijojo, kad atstovas
ir žmogžudžių gaujos, apie tai neimtų klausinėti atskirų parti
liudija tų partizanų žygiai Liu zanų: kokiu budu jie susiorgani
bave, Kapčiamiesty, Didžiasaly zavo ir iš kur paeina; tuo tarpu,
EAGLE
B RAND
ir Vardžiakiemy Dukšto apylin kaip dauguma partizanų atke
(CONDtfJSED MILKI
kėje ir kitur, kur keliasdesiMts liavę iš Kališkos, Plockos, RaIšrišo tą Klausimą dėl moterų per pasta
nekaltų ramių gyventojų nužu domskos, Varšavskos ir Pozrąsias tris gentkartes ir daug daugiau
dyta tik už tai, kad jie buvo lie nanskos gubernijų.
kūdikių yra išauklėta naudojant Ėagle
tuviai ir turėjo šiokio tokio tur Todėl vyr. štabas Vilniuj iš
Brand, negu kokį i^ors kitą tarp tikslui
anksto perspėjo, kad visi parti
to.
sutaisytą maistą.
zanai
butų
prirašyti
prie
vietos
Jeigu jūsų pienas nepatinka kūdikiui, jeigu jūsų
Šie “zebekovcai”
partiza
kūdikis
neauga ir verkia, tai vartokite Bordens
nai nesidrovi biauriausių darbų, gyventojų valsčiuose ir aprengti
Eagle Brand.
kad tik išprovokavus lietuvius/ir civiliniais drabužiais; be to, kad
Pasiųskite šitą pagarsinimą i
tuo budu per Varšuvą parodžius nusivalkiotų viešose vietose.
The
Bordens Co., New York
Taip ir buvo padaryta. Apsi
Tautų Sąjungai, kad “ramiems
ir gausite pilnus patarimus ir
nurodymus kaip jį vartoti lie
gyventojams” neutralinėje juos lankius Saurai, partizanų “nė
tuvių kalboj visai veltui, taipgi
toje nėra ramybės, girdi, “lie dūko!”; kur nereik nesimiašė,
puikią kūdikių knygą.
bet slapta rašė “prožbą”, kad
tuvių šauliai lenda”...
“Zebekoveų” vadai provokaci neutralinė juosta butų kuoveijos dėliai nesigaili net' savųjų kiausiai prie “panstvos” priskir
gyvybės. Štai pavyzdžiui kokį ta, nes ilgiau “neturi kantrybės
įsakymą duoda I-sios lenkų par laukti”. O visa tai darė vietos
tizanų grupės inspektorius Vir gyventojų vardu, kurie jokiu

Amerikos Lietuvos Audek
linės B-vės dalykai

Kas Dedas Lietuvoj
-

.

Iš neutralus juostos
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išrinktoji nepaprasta Revizijos
Komisija laike dviejų mėnesių
ištii’s visą Bendrovės stovio
ištirs
Veikalą ir jei ras reikalo su
šauks visuotiną akcininkų su
važiavimą.
Per šį suvažiavimą susirin
kusieji išrinko naują Valdy
bą, Revizijos Komisiją ir pri
ėmė naujus B-vės įstatus.

—Visi lenkų partizanai neva
pačios valdžios “aprūpinami”,
tik už tai neutralinės juostos gy
ventojai privalo supilti nuolati
nę duoklę, arba kaip jie vadina
“danina”. Jei kas tokią duoklę

MA*LE^ir
niTHEATRE-W

Monroe gat. arti State
Beperstoginis Vodevilius
ŠeŠtad., Sekmad.
Šventėmis
22c, ir 45c. (ir taksai)
šeim. rateliams
10c (išskiriant šeštad.,
sekmad. ir šventes. .
Dideli komediniai aktai ir
krut. paveikslai.
Kur gauni pilną pinigų vertę.”

8

AR JIESKAI
SM/iiTYK KASSIEF4—

Lietuviai taipgi perka g parduoda
ir progas sužino tiktai per

NAUMEMAS
TEL. CANhL 1806
118S taik ialskd Širšei C8M80. UI.

NORĖDAMI

. L FABION AS CO.

Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTŲS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa
rūpina visokius dokumentus. Eg
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, farmų ir biznių, ar užtraukiant morgičius.
Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

JUS GAUNAT JŪSŲ
PINIGŲ VERTĘ
Kada Jus perkate HELMAR Cigaretus,
Jus gaunat kokybę. Jus gaunat 20 tyrų
Turkiškų Cigaretų supakuotų kietose
skrynutėse, kurios apsaugoja juos nuo susilaužymo ir susimankymo.
.-*»s
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Kada Jus perkat paprastus cigaretus, Jus
gaunat juos supakuotus į paprastus pun
delius, kurie daleidžia cigaretams lengvai
sulūžti. ' i '

Neapgaudinėk savęs slopinimu, erzinimu šalčio šiemet.
Šios dienos
šaltis gali nuvesti prie posargų rytoj, ‘
Dr. C. W. Waggoner, Toledos sveikatos komisininkas, sako “Išsigydyk
šaltį pirmą dieną ir nebus progos pneumoniją ar posargas gauti.” Laikykis
saugiosios puses. Užm-ušk savo šaltį dabar. Turpo, vienintėlis tarputyninis
tepuklas tikrai nuostabiai pagelbsti nuo peršalimo ir uždegimo.
Nusipirk Turpo slojokėlį dabar — vartok jį kaip yra pasakyta, o greitai
išsigydysi nuo šalčio ir uždegimo. Įtrauk truputį Turpo į nosį kelis kartus
per dieną, o posargų antkričiams maža bus progos įsigauti į ją ir veistis.
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Ofiso Telefonas
Central 4104
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HELMAR suteikia Jums kokybę,
kitokie duoda jums kiekybę, katrą
Jus pasirenkat?
į” 1“

10 ir 20 skrynutėje

Jeigu jus kenčiate per melų eilę ir negalite gauti palengvinimo pagelbps, tai
gal būt todėl, kad jus gydė nuo netikros ligos. Nėra abejonės, kad jūsų
kraujuje ir kūne yra daug nuodų, kurių negalima prašalinti vien tik su pagelba gyduolių. Jūsų stpvis gal būt reikalauja specialio serumo arba vaccine.
Nešvarus kraujas nustoja stiprumo, svarumo, suteikiu abelną nusilpnėjimą;
iš to atsiranda insonmia ir tt. Jūsų kraujas ir šlapumas privalo būti gerai
išegzaminuotas. X-ray egzaminavimas pasako teisingai kur jūsų liga ran
dasi. Specialią ^gydymas privatiškų ligų.
DR. J. VAN PAING, 3101 SO. HALSTED ST., KAMPAS 31 GATVĖS
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tei. Central 4411. Vai. nuo 9-6
4

*

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9
iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone CanaI 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 vak.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumeiltuš,
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Farmas ir Biznius. . Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
lengvomis išlygomis.
—M—M—M.I I

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

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR VARDĄ
Tel. Randolph 4758

A. A. • SU A KIS

Išdirbėjai aiigsčiausios rū
šies Turkiškų ir Egyptiškų
Cigaretų pasaulyje.

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Rcom 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St.

Chicago

Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg.,
Kamą. Milwaukee ir Ashland Avės
Įso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo
.■ 7 iki 9 vakare.
■ ■■■■■ m—.......

12th STREET

,

į,

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

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

Tel. Kedzie 8902
t

,, B,

S. W. DANES

..

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louiš Avė.
CHICAGO, ILL.
....................

Herman P. Haase

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS

SERGANTI ŽMONĖS

ADVOKATAS

■■

Busto Telefonas
Armitage 3209

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madis^n St., kamb. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą

K. GUGIS

.

Užmuškite Salti
Sustabdykite Posargas

balis (jis pirmiau vadinosi dak budu su tuo nesutiktų.

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

Nors dabar Bendrovės sto-,
vis gana keblus, liet nariai turi vilties, kad dalykai pašilai-Į
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
sys.
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
Bendroves
pirmininko p. PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.
Kazlausko susirinkime nebuvo,
nes jis esąs išvažiavęs Ame
rikon. Apie jį teko girdėt ne
palankių išsireiškimų.
— Dalyvavęs susirinkime.

809 W. 351h SI., Chicago

Sveikas Maistas

taras Sarton, — dabar Jacyna)
savo pavaldiniui: “4-to skyriaus
vadui. Tuojaus gavus šį, su
rinkti savo skyrių ir išvykti pil
noje kovos tvarkoje kaimo Jąuniunai linkui, su lengvuoju kul
kosvydžiu “Šos”.
Apšaudyti
kalbamą kaimą iš pietvakarių
pusės, nuo kalnelio, (šautuvų ir
kulkosvydžių ugnimi; — taipgi,
meskite porą dešimtų rank. gra
natų (vokiškų). Lšpildykite tai
23 valandą naktį. Šį uždavinį
atlikite taip, kad nepastebėtų nei
kariuomenės dalys, nei gyven
tojai, ir išpildžius, man asmeniš
kai praneškite”-.
Jauniunų kaime stovėję lenkų
IV-jo “Celno” bataliono kuopa,
kuri ir buvo ajtžaudyta. šiuose
“manevruose”, žuvo keli lenkų
kareiviai ir partizanai; be to,
nemana buvo sužeistų. Po to
kių “manevrų” vadovybė para
šė pranešimą vyriausiajam šta
bui Vilniuje, kad lietuviai puolė
net lenkų kariuomenę ir dėka jų
smalkiam priešpuolimui “prieši
ninkas” buvo atremtas; reikia
turėti daugiau rankinių granatų
ir raketų, žinoma ir gauna,
kiek reikalauja. Jei “centrui”
kas neaišku apie neutralinės
juostos “didvyrius”, tai iš Vil
niaus siunčiamas “revizorius”
neaiškumui ištirti. Gaujų vadai
sužinoję, kad atvažiuoja “sve
čias” ir kad jis “gerai” apie pa
dėtį persitikrintų, tai jam besi
artinant, lietuvių vardu ima pyš-

Penktadienis, Kovas ž, 1923
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LIETUVOS TRISPALVE VĖLIAVA
Kiekviename name privalo būti Lietuvos Vėliava, o ypač
laike Vasario 16, šiais metais, nes tą dieną sukanka jubilėjus 5
metų nuo atgaivinimo Lietuvai neprigulmybės.

Reikalaukit Vėliavų
Lietuvos Vėliavų turime Ketveriopij
Vilnonę, 6 pėdų dydžio ................................................
Gražaus audeklo, 6 pėdų dydžio ..........................
Mažos su koteliais, 8 colių dydžio po .............. .......
5 ir pusės colių dydžio su kotukais po............... .

ADOLPH E.

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

“VIENYBĖS” BENDROVĖJE
Taigi paskubėkite su užsakymais
Siųsdami užsakymus prisiųskite drauge ir pinigus, tas pagreitins gavimą vėliavos.
Perkupčiams duodame didelį nuošimtį ir apnvokam persiun
timo lėšas. Pasinaudokite proga, o tą padarysite paskubėdami
su užsakymais.
— Adresuokite r—

ADVOKATAS

■

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybė
OFISAS DIDMIESTY
KAMBARYS 1104
Chamber of Commerce Bldg.
133 W. Washington Street
Telef. Franklin 1176—4940
. VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.
(Eagle Music Co.)
Telef, Boulevard 6737
Tel. Lafayette

Plnmbing

Vienybe
193 Grand Street,

ADVOKATAS
609-610 Chamber of Commerce
133 W. Washihgton St^
Phone Main 1308
Chicago, III.

Brooklyn, N. Y.

Kaipo lietuvis. Ii
patarnauju kuogeriauaiai

M. Yuška,

3228 W. 38tk St..

ChlMu. ŪL
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Penktadienis, Kovas 2, 1923
i tų? čia tik keletas minutų bu
vo praėję kaip kalbėtojas bu| vo užbaigęs kalbą, kurioje įro
"I—1
dė, kad komunistų iškelti obalsiai neįvykdomi taip, kaip kad
jie mano, ir jie klysta, ir ko
kis skirtumas tarpe komuniK. Bielinio prakalbos ir vie stųxir socialdemokratų, o čia
vėl komunistukas klausia, ko
tos komunistėliai.
dėl socialdemokratai neprisiVasario 11 <1. š. m. čia bu Ideda prie komunistų!..

KŪRESPŪNDENCIJDS 1
Rockford, III

NAUJIENOS, Chicago, UI

PETRAPILIS. Bedarbių skai
čius auga, nes bedarbiu buti.B
yra naudinga- Darbo birža duo-įj
da jam 'bedarbio bileta ir nuo k
tos dienos jis nemoka už butų, ||
už vandenį, šviesą, jis gauna r M
bedarbio “pajoką.” Na ir lok- M
sai “pavargėlis” pradeda užsi
iminėti spekuliacija, slaptai u
pasalia is uždarbiaut i ir sten
Moteris žuvo gaisre.
PITTSBUiRGII, Pa., vasario giasi pasilikti bedarbiu kuoil28. — Viena moteris sudegė gia usiair 35 šeiminos buvo priverstos
apleisti savo namus Clairton
miestely, gaisre, kuriame sude
gė penki namai,

vo prakalbos surengtos vieti
Užsibaigus viskam, vienas
nės “Miegos” gietlorių dr-jos pašalinis ^ publikos priėjo prie
Lietuvos Socialdemokratų at komunistuko ir sako: Tamista
stovui gerb. K. Bieliniu!.
klausi, ik odei socialdemokratai
.Gerb. kalbėtojas plačiai kal neprisideda prie komunistų, o
bėjo apie sunkią Lietuvos žmo į aš tamstos klausiu, kodėl ko
nių padėtį karo laiku — lai munistai neprisideda prie so
ku svetinių »okupantų viešpa cialdemokratų? Komunistukas
tavimo
Lietuvoje. Publika pradėjo kalbėt pats nežinoda
klausėsi su dideliu įdomumu. mas ką. Ir štai: Kairys ir Ja
kUDIKIu
Tolinus, kaip darbininkų spė nulaitis, socialdemokratai, o
GEROVĖS skVRIUS
kos
Lietuvoje
susiskaldę, jie valdžioj, sykiu su valdžia,
DEL APRŪPINIMO!
kaip komunistai “pasitarnavo” teisią komunistus ir pasirašą
MOTINŲ IR JŲ
darbininkams laike rinkimų į po mirties bausme, čia tas vy
KŪDIKIŲ SVEIKATOS
Lietuvos St. Seimą, ęjje tuo ras paklausė, ar jis žino ką
met Šmeižė socialdemokratus kalba, ir prispyrė komunistuSiame skyriuje mes laikas
šaukdami “Išdavikai,” “buržu ką prie sienos,- klausdamas:
nuo laiko gvildensime rei
jai” ir kitokiais vardais (da pr i rodyk, kokią vietą Kairys
kalus (domius būsiančioms
molinoms Ir motinoms jau
bartieji’ vardai jiems patiems valdžioj užima, ir kada jis pa
ny kOdlkly.
tinka, nes šiandien jau jie pa sirašė po keno mirties baus
Kūdikių aprūpinimas Ir pe
tys į tą; “buožių” seimą nuėjo. me? Komunistukas mi'kt, inikt,
nėjimas yra dalykas gyvos
svarbos šeimynai ir tautai
Ar jie žino ką daro? — P. B.) — Jenulaitis pasirašęs. — Aš
Ir mes jaučiame, kad tai
Ir kas tada atsitiko, — sako klausiu apie Kairį, — atkirto
yra dalykas, kur| mes tu
rime reguliarlSkals laiko
kalbėtojas, — žmonės suklai vyras, — prirodyk apie Kai-,
tarpiais atvirai ir laisvai
dinti nebalsavo už socialdemo rį. Tai... mikt, mikt.. Kai
pergvlldentl.
kratus, tai balsavo už klerika rys.. jis Seimo narys... Ir vis
linę Darbo Federaciją, už kas. Apie Jenulaitį komunis-’
STRAIPSNIS' VIII.
krikščionis-demokratus, ir už tukui paaiškino, kad ir čia
kili budu klerikalai gavę dau jis nežino ką kalba, nes Jenu Penėjimas iš Bonkutes Prigelbsti
Žindimui.
giausiai balsų pravedė Seime laitis jau nėra socialdemokra
tokią Lietuvai konstituciją, tų narys. Šitas parodo, kaip Pasitaiko, kad motinai nusilpus, ar
susirupinus, arba pergreitai grį
kokia jiems patiko. Kad ko komunistukai suklaidinti “Vil ba
žus prie namų ruošos, jos pieno neuž
munistai klydo ir klysta iškel nies” su “Laisve” melais kar tenka kiekyje ir kokybėje. Tada pri
penėjimas yra dažnai pa
dami savo obalsius, kad tie jų tais papuola į keblią padėtį. geriantis
geidautinas, ir, jei priimtas, tai ge
'tfbalsiai neįvykinami, tai tą
Dar vienas dalykas reikia riau yra maityti jį tarpais su žindi
Tuo budu krūtys yra reguliariai
mums patys gyvenimo faktai pastebėt, taf tas, kad kuomet mu.
žindomos, o tas svarbu, kadangi neparodo,— sakė kalbėtojas. Jie vienas komunistų “draugas” vartojamas, pieno liaukos nesunkia
pieno, ir kūdikis gįiuna užtektinai
tikėjo, kad greitai jie sukels atsistojęs “duoda įnešimą”, ar maisto. Taip pat svarbu motinai val
“visame pasaulyje revoliuci ba geriaus sakant, kalba non gyti kuodaugiausia - maitinančių val
gių, kaip, pieno,, Smetonos, kiaušinių,
ją”. Bet tas neįvyko, tą visi sensą, delei kurio sėdintiems mėsos, šviežių daržovių, va’sių ir ge
žino. Pagalinus, aiškino kokios “draugams” reikėtų rausti iš ros duonos, imant ir didelį kiekį sky
valgių, švieži kiaušiniai, suplak
pozicijos Socialdemokratai lai gėdos, tai jie delnais jam plo stų
ti j džiovintą pieną, yra labai ma:stija. Tai tokius “gabumus” mu gi, gardus ir skanus.
kosi.
Jei kūdikis buvo krjutim4s penimas
sų komunistėliai parotiė. Su kurį
laiką, paskui pastatytas prie
Užbaigus kalbėtojui kalbą
tokiais “gabumais” geriaus ly- bonkutes, tai išmint’’nga, iki jis kiek
buvo leidžiama duoti klausi
ansipranta su naujuoju maistu, išprastų į šiaudus, o ne rodytųsi .■džiu
vartoti silpnesnį atmiešimą. ne
tnai iš publikos. Nu ai noma,
gu kad yra nurodoma jo amžiui. Miši
publikoje
ir
save
statytų
ant
komunistai su “klausimais”
pirmutiniai

įasirodė.

Tas

pajuokos,
vi-

— Prakalbose Buvęs.

sai nebūt
žmogus nori duoti rinitą klau
sim)), bet čia buvo stebėtina
tas, kad kuomet musų komu
nistai atsistoję pradėjo duoti
klausimus, tai išėjo nonsens
ai. Štai koki jų buvo klausi Broliams Amerikiečiams Liet.
mai: “Kodėl toks ir toks se Mok. Prof. Sąjungos Centro
Valdybos.
natorius giria Rusiją?” “Ko
dėl lietuviai išvijo raudonąją
Liet. Mok. Pr. Sąjungos sky
armiją iš Lietuvos, kada ji
rių atstovų suvažiavimo var
po šitokių “didelių klausimų” du Centro Valdyba šiuo taria
klausėjas pasakė, kad kalbė gilios padėkoto žodį daktarui
tojas nemanytų, jog jie nėra A. J. Karaliui Sąjungos atstok
“išsilavinę ir nieko nežino.” Iš viii Amerikoje už jo nepailsta
publikos vienas atsistoja ir sa mą rupesnį Sąjungos reika
ko: “Matot, kaip tie žmonės lais.

Padėkos žodis

kvaili: ką tas turi bendro su
Lietuvos dalykais ir kalbėtojo
kalba?” Kuomet kalbėtojas kal
bėjo, tai matyt tas komunis
tėlis jo kalbos negirdėjo dėl
to, kad visą laiką sėdėdamas
jis sapnavo apie Rusijos rojų,
todėl ant galo ir tokį klausi
mą uždavė, Kalbėtojas tiek
jam atsake, kad komunistams
atrodo, tartum raudonoji ar
mija tai yra kokia tai moti
na švenčiausia, ir kad ji bu
tų kažiin ką davus darbinin
kams^ Ką-gi armija gali duot,
kad ji pati nieko neturi — sa
ko kalbėtojas; armija atėjo tik
kaipo okupantas. Kitas klau
sia: Kodėl ponas Bielimi ne
stojai - su Andriuliu (su ko
munistais) į debatus Chicagoje? Kalbėtojas atsakė, kad ko
munistai kvietė jį į “debatus”,
idant jis įrodytų, kad Lietuvo
je nesą kt^mmistų partijos!...
Jeigu komunistų partija yra,
sako d; Bielinis, tai jų (ko
munistų) dalykas ir įrodyt, o
ne mano. — Ištikrųjų, keista
tų žmogiukų logika: jie prie
varta nori priverst, kad jiems
priešingos partijos žmogus sa
vo kalbose įrodyjų, kad jų par
tija gyvuoja! Dar vienas klau
sia: Jeigu socialdemokratų
partija taip gera darbinin
kams, tai kodėl socialdemokra
tai neprisideda prie komunis-

Centro Valdyba taip pat
siunčia pasveikinimą ir padė
ką visiems Sąjungos Rėmė
jams, kurie savo sunkiai už
dirbtais skatikais ir šiaip dar
bais padeda Sąjungai kovoti
su Lietuvos klerikalų /pasikėsi
nimais padaryti Lietuvos mo
kyklą kunigų kastos kramelių,
kad tuo budu užslopintų lais
vą Lietuvos liaudies minties
besi pietoj imą.
L. M. Prof.. Sąjunga gyve
na sunkiausius metus. Jos na
riai visokiais budais provo
kuojami, atstatomi nuo vietų,
kilnojami iš apskrities į ap
skritį tiktai dėl to, kad drįsta
aiškiai pasisakyti esą laisvos
pasaulinės mokyklos šalininkai, tiktai del to, kad jie
yra įsitikinę, jog (Lietuvos ne
priklausomybe bus tiktai tada
pasiekta, kai išnyks pančiai,
varžantieji
laisvą Lietuvos
žmonių minties iesiplėtojimą,
tiktai dėl to, kadįjie pasiprie
šina klebonų agentams. Tokia
padėtis negali būti ilgai ken
čiama. Tai tulri suprasti vi
si, kam rupi Lietuvos švieses
nė ateitis, tai turi suprasti ir
broliai Amerikiečiai.
Centro Valdyba, aukštai įver
tindama brolių Amerikiečių
nuopelnus siekiant Lietuvai po
litinės ir ekonominės nepri-

PRADĖK
TAUPYTI
American Family
Muilo Vyniokliuš
Del
Gražiu
Šaukštų

Nedapenėjimas.
Dažniausia kūdikiai yra perpen'mi,
negu nedapenimi. bet jei vaikutis,
verkia atėmus bonkutę, arba nrieš pa
davimą sekančiu sykiu, tai reik’a k^šdein didinti mišinio stiprumą iki kū
dikis bus patenkintas.

Perpenėjimas.
Jei kūdikis neramiai miega, vemia
dažnai, arba turi liuosus vidurėlius,
tas rodo, kad jam perdaug maisto
duodama, arba per dažnai, arba kad
jo maistas stipresnis, negu jis gali
suvirškinti. Jei vaikas žindomas, tat
reikia pailginti penėjimo tarpą iki
keturių valandų. Del kud'kių, kuijie
kurie
penimi iš bonkos, reikia per pus su
mažinti duodamą kiekį, iki viskhs
Jei tas negelbsti tuoj
atsitaisys.
. i
šaukis daktaro.

Turi savo kūdikį išlaikyti sveiką n
stiprų, O kūdikio sveikata pilnai priklauso maistui ir rūpesčiui, kurį jam
suteiki, Kūdiki reikia kasdien maudyti ir reguliariškai maitinti. Jei ne
gali žindyti jo, tai pabandyk B.orden’s
Eagle Pieną. Tai pirmaeilis kūdikių
maistas — padarytas iš riebaus kar
vių pieno ir rupaus cukro — ypatin
gai kūdikiams.
Jis gydytojų reko
menduojamas visur dėl jo kokybes ir
vienodumo.
Per keletą gentkarčių
tūkstančiai motinų išauklėjo savo kū
dikius Borden’s Eagle Pienu. Dėlto,
kad jį rekom-endavo draugai ir kad
jos rado j j patenkinančiu.
Rasta faktu, kad augimo periode
vaikai labiausia tampa nedapenimi.
Regis jie valgo užtektinai ir gana,
bet tikrenybėje jų maisto neužtenka.
Nesenai daryti eksperimentai mokyk
los vaiku tarne įrodė, kad Eagle Pie
nas labai veiklus taisant nedapenetus
kūdikius. Kiekvienas kūdikis turi
gauti energijos, kuria Eagle Pienas
suteikia. Jaunas kūdikis turi gauti
kasdien du šaukštu Eagle Pieno at
miešto trejais ketvirtadaliais puodelio
virinto vandens.
Duok parvčiais ir
pavakariais. Senesni vaikai jį lab'au
mėgsta su ginger ale, vaisių sunka,
suplaktu kiaušiniu ir skanskoniu.

Skaityk šituos straipsnius kas
savaite ir pasidėk ateičiai.

PI
n

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

n
n

Baigusi
Akušeri
jos kolegi
ją; ilgai
praktika
vusi Pennsilvanijos
hospitalėse. Pasek
mingai pa
tarnauja
prie
gimlymc. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki
tokiuose
reikaluose
moterims ir
merginoms.

Pardavimas Vyrų Siutų
Metinės žemiausios kainos už Hart, Schaff
nėr & Marx puikiausius vyrams siutus
Suaugę vyrai! Jauni vyrai! štai Chicagos žemiausios kainos už puikiausiai pa
siutus siutus šalyje, delei jų styliaus, ge
rumo ir stiprumo. Tai yra puiki proga,
žiūrėkite kiekviename siute išdirbėjo la

kelį.
SIUTAI DĖVĖJIMUI PAVASARI
“■ Šviesus tweeds, maišyti ir tamsus cassim meres.
Mieros nuo 33 iki 42, visi po
—Iš

Pardavimas Mergaičių Dresių

Mes pasiūlomo jūsų apžiūrėjimui ir
pasirinkimui naujus moderninius styiius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir paternų 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 grąž ui apsi
rengti velvkoms. 1 ir 2 kelnių siutai
—$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50,
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30.
Paskutinis išvalymo išpardavimas
overkautų jūsų kaina. Parduosime
viską.

Motinos! Neužmirškite atlankyti musų
padidintų sekcijų ant antro augšto, iš n
imtinai paskirtų jūsų dukterims.
Pi
Mergaičių Dresės — Puikios Gingham
Dreses didelės vertės, mažais ir dide M
liais langučiais ir vienodų spalvų, ran H
komis apsiūtos, naujais kišeniais, gra
žiausių spalvų. Mieros nuo 7 iki 14.
Vertos $1.45, po........... ............ 77C
Mergaičių dresės iš lab^ai-gero ginghamo, su gražiais kalniečiais, vienodų ir
margintų spalvų, geltohps, tango, ružavos, žalios ir mėlinos.
ieros nuo 7
iki 14, vertos $3, po>..
.....

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St„
tik biskį j rytus nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedėliomis
&

E R B. Naujienų skai
tytojom ir, jtkaitytojiU
prašomi pirkinių reikalai

G

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos

Pardavimas Moterų Apparelių

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas I)rexel 2880

Naujausi kautai, siutai dresės pavasario
dėvėjimui viena žema kaina.... $19.75

■ Kautai visi vilnonio išdirbimo, vėliausios
mados, puikiai pasiūti, visų naujausių
spalvų.
Siutai visi vilnoniai poiret twills ir trikoti
H nas, šilkiniu pamušalu, naujausių modelių.
M Dresės Basųue ir tiesių linijų efekto, flat _
;

/t

f-' '

Tel. Pullm-an 5432

A. SHUSHO
AKUŠERKA

•

nu crepes, Canton crepes, visuomet šilkinio ir
i

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
J 3110 arba 0375
Telefonai:
< .. ,
1 Naktį Drexel 950
' Boulevard 4136
3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak. jj

H

N
M
M

ta Paisley efekto, vėliausių spalvų.

.

RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.

Verti iki $35.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI
SIUTAI

■

Turiu patyrimą
moterų ligose; rik

H
i

pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.

------------------------- —>----------------------------------------------------------------------------1_______________________ ____ _____________

10929 S. State St.
Chicago, III.

etuviai Daktarai

•M. WAITKIEWICZ
(Banienė)

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Akušerka
3113 S. Halsted st

M. A. J. BERTASIUS
BHYSICIAN IR SURGEON
V‘\ \ 3464 So. Halsted St.
OfiW vai.; 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.
Nedėlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913
Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1G99

.............................. ........ .
Telephone Yards 1532

1

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

L

A. L DAVIDONįS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
| Tel. Kenwood 5107
ValanĮdos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo f>:30 iki 7:30 vakare, ir

DR. C. Z. VEŽELIS
k*

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

DR. A. L. YUŠKA

4601 So. Ashland Avė.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 02G3

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

■■ i

■

»

Canal 0257 )
Naktinis TeŲCanal 2118

DR. M, UiATORIS
GYDYTOJĄS IR CHIRURGAS
Valandoš: 11 Iki 4 po piet,
6 iki 9 vakare
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.

. DR. A. JUOZAITIS

DR. V, A. ŠIMKUS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

y

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 6 iki 8 vak.

Oi. Maurice Kalni

Lietuvis Dentistas
4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

DR. M. T. STRIKOL’IS

Telephone Boulevard 5052

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III.
kampas 18-th Street
Phone Canal 0257

Telefonas Boulevard 7042

25 E. VVashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephone Central 33G2
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

2816 Sp. Michigan Avė.
Tel/Victory 9082
'
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.
—■■•j**--—*———--—.

DR. C. K. KLIAUGA

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

DR. A. MONTVID

'

DENTISTAS
Imama X-spindulių paveikslai.
Duodama Nitrous Oxid dr
Oxygen (“gesas”)
Valandos: nuo\9 iki 9 vai. vaka
re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 S’o. Halsted St., Chisago, III.

DR. P. G, WIEGNER

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgus
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v.
3259 So. Halsted St., Chicago, III.
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
...-... ......... -.. ........ -.......... ..
ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.,’

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

DR. S. BIEŽIS

Tel. Blvd. 3138
Per 15 n?etų pa
sekmingo prak
tikavimo
turiu
patyrimo. Pasekningai patarnau
ju prie gimdymo
Kiekviename at
seikiu
sitikime
ypatišką priiiuDupdu
rėjimą.
mopatarimus
mergiterims ir
noms veltui.

Telephone Yards 5834

DR. J. KOLIS

♦>

HERZMAN^l

$21.50

Didelis šmotas — Geriau už
jūsų pinigus ir dėl jūsų rū
bų. Pirkite jį šiandien.

nį galima stiprinti kas pora d:enų,
iki atatinka jo am-žiui.
Jei kūdikis
eiti i tas sankrovoj*, kurio*
rodo ženklų negero virškinimo, tat i
•keikiasi Naujienose.
tuo i reikia vėl grįžti prie silpnesnio
miešimo. O jei jis rodo pasitenkini
mo, užauga 4-6 unicijas kas savaitę,
nevemia, ir tvarkiai liuosuoja viduriu-^
kus, tai gali būti tikras kad maistas
yra tinkamo stiprumo ir kiekio.

Penėjimų Tarpai.
Išpradžių per keletą savaičių mes
rekomenduojame penėti kas dvi va
landas; bet galima keisti šita prisi
taikant prie kūdikio savybių. Kadan
gi vienas kūdikis suvalgo daugiau, o
kitas mažiau, tai negainva nustatyti
griežtai kiek reikia duoti. Motina tu
ri geriau žiūrėti kaip kūdikiui e’nasi,
negu kaip rašoma knygoje. Neknrie
žinovai sako, buk reikia nenįti kas
trys valandos, nes esą į tą laiką Vidu
riai išsiliuosuoja. . Jei tas reikalinga
padaryti, tai rekomenduojame pabel
sti dvi-valandini penėjimą pridedant
kas syki po dešimti minutų iki bus
penima, kas trys valandos.

MRS. A. MICHNIEVICZ
AKUŠERKA

BEDARBIAMS ROJUS.

jog jie padės Liet. Mok. Prof.
Sąjungai pasiekti ir dvasinės
nepriklausomybes, gi dvasinės
nepriklausomybės
pagrindas
yra laisva, pasaulinė, moksli
nės pedagogikos nurodymais
vedama mokykla, už kurią kovoja Liet. M. Prof. Sąjunga:
L. M. Prof. S-gos Centrb
Valdyba.

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994 Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3
ir 7 iki 9 v., ncdSldieniais nuo 12
Iki 1 vai. po pietų.
Tel. Austin 0737

DR. MARYA
DOWIAT—SASS
5*208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8
vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth

Rusas Gydytojas ir Chirurgas *
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pietj
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago
I
1 ■ ■ A■ —

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

Jei abejoji akimis, pasiteirauk

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052
Vai. 10 —12 Ą.M. 1—3 ir 6—9 P.M.
Ned. 10—12 A. M.
Residence Canal 2118

Dr. A. R, BLUMENTHAL
Optometrtot

T«L BOU Icvard 1487
444$ 8. Ashland Ava
Kampu 47-tam ffat.
1-ru labas.

Y
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Penktadieniu, Kovas 2, 1923
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met Lietuva susilauktų to Kai dėl politinio nusista tų sukaktuvių apvaikščiojimą neigia elementarines arit
NAUJIENOS
metikos taisykles? Net fran
kio smūgio, nuo kurio ji ka tymo, tai komunistų suva Rochesteryje, N. Y ,, vasario H
euzų ekspertai neužginčije
d., ir sako, kad tame apvaikšThe Lithuanian Pąily Newe
žiavimas
parodė
gana
liūd

žin
ar
atsigriebtų.
Published Daily except Sunday by
ir negali užginčyti tų fak
čiojime dalyvavo ir “radika
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.
ną
vaizdą.
Pirmiausia,
su

tą, jog Vokietija nieku bū
lai”:
Amerikos lietuvius šitas
važiavime
pastaęiškė
aštrių
Editor P. Grigaitis
du negali atmokėti ne lik
pavojus turi paskatinti prie
“
Nuo
radikalą
kalbėjo
KLAIPĖDA, II. 8.. 23. skelbta ir kuri, lietuviams už
dešiniojo
reparacijoms nustatytąją, bet
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tverė
kelias
bendroves
ir
į
Darbo laukia be galo, tik trūk
žmones], eina tiesiai int pra kalams skiriama daugiau pi
Lietuva tuomet lengvai ga ševikai sKiria vien tiktai tuomet socialistai dalyvauja
jas
įtraukė
žymiausius
vokie

sta darbininkų. Visose dari)O
nigų, negu niilitarizmui. Ei
lėtų patapti kurios nors ga darbininkų unijų skaldymui taih ar kitam bendram paren pultį.”
čius
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Taip
jie
su

šakose galima Klaipėdoj dirb
nantiems melams švietimo de
gime su kitomis srovėmis,
O kiek žemiau:
darė
sau
platformą.
Drauge
lingesnės valstybės grobiu. Vokietijoje, tai galima sau iollševikėlių spauda ir itatoti. Skubu reikia pradėti veik
partamentui paskirta 45,000,su
tais
vokiečiais
jie
reikala

įsivaizdinti,
kiek
aukso
iš
Lietuvos keblumai su Klai
ti, kad svetimtaučiai musų
“Kaip gi galima laukti Q00 pesų, o karo departamen
riai užkimo bešaukda < apie
vo
“
freištato
”
,
ir
buvo
jau
ga

Rusijos
gauna
Vokietija
pėda, apie kuriuos buvo ra
kraš.lą neužplūstų.
išmintingo internacionalinių tui tik 33,000,000 pesų Pre
tai, kad masiniuose mitinguo
lėtinai
garantijų
sau
pasirūpi

Pirkliai, pramonininkai ir
šyta vakar šioje vietoje, ^ra komunistai visiems savo “re- se dėl Klaipėdos Grigaitis kal klausimų išsprendimo ir nor zidentui Obregoin pasinius, li
nę.
Jie
buvo
padarę
su
Klaivisi, kurie turit savy energi
malaus gyvenimo atsteigi- ko paliuosuoti visi kaliniai, ku
bėjo nuo vienos estrados su
geriausia iliustracija ši voliuciniems” darbams.
įpėdia
ūkišką
sutartį,
kuri
bet

tiems blusų žodžiams. Ne O Rusijos žmonės tuo tar klerikalų ir tautininkų atsto mo, kuomet valdžios viršū rie buvo pasodinti kalėjimai! gi iki šios dienos nebuvo pa- jos, tverkite prie darbo. Ro-dos nemaža svetimtaučių panes • ir viešoji opinija yra už dalyvavimų sukilime. Ka
Socialistai, girdi,! sudarę
mokėjimas apseiti su žmo pu'badu mifšta, ir Rusijos vais.
liuosuos čia vietų. Kiekvienas
užsikrėtusi karo kvaituliu ro . departamentas yra' pasiry
bendrą frontą su atžagarei
nėmis, nepaisymas gyvento valdžia jau dvejetas metų viais, patapę darbininkų išnau ir tebekartoja kvailius obal- žęs daryti reformų., Provinci politika yra kiek galima su- lietuvis turi atlikt šiandien sa

Klaipėdos sukilimas ir arti=
minusias musų reikalas.

I

Apžvalgai

I

jų valios, biurokratizmas ir kaip nesiliauja maldavusi vi- dotojų bičiuliais ir t. t.

spekuliantų godumas gali so pasaulio

buržuazijos ir

/

sftus?

Bet pažiūrėkite, kaip elgia

'laukti

Sukelti prieš Lietuvą tų nau- darbininkų aukų badaujan si patys bolševikai. Jųjų “Vil
nis” aprašo VilmaitsMjOO me
jai įgytųjų teritorijų, ir tuo- čiųjų šelpimui!

Kuriuo budu

galima joje

bus

demobilizuota tkarei- mažiiiti

e reik alinga s

išlaitias,

vo pareiga.

kuomet vių būriai, kurie buvo suor iv rūpintis žmonių švietimu ir tu jųl

Amerikieti atlik

ir

■
Savanoris,
Prašom ir kitų IšikrašČių
žmonės nenori skaitytis su ganizuoti kovai su sukilėliais. jų ekonominio būvio pageriišsispausdinti. — S.
žodžiu, (Ibreigono valdžios iiiinu.
paprasčiausiais faktais ir

gėry neitos,

NAUJIENOS, Chicago, III.

Penktadienis, Kovas 2, 1923

Skaitytojų Balsai LS.S. Reikalai
[Už iŽreikStas šiame skyriuje
nuomones Redakcija neatsako J

Partijos Žinios
Debsas, Hilųuitas, Bergeris ir
Stedmanas — delegatai į Tarp
tautinį Socialistų Kongresą,
i ---- >----Ką tik laikytame New Yorke Amerikos Socialistų Parti
jos Nacionalinio Pildomojo
Komiteto susirinkime partijos
atstovais į Tarptautinį Socia
listų partijų Kongresą, tapo
išrinkti šie Amerikos socialis
tų judėjimo lyderiai: Eugenius V. Dribs, Morris Hilųuit,
Victor > perger ir Seyimbur
Stedman.
'

Daugiau domės kreipkim

Kiek ir kam, iš to
naudos?

Jau trys suviršum metai pra
slinko nuo LSS-os persiorgani
zavimo, o dar vis atsakomai
Amerika tokia jau šalis, kad nesusitvarkyta.
kokiam tik tikslui Lietuvoj
*() tai rodo musų draugų sąreikia kapitalo, taiir važiuoja jungiečių didelį apsileidimų,
ma čia aukų rinktu
Iki šiol — netik paprastų organizaci*Amerikos lietuvių kolonijas ap jos narių, bet pradedant nuo
lankė jau visokios rųšies aukų kuopų valdybų ir baigiant Pil
riekėjai vyrai, dabai’ i*f mote domuoju Komitetu ir Centro
rys įsigeidė pamatyti Ameriką.
Viso pasaulio Tarptautinis
Štai atvyko pp. D. Šleževičienė
Socialistų partijų kongresas,
Iki
nesenai
dar
vis
gal
l>ut
ir V. Ve^cienė, Moterų Globos
kurį šaukia socialistiniai Vie
buvo
atleistina,
kad
taip
lė

Komitetu Kaune įgaliotinės rink
nos ir Londono (Antrojo) In
tai
viskas
eina,
nes
didžiumos
ti aukų Lietuvos našlaičiams.
ternacionalų vadai, įvyks šių
nuomone
buvo,
kad
dar
vis
Be abejonės, priglausti, auklėti
metų gegužės mėn. 21 dienų
komunistų
padarytos
žaizdos
karo nuskriaustus našlaičius yra
Hamburge.
tebėra
neužgydytos
ir
reikia
prakilnus ir remtinas darbas,
nežiūrint kokia partija tuo rū palaukt, kol viskas persimais
ir žmonių sentimentas pasi NACIONALINĖ PARTIJOS
pintųsi, tečiaus pp. D. Šleževi
keis. Bet dabar, kuomet ko
KONVENCIJA.
čienės ir V. Vencienčs Ameri
munistai arti išnykimo ir žmo
kon atvažiavimas vargiai begali
nės juokus iš jų bedaro, mes
Tame pačiame partijos Pil
būt tikslus. Štai dėl ko. Jeigu vis dar mažai išnaudoja m tuos
domojo Komiteto susirinkime
** pradžioje, sunkiausiais laikais,
patogius laikus. Ką jau ten tapo patiekta taipjau dieno
sunkiausias darbas galėjo būt besakyt apie mažesnius mies
tvarkė busimai nacionalei So
atliktas be važiavimo, tai argi tukus, kur nėra inteligentijos,
cialistų partijos konvencijai,
^jau dabar ten yra net perdidelis kad dagi tokiuose centruose
turi įvyks šių metų balan
išteklius, kad galima iš suau- kaip Bostonas, Brook lynas ir
džio mėn. 28 dienų New Yorkautų našlaičiams žmonių pini- Chicago musų draugai tyli ir
<e.
* gų tokias išlaidas daryti, siun- nežinia ko laukia.
nes? Brooklyne ar New York^
ir Chicagoje egzistuoja tam tik
ri komitetai Lietuvos našlai
čiams šelpti, ir šiaip įvairios or
ganizacijos ir atskiri asmens
siunčia aukas; ypatingai, kaip
matyt iš Chicagos Komiteto
Lietuvos Našlaičiams šelpti dar
bo apyskaitos tik bėgiu 18 mėn.
tas komitetas Mot. Globos Ko
mitetui Kaune našlaičių reika
lams pasiuntė tūkstantį suviršum dolerių.^ Jeigu to visa ne
užtenka ir! norint, kad aukos
Lietuvos našlaičiams gausiau
plauktų, tai ir Kaune sėdėda
mos Moterų Globos K-to įgalio
tinės galėjo, pasitarusios su čio
nykščiais komitetais, rašyti at
sišaukimus ir'uolesnį aukų rin
kimų bei panašių našlaičių ko
mitetų organizavimą pavesti jau
čia esantiems komitetams. Bet
kaip matome* tai tos M. G. Kto įgaliotinės šitame reikale su
* Chicagos Korriitetu Lietuvos
Našlaičiams Šelpti mažai tesiskaitė, nes net apie savo Ame ri
kon atvažiavimą jam pranešė tik
dėl p. J. J. Hertmanavičiaus ra
ginimo. Taigi, jei Liet. Mot.
Globos Komitetas Kaune butų
prisilaikęs aukščiau kalbamų
dalykų, tai nebūtų reikėję tiek
daug visuomenės aukautų naš
laičiams pinigų išmesti dviejų as
menų kelionei į Ameriką. O kur
dar išlaidos kelionėms čia Ame
rikoj, pragyvenimui, hoteliams
ir tt. Visa paėmus domėn, kiek
gi iš surenkamų aukų bus kam
naudos, kiek iš tų aukų liks Lie
tuvos našlaičiams?

Kaip minėjau, šelpimas Lietu
vos našlaičių yra gražus ir pra
kilnus darbas, ir svarbus reika
las. Visa tai suprantame, o to
dėl aukavome, ir toliaus nega
lime nuo to atsisakyti. Bet kad
tų musų aukų
didžiuma ei
tų brangioms įgaliotinių ekskur
sijoms padengti, tai to ameri
kiečiams jau truputį perdaug.
Našlaičių Rėmėjas. •

ŠIAULĖNAI.

Negaliu nei kaip užmiršti
pereitų metų gruodžio mėne
sio 6 d, miško varžytinių. Nors
spekuliantams draudžiama pir
ktis miško per varžytines, bet
miško urėdas vis tik nusipir
ko vieną skersinę kokiam tai
savo broliui, tik neįvardijo to
savo brolio ir nepasakė, kur
tas jo brolis gyvena. Dabar
kįla klausimas, ar turį.^ųapsę
patys miškų valdininkai stoti
į varžytines. Jei taip, tai kol
miškų valdininkai aprūpins
vaisus savo brolius ir gimines,
tai paprastiems piliečiams ma
ža kas ir beliks.

Tiesa, pereitų metų Rugsė
jo mėnesy Brooklyne buvo su
šaukta L. S. S., rytinių valsti
jų kuopų konferencija. Beveik
šaukiamas kovo 11 d. “Nauvisos kalbamų valstijų L. S.
jienų” name, 11 vai. ryto L.
S kuopos dalyvavo, ir dele
D. L. D. Chicagos Rajono Kon
gatuose viešpątavo geras ūpas
ferencijos dienotvarke:
ir noras organizacijai dirbt.
1) Konferencijos atidarymas,
Buvo išneštos kelios gana rim
prezidiumo rinkimai, mantos rezoliucijos, kurias įvyki
' datų patikrinimas,
nus gyveniman gal nemažai
2) Laikin. R. Kom. prane
musų L. S. S. turėtų naudos.
šimas,
Bet ar buvo kas nors daroma,
3) Pranešimai kuopų atsto
kad jas vykinus? Laibai ma
ža ų Be paskelbimo jų spau
vų,
4) Iš L. D. L. D. darbuotės
doje, l>eveik nieko. O jeigu
(referatas),
tie nutarimai ir rezoliucijos
5) L. p. L. p. Chicagos Ra
priimama tik tam, kad pa
jono org. įstatų priėmi
skelbus laikraščiuose, tai ro
mas,
dos nebūtų reikalo nei laiko
6) R. Komiteto rinkimai,
gaišint nei pinigų aikvot kon
7) Rajono darbuotes nuslaiferencijoms.
tymas ir , nauji sumany
Didžiausia dėl to atsakomyr
mai,
bė puola ant musų Pildomojo
8) Sekamos
konferencijos
Komiteto, nes kuomet gaspapaskirimas.
dorius nepaiso savo ūkės, tai
Chicagos Rašeimyna neką gali ir padaryt.
jono L
omitetas.
Taip ir čia. Nutarimai buvo
rT
'I
pasiųsti P. K# ir tas turėjo
atkreipt daugiaus domės į tai
ir kas reikia padaryt, bet mu Vaikai turi būti lauke
sų L. S. S. P. Komitetas tą
visokiame ore
visa matyt nepaėmė nei apsvarstymui.. Tai kam tas P.
Nelaikyki t savo vaikų vidui.
<-tas, kad nieko nepildo?
Neskųskite jiems šviežio oro ir
Ne. čia ‘bus jau perdaug nebijokite, kad nepagautų šal
apsileidimo, ir jeigu toliaus čio. Nieko nėra geresnio kaip
taip dėsis, tai perspektivos vi šviežias oras, kad išauginus sti
sai nekokios. Be to dar ir mu prų kūną. Kai kurie gali gauti
sų spaudos organai maža te- persišaldymą, bet jie gali būt iš
gvildena L. S. S. reikalus; pa gydyti TIESIOGINIU budu —
vyzdžiui, apie aukščiau minė išlauko — be jokių gyduolių jų
tos konferencijos nutarimus silpniems viduriams. Tik trin
jei rezoliucijas nei žodelio ne- kite su Vicks Vapo Rub kaklų
jrasitarė. Tai irgi prastas da- ir krutinę. Jis įsigeria kaip linimentas ir įkvepuojamasSkaip
garai. Tas gydymas -padaro
Tat Sykį ir ant visados rei- lengvu darbą nuo peršalimo ir
<ia paliaut snuduriavus. Pil- prašalinama spazmatinį krupą
domasis Komitetas lai pildo Vicks galite gauti kiekvienoje
<as yra reikalinga, Sekreto aptiekoje už 35c slojikelį.
rius lai duoda daugiaus infor
macijų apie L. S. S-gą ir Soc. AR JUS ŽINOTE KAD
Partiją, kuopų valdybos ir na
riai taipgi prie darbo, — visi
Pirmutiniai Jugoslavų emigrantai
stęngkimes kooperuot. Sukru- apsigyveno prie Pacifiko okeano
kranto ir jlė išdirbo žuvininkystes in
skime ypatingai dabar, kuo dustriją.
Jie turėjo gerą pasisekimą
met Lietuvos Socialdemokratų netik gaudyme žuvų, bet taipgi jų
ir pardavinėjime, jūrių mai
.Partijos atstovas d. Bielinis kenavime
stą?
Ar jus žinote, kad daug žmo
yra tarp musų, — išnaudoki nių nori mokėti daugiau už Helmar
Cigaretus negu už kitus
me progą ir dirbkim L. S. S. Turkiškus
cigaretus, už jų gerą skoni ir gryną
100% Turkišką Tabaką?
abu i.
Ant galo dar turiu primint,
<ad P K. stengtus nors da
bar peržiūrėti L. S. S. rytinių r
■< . ■
.-«■
valstijų rezoliucijas ir jas ap Jeigu tamsta esi nesveikas
svarstyti,
ypatingai organų
Tai tamstai reikia gerų gyduolių
klausiniu. Taipgi kad stengtus
stiprini ir organizuot IL. Si S.
kuopas.
B. Songaila.

AUJIENOS jau pratiesė tielsų kelią iš Lie
Jūsų giminėms ir pažįsta
•tuvos Amerikon
)
miems. Jeigu negalėjot iki šiol atsikviest
savo giminią iš Lietuvos, tai dabar galėsite jau
be sunkenybių ir didelių rūpesčių. ,
Naujienų atstovas Antanas Ripkevičius, iš
buvęs Lietuvoje porą mėnesių, ten taip paselTmingai sutaisė dalykus, kad dabar per Naujie
nas, galima sakyti, galės atvažiuoti Amerikon
kiekvienas, kurį tik Naujienos apsiims atgaben
ti iš Lietuvos.
\

N
Jau Galit Atsikviesti
Savo Gimines
iš Lietuvos

Sunkumai A pgaleti!
Rūpesčiai Prašalinti!

Ii

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

N EW CITY PHARMACY
Yra naujai uždėta lietuvių
vaistinyčia

(Aptieką)

VENTUiRA, Cal., vasario 28.
—>R. Garcia, pienines darbinin
kas, tiek nusigando jį gainio
jusio buliaus, kad sukrito ir
ant vietos pasimirė^

Kurioje gausite tik geriausias
gyduoles
3327 So. Halsted St..
Chicagol’hcne Boulevard 0696
f

••

AKYS

20 metų prityrimo
Akinių pritaisymo mene

Simptomai pareiškiu
akių ligas
Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja ?
Ar yra uždegtos ?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius tal
kus ?
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ą.r akys opios ^viešai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant voku?
Ar turit katarakta?
Ar turit žvairas akis?

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

Dr. Natalija Žukauskas

L.D.L.D. Reikalai

■ ■■—

JUS

Yra jums brangesnės už viską. Neapleis*
kitę jų. Jeigu turi kokią akių kliūti, tuo
met ateik pas mane pasitarti. 4
DR. BERNER, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)
3315 So. Halsted St.,
Chicago, I1L
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 8
Nedėliomis nuo 10 iki 1. Tel. Yards 0682

Važiuojančiam iš Lietuvos žmogui Naujie
nos per savo atstovus ar ingaliotiniuš parūpins
visą, kas tik reikia, ir prašalins visas kliūtis, ku
rių pats žmogus negalėtu prašalinti, ir tokiu budu kiekvienas sučėdys daugybę pinigu, kuriuos
■iki šiol reikėdavo be reikalo išleisti.

Už nedidelę mokestį virš laivakortės kainos
ir geležinkelio tikėto, Naujienos aprūpins kiek
vieną žingsnį keliaujančiam žmogui nuo išsiėmimo pasporto iki atvažiavimo Chicagon ar ki
tan kurin Amerikos miestan. Keliaujančiam
žmogui bus veltui išimtas Kaune pasportas, kas
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, bus užmokėti
Lietuvos karės taksai, bus duota nakvynė Kau
ne, bus pervežtas ir prižiūrėtas pagažas, taipgi
apdraustas ir apsaugotas nuo kratų, ant .galo
išvažiuojant iš Lietuvos bus duotas palydovas,
kurs palydės važiuojantį iki laivo ir' pridabos,
kad važiuojantis nebūtų be reikalo sulaikytas ir
kad tikrai išplauktų Amerikon. Jeigu atvažiavu's Amerikon, pasidarytų kokių kliūčių ant Kilis
Island, tai ir čia Naujienos pagelbės pergalėti
kliūtis.
\.
K

i

Vienatinis geriausias būdas atsikviesti savo
gimines iš Lietuvos į ^merką — dabar yra per
Naujienas ir Naujieną sutvarkytą keliautoji^ ap
rūpinimą ir apsaugą.?
’4

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

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR
Gydau be operacijų ir be gyduolių
visokias staigias ir kroniškas ligas:
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų.
Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.
Telefonas Roosevelt 8135
Valandos: 1:00 iki 9 p. m. Nedčlio]
9 iki 12 a. m.
1
Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.
Ketvirtad. ir septintad. 9 iki 1

Dr. Felix A. Manelis
NAPRAPATHAS
Diagnoza pagal sutarimą
b3247 Emerald Avė., Chicago. III.

Pirtis ir Vonios
Pirtis remontuota prie naujos val
dybos. Sanitarinės sąlygos ir
prieinamos kainos.
/

1100 W. 14th St.
SHAPIRO BROS. Savininkai.

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA
GRABORIUS IR
Balsamuotojas

Turiu automo
bilius visokiems
reikalams. Kaina
prieinama.

3319 Auburn
Avė., Chicago.

•

Jeigu turite kokiy sunkumu su giminiu atsikvietimu iš Lietuvos, tuojaus kreipkitės į Nau
jienas — čia jus gausite tinkamą pagelbą kožname atsitikime.
'
Paveskite savo rūpesčius apie giminiu atsikvietimą Naujienomis.
Dabar jau galite drąsiai kviestis savo gimi
nes iš Lietuvos. Nes sunkumai tapo apgalėti ir
rūpesčiai bus prašalinti.

Kaip jis išgydė
savo rupturą
Senas jurų kapitonas išgydė
savo rupturą, kuomet daktarai
buvo pasakę “Eik ant operaci
jos arba mirties”.
Jo patarimai ir knygute
siunčiama dykai

1739 S. Halsted St

Kapitonas Collings plaukiojo jūrėmis daug
metų ir jis jgavo dvigubą ruųturą. Jis ne
tik turėjo apleisti savo plaukiojimą, bet
turėjo eiti i
atsigulti net keliems me_
tams. Jis banė visokius daktarus. Vis be
pasekmių. Gal^ gale jis jau buvo manęs
eiti ant pavojingos operacijos arba mirti.
Bet jis nevartojo nieko! Vietoj to jis pats
save iSgydė.
'
Kapitonas Collings ifistuclijavo pats save,
savo ligą — ir galų gale jis pate surado
metodą kas padare jj sveiku labai greit.
Dabar jaučiasi energingas ir linksmas.
Kiekviena^ gali vartoti tą metodą. Labai
paprasta, lengva saugu ir pigu. Kiekvienas
asmuo kurs turi rupturą privalo turėti
Kapitono Collinvs knygą, kur aprafioma.
kaip jis pats iftsigydė. Ir kaip kiekvienas
gali vartoti tą patį būdą savo namuose be
trukdymų. Knyga ir gyduolės DYKAI. Bus
atsiųsta kiekvienam rupturą
sergančiam
kuris prisius
kuponą su savo vardu ir
adresu. bet siųskitĮe tuojaus — dabar —•
pakol padėsi žj laikrafitį į Salį.

CHICAGO

DYKAI RUPTUROS KNYGA IR
RECEPTŲ KUPONAS

KVIESKITĖS SAVO GIMINES Iš LIETU
VOS PER NAUJIENAS

LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

Capt. W. A. Collings (Ine.)
Box 881, H. Watertown, N. Y.
Priaiųskitc man jūsų rupturos knygą ir
nurodymus DYKAI, be jokids atsako
mybės is mano pusės.'
Vardas.......... L............ ..............................
Adresas ........ ................................ -......

9

Penktadienis, Kovas 2, 1923

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Amerikos spauda apie*
Klaipėdos įvykius
[L1B] Klaipėdos atsitikimai
patraukė tlomę. visos Amerikos.
Pusiau oficijozo “VVashington
Post” redakcija net intarė LictuvQ$ kad ar tik ne tuo pir
miausia tikslu Lietuviai sukė^
lė klausimą, kad gavus pui
kios progos pasigarsinti. Ir iš' tikrųjų drąsiai galima sakyti,
‘kad visi didieji dienraščiai čia
dėjo etlitorijalus apie Klaipė
dą, kai kurie net po kelis kar
tus. Tuos pasekdami daug va
rė ir mažesnės svarbos dien
raščiai. Didžiuma redakcijų pa
žvelgė j dalyką daug rimčiau
negu “Post”. , Negalima butų
pasakyti, kad didžiuma balsų
imtų buvę palankių Lietuvai.
Buvo ir palankių ir nepalan
kių editorijalų. Tečiau didžiu
ma jų nepąsakė savo tikros
asmeninės nuomonės, tik iš
reiškė baimės, kad Klaipėdos
įvykiai neįiždegtų naujo pasau
linio gaisro. ♦ Nors Amerikos,
rodos, didžiuma, ię nebenorė
tų kišties į Europos reikalus,
tečiau nuoširdžiai pageidauja
taikos, aiškiai nusimanydami,
jog naujas didelis Karas Eu
ropoje netruktų atsiliepti skau
džiai ir į Ameriką. Vienas iš
didžiųjų Amerikos dienraščių,
“New York Times”, nepasa
kęs savo nuomonės iš esmės,
charakterizuoja įvykius, kad,
girdi ‘Lietuva — prieš visą
pasaulį” ir abejoja apie pasi
sekimą.
Neprielankių cditorijalų min
tys buvo šios:
1) Versalyje padaryta dide
lė klaida, kad paliuosuota ma
žos tautos. Tai įrodanti dabar
Lietuva (“San Francisco Jour
nal”).
2) Lietuva ir Lenkija i n ta
riamos i>eštukizme (“Chicago
Tribūne” ir keletas kitų dien
raščių, tą mintį pakartojusių).
3) Lietuva intariaina, ka<
ją stumia Rusija. Tuo budu
ji galinti netekti užuojautos ki
tų tautų
(“Milvvaukee Sentinel”, “Dayton Journal” ir k.)*
4) Lietuva inėjusi į- Klai
pėdą krito auka Rusų ir Vo
kiečių
intrigų . (“Rochester
Post Express”).
' ,
5) Klaipėdos įvykiai tai mis■ terija. kurią sumezgė Vokie
tijos junkeriai,
atstovaujami
Klaipėdoje Gaigajlaičio — “Washington
Post”,
pakartojęs
šmeižtą, paleistą iš Varšuvos.
6) | Klaipėdą veržiasi Ru
sija, einanti Lietuvos užpaka
lyje — “Dayton News”.
: UždiLosime dar tipingą atsiliepimų vieno pietų

land Plain Dealer”, — ‘Lie
tuva gal ir turėtų pasitrauk
ti iš Klaipėdos, bet nežiūrint
tos teorijos, vis dėlto negali
ma jai neužjausti. Klaipėdos
Kraštas buvo internacijonalizuotas su pažadėjimu plebisci
to, kurs klausimą išrištų. Ji

nutarimo vis dar nepadarė.
Jeigu jau Vokietijai turi ga
lutinai Klaipėdos netekti, tai
ar nebūtų geriau ją sykį ant
visados priskirti Lietuvai,* ne
gu laikyti meniškume jos pa
dėtį. Tai buvo vienas iš dau
gelio tų neužbaigtų dalykų,
sai guli tarp Lietuvos ir ju kuriuos aiškiai išspręsti pri
ros. Su Klaipėda Lietuva gali truko drąsos sutarties daryto
tarpti, be jis ji jaučia,, kad jams. Gal Jie perdaug• pasiti
gali

būti

mirtinai pasmaugta. kėjo intcrnacijonalizacijos prin net

Ji nuolat reikalavo, kad bu
tų išpildytas plebiscito paža
das, pasitikėdama didele lietu
vių didžiuma, tečiau niekas neatsižiurėjo į tuos jos reikala
vimus...

“Gal ir vertėtų suvaldyti
iLietuvą, jeigu didžiosios Val
stybės butų buvę nuoseklios.
Bet kada neregulerė italų ka
riuomenė užima žemes paskir
tas Jugoslavijai, alijantai ne
siunčia savo karo laivų. Ka
da turkai pasileidžia nuo sai
to, niekas nesiskubina • jų su
valdyti. Net kada lenkų sava
noriai užima Vilnių, Lietuvos
reikalaujamą miestą, alijantai
nesiunčia baudžiamosios ,eks
pedicijos...
“Vargu ar Klaipėdos sumi
šimai prives prie tarptautinių
komplikacijų. Jie perdaug1 ne
žymus. Tečiau jų pasekmė tu
rėtų būti kuogreičiausis Klai
pėdos klausimo išsprendimas.
Lietuva užsitarnauja turėti tą
kraštą, ir nebūtų nei senso,
nei teisybės — neleisti gyven
tojams pareikšti savo apsi
sprendimą. O juk lietuviai tik
to ir tereikalauja.”
“Klaipėdos įvykiai” — rašo
“Buffalo Ėxpress” — “tai Vė
liausioji pastanga atitaisyti vie
ną ?š kvailų Versalės taikos
kompromisų. Klaipėda tai vie
natinis Lietuvos uostas... Lie
tuviams atsibodo laukti Ko
miteto lyrinėjiTnų. Dėlto jie ir
nusprendė, kad jie iš tų ko
mitetų nieko gero nesulauks
ir dėlto patys pasiėmė uostą.
Jiems jisai turi prigulėti”.
Eikime pagalinus prie pa
čių didžiųjų ir intakingųjų
laikraščių. “Cbristian Science
Monitor” rašo: “Išpradžių Va
karų Valstybės galėjo many
ti, kad Lietuva galų gale gal
sutiksianti patapti dalimi at
statytos Lenkijos, kaip kad ji
seniau buvo autonominė Len
kų Karalijos dalis. Bet lietu
viai reikalavo nepriklausomy
bės ir išgavtj ją, būdami pil
nai įsitikinę, kad Klaipėda bus
jos uostas... 'Lenkai pareiškia
taip pat pretenzijų prie Klai
pėdos valdymo,
remdamies
tuo, kad Klaipėda esanti rei
kalinga jų prekybai. Juos čia

dienraš remia

ir piume precedentus ir pa
lys sau pagelbėjo.
“Jie dabar randasi Klaipė
doje, taip kaip lenkai randa
si Vilniuje, kurs teisėtai ’ pri
klauso Lietuvai, ir kaip Ita
lai sėdi Fiumc, į kurį Kroatai
turi daugiau teisių — ir po
teisybei neaišku, kas galėtų
lietuvius iš Klaipėdos prašalin
ti. Gal būt ir geriausia, o gal

Prancūzija,

kuri

nori

čio “Charlesicn (W. Va.) (rą taip stiprios Lenkijos, kaip tik
žei te”: ” Gyvenimas yra trum bus galima. Bet jeigu lenkai
pąs, o be to dar Kongreso įsikurtu ir Vilniuje, ir Klai
sesijos nepasibaigė, /fodei mes pėdoje, tai beabejo netruktų
negalime užimti skaitytojų lai ateiti tas laikas, kada ir visa
ko pasakojimais apie tuos lie Lietuva butų prie Lenkijos
tuvius, kurie dabar sudaro pa prijungta. To, rodos ir norė
vojų Europos taikai. Jie gy tų Francuzija. štai dėlto, tur
vena prie Baltijos jurų. Jie būt Lietuviai ir pasirinko Klai
yra mišinys slavų, prūsų, len pėdos krašto užėmimui kaip
kiu, latvių, žemaičių, latvinga- tik tą dieną, kada Prancūzai
lįų, j a dz v ingių, kuru, žemga ėjo į Ruhr’ą.”
lių ir krivičių. Jie turėjo ma
Republikonų dienraštis “Bos
žiau ramybės, negu airiai, dau ton Transcript” rašo: ‘Lietu
giau vargo negu armėnai, ma-‘ va nuvarė į šiupulius didžių
žiait pinigų negu Liberija ir jų valstybių ir tos taip giria
daugiau pragaro, negu Lenki? mos Versalės sutarties autori
ja. Jeigu mes baigtume tlasa- tetą. Valstybių kapitulecija, ar
kyti, Jus visviena negalėtumė ji pasirodys tik laikina, ar ne
te ištarti.”
— bus šaltiniu pažeminimo
Tarpe prielankių balsų ver Anglijos, Francuzijos ir Itali
ti paminėti šie:
jos valdžioms. Bloga kai ta“Boston Herald” rašo: Nuo vę supliekia tau lygus. Bet
to laiko, kaip .Rusija paskel daug didesnė gėda Galijotui
busi savo pretensija į Klaipė prakišti kovą su Davidu”. H y
dos klausimo risimo, galima
Philadelphijos abu didieji
buvę' jaukti, kad Lietuva ne- dienraščiai palankiai atsiliepė.
betylėsiaųti ir kad ji stipriai “IPhiladelphia Bulletinf’ (labpareiškiant i savo teises. Taip jausA prasipla tinęs Amerikos
ir įvykę.
dienraštis) rašo: “Klaipėda nu
“Kodėl Klaipėda nebuvo pri šviečia Versalės taikos nedaskirta Lietuvai Versalės sutar teklius. Sutartis privertė vo
timi, tai paslaptis,” rašo to kiečius atsižadėti to miesto,
liau “B. Herald”. “Gal Lietu bet nebuvo nuspręsta kas su
va ir blogai buvo patapta pa juo daryti. Sutarties autoriai
siimti Klaipėdą /spėka, bet jos galvojo, kad ji tai turi prigu
nekantrumas gali būti dova lėti Lietuvai, bet sutartis dar
notas, atsiminus taip ilgą tę nepripažino Lietuvos Valsty
simą, rusų grasinimą ir visos bės. Vėliau, Amerikai pripaži
tautos reikalavimą”.
nus Lietuvą, pripažino ją ir
^Žinoma” — rašo “Gleve- Alijantai, bet apie jos uostą

vienatine

alijam-

išeitis

cipu, o taip pat Tuntų Sąjun tams bus — pripažinti įvyku
gos
administratyvio aparato sį faktą ir formaliai patvir
tinti lietuvių nuosavybę, kurią
sėkmingumu”.
“Philadelphia Inąuirer” ra jie patys įsigijo”.
šo: “'Lietuviai jautė, kad uo
dega turi būti ten, kur yrąj
visas kailis ir jie įrodinėjo,
kad kadangi Klaipėda yra vie
natinė jų išeitis į jurą, ji tu
ri būti teisėtai priskirta lai
teritorijai, kuriai ji priklauso
geografiškai. Kad ta ne pro
tavime yra logikos ir išmin
ties, lai aišku, ir kadangi lie
tuviai nebematė vilties, kflfid
alijantai jiems atdls į pagelbą, todėl jie ir pasekė Vilniaus

New Yorko dienraštis “Sun”
rašo: “Lietuviai užvaldė pa
geidaujamą uostą ir laikosi jo
taip tvirtai, kaip lenkai lai
kosi Vilniaus. Neregulerė jų
kariuomene, užimanti Klaipė
dą pareiškė, kad ji neis iš ten.
Lietuvos Valdžia, nors ir sa
kosi
nedalyvaujanti maište,
tečiau vis dėlto atvirai pareiš
kia, kad ji pilnai užjaučia na
tūraliam žmonių troškimui su
sivienyti su savo tėvyne”.

COME OUT OF THE REATEN PATU

JONAS LUKAS
Generalis Parda
vėjas No. 5. Bu
siu dėkingas už
atsilankymą,
o
suteiksiu geriau
si patarnavimą.

Chicagos Lietuviai
Ir apielinkės miestelių. Nepamirškite, kad ateinan
čią savaitę turime didelj išpardavimą rakandų, Parlor Setų, Karpe tų, Victrolą ir Pianų. Ir taipgi turi
me išpardavimą Vyriškų ir Moteriškų Drabužių. To
dėl kviečiame visus lietuvius dėl tų didelių pasinau
dojimų. Nepamirškite pašaukti Joną Luką, No. 5,
patarnausiu kuogeriausiai kožname departamente,
nuo mažiausio iki didžiausio dalyko. Duodame ant
išmokėjimų be jokių procentų arba iškaščių

PUIKUS 3 ŠMOTŲ VELČiŲR
KAMBARIO SETAS — SPĘL
PY
CIALĖ KAINA
3 šmotų labai didelės
mieros, expertų padaryta,
M
gilios sėdynės, springsų
konstrukcijos, webbing pa
pėdės, liuosos paduškos,
didelės vertės velour išdirbimo. Geriausias pirkinys už tų kainų

$159.501

$8 į mėnesį

BRESINĖS LOVOS
2-coliij postai, 2-colių fileriai, panel išifarginimo, angliški lacųuer,
satino ir polet užbaigimo, labai gražiai atrodo,
fi* "j "7 IZfi
šiame išpardavime
vii bvV
$2 į mėnesį

ŽIŪRĖK ŽENKLELIO

Kokybės ir gerumo norvegų “Žvejo Ženklelis”,

SCOTTS EMULSION

bonkos užtikrina, vitaminus turinčią freskos ke’ penų alyvą tyriausioj formoj, malonių imti, lengvai asimiliuojamų ir pakeičiamų i
stiprumų. “Žvejo Ženklelis” turi būti ant
kiekvienos emulsijos bonkos, kada pirksi,
kuris yra ant kiekvienos
Scott & Bowne, Bloo

mfield, N. J..

22-18

Gyvenk Savo Namuos
Nelaikyk buvo , loto tuščio,
kuomet jis gali ntnešti pini
gus. Kam mokėti randą, kuo
met už tą pačią pinigą su
mą gali nusipirkti namą. Jei
nemanai
gyventijame, išduok
rąndon
ir tegul kitas moka
randą už tavo namą. Neati
dėliok.
Statymasatsieis daug
daugiau
vasarą. Gali užva
duoti 20 nuoš. padarydamas
kontraktą dabar. Klausk pa
aiškinimą. Parašyk savo kal
ba ar ateik j musą ofisą pats.

THE PEOPLES HOME BLDG. CO.
215 Martin BIdg., 119 Federąl St.
N. S.

(ALLEGIIENY),

PITTSBURGH, P A.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje

1,1

1

4

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Naujieną Pinigą Siuntimo) Skyrius, gavo
Doleriais ir Litais.
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės Musų Pinigų Siuntimo Sky
Banko, kad siąstieji iš Amerikos pinigai tapo rius Yra Ištobulintas Aukšta
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun me Laipsnyje ir patarnauja
tė kvitus su paėmėją parašais.
Lietuviams kuogeriausiai.
Pinigus gavo:
4708-J. Sohička
4709— U. Sablis
10357—F. Bogučanska
10360—B.
10367 - P. Bogdanskione
Alešunas
10374 -A. Jutkus
O. Mangai t ienė
Bogučanskis
10395 M. Kleiniutė
10406 V. Petravičių
10114—A. Misiūnas
121M. A. Kybartui
A. Raila
12’
12153-LP. Simokaitis
12154—A. Šievilienei
15051—S.
15052—A. Glušauskas
15053—J. Karpinskas
15054—K. Gluodonis
15055—K. Karpinskas
31—iP. Remeikiene
43—M. Mačiukas
58—K. Paulai t i s
85—A. Balžekas
123—P. Tanzigalskis
144—IR, Vitkienė
153 P. Voidotas
157—K Tamošium
__
Butkienė
163—P. Montvid^s
15198—J. Povilaityte
15301—J. Kerdokas
15387—K. Pamarauskas
15425—I. Grabliauskas
15436—M. Bukauskiene
15546—B.' Montrimienė
Micktrs
15543—D. Žiogas
15553 —J. Rudžius
15581—M. Dirgclaįtū
15603 A. Flczinerionc
15629—R. Pų vi i iunien ė
15630-4*. Valeika
15662—F. Storoniuka
15664—1. Turakskiui
15676—J.
15690—J. Zeveckas
15697—B. Kontrimienė
15700—0. Rimkunienė
15706—V. Cibulskis
1571 i—o. Benydienė
15717—P. Pernarauskiulė
15725—B. Maigienė
15729—B. Matulaitė
15736—A.
15737—0. Lęšiui skaitė
Valinčiė
Rutelionienė
15759—M. Montvidicnū
15760—J. Mon tvidas
15701—B. 'Moli tvidas
15780—D. Ši nik n s
15787—D. Bridaitė
15822—E. Latykienė
15830 O. Dig'laite
15833—J. šarmukšniui
15843—A. Jučaitė
15858 P. žemgalis
15894—T. Žadeikių tė
15924v-N. Kasinovskiui
15930 S. Bernotas
15931*—T. Kauneckas
15932 Z. Petrulis
15936 -K. ŠiJ’kaičiutei
15937 J. Meigris
15941 K. Stimkevičienė
15945—P. Kontrimas
15947 S. Kunevičius
15950—B Stulcienė
15952—E Juškienė
15957 A Poška
15958—Z. Petrcikienė
15966—M. Grikšaitė
15969^-R. Kajackiene
15971- M. Navickienė
15979—V. Dareška
15981—U. Gedgodienei
15985 J. Gaižauskas
15986 J. Bučius
15989—0. Ma skal i amen ė
15994—M. Kačenauskas
16()(M)—U. Balsevičiehė
16007—V. Vilionė
16008—P. Kristopaitis
16015 O. Bučinską
16016- L. Butkevičiene
16020—U. Grigaliuniute
16030—E. Jakutaitė
16038—A. Dichman

Central Manufacturing
16045—^M. Gulbinas
District Bank
Pocevičia
1112 W. 35th Street, Chicago.
16087—P. Dobrovalsikis
16088—K. Rudis
Turtas virš $7,000,000.00.
16095—^E. Merz
I, t - 16113—K. Leiinanavičius
16115—J. Širvidas
16126—J. Čeponis
Skrandis buvo toks su
16127—E. Bilevičienė
gedęs, kad ji nieko
16129—M Marcinkienė
negalėjo veikti.
16133 E. Šinmulienė
Užaugo 14 švarų ir sakosi jau
16139—A.
čiantis kaip nauja moteris.
16141H-O, Paša'karnis
Ponia Louisa Cooper, kuri turi 68
16144—P. Paskačiinas
metus amžiaus • ir gyvena Willow
Hill’e, III., rašo šitokį laišką: “Kol
16145—A, Sedai lis *.
aš nebuvau vartojusi Nuga-Tone’o
16146—K Sėd uitis
mane kank'no gazai viduriuose, turė
jau didelį vidurių užkietėjimą ir nie
16147—J. Ručis
ko negalėjau padaryti, kad viduriai
16149—M. Gustui
išeitų laukan. Buvau beveik užbadėjusi;
viskas-ką aš galėjau valgyti tai
16150—A. Gaižutis
truputį buljono*, Po paėmimui Nuga16158—A. Tirkšllevičiui
Tone’o aš galiu valgyti mažne viską.
Aš užaugau 14 svarų ir jaučiuos
16160—K. Mileikienė
kaip nauja esybė. Tai yra geriausia
16161—V. Mileikis
vaistas kokį aš kuomet vartojau.”
Nuga-Tone
po teisybei yra aštuoni
16166—J. Gaidauskienė
vaistai vienam, kurie maitina, stimu
i 16169—L. Kikenicnei
liuoja, sutaiso ir stiprina silpnus, su
nykusius, nusidėvėjusius organus ir
16179—A. Erlickis
audmenis. Pamėgink jį pats ir įsi
16180—O? Bagdonienė
tikink. Vienam pilnam mėnesiui gy
dytis tik $1.00. .Nuga-Tone’ą parda
16183—iA. Kuzmickas
vinėja visi geresnieji aptiekininkai
16187—A. Brencienė
pozitingai garantuodami, kad suteiks
pilną
patenkinimą, arba pinigai bus
16195-L Jankauskas
sugrąžinti (garantija rasi prie kiek
16197—B. Margeliteb
vienos bonkelčs), arba pasiųs tiesiog
apmokėtu paštu National Laboratory,
. 16199 J. Bežinskis
1038 S. Watfahs Avė., Chicago, pasiun
16212—M. Apaccnka
tus jiems $1.00.
16215—M. Driščiunas (
--------- ;------------------------------------- >
16219—A. I Jonaitis^ 7
16229-L. Na v o< leiskim ei
Končius
DR. J. A. VELONIS
16242—A. Kovarskiui
Osteopathas, Chiropratas,
Naturopathas
16243—V. Mielus
Gydau įvairias ligas, o ypatingai
16246—A. Ivanauskienė
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
16247—M. Lechovič
cijų, — naujausiais budais.
4225
Archer Avė. — Brighton Park.
16279—O. Spakauskiepe
Theater BIdg., 2-ros lubds.
50986—J. S'tučinskis
Valandos: nuo 9 riki 12 dieną.
Nuo 6 iki 8 vakarais.
Urbonavičius
Nedėldieniais
nuo 9 iki 12.
51185—V. Bronušienė
Tel. Lafayette 5698.
51188—P. Milinavičaite
51223 -A. Katauskaitė
Dinapienė
Aleksandravičienė
o
Melianas
IŠGYDOMA
Selenienė
Be VOi:
Be
Žickui
51304—S. Stasiūnienė
V L u Skausmo
51306—K. Belazaras
Kuomet faktas yra patikrintas, jus
tikite.
Atsakom-ingi žmonės visokių
51307—B. Bastauskas
gryčių patikrino, k^id aš galiu išgy
51319—A. Kuzmickis
dyti rupturą be peilio, skausmo ar
ba neapleidžiant man ligonį nors va
51322—J. Andžiui
landėlei laiko. Daug mano išgydytų.,
51338—J. Vaitkunas
žmonių ir toliau patikrins mano pa
sekmingą gydymo metodą. Jei jus
51350—T. Rimkevičienei
turite rupturą, aš kviečiu jus ateiti,
Rimkevičius
išgydysiu.
Mano priežiūroj jus bu
site
apsaugotas.
75241- J Kojalis
Šią savaitę dedame P. Kuceros pa
Tuzaitaitė
liudymą. i— “Aš esu sunkiai dirban
tis žmogus. Vieną sykį aš perdaug
Žiogicnė
sunkiai kėliau ir įgavau rupturą. Dr.
75263—A. Labnskas
Flint išgydė mane.
Tai buvo pui
kus išgydymas.
Aš nejaučiau jokio
85253—M. Navreckiene
skausmo ir nereikejo gulėti lovoj nei
85264—D. 'Pliauška
biskio. Aš esu išgydytas ir sveikas
šiandien.
Aloins Kucera, 2716 So.
85266—J. Ruželis
63rd Avė.”
85270—B. Gražienė
Ateikite kol taip pigiai kainuoja.
Varicose veins $25.
95149- . Ūkas
Aš taipgi išgydau pasodinusias
95150—V. Spaičienei
gyslas kojų mano pačio metodu. Be
peilio, be elektros srovių arba kitokių
95151—A. Žalemenė
mechaniškų prietaistj. Saugus ir pa
95152—A. Aurelis
stovus gydymas.
Patarimai dykai.
95156-P. Ručinskienei
Dr. Ė. N. Flint
95159 K. Skavidicnė
322 S. State St., 4 augštas
Tel. 198-6 K. Juozapavičius
Chicago.
Tel. 198-2—T. Vaicekauskas
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po
52 E. Bagočienė
pietų, panedėliais ir ketvergais iki
8:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.
73—R. Lenortienė
131—m: Tamkienė
DYKAI
143—J. Selcmonavičius
Reumatizmu sergantiems
146—A. Valucfkis
Mes turim naują bū
149_M. Strittnbrienė
dą reumatizmui gydy
ti, kurį mes pasiųsim
50733- -M. Žiūkas
apmokėtu siuntimu į
51135—J. Petkunienė
kiekvieno šito laikraš
čio skaitytojo namus,
51161—B. Čerapas
kuris parašys mums
51195—A. Valentinaitė
apie tai. Jei turi skau
smus raumenyse, ar są
51234—E. Žalaitė.
nariuose, jei jie yrą su
51244—K. Koyaitis
stirę, ar jauti opumą,
jei kankina skausmai
51258-A. Veldžiui
prie kiekvienos oro at
51262—L. Bačkienei
mainote, tai čia tavo
proga išmėginti naują, prastą būdą,
51290—M. Krasauckienei
kuris pagelbėjo šimtams. Net jei ta
51292—J. Jareckiui
vo liga butų užsisenėjusi ar nepasi
duodanti, vis viena, ar butum sirgęs
51298—A. Deksnutei
vienus metus, ar dešimtį, ir butum
51302—M. Gauronskienei
veltai išmėginęs viską. Mes prašom
parašyti mum-s tuojaus ir paprašyti
51305—S. Žakienei
šito prasto vaisto, o mes pasiųsim jį
51312—K. Kareckienei
išbandyti DYKAI.
DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
75262—0. Ulevičienei
Mes neprašom, kad tamsta siųstam
75269—J. Judeiko
mums pinigus, prisiųsk tik savo pa
vardę ir adresą, Mes tuojaus pasiųsim
85236—S. Glazauskas
tamstai išmėginti dykai, apmokėtu
85250—D. Galilaite
siuntimu, rūpestingai musų supakuo
tą, kad išmėgintume! musų lėšomis,
85252—A. Merkienei
šimtams yra pagelbėjęs šitas prastas
85257—R. Ditkienei
naminis būdas. Nepraleisk šitos dide

Nature Gura Institute -

RUPTURA

Peilio

Kvitai su paėmėją parašais randasi
“Naujieną” ofise.
Y

•
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les progos, jei sergi reumatizmu bent
kiek. PARAŠYK ŠIANDIEN.
PLEASANT M1 THOD CO.,
DEPT. X—1.
3624 No. Ashland Ave^ Chicago, III.

t

NAUJIENOS, ChicAgo, III.

Penktadienis, Kovas. 2, 1923

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::
!«!

PramoniečiŲ prelekcijos
Vasario 23 d., Mildos sve
tainėj, Pasaulio Pramonės Dar
bininkai, lietuvių grupe, su
ruošė prelekciją’ temoje —
“Kapitalizmo. Evoliucija”, Prėlegentu buvo J. Švitra. .
Jis aiškino, kad kapitaliz
mas pradėjo vystytis nuo pat
atsiradimo žmonijos; nuo lai
kų primityvio žmogaus, gyve
nusio miškuose ir mitusio uo
gomis, žolėmis ir šaknimis.
Tasai jų gyvenimas buvęs ko
munistinis: visi gyvenę kuopo
mis ir viską bendrai dirbę.
Praslinkus keliems šimtme
čiams žmogus pradėjęs geriau
apsipažinti su apsupančiu pa
sauliu ir gamtos apsireiški;
mais; prisijaukinęs laukinius
pieninius gyvulius, kas žymiai
pagerinęs jo gyvenimą. Nuo to
laiko pradėjus pąs.žmones at
sirasti privatinė nuosavybė ■—
turtas. Gyvenimas primityvių
žmonių, kurie turėję prisijau
kinę daugiau laukinių gyvu
lių, daręsis geresnis negu tų,
kurie nesugebėjo to turto įsi
gyti Pastarieji ėję paveržti
turto iš tų grupių, kurios jo
daugiau turėjusios. Tokia tak
tika privedusi primityvius žmo
nes prie kovos — muštynių.
Užmuštus priešus jie su valgy
davę, nes tais laikais pas juos
gyvavęs kanibalizmas.
Praslinkus dar,daugiau šimt
mečių, laukiniai žmonės pakiJę -dardant...aukštesnio laipsnio.
Tais laikais, kubųiet jie. išmo
kę pasidaryti ugnį, auginti gy-
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Iš “Birutės”
Bus paskelbta “Naujienų”
Koncerte.
■,

Kas ir kokias roles užima
operetėj “Bailus
Daktaras”
bus viešai paskelbta “Naujie
nų” koncerte kovo 18 d. Iki
tam laikui niekas apie tai ne
žinos, norš mokinamas'! su /at
sidėjimu.
Jau tiek sužinojom apie
“Naujienų” koncertą, kad “Bi
rutė” su visu savo gražumu
rengiasi tūkstančius NaujienieČių palinksminti savo daino
mis ir ten jietns pranešti apie
žvaigždes, kurios dainuos ^Bai
liame Daktare.”
ę
Tai čia, tai ten teko tru
putį nugirsti, kati minėtoj ope
retėj žaila debiutuoti keletas
musų pirmaeilių solisčių ir lo
šėjų. Taigi lauksim “Naujie
nų” koncerto ir minėto prane
šimo. Tuo tarpu lik tiek —
sekite “Naujienas”, kurios jus
painformuos,
— Dailės Mylėtojas.

NELAIMĖS SU AUTO
MOBILIAIS.
A

Vakar nelaimėse su, auto
mobiliais trys žmonės užmuš
ti ir keturi sužeisti. Tai jau
91 žmogus užmuštas autoniobiliais Chicagoj šiais metais.
NUŠOVĖ MOTINĄ ŠEŠIŲ
VAIKUČIŲ.

Rocco Fazzolari nušovė sa
vo brolienę p-ią Dorną Fazzo
lari, x motina šešių vaikučių,
žmogžudys paleido į save šū
vį, bet policija spėjo jį nuga
benti ligoninėn. Nežinia ar
įis pasveiks žmogžudystė įvy
ko namuose po numeriu 2638
Lcxington Avė. Priežastis ne
žinoma.

Lietuvių Rateliuose

geležį į duiiĮuvą, kariaujan
čios pusės paimtų nelaisvėn
priešų nebevąlgydavusios, bet
pristatydavusioš prie darbo —
nelaisvėn. Nuo čia prasidėju
“Misijos” ir jų pasekmės
sios žmonių klasės: stipresni
šv. Jurgio bažnyčioje dabar
tapę ponais ant, silpnesnių; ne
tiniu laiku yra laikomos “mi
laisvėn paimtieji patapę ponų
sijos” • per jėzuitus Andrulį ir
vergais; tvirtosios žmonių gruCikotą (?) Misionieriai šaukia,
. pūs sudariusios savotišką ka
rėkia, kad žmonės katalikai
riuomenę. gaudymui daugiau
vergų — darbininkų. Iš gud nelaikytų savo namuose be
resnių laukinių žmonių išsi dievių, neskaitytų jų raštų, ne
važinėtų orlaiviais, automobi
vystę karaliai — tam tikras
žmonių luomas. Vėliau pakilus liais; kad moters daugiau vaikų
gimdytų. Visokių
nesąmonių
tekinkai, atsiradusio* mašinos,
gelžkeliai, laivai ir kiti nau- pripasakoja tiems katalikams.
. joviniai dalykai, kurie nešę Minijos geras “skymas” kleri
didelės naudos mažai sauj ulei kalams.
ponų. Visai maža dalis dar
MOTERIS KEIKIA
bo vaisių tekdavusi vergams
— darbininkams.
Aną dieną gera katalikė užKalbėtojas, aiškindamas pri ėjo vienon įstaigon. Aš paklau
ėjo prie šių dienų moderninio i siau jos apie “misijas”. Mote
...kapitalizmo ir alginio vergo ris piktai atsakė: “r...... .. te
1 —- darįrimnko. Toliau nuro- gul jie patys taip daro: tegul
) dė, kad jeigu darbininkai nori pa jie patys pagimdo tik vieną
' siliuosuoti šių dienų kapitaliz vaiką, tai jie daugiau žinios.”
mo alginės vergijos, t^i jie
turi organizuotis pramoninių.
ŠEIMYNOJE PEŠTLNĖS.
Tuo lekcija ir užsibaigė. Po
lekcijos buvo klausimai ir Kuo ’ Tūloje šeiminoje, gyvenan
sos diskusijos. Žmonių miažai
čios prie Auburn Avė., įvyko
atsilankė.
skandalėlis. Gaspadinė, namų
šeimininkė, norėjo sulig “Jezu— šapos Darbininkas.

Bridgeportas

Raising thc Family-

itų“ prisukimo išvyti laukan
savo “bedievius burdingierius”,
bet už juos užsistojo vyras-gaspadorius, sakydamas, kad vy
rai jam užsimoka ir jis gali
juos laikyti. Pasekmėje to viso-sudaužita indai, rakandai,
na ir .sveikatai pakenkė...
Ištikrųjų ir' pilnai atatinka
mai kun. Bumša pasakė: “Aš
pasiutęs klerikalas”, bet ne vie
nas Buništi toks. Visi klerika
lai yra tokie; kursto tuos var
gšus katalikus vieną prieš ki
tą kiek įmanydami. Ir dar jie
drįsta
atkartotinai
šaukti
“mylėk artimą savo
kaip
pats save.”

Ešp>or'tfis^

Atsišaukimas

RISTYNĖS
Į organizacijas ir kolonijų tei
kėjus Chicagoje ir apielinkėje
reikale Našlaičių Prieglaudos
Kaune.

»
K. Sarpalius laimėjo.

Užvakar, vasario 28, Liuosybės svetainėje, Giccroj, įvyko
ristynės pagal White’o
les: ėmėsi 10 minučiųį laikotarpiais su nuo 1 iki 2 m i n.
buvo
pertraukos. Publikos
daugiau.
pusėtinai; tikėtasi
Daugiausia lietuvių ir lenkų,
Pirma pora.— Princas Uo
liai’ (indusas) su Kid Martinu
(lenku) iš 4 kartų (susiėmimu). Išnešta nuosprendis be
pasekmės—viens kito neparito.
Antra pora — Karolis Sar
palius 188 svarų su Fred. Sailor
210 sv. Prieš pradėsiant šiai
porai, perstatytoj as p. Wentzel pareiškė, kad daktaras (ge
riau sakant med.’ stud ) Karo
lis Sarpalius rengėsi į pąsaučempionus ir daug komplimen jam suteikta. Laike risį-.
tinių kurpalius tuoj užkariavo
savo pušęn publiką.

Broliai ir Seserys: —
Išvadavimas Lietuvos iš sve
timo jungo reikėjo apmokėti
gyvasčių geriausių
Lietuvos
sūnų. Jiems kritus kavoje už
tėvynės laisvę pasiliko jų vai
kučiai be globos. Mirusių tėvų
vietą turėjo užimti lietuvių tau
ta, kuriai prisiėjo parūpinti
— Rep. Raganius. tiems našlaičiams prieglaudą.
Tokiu budu Kaune susitvėrė
Lietuvių Motorų Globos Komi
PERMAINOS MIDOS TEATRE
tetas, kurio priešaky stojo poni
Jau nuo pereito panedelio Domą Šleževičienė, žmona bu
pradėjo “biznį” vesti kitas ve vusio • Lietuvoš premiero, My
dėjas: anglas dietoje p. F. Sat- kolo Šleževičiaus.
Aprūpinti kelis šimtus ber
kausko. Visgi pertankios perniukų ir mergaičių,
esančių
mainos.
globoje tos prieglaudos, ir penu
ir drabužiais, ir mokslu, kad iš
DRAUGIJŲ POPULIS.
tų jaunų lietuvių, betėvių, iš
augtų sveiki ir šviesus piliečiai
Kovo 11-tą d. laukiama ko yra užduotis musų visų.
tai nepaprasto. Žmonės kalba
Nuo seniai Amerikos lietu
kad bus tikra šventė Bridge- viai tas prieglaudas rėme, bet
porte. Tai bus šventė Susivie ne visiem^-buvo aišku kaip tie
nijimo draugijų šv. Jurgio pa- našlaičiai yra auklėjami, kaip
su “wrist
rap. svetainėje. Sakoma, kad jie yra rengiami į ateities .Lie
“scisors”. Laikas
tai bus kaip ir padėjimas kam tuvos piliečius; ne visiems, papinio akmens Lietuvių Audito galiaus, buvo aišku kokias iš
kėlė K. Sarpaliui
rijai, kurią greitu laiku pradės gales turi ir ta$ Lietuvių Mote-1
jau statyti. Didelis programas
rų Globos Komitetas, kuris rū
rengiamas tam vakarui: Kon
pinas tos prieglaudos užlaiky
certas ir operetė, “Adomas ir
mu.
Pakviesta p. A. P.
J ieva”.
Todėl, kad suteikus ameriKvederas J. Uktverįs, p-lės
aicikaus- kryčiams progos arčiau susipaJulė ši r vaite Zosė
kaitė, Zosė Yškaitė ir p-nia A. žint su tos “Įirieglaudos reika
lais, atvyko Amerikon L. M. G.
Kukutienė.
Lošėjai ir dainininkai jau K. valdybos narės, ponios Do
ir Viktoria
rengiasi irgi prie to. Ptmatisi- mą Šleževičienė
me ir išgirsime.
, VenCienoį
, . Jos atvyks Chica- Rep. Raganius. «on balandžio 6-tqį ir bus čia
iki bal. 30-lb^d., 1923.
Laike tų 24 dienų kiekviena
lietuvių kolonija Chicagoje ir nevičius (Zbyško) su Ruggeliu
apielinkėje turės progbš pasi (bulgaru) * abu sunkiojo svo
matyti su tos prieglaudos ve rio.
Stasys apgalėjo bulgarą;
“Birulė” mus prašo patal dėjomis viešniose susirinkimuo
nors pastarasis ir neblogas rispinti jai nuo Marijonos\ Ra se. Surengimui tokių viešų
tikas: ’pinną kartą antrame
kauskaitės pudėkps laišką Jį susirinkiihų reikalingas yra pa
susiėinim’e3 *
su “body hold”/
talpiname sutrumpinę. .
sidarbavimas kolionijų organi- Antrą kartą ketvirtame susirė
Brangus '“Biru t iečiai”
zaci.j ų i r veikėj ų.
inemime su “flying ai r
Gavau nuo jūsų gerbiamos
Kad Chicagoje ir apicluikėj t i mo s per galvą.
valdybos, per p. A. Olį, apy tokie vieši susirinkimai pavy
Publika buvo
skaitą buvusio mano koncer ktų, reikalinga sudaryti Ben
kinta ristynėmis. Švarios ristyto, kurį jus savo rupesniu dras Komitetas,
surengimui nes yra sveika publikai ir pa
man suruošėte. Kadangi pasek maršruto.
Sudarymui tokio tiems ristikams.
mės buvo daug geresnė* negu1 Bendro Komiteto iš atstovų
— Rep. Raganius.
tikėjausi, taigi, mylimieji, pri organizacijų ir kolionijų vei
imkite mano nuoširdų 'ačiū.. kėjų, yra rengiamas bendras
Jūsų parėmimas verčia mane susirinkimas organizacijų at
jus mylėti.
stovų ir veikėjų, kuris įvyks
Leiskite man jumis pasvei penktadieny, Kovo 9, 8 vai. va
kinti už j usų gražų sudaina- karo., 3251 South Halsted St.
vimą apvaikščipjimė, vasario
Į tą susirinkimą yra širdin Putnin prieš Cziparis, byla No. B
18 d., “Jžangds”. Man buvo gai kviečiami atsilankyti visi 46573,
Cirtuit teisme pas teisėją L.
garbe būti su jumis ir dai organizacijų atstovai ir veikė W. Carriev.
£lėm. ŽiČkus reikale teisėtu globėju
nuoti, ypatingai kuomet buvo jai, kuriems rupi kad kritusių Ipaskirtas
Mike Žičkus, bond $850.
vedėjo p. At Kvedero su ju už Lietuvos laisvę, vaikai bp-tfj probate teįsme, byla Nę. 86483.
Pusamžis prieš Chicagos gatvekarių
mis “debiutas”.
kompaniją
byla atmesta. No B 74527,
aprupinti ir penu ir drabuLinkiu jums pasisekimo su žiais ir atatinkamu išauklėji- prieš teisėją Heaf’d.
Pas teisėją Wilkerson yra patrauk
“Bailiu Daktarui ir neturi nm.
tas atsakomybėn Viktoras Vischulis,
abejonės, kad visi veikdami
byla No 7166.
Dar sykį širdingai kviesda- Išpradžių pasisakė esąs kaltas, dabar
pastatysime veikalą atsakan m i visus atsilankyti bendran davė įnešimą, kad nekaltas.
Jonės prieš Zirolis byla eina pas
čiai.
Jūsų “Mariutė”.
susirinkimap, pasiliekame,'
teisėją Heard. bylos No. B 76635.
Baltuškis prieš Baltuškis byla eina
Su gilia pagarba,
pas teisėją T. D.” Hurley. Bylos No.
Chicagos Lietuvių Našlai 383116.
IŠGIRSKITE ŠELIAPINA
Povilaitis, prieš Chicagos miestą by
čiams Šelpti Komitetas:
la paskirta kovo 6 d. pas teisėją
Petronė P^traitienė, Pirm.
Atsisveikinimo koncerte,
Tikietų
Heard. Bylos No. B 65845.
kainos nuo $1.00 iki $4.00. (Taksų
Kvedero prieš Milušą byla einą pas
Leoną Gaižhitė, Vice-pirm,

Padėka “Birutei’

Lietuviy Bylos Chicagos
Teismuose

10%) Auditorium Teatre, nedėlioj,
kovo-March ’ 4, 3:30 vai. po pietij.
Tikietai parduodami ofise dabar. Tai
bus paskutinis jo pasirodymas šiame
sezone.

pas teisėją Fitcb, Municip. teisme,
No. 988842
•
šarkuno . prieš Kancerevičių Dyla
eina pas teisėją Williams, Municip.
teisme, No lOOlifil.
Bond Bros, prieš Szliką byla pa
skirta tardymui kovo 15 d. pas teisė
ją F. T- Sullivan, Munic. teisme, No.
1016889.

SE.E.N NOTHIN S o
FUNnN Si MCE. THE.
C\PCUS CPsME ’

šid laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauSo, tegu]
nueina į vyriausij į
paštą,
(Clark ir Adams gat.) atsiim1
ti. Reikia klaust prie langelio,
kur padėta iškaba “Advertised
Wmdow” lobėj
nuo Adams
gatvės, pasakant laiško NU
MERĮ, kaip kad šiame sąraše
pažymėta. Laiškus paštas lai
to tik keturiolika dienų nuo
paskelbimo.
6 .Berzinskie Pranos
14 Butkiavlczis Jozapas
15 Butkus Uršule
21 Daukas Antanas
22Dudonis Adom?
23 Dūdas Deues
26 Eidrigaite Klemuse
48 Jurėnas Antanos
49 Karputis Motiejus
50 Kazimierui P
"51 Kelia Sophija
54 Kenderis George
53 Klimru Barbiscei
58 Kregzdys Antanas
61 Kuduliute Maryti
62 Kukutis A Z.
63 Laucijus Banadjk
64 Lietuva Redakcija
\
71 Matcnulis Antonas
'75 Mikalauskis Martinas v
76 Mikalausky M
82 "
Nypriskas7 Ana
90 Ridomakuą/Jurgeni
95 Sakene M.
102 Skripelis Stanislovas
103 Skipitis Augustinas
104 Šlapes Jozapas .
106 ‘Sveikatai Jos
106 Chaplienei Agotai
109 Usaite Karuse
119 Zolis Frank J
120 Zvirzdis John
--

- —-
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DOMININKAS’ BUDRAITIS

Mirė netikėta mirČia seredoj,
Vasario 28 d., 11:30 vai. dieną.
Buvo nevedęs.. Turėjo apie 36
metus amžiaus. Iš Lietuvos
paėjo: Kelmės miesto, Raseinių
apskričio. Amerikoje išgyveno
16 metų. Girdėjome, kad turi
brolį Mass. valstijoj, bet nežinia
kokiame mieste gyvena. Ijaidotuvės bus subatoj, kovo 3 d. į
Tautiškas kapines. Malonės at
sišaukti gimines ir pažįstami
šiuo adresu: 2001 So. Halsted
Street.

JUZEFĄ

JURKAITĖ

Persiskyrė su šiuom pasauliu
vasario 28 d., 8 v. ryto. Paėjo
iš Dulkiškių kaimo, Naumiesčio
parapijos. Paliko dideliame nu
liudime vyrą Kazim., 5 vaikus,
2 seseri ir brolį. ’Ąaidotuvės
atsibus subatoj kovo 3idieną iš
namų 8125 Vincennes /tve. j S.
Chicago bažnyčią, iš tenais į
Šv. Kazimiero kapines.

y*-*—•

Visus gimines ir pažįstamus
meldžiu dalyvauti laidotuvėse.
Kazimieras Jurkaitis.

•t

Kame Kauno mieste
draudžiama statyti me
diniai namai.
Kauno Miesto Vaidyba žada
neleisti statj’ti medinių namų
šipsK’i Kauno vietose.
Visas senasis miestas, Nau
jamiestis ir Karmelitai einant
liinija gelžkelio iki Žaliojo til
to, dešiniuoju Nemuno kran
tu, Nerio krantu iki Viliampolės tilto; toli aus pro Soloveičiko sklypą tiesia linija iki Be
nediktinų gatvės, paskui dėsi-;
niąija puse Benediktinų gatvės
iki Batapejos ir toliau nuo Batarojos dešiniąja puse ■ Malūnų
gatvės, cii/ant nuo Batarėjos
iki Ukmergės plento; toliau
Ukmergės plentu iki
žemai
čių gatvės ir visa dešiniojo Že
maičių gatvės puse iki Kauko
gatves, pašilių i Kauko gatve iki
Konstantinopolio gatvės ir to
liau šios gatvės ir Uzarų gat
vės dešiną j a puse iki Parodos
gatvės ir toliaus kalnu tiesia
linija į geležinkelį.
Be to dar nustatoimos mūri
nių trobesių^ juostos, skaitant
po 16 mtr. į abi
puses nuo
kraštutinių gatvių linijų šiose
gatvėse: Šančių Juozapavičiaus
prosp. iki Panemunio
tilto.

vartų, Jurbarko plentas iki ge
ležinių vartų ir Veiverių gal v.
(Suvalkų Plentas) iki Linksmakalnio gatvės, šiose vielose
bus draudžiama statyti visokie
gyvenami ir negyvenami trio- •
bėsiai iš medžio, išskyrus tuos,
kurie bus pripažinti laikinam
naudojimui prie gyvenamo na
mo, taip pat daryti mediniuo
teisėją Th. G. Windes No. B,93290.
Juozas HertiAanavičius sekr. įgelia Co. prieš Petraitis byla eina se namuose pagrindinis ištaisy
trobesio konMarijona Zolpienė, Pag. sek. pas teisėją Eberhardt, Munic. teisme, mas liečiantis
No. 457511.
Nikodemas C. Krukonis, Ižd.
ShemaiČio prieš Johns byla eina

KAZIMIERAS M ARTINK US

56 metų amžiaus, persiskyrė su
šiuo pasauliu kovo 1-mą dieną.
3 vai. iš ryto.
Paėjo iš Kauno rėdybos, Tel
šių pavieto, Kuntaučių parapijos,
Paminėjų kaimo./
Laidotuvės atsibus subatoj,
kovo 3-Čią dieną$iš Mt. Carmel
bažnyčios, į009 N. 22 Avė., į
Mt. Carmel kapines, Melrose
Park, III.
Lieka nuliudime, moteris Ma
rijona, trjs dukterjs Josephina
21 metų. Justina 18 m., Nathalija 2 m., du sūnus. Edvardas 5
metų ir Juozas 14 m.
Gimines ir pažįstamus kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

JEDVIGA

ZILVITIENĖ

Po tėvais Makarauskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 28 d., 1923 m., 1:30 vai.
po pietų. Paeina iš Panevėžio
apskričio, Naujamiesčio parapi-.
jos, Kairių sodžiaus, turėjo am
žiaus 48 metus. Paliko didelia
me nuliudime vyrą Joną Žilviti,*
punų Juozapą, dukteris Ona ir
Stanislavą. Kūnas randasi po
antrašu 3308 Emerald Avė. Kū
nas bus laidotas į šv. Jurgro
bažnyčią, o iš ten j Šv. Kazi
miero kapines. Laido.tuvės atsi
bus panedėlyj kovo 5 d., 1928,
8:30 valandą iš‘ ryto.
Giminės ir pažįstami meldžia
mi dalyvauti laidotuvėse. Už
prašome nuoširdžiai:
Jonas Žilvitis,
sūnūs ir dukteris

Fisher

SoPHlC
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Senesniais laikais į Alaską nenue*
davo laiškai laike žiemos ir tuo budu
mnsų šalies žmonės būdavo atskirti
nuo viso pasaulio?
Ar jus žinote,
kad Helmar Turkiški Cigaretai yra
padaryti iŠ 100% gryno Turkiško Ta
bako, geriausio ttabako cigaretams!

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Pa won‘t shave hls mustache oti iri a nurry againl

OH, FOEžJ
GOOfcNeSS

AR JUS ŽINOTE KAD

BoRn

cxn v*
S<20 uD —

AW. ■
PooiA-

NAUJIENOS, ChlcagO, H1

Pranešimai
Kis, ką, kur, kaip ir
kada rengia, veikia
ar ^kviečia.

REIKIA DARBININKU' REIKIA DARBININKU

PRANEŠIMAI.
D. L. K. Keistučio P. ir P. Kliubo
Dramos Skyriaus repeticijos “Geidžiu
Mirties” įvyks pėtnyčloj kovo 2 d.,
McKanley Park svet., 7:30 v. v. visi
lošėjai turite atsilankyti.
— Valdyba.

MOTERŲ

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas
ir garantuojamas už $4. Automobilių
trakų patarnavimas Chicagoj ir apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė.,
Phone Lawndale
0114.
--------------———
———————

Taiprri kuriems
svarbu yra minėtos
I>ypros
veikimas,
esate
nvoSirUžia?

kv;ečiaini-os atsilankyti ant susirinki
mo ir prisirašyti. 1
— K. Misius, org.

S. L. A. 36 kp. rengia draugišką
vakarienę Mildos svet., 3142 So. Hal
sted St. kovo 4 d.. 1923. Pradžia vą
škare 8 vai. Visi nariai ir nepriklau
santi dar prie Susivien;jimo. Meldžia
me atsilankyti.
Renginio Komisija.
Dėbso ir Cunnea prakalbas įvyks
kovo 4 d.. 2 val\ po pietų, Meldažio
salėj, 2242
23 PI. Prakalbas ren
gia Italų Socialistų Federacija. Apart
prakabų bus ir dainų. Visi kviečiami
aplankyti.
. — |<omitetas.

North Side. — V. D. B junėlis ren
gia vakartį su programų, kurį išpil
dys minėtos draugijėlės nariai, kovo 4
d.. 7:30 v. .v., lauosybės svet. 1822
VVabansia 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
draugės malonėkite susirinkti laiku ir
užsimokėti mėnesines duokles, taipgi
atsiveskite naujų draugų.
K. Gen s, fin. sekr.

RoselandC — Didžioji Lietuvos Kimigaikščio ^Vytauto No. 2, rengia balių,
kovo 11 d.. K. Strumilps svetainėj.
Draugijos ir pavieniai prašomi js'tėmyti ir nieko nerengti tą dieną.
— Komisija.

Ind ana Iląrbor. Ind. — Susivien.
Lietuvių Amerikoje 185 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks sekmadienį,
kovo 4. 10 vai. iš ryto, Katherine
House, svet., 138 ir Deodor St. Prašau
visus draugus susirinkti laiku ir naujų
narių atsiveskit.
• •—Fin. Rašt. Pranas Barzdys.
LSS. 81 kp. mėnesinis susirinkimas
įvyks šeštadieny, kovo 3 d. lygiai nuo
8 valandos vakaro, Liuosybės salėj,
1822 WaMnsia Avė. Šis susirinki
mas turės svarstyti ir nubalsuoti
LSS. VIII Rajono konst’tuciją, Užsi
mokėjusieji nariai galės atsiimti jiems
priklausančias knygas. Visi nariai
todėl privalo laiku susirinkti.
—J. La piltis, rašt.
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirin
kimą sekmadienį, kovo 4 d., 1 vai.' po
pietų, Mildos svet., 3142 S. Halsted
gat. Visi nariai susirinkite laiku, nes
randasi daug svarbių dalykų aptarti.
Norintieji įstoti kliuban kviečiami at

IŠRENDAVOJIMUI

Bridgeportas. — Illinois lietuvių
Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks subatoj, kovo 3 dieną, 8
vai. vakare, paprastoje svet.. 3301 S.
Morgan gatvė. Visi kliubiečiai malo
nėkite susirinkti oaskirtu laiku, nes
turime daug svarbiu reikalų aptarti.
— Ant. J. Lazauskas, rašt.
Draugystės
Atgimties
Lietuviy
tautos vyrų ir moterų. įvaikis savo
susirinkimą kovo 4 d., 1923, Raymorffl
Chapel svet., 816 W. 31 St. 1 vai.
po pietų visi/draugai ir draugės ma
lonėsite atsflankyti ir atsinešti mo/
kesčių knygutę, nes labai reikalinga.
Kvi^ia valdyba.
\ Nut. rašt. P. Cheplins.

WILLIAM B. HEALD CO
217 Mihvaukee Avė.

REIKIA merginų į sosų de
partamentą. Patyrimo nereikia,
8 vai. darbo į dieną.
Kreipkitės
ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

Mes esame priversti paauko
ti 360 akrų su viršum geros
žemės, kuri randasi tarp tirš
tai apgyventų miestelių Michigan valstijoje, ne kelmynės ir
ne pelkes. Tikroji vertė šios že
mės yra $7000.00. Greitai .par
duodami, mes parduosim už
$3600-00 visą, ar išdalinsim ir
REIKALINGAS bučeris gerai
pardavinėsim dalimis ant išsuprantantis savo darbą, malo
DIDELIS BARGENAS. Par mokėjimo.
nėsite atsišaukti.
davimui ą^ft drinks parlor, su
THOS VOPATEK
1314 So/ 49th Ct.
namu arba be namo. Gražioj vie
3058 So. Trumbull Avė.
Tel. Cicero 7923.
Cicero, III. toj, netoli Surface lines, renda
1
■“
$2„200 j metus. Naujienoj N.209 PARDAVIMUI 3 augštų muro ir
, į DIDELIS fordų išpardavimas
subatoj po piet ir nedėlioj 1 vi
REIKALINGI 2 virėjai; vie sai naujas trokas, 1 vartotas
nas 1 klesos, antras 2 klesos.
trokas, 2 turing karai, 1 roadKreipkitės
steris. Palace Garage, 724 W.
NATIONAL RESTAURANT. 19th St. Klauskit Vasiliausko.
1841 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
___ r

REIKIA gero siuvėjo, kuris gali
siūti didelės vertės kautus. 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.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė lietuvių apgyventoj vietoj. Senas
ir išdirptas biznis. Turiu apleisti
miestą už tai ir parduosiu už gana
prieinamą kainą.
Kreipkitės:
3248 So. Lime St.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklą, 45 centai į valan
PARDAVIMUI groserne ir
dą. Nuolatinis darbas. Kreiptis
*
į samdyfno skyrių Crane Co., So. bučernė.
Canal ir 15 gat., arba Kedzie
Atsišaukit į krautuvę
Avė. and 40-th St.
5252 S. Artesian Avė.
t 1
REIKIA 5 vyrų generaliam
PARDAVIMUI du saliunai.
darbui į atkarpų popieriaus ša
bą. N uolat darbas, gera alga. A t Abudu lietuvių kolonijoj. Biz
sišaukite. Republic Waste Paper niai geri. Parduosiu pigiai. Pardavirtio priežastis — liga. 602 W.
Co. 1039 W. Gongress St.
14 St. ir 1120 S. Canal St.
REIKIA vyrų prie ga'lvanizing
PARDAVIMUI grosernė ir bučernė
Darbas dieną arba naktį, 45c. į arba
mainysiu ant mažos prapertės
arba loto. Senas biznis ir išdirbtas
valnadą. Atsišaukite.
per 13 metų, tai yra aukso mainos
JOSLYN MFG. CO.
Nuphksit už tikrą pasiūlymą. Lysas
ilgas, renda pigi. Kreipkitės į
37 S t . & Morgan St.

REIKIA moterų ir merginų
lengvam dirbtuvės darbui, piie
punch press operaitorkų, paka
NAUJIENŲ SKYRIŲ
vimo ir assemblinimo. Darbas
3210 So. Halsted St.
No. 11.
nuo štukų. Geros darbo aplin
REIKIA selesmenų kurie tu
PARANDAVOJŲ kambarį dėl vie kybes.
ri daug patyrimo tame darbe ir
no vaikino arba sutiksiu su kitu gu
moka gerai įkalbėti. Kurie ga-* PARDAVIMUI galiūnas su
lėt, kambarys didelis ir šviesus iš
THE
WASHBURN
CO
priekio, kambarys šildomas. Ar su
lėtų pardavinėti yiską ir didelės svetaine svetimtaučių apgyven
valgiu ar be valudo. Mes gyvename
6126 So. La Salio SI.
ant 2 lubų iš
J, K., 703 W.
vertes. Kurie turi užtektinai pa ta. Parduosiu pusę ar visą.
21 Place, Chicuję^ III.
641
E.
93rd
St.
tyrimo tame darbe jęales tapti ąa- Kreipkitės,
Burnside,
III.
les manadžeriais, kurie pašvęs
tam darbui visą laiką. Jie čia — ----------------------—>--------PARDAVIMUI groserne, ap
gaus pilną kooperaciją ir galės
uždirbti gerus pinigus. Turi kal gyventa lietuviais. Parduosiu
.1 IEŠKAU darbo į bučernę.
bėti angliškai. Room 620, 117 N. kibai pigiai. Priežastis — li
Esu geras bučeris ir galiu už
_______
V
Dearborn St. Ateikite subato- ga.
menedžerį dirbti. Suprantu keŽaltų moterų ir merginų
4546 So. Paulina St.
je nuo 1 iki 5 vai.
lėtą kalbų. No. 214.
lengvam dirbtuvės darbui. Dar1739 So. Halsted St.
H
bas nuo štukų. Gera alga. Dar
PARDAVIMUI nesvaiginan
IlIEIKAILiIiNiGAS jaunas vy
bas nuolat visą metą. Geros ras, kuris nori,,, .mokytis rub- čių gėrimų saliunas, barbernė
darbo aplinkybės. Telefonuokit siuvystės, mokestis laike mo- ir prapertė. dera vieta dirbtu
mums kas link algų, transpor- kinimosi. Reikąlmga. kaucija. vių apielinkė]. Parduosiu už
tacijos ir tt.
MOTERŲ
Apsiimu išmokinti visą darbą. dalį pinigų įmokėto j ui.
L1BBY, McNEILL & LIBBY Atsišaukite: 1504 W. Division
ADAM GLOS,
'
Blue Island, III. •
St.,,
Chicago
*
MERGINŲ
23-rd Avė. and Main St. •
Phone Blue Island 620
Melrose Park, III.
REIKIA
VYRŲ
Telefono kortų finišerkų
Molderių
Core dirbėjų
PARDAVIMUI grosernė ir
Darbininkų
■arstytojų šilkinių ir vatinių REIKIA moterų prie
kendžiu krautuvė palei didelę
Gera progą ateičiai.
Atsmaukite į siupdymo skyrių.
mokyklą. Gera vieta. Parsiduo
magnetinių dratų
Knygų apsiuvimo mašinos
INTERNATIONAL HARVESTER
da dėlei ligos.
Operaitorkų
CO.,
Tractor works
3138 W. 39th St.
Assemblerkų
WALLACE PRESO
2600 W. 31st. Blvd.
522 S. Clinton St.
PARDAVIMUI bučernė ir groser
Taipgi merginų visokiam
KEIKIA —
nė senas ir išdirbtas biznis visokiu
drbtuves darbui
tautų apgyventoj vietoj ir galima da
REIKIA —
Bekerio antrarankio.
ryti gerą pagyvenimą.
Priežastis
Indų plovėjos.
; Kreipkitės
pardavimo svarbi.
KELL^G SVVITCHBOARD
Kreipkitės i
Kreipkitės
ROSELAND BAKERY
7
NAUJIENŲ SKYRIŲ,
LAPP &GOLD
10502 S. Michigan Avė.
3210 S. Halsted St.
i
.i
1066 W. Adams St.
1
No. 10.
1356 S. Halsted St.
REIKIA darbininkų į mėsos
FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
REIKIA 10 patyrusių mote pakaunę. Patyrimo nereikia.
Pardavimui puiki ir didelė Studio
REIKIA moterų lengvam rų sortavimui regsų.
ant didelės gatvės, naujausios mados
Kreipkitės
apereiting room.
Puiki prga dėl
prie benčiaus darbui į musų nauKreipkitės
, ARNOLD BROS.
jauno artisto. Savininkas priverstas
ją West Sidėje namą.
P. GOLDMAN
parduoti į trumpą laiką, priežastis
660(W. Randolph St.
pardavimo liga.' Kreipkitės į Nau
BELDEN MFG. CO.
1017 S. Fairfield Avė.
jienų Skyrių,- 8210 -So. Halsted St.
4625 W. Van Buren St.
REIKIA VYRŲ PRIE GRE Nd. 5.
'
ŽIMO PRESO OPERAITORIŲ.
AUKSO MAINOS
REIKIA patyrusių moterų
KREIPKITĖS
taisymui antraranldų maišų, ant
RICHARD M. DECKER CO. Pirkit už labai žemą kainą, prie
VYRŲ ir MOTERŲ
žastį pardavimo patirsite ant
3207 SHIELDS AVĖ. '
elektrinių mašinų.
>
•
•
.
•
>
Irf
2
.
.
REIKALAUJU VYRŲ AR MOTEvietos. Kas pirmutinis, tas lai
ILLINOIS BAG CO.
ru ar merginų. Ne jaunesnių kaip
•
! mės. 3428 So. Halsted St.
1465 Blue Island Avė.
20 metų, ant dienos tik 4 valandos

SIŪLYMAI KAMBARIU

ĮIEŠKO DARBO

REIKIA DARBININKU

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA merginų core dirbęjjų
patyrusių į bresinę faundrę. La
bai gera mokestis. Trumpos darsilankyti, nes dabar nupigintas įstoji oo valandos. Ateikite pasirengu
mas. —S. Kunevice, sekr.
sios j darbą. Soon Valve Co.,'
Roseland. — L. S. S. 137 kp. susi
rinkimas įvyks nedėlioj, kovo 4 d., 4300 W. Lake St.

10 v. ryte, C. Strumilo svet. Debsas
kalbėdamas vas. 26 d. kvietė visus
darbininkus prigulėti Socialistų par
tijai. todėl lietuviai ir yra kviečiami
prisidėti, prie L. S. S. 137 kp. ir pa
dėti veikti seneliui Debsui. i
— Organizatorius.

MERGINŲ

Reikia merginų senesnių kaip
16 metų amžiaus lengvam ir
maloniam dirbtuvės darbui. Ge
ra alga. Ir gera proga atei
IŠRENDAVOJIMUI Storas, tinka; čiai.

I kurį tai garsingą didį parengimą
yra širdingai kviečiami visi Naujienų
draugai, prieteliai, bičiuoliai, vyrai ir mas bile kokiam bizniui. 2 kambariai
pragyvenimui. No. 4609 Wentworth
moteris. nei vieno neaplenkiant.
Avė.
Plačiau patirsite pas savininką.
Naujienų Kviesliai.
Tinkama vieta lietuviui.
Kreipkitės
pas P. Lakatas, 2300 S. Leavitt St.,
Draugystės
Lietuvos
Karaliaus Chicago, III., Tel. Canal 6949.
Mindaugio įvyks mėnesinis susirinki
mas penktadieni kovo 2 d., 7:30 va?,
RENDON 6 kambarių flatas. 2 lu
vakare D. Shemaičio svet., 1750 So. bos,
yra elektra, gasas ir m*audynė.
Union Avė. Visi nariai atsilankykit
Naujos
systemos. $35 rendos į melaiku, nes yra daug svarbių reikalų ir
atsiveskit savo draugus, nes įstojimas nesį.
4800 So. Secley Avė.
bus dykai iki 35 metų amžiaus.
Kreipkitės prie savininko
A. Varnelis, rašt.
4512 So. Marshfield Avė.
Phbne Yards 4255’
Kcnsington. — Paveiksluotos pamo
kos vyrams apie lytį bus penktadieny,
kovo 2 d., Stančiko svet.. 205 E. 115
ANT RENDOS karčema su
St., Kensington. III., 7:30 vai. vak.
Vyrai neįaunesni 18- metų kviečiami pikniko daržu West Pullmanepraleisti šių pamokų — ateiti kuo- ne, prie 123 gatvės ir Union
skaitlingiausia. įžymiausi Chicagos
lietuviai daktarai aiškins ir sykiu pa Avė. Savininkas P. Kareckas.
veikslus rodys iš lyt ės mokslo. Kvie
čiami tiktai vyrai.
“Aušros” Sp. B-vė ir “Gydytojas”.

L. S. .T. Lygos mėnesinis susirinkirųas įvyks nenktadienv. kovo 2 d.,
7:30 vai. vak. po No. 822 W. 35th St.
Hraugai-gės malonėkite kuoskaitlinpiau ir punktuališkai atsilankyti, nes
turimo keletą svarbių, reikalų antarti.

CHICAGO VITREAOUS
ENAMEL PRODUCT CO.'
1421 S. 55 Ct.

NAMAI-ŽEME

AUTOMOBILIAI

VYRŲ

REIKIA merginų ir moterų
senesnių kaip 20 metų amžiaus
lengvam darbui prie suvilginimo
Roseland. — L. S. M. Ratelio dainrj
repeticija įvyks šį vakarą C. Strumilo ir pagelbininkių, 8 vai. darbo
Lietuvių sviete:
svet., 7:30 v. v.; visi norintys mokin dienoje. Gera alga. Atsišauki
KAS: — Naujienos, Naujienietės ir tis dainuoti kviečiami atsilankyti.
te tuojau į supredento ofisų.
Ą— Valdyba.
Naujieniečiai.
Kj£: — Didelį, gražiausią metinį Nau
jienų koncertą ir Balių ir šokius.
KUR: — Didėjėj Ashland Auditorijoj,
kampas Van Buren ir Ashand gat
vių. Chicagos mieste.
KAIP: — Stropiai, su visu atsidėjimu,
nuodugnią:, iškilmingai, širdingai,
maloniai, linksmai, puikiai, su di
džiausiu užganėdinimu, su triukš
mu, su meile, su švelnumu, draugi
škumu ir tikrais šventės jausmais.
KADA: — Neužilgo, neužilgo, dar
tik ųž nedėlėlės už kitos: — nedė
lios dieną, kovo mėnesio aštuonio
liktą (18) šiais metais 1923čiais, tą
dieną vakarop. •

Penktadienis, Kovas 2, 11)23

darbo, ir gali uždirbti nuo $15 iki
$40 į savaitę, čystas darbas.
Turi
jut drąsus ir iškalbus. Kreipkitės ar
ar rašykite prie S. D. Taluc. 2431
VIcLean Avė. City.

Reikia —
Darbininkų į fandrę.
lat darbas, 50c. į valandą.

STROMBERG MOTOR
68 .E. 25th St.

1

$339.54 gryno pelno iš vieno
akro greipsy.
BUSI NEPRĮGULMINGAS, JEIGU
NUSIPIRKSI ŠITA FRUKTŲ
FARMA.

Dabar laikas pirkti fruktų farma.
Ši savastis susideda iš 106 akrų.
Randasi 100 pėdų nuo elektrinio trau
kinio. Sodus mieste, Berrien paviete.
Michigano valstijoj. Yrą tai dalis vi
siems žinomo Tabor’s Farm Resorto,
ant St. Joe upės. čia yra 94 akrai
išdidbtos žemės, 14 akrų sodo, 26 ak
rai vynuogių (grapes), gruŠių, obe
lių, slyvų, aviečių, žemuogių ir tt. 5
akrai miško, 7 akrai ganyklos. Budinkai yra: 3 barnės, stuba 6 kambarių
su elektros šviesa. Dar vienas sky
frame namas, su boarding house biz rium namukas, vištininkas, komams
Farma aptverta
niu. Gera vieta.
Viskas įtaisyta. sandelis, ledaunė.
dratinėm
tvorom'
ir
tt. Dieninis pas
Geriausia vieta S. W. Sidėje. įplaukų tos patarnavimas, 1 mylia
j mokyklą.
$6000.00. Kaina $20,000.00.
Ta
yra
geriausių
fruktų
farmų
šioje
C. M. WEBER,
valstijoje. Apielinkė puikiausia.
2243 W. 22nd St.
Auginant vaisius Berrien paviete
ūkininkai pragyvena ir padaro pini
go, išsimoka ūkę, jeigu ant skolos nu
GREITAS IR TEISINGAS
siperka. Ūkininkai kurie augina ja
vus arba gyvulius, bv kur, tiktai pra
PATARNAVIMAS
gyvena.
abejojate prašau
Parduodu namus, lotus, farmas, atvažiuoti irJeigu
persitikrinti.
bučernes ir kitokius biznius, Kaina $26,000. įmokėjus 40 nuo
šimčių pinigais,! kitus lengvais' išmotaipgi mainau namus ant formų, kėiimais.
\
lotus ant namu. Turiu daug vi Del platesnių ztnių rašykite savi
Žiūrėkite ryto “Naujienose”
sokių namų dėl pasirinkimo, vi ninkui.
musų didesni paskelbimą.

soj dalyje miesto. Katrie norit
mainyti namą ant bučernes ar
ba kitokio biznio, tai neškit kuogreičiausiai pas mane, tai bus
parduotas ar išmainytas į trum
pą laiką, nes daugiau yra pir
kėjų kaip reikia. Didžiausis pasi
rinkimas pas mane. Duris atda
ros nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.
FRANK G. LUCAS
4116 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

MAINYSIU didelį mūrinį na

J. J. Bachunas,
Sodus, Mich.
ČIA YRA PROGA TIK
NESIVĖLINKIT
Gražioj naujoj kolonijoj prie 95-tos
ir Michigan gatvių, parsiduoda 2 lo
tai pot30 pėdų už negirdėtą pigią kai
ną. $1200.00 Cash. Visi lotai apie
linkė j parsiduoda po $1280.00 kiekvie
nas. o mes parduodam 2 lotu už
$1200.00, tik dėlto, kad gauti visus
pinigus Cash.
Kreipkitės pas
S. L. FABJONAS COMPANY
'809 W. 35th St.,
Chicago, III.
> Klauskit Stanley Mickevičius

mų ant mažesnio namo arba ge

SPECIALIS BARGENAS!
ros farmos. Kreipkitės viršui saliuno. A. Zabelo, 2844 W. 38th Pardavimui už pusę kainus 2 lo
tai po 30 pėdų pločio; visi improSt., Chicago, III.
vementai sudėti ;

paranki vieta

prie visokių krautuvių ir gatvekario; kaina $700 už abudu. At
silankykite pas J. Yuszkewitz,
4034 Archer Ąve., prie CaliforWESTSIDfiJE BARGENAS
Pardavimui bučernė su groserne biz nia Avė., Chicago, III.
nio daroma nuo $100 iki $200 į dieną
jeigu kas netiki duosiu dėl pamėginimo, nemokanti biznio pamokinsiu.
Lysas yra suviršum 3 matų, rendos
$45 j mėnesj su 3 kambariais pragy
venimui. Vertės $3 500. Atėję namatysito kad nėra melagystė. Iš didelios
priežasties priverstas parduoti už
$2,800. Biznis daromas cash. Kreipki
tės, 1833 W. 22nd St.

FARMOS! FARMOS!
Gerbiamieji Lietuviai norinti apsi
gyventi ant perų žemiu ir tarpe savo
tautos žmonių kur jau yra suvirš
400 lietuvių apsipirkę farmas. Čia
apsigyvenę jausitės kaip Li°tuvoj.
Aš. kaipo seniausias ūkininkas Šios
apielinkės, žinau šį krašta gerai. To
dėl galiu suteikti 'peniausiu patarimų
kas link farmų pirkimo. Daug lietu
vių pirko farmas per mane. Jau 9
metai kain patarnauju lietuviams
farmu pirkime. Todėl ir šimet surin
kau 63 farmas dėl pardavimo. Dau
gelis farmu parsiduoda su gyvuliais
padargais ir apsėtais lankais, farmos
parsiduoda ant lengvų išmokėjimu.
Šimet farmos yra didelei nunigę
Todėl nesiduokit nuėstų apentams
save apsigauti.
Bet kreipkitės prie
manės, o aš suteiksiu draugišką pa
tarnavimu. Reikalaukit, farmų surašo.
JOHN A. ŽEMAITIS^
R. 1, Bgx 17,
Fountain, Mich.

TĖMYKIT BIZNIERIAI
Parsiduoda arba mainis trijų aukš
tų mūrinį namą. Pirmas floras didelis
Storas ir bekernč užnakalyį; 2 fintai
po 6 kambarius iš fronto ir 2 flatai
po 4 kambarius iš užpakalio, elektra
maudynės, basementas. Mainis ant
autbmobiliaus. biznio arba mažo na
muko.
Įm»okėjimas pagal sutarties
Pasiskubinkite.
Tas bargenas ilgai
nelauks. Kreipkitės pas.
S. L. FABTONAS COMPANY
809 W. 35th Street,
Chicago, Illinois.
Klauskit J. Stukis.

PARDAVIMUI bučernė ir Į
grosernė kaipo pirmą įmokėji- Už $2,500 BARGENAS
nupirksite 4 kambarį 5
ma priimsiu automobilių. Šioj murinę cottage, prie Hovne Avė. i’
St. Pusę pinigų reikia įmokėti
Nuo vietoj yra daromas geras biznis. 25th
Ateikite ir persitikrinkite. Savininkas
Priežastis pardavimo liga.
508 W. 81st St.

NAMAI-ŽEME

CHAS. KOTRCK.
1631 So. Califomia Avė.

BRIGHTON PARKO
BARGENAI!
Pardavimui 2 augštų muro na
mas 2 flatai po 6 kambarius; vi
sur aržuolo ištrimuotas; 9 metai
statytas pagal naujos mados su
visais parankamais; kaina $7500
pusę turėdamas gali pirkti kitus
ant išmokėjimo.
Pardavimui 3 augštų muro
namas; 6 metai statytas pagal
naujos madjfcs; 2 flatai p6 5
kambarius ir 2 po 3 kambarius
su elektra .maudynėms ir kitais
narankumais; neša 12%; kaina
$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
flatas 4 kambariai, kitas 6 kam
bariai, 3-čias flatas 7 kambariai;
furnasais šildomi; kaina $13,500
pusę įmokėti, likusius ant morgičio išmokėjimais.
Norėdami pamatyti virškinė
tus namus atsilankykite dieną
ar vakarais pas
BRIGHTON REALTY
COMPANY,
4034 Archer Avė., prie
Califomia A^ė
PARDAVIMUI 1 akro farma.. Ge
ra auginimui vištų, 4 kambarių na
mas, šiltu vandeniu Šildųma. grąžus
beizmantas. Turi būt parduota tuo
jau, nes savininkas išvažiuoja Euro
pon.
MR. J. KISASONDI,
6309 Archer Avė.
Republic 2487

DIDELIS BARGENAS l
Pardavimui namas 6 flatų,
po 5 kambarius, mūrinis, ant

2 lotų. Vanos,’ elektra. Ren
dos atneša mėnesiui $162. Kai
PARDAVIMUI
delicatessen,
ĮVAIRI FARMA
na $15,000. 3136 S. Emerald
REIKIA vyrų visokiam nuola$200
įmokėjus,
kitus
pinigus
be
nuo

__ ,
>
fruktų, Ice- creamo, saldainių ir šimčiu jus nusinirksite 20 arba 4C Avė., 3 fla
;iniam dirbtuvės darbui.
mokykloms mažmožių krautuvė. akrų farmą išdirbtos žemės ,su naujp
Atsišaukite.
MERGINŲ
Renda $30. Gyvenimui kamba stuba ir garantuojama 12 nuošimčiu
Great Northern Chair Co.
REIKIA darbininkų, nuolat riai, lysas. Bargenas. 312 Lake matinio nelno. Atsišauk te arba rašvkite, J. L. Wells, 22 W. Monroe
2500 Ogden Avė.
ir jaunų moterų
darbas, $4 į dieną. Atsišaukite. St., Oak Park, III.
Chicago.
s
• *
1
ROSENBERG IRON &
VALENTINES DRESSMAKING
COLLEGE.
prie benčiaus arba mašinų darbo.
REIKIA antrarankio duonke
PARDAVIMUI mūrinis na
? METAL CO.,
2407 West Madiion Street
pio, Atsišaukite greitu laimas, dviejų flatų. Pastatytas
1209 W. 15th SK
Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi
Darbas naktį arba dienų. Patyri ku.
ant loto ir pusės, 54 Lincoln
dresmaking ir pattem mamas nereikalingas. Alga garan
EXTRA! EXTRA!
8651 BalHmore Avė.
St. Atsišaukite šiuo adresu: mas,
ker.
Bizniui ir namų dėvėjimui.
Parduodu farmą arba mainau ant
tuojama kol išmoks darbų?
Tel. So. Chicago 1194
Dienoms
ar vakarais klesos. Spe
5228
Donore
St.
namo 40 akru geros žemės, per laU-

lst flat

MOKYKLOS

NAMAI-2EME

RAKANDAI

WESTERN ELECTRIC CO.,
/
Ine.
48th Avė. & 24th St.
-------------------------- r—

REIKIA Shearmenų ir 5 paPARDAVIMUI naujos mados
prastų darbininkų į geležies at- 4 kambarių rakandai. Vartoti
karpų jardų.
tik 2 mėnesiu.
Persiskyrimas
Kreipkitės
Bargenas. 357 S. Crawford Avė.
2034 Southport Avė.
Phone Nevada 0336.

ką bėga upelis didelis sodas, nauja
stuba, 5 ruimai’ ir kitos reikalingos
triobos. Sn
Su gyvuliais. 2 arkliai lala
bai geri. 4 karvės, 2 kiaulės su par
šiukais, 50 vištų ir visi padargai rei
kalingi.
Ats’šaukit pas savininką, gyvena
po num. 912 W. 32 PI. ant 2 lubų
Chicago, III.

|

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, ^flatai po 4 kam
barius. Pečiais šildoma. Kaina
$5000, 3725 Wallace St. Atsišaukife 3606 Lowe Avė., 2 flatas.

cialia namų kursas moterims ir
merginoms, atsinefikit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau
drapanas.
Biznio ir namų kursai skrybėlių
padarymui. Kreipkitės, rašykit,
arba telefonuoklt klausdamos in
formacijų.
Sara Patek, pirmininki.

IMPERFECT IN ORIGINAL

