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da derybų su Lenkais
Gal prigrūmos pertrau 

. kimu rysią
Daromas į tCuno spaudimas, 

kad nutrauktų ryšius su 
Franci ja ir Belgija. Socialis
tai tam priešinasi.

i kancle- 
ir fabri-

kancleris
tai

Leninas nebetiki Į greity 
revoliuciją

Revoliucija kilsianti tik Azijos 
gyventojams susipratus. Iki 
to laiko Rusija turinti prisi
taikinti prie kapitalizmo.

MASKVA, kovo 5. — Bolše
vikų oficialiniame organe Prav- 
doje tilpo ilgas Nikolai Lenino 
straipsnis, kuriame jis tvirtina, 
kati nors pasaulinė revoliucija 
yra neiš vengtina, jos veikiau
sia nebus iki Indijos ir Chini- 
jos masės išsilavins, apsišvies 
ir galės vesti kovą.

Jis sako, kakd intervencioni- 
stai Rusijoje ir Europoje liko 
sumušti ir kontr-revoliucija ta
po sutriuškinta tik delei iškį-

Bedarbių riaušės Essene
Maisto sankrovos išplėstos.

Panaikino apkaltinimą

KAUNAS, vasarių 27. —- Jo
kių Vokiečių savanorių Lietu
vos kariuomenėje nei partiza
nų būriuose nėra. Taipgi nėra 
jokių su Lenkais derybų Sma
lininkuose, kaip Lenkų žinių 
Agentūra iš Varšuvos kad skel-

Puola Lietuvos pasienio sargy
bą ii* Lietuvos miestelius.

Lenkai perėjo demarka 
cijos zoną

Užėmė kelis miestelius ir kai
mus Seinų apygardoj.

KAUNAS, vasario 23, (Eita). 
— Lenkų 41 pulkas vasario 20 
dieną perėjęs demarkacijos Ii- 
nijąužėmū Seinų rajone Rač- 
balėnus, Hilnymejerą, Janosla- 
pą, Holnyvolmerą ir Dišnicą. 
Pranešta Tautų Sąjungai.

KAUNAS, kovo 2, (Elta). 
— Vasario 26 d. Lenkai puolė 
Liškevos bažnytkaimį -lietu- 
vos pusėje; du gyventojų už
mušta, trys sužeista. Vasario 
28 d. puolė sargybas Dolgenin- 
kuose, Inlietuose, ir Leipų nuo
šė, musų teritorijoje. Vienas* 
lenkas užmuštas. Lenkai dar 
puolė sargybas ties Sapiežiš-, 
kiais, Poviesninkais iir Agrad- 
ninkais, musų teritorijoje. Su
sišaudymuose du lenkų karei
viai nukauta, trys paimta ne
laisvėn. Taipgi paimta nelai
svėn Koknaro dvare, musų te
ritorijoje, du Lenkų kareiviu 
41 pu Ik o.i

BERLINAS, kovo 5. — Di
delis spaudimas yra daromas 
į kanclerį Cuno, kad jis išleis
tų įspėjimą Franci jai ir Belgi
jai, jog Vokietija pertrauks 
pilomatinius ryšius su tomis 
šabinis, jei jos Įiapjldys dar 
vieną “nedraugingą aklą”, kaip 
kad užgriebimas l>e jokio įs
pėjimo Karlsruhe i/r Mannheim 
miestų. Tą spaudimą 
re daro nacionalistai 
kantai \

Tikimasi, kad jei
pasiduos tani spaudimui, 
jis savi) kalboj reichstage ry; 
to atvirai pasakys užinteresuo- 
toms šalims, jog Vokietijos 
kantrybė išsisėmė ir kad vald
žia yra priversta griebtis ašt
riausių priemonių 'ątrėprimui 
Francijos ir Belgijos karingų 
aktų, papildomu tada, kada* jos 
yra padariusios neva taiką su 
Vokietija.

Tokiame atsitikime, mano
ma, pirmuoju Vokietijos žing
sniu butų pašalinimas iš Vokie
tijos visų Francijos ir Belgijos 
piliečių, taipjau butų atiduoti 
pasportai Belgijos Ir Francijos 
ambasadoriams ir tų šalių 
kontrolės komisijos nariams.

Tokis Vokietijos pasielgimas 
pastatytų Vol^etiiją karo s to-; 
vin su Francijh Ir Belgija, nors, 
tikrojo kariavimo galbūt ir ne-

Tečiaus nuosaikesniuose ra
teliuose Berline prisibijoma, 
kad tokas nutraukimas diplo
matinių ryšių iššauktų Frainci- 
jos puolimą ant paties Berli
no.

vakarų išnaudotojų, būtent 
Japonijos ir Amerikos.

Iki ateis galutina kova, ku
rioj ir rytų masės dalyvaus, 

turi pri
imti tokį ekonominį programą, 
kuris neleistų Europos impe
rialistinėms šalims ją sutriuš
kinti.

Maisto riaušės Varšuvoje

ESSENA;S', kovo 5. Esse- 
nas dar niekad neturėjo tokios 
nakties nuo okupacijos laikų, 
kaij> pereitą šeštadienį, kada 
maisto sankrovas išplėšta ir 
ginkluoti būriai buvo įėję ir į 
kitas sankrovas. Sakoma, 
kad tai buvo darbas bedarbių.

Ginkluotas būrys užpuolė 
dbižbiusį kabaretą mieste ir 
ajjiplėšė kelis šimtus žmonių.

Kadangi vokiečių apsaugos, 
policija yra nuginkluota ir pa
šalinta, o miesto policija dar 
nesuorganizuota, tai miestas 
yra veik be policijos a]>saiigos.

Vokiečiai kaltina už tuos su
mušimus franeuzus, nes frau 
euzai nuginklavo, policiją, be 
to firancuzų okupacija pagimdė 
bedarbę.

Prancūzų sargybos . kareivis 
nušovė vieną vokietį darbinin
ką, kada tasis nepaklausė jo 
paliepimo ir nesustojo. Kitas 
darbininkas tapo pašautas.

Belgai vakar užgriebė 1,000,- 
000,000 markių, kurios buvo 
gabenamos iš Berlino reichs- 
banko į Duisburgo bankus. Tie 
pinigai busią suvartoti palaiky
mui okupacijos armijos.

Apkaltinimas prieš 126 anglia
kasius panaikintas, bet 30 

angliakasių nuteista.

Franeuzai negrąžins 
pinigy

4 darbininkai užmušti.

WELLSBURG, W. Va.., ko
vo 5. — Vietos teisme tapo pa
naikintas apkaltinimas prieš 
126 angliakasius, kurie buvo 
kaltinami suokalby sunaikinti 
kasyklos nuosavybę Cliftonvil- 
le, W. Va., pereitą vasarą. 
Tuos kaltinimus padaryta dė
lei streikierių susirėmimo su 
Cliifton kasyklos mušeikomis, 
laike kurio šerifas Du va 11 ir 6 
streikieriai liko užmušti.

Būrys streikierių buvo atė
jęs prie tos kasyklos pakalbin
ti streiklaužius mesti darbą. 
Bet vos tik streikieriams pasi
rodžius arčiau kasyklos, šeri
fas su mušeikomis puolė strei- 
kieriiis ir be jokio įspėjimo 
pradėjo į juos šaudyti, 'šešis 
a ii g 1 i ak asi u s susą udy da m as. 
Manoma, kad ir pats šerifas li
ko nušautas mušeikų, kad pas
kui galėjus prisikabinti prie 
angliakasių, nes nėra įrodymų, 
kad angliakasiai butų šaudę į 
mušeikas.

Nors apkaltinimas 
angliakasius ir tapo 
tas, bet keletą dienų 
to paties dalyko liko
30 angliakasių po 3 metus ka
lėjimai! kiekvienas.

markių, ^u- 
užgriebė Colog- 
vokiečiai nori, 
nebūtų užgrie-

COLOGNE, kow6 5. — Pran
cūzų komanduofcąas gen., Do
go uite pranešė reichsbankui,
kad jis negrąžins jokios dalW 
12,000,800,000 
rias franeuzai 
nb Girdi, jei 
kad jų pinigai
biami, tai tegul jie apmoka 
okupacijos išlakias.

Tie pinigai buvo skiriami 
apmokėjimui Anglijos okupa
cijos ir dėlei tų pinigų užgrie
bimo sentikiai tarp Anglijos 
ir Francijos pasidarė labai 
įtempti. Be to franeuzai už
griebė daug klišių pinigų spau
sdinimui.

Bonar Law pralaimėjo

prieš 126 
pa na i k in- 
atgal dėl 

nuleisti

Lietuviai neina demarka
cijos zonon >

■..... . ..... ......................

Lietuviai neina neutralėn zo
non. Lenkai turi pasigriebę 
sietuvos kaimų ir palei Va
rėną. '

Lietuviai nesitaria su ru 
sais pulti lenkus

WASHINGT0iN, kovo 1. (L.

KAUNĄS, vasario 23, (Elta). 
-Lenkų kariuomene šiapus 

demarkacijos linijos Varėnos 
rajone tebelaiko Podkamien 
ir Dmitrovką. Kitur ramu 
Musų kariuomene, nė# civilė 
administracija, niekur neutra- 
lės zonos neapėmė.

kabeliui buvo ]xranešta Ncw 
York Times, kad Lietuvos val
džia veda derybas su čičerinu 
Minske, kad puolus, kartu su 
lietuviais (rusais? Red.) len
kus. Elta tai užginčija seka- 
moj žinioj iš Kauno, datuotoj 
vas. 28 d :

“Žinios apįp Lietuvos Atsto
vo Sovietų Rusijoje p. Baltru
šaičio politines derybas yra 
neteisingos.*’ *

Lenkai plėšia Lietuvos
< kaimus

Žydą atstovai grįžo 
Seiman ,

KAUINAS, vasario 28. (Elta). 
— Vasario 27 naktyje Lenkai 
su dviem kulkasvaidžiais 
veržė ir apiplėšė Molėtus, 
kil. už demarkacijos zonos 
sų pusėje Vasario 26 d. 
plėšė Ldškevą ir SafcaUavą.

įsi- 
25 

mu- 
api-

KAUNAS, vasario 28 (Elta). 
— Vasario 27 d. Seime jau vėl 
dalyvauja visi tęys Žydų Atsto
vai, kurie buvo išstoję neva 
dėl Seimo Rinkimų Įstatymo 
mažumų nenaudom interpreta
cijos.

Socialistai įspėja kanclerį.,

Socalistų vadovai vakar lai
kė susirinkimą, kuriame nuta
rė įspėti Cuno valdžią, kad jei 
jis padarys karingus praneši
mus reichstage ryto, tai social
demokratų ]>artija netik jo 
daugiau neberems, bet griebsis 
aštriausių priemonių suardyti 
jo pienus. Taipjau tapo nu
tarta šiandie pasiųsti pas kanc
lerį deleggciją apsvarstyti su. 
juo padėtį.

Vakar \lįdeliiame anti-mili- 
tarisliuiiame susirinkime buvo 
reikalą ujama, kad Vokietija 
tuojaus užvestų derybas su 
Franciija, kad patyrus kokiomis 
sąlygomis butų galima pada
ryti taiką Ruhr distrikte., Kal
bėtojai sakė, kad jie yra įsiti
kinę, jog Franci ja sutiktų tai
kintis.

Socialistas atstovas Teuber 
iš Bochum pareiškė, kad Ruhr 
distrikto gyventojai yra griež
tai priešingi militarizmui ir 
kad jų obalsiu yra:

“Šalin Foch! šalin Luden- 
dorff! Mes nebenorime dau
giau karų!”

Užmušė 5 franeuzus

*• COL
23 žmonės liko sužeisti Central 
of Georgia traukiniui nušokus 
nuo bėgių ties Mišelį stotina.

5

WA$HINGTON, kovo 2. — 
Prekybos departamentas pa
skelbė, kad buvęs pereitą pa
vasarį angliakasių streikas veik 
per pusę sumažino Amerikos 
anglių eksportą.

LONDONAS, kovo 5. — Iš 
Konstantinopolio pranešama, 
kad Aleppo apielinkėje, šiauri
nėj Syrijoj ištiko sukilimas 
prieš franeuzų priespaudą ir 
susirėmime su sukilėliais penki 
franeuzų kareiviai liko užmu
šti.

BERLINAS, kovo 5. — Riau
šėse, kurios kįlo Varšavoje delei 
spekuliacijos maistu ir pragy
venimo brangumo, keturi darbi
ninkai liko užmušti. Po tų 
riaušių viešųjų darbų ministeris 
priėmė bedarbių delegaciją ir 
prisižadėjo pradėti rūpintis jų 
padėtimis ir duot; pašelpą bedar
biams iš valstybės iždo.

D’ANNUNZIO — TURKIJOS 
GENEROLAS.

RYMAS, vasario 27.. — Pa
sak laikraščių, Italijos avantu- 
ristas ir poetas D’Annunzio 
priėmė Turkijos armijos gar
bės generalissimb vardą.

D’Annunzio pasiuntęs raštą 
Turkijos kareiviams, po kuriuo 
jis pasirašęs turkų raidėmis. 
Turkai atvežė jam pilną uni
formą ir jis jąja labai grožėjo
si) Jis taipjau nešios pašos 
titulą. Turkams jis pasakęs, 
kad jis pasirengęs atsižadėti 
savo garbės vardo ir tikrai sto- 
ti į Turkijos armijos eiles, jei; 
butų reikalas.

Apsivedė; už valandos mirė.

/ CHICAiGO. — Hermani A., 
Swanson, 62 m. amžiaus, va
kar apsivedė su p-le Eleonor 
McCarthy, 24 m.; ir už valan
dos po šliubo mirė. Jis nujau
tė, kadi už kelių valandų mirs 
ir apsivedė su ja, kad palikus' 
jai 'Ūkusius $2,000, iš kadaise 
buvusio jo dideŪo turto, kurį 
jis praleido spekuliacijoje bir 
žoje.

1

Vakar kovo 5 diehą, užsienio pi
nigu ne mažiaus kaip vii dolerių

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.72
Austrija* 100 kronų...................
Belgijos 100 frankų ............... $5.86
Danijos 100 markių ........... $19.21
Finų 100 markių ......................$2.71
Francijos 100 frankų.................$6.00
Italijos 100 lirų ...........  $4.83
Lietuvos 100 Litų .............. $10.00
Lenkų 100 markių .... ........  U c
Norvegijos 100 kronų.... ........ $18.28
Olandų 100 guldenų .... . $39.56
šveicarų, 100 markių ..... .....  $18.72
Švedijos 100 kronų ..........  $26.5$
Vokietijos 100 markių

Sumažėjo angliy pro- 
; dukcija

distrikte iškasama tik 20Ruhr
nuoš. normalinės produkcijos.

DORTM'UND, kovo 5. — An
glių produkcija Ruhr distrikte 
labai žymiai sumažėjo. Pran
cūzai draudžia gabenti anglis į

Rusija švęs pirmadienį
VARŠAVA, k. 5. — Valdžios 

žinios iš Maskvos sako, kad 
šventadienis tapo formaliniai 
panaikintas ir kad visuotina 
poilsio diena bus pirmadienis, 
vieton mahometonų penktadie-

Vokietiją, o kasyklų savininkai i mo> žydų šeštadienio ir kri-kš- 
-------- > pristatinėti anglis | čionių septintadenio.atsisako / pristatinėti 
frtmcuzams, taipjau mokėt ek
sporto taksus. Delei to sten
giasi tik aprūpinti paties Ruhr 
dsistrikto reikalus. Ir todėl 
nors veik visi angliakasiai dir
ba kasyklose kaip ir normali
niu laiku, vienok iškasama tik 
20 nuoš. normalinės produkci
jos.

Tečiaus kasyklos yra taip 
sutvarkytos, kad jos gali pra
dėti normalę iškasimo 
kaip tik Ruhr distriktą 
franeuzai.

40 sužeista komunistų susirė
mime su nacionalistais.

BERLINAS, kovi 5. ■*— Aug
sburge vakar įvj’ko susirėmi
mas tarp nacionalistų ir komu
nistų su socialistais.
nių liko sužeista, 20 gana sun
kiai, o 20 lengviau.

40 žmo-

daugj,

KU KLUXŲ GALVA KALTI
NAMAS TVIRKAVIME.

HOUSTON, Tex., kovo 2. — 
;Federalinis grand jury apkalti
no buvusj iki pastarųjų dienų 
galva Ku Klux Klano, E. Y. 
Clarke, už peržengimų Manu 
akto (už gabenimą moteries iš 
■vienos valstijos į kitą tvirka- 
vimo tikslams). Tarp grand 
jury buvo šeši Klano nariai. 
Jis atvažiavęs į čia neva į Kla
no viršininkų sūsirinkimą ir 
paskui išsigabenęs vieną mo
terį. Be to jis ir pirmiau bu- 
ivo kaltinamas t virkavime su 
viena augšta Klano viršininke 
Elizabeth Tyler.

O vienu iš Klano tikslų yra 
neva kovoti su ištvirkimu ir 
tie maskuoti juodašimčiai jau 
ne vieną žmogų sumušė ir net 
nužudė pieva už t virkavimą.

Budavojasi karinius laivus.

FBRROL, kovo 4. — Ispa
nija šiandie nuleido į vaįdenj 
kru&erį Mendėz Nuneš ir taip- 
jaus pradėjo budavotis kitą 
kruizerį.

katos ministeris BonarsLaw 
kabinete Griffith-Bosybvven 
pralaimėjo perrinkimuose Mit
eliai! distrikte. Atstovų butai! 
jo. vdetbn tapo išrinktas J. 
Cbufer Ede, Darbo partijos/ na
rys.

Vidaus reikalų ministerio 
paigelbininkas pulk. Stanley ir
gi pralaimėjo perrinkimuose. 
Willesden distrikte. Jo vie
ton tapo išrinktas liberalas. Jis 
tiiojaus rezignavo iš ministeri
jos.

WASH1NGTON, kovo 5. -
Prezidentas Hardmgas šiandie 
išvažiavo į Floridą pasilsėti. — 
vakacijoms. Kartu su juo išva
žiavo generalinis prokuroras 
Daugherty, gabenimo tarybos 
j>i:rniiįlinkas Lasker iir Raudo
nojo Kryžiaus pirmininlyis 
John Bar ton Pavne.

ŠIANDIE — apsiniaukę, gal 
lietus;’biskį šilčiau.

Saulė teka 6:15 vai., leid
žiasi 5.45 vai.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siusite 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 pasiustas 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 pefjiNaujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai. 4 i
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(MufcŲ korespondento)

Lietuvos vy-

vis

Skoli

amžiaus Pranešimas

BO^ES

namus ant pi

DYKAI

Visoj

nuo

Ofiso Telefonas 
Central 4104

Puslapiai 19, 20 ir 21, musų 1923 me
tinės knygos, dabar tik išelistos, nuro-

Bet tiknerybėje ji suisdeda apie iš 
100,000 žmonių, kurie dirba sykiu abel- 
nam tikslui.

budu jus suprasite visų industrijų — 
kaip ji operuojama, kodėl ji yra operuo 
j am a tik tokiu budu.

nius ir Brookfield Dešras 
si namų vardai.

BALTIC STATĘS BANK 
294 Eighth Avenue, 

New Yokr, N. Y.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Viduti- 
, aukš- 

Joikių 
mėnę- 

Pa dienia i 
matui ūkai po 
kpriedo 75%, 

n ta gau- 
vaikų 

yglnimas 
ats koks

45.000 iš jų turi Šerus tame biznyje 
Daugiau kaip 50.000 iš jų yra darbinin
kai Swift & Company. 16.000 darbinin
kų yra šėrininkais.

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

. .Ir ji pasakys apie organizacijų kuri 
pagamina Swift Premiupi Kumpius ir 
Lašinius, Brookfield Sviestų ir Kiauši- 

L________________— tai geriau-

— produkojanti Bor- 
den’s “Selected” Pieną 
asmeniškai yra prižiūri
ma patyrusio Borden’o 
Veterinoriaus.

Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai ii retai! 

Menių. Visur pristatom.
South Side ofisas 8801 Normai Ar.

Tek Yards 2290.

šalyj žinoma organizacija valdoma daugiau 
kaip 45.000 šėrininkų

Monro* gat. arti Stata 
Beperstoginis Vodevilius 

Sefttad., Sekmad. 
•ventimi* 

22c. ir 45c. (ir taksai) 
ftaim. rateliam* 

10c (išskiriant ieitad., 
seknvad. ir šventes.

* Dideli komediniai aktai i 
w krut. paveikslai.
Kur gauni pilną pinigų vęrt^

/JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS Z \ 

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
'Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Ratnyčioj nuo 9 r. iki 6 rak. 
Veda visokias bylfus visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

[amus, Farmas ir Bizniu?
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

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

Adresas: Swift & Company, 
Public Relations Dept.

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

dos krašto reikalams, tai dabar 
gindami savo sienas nuo puoli
mų Vilniaus srityje. Lietuvos 
žmonės daugiau galės tuos reL 
kalus paremti, jei mes remsime 
ir šelpsime savo gimines iš čia 
ant tiek, ant kiek galime.

LITO KURSAS YRA LABAI 
PASTOVUS 
riausybd ir LIETUVOS EMISI
JOS BANKAS taip veda krašto 
finansus, Rad kiekvienas išleis
tas Lietuvoje Uitas yra pilniau
siai garantuotas auksų. Todėl ir 
gyvenimas yra pabrangus,, nes 
visi produktai pakilo lygi tokių 
kainų, kokias turi tie kraštai, 
kur yra aukso pinigas: Lietuvo
je kainos jau prilygsta Ameri
kos kainoms. TODĖL IR PA
ŠALPOS LIETUVOS ŽMO
NĖMS REIKIA DABAR DAU
GIAU, NEGU PIRMA REIKĖ-

ADOLPH E.
STASULANI 
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini 
gus ant nekrutamos nuosavybės. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street. > 

(Eagle Mušte Co.)
Telef. Boulevard 6737

JEIGU JUS SERGATE
Nevartokite pilių ir patentuotų medicinų. Jus gal būt 

gydote ne tą ligą. 
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ 
Ulcers, pasididinusios veins, silpnumas, i... 1 „____ , 1"__ ...

inkstų ir pūsles, gali būt, kad tai paeina nuo nuodų-kune.
Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingos diagnozes 
mas šlapumo ir kraujo turi būt padai" 
serum-u ir elektriką. Specialis gydy

Pavasario Švente jau 
čia pat.

Gal būt jus pamanysite apie Swift & 
Company, kaipo vienų šeimynų. Dau
gelis taip mano.

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

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

Herman P. Haase 
ADVOKATAS 

609-610 Chamber of Commerca 
133 W. Wa skinu ton St„ 

Phone Main 1308 
Chicago, IU.

nervingumas, slapumas nuo

Tikras ištyri
mas su X-ray metodu, radiumu, 
as vyrų it moteinj privatiškų 

ligų. Taipgi gydau
Akis, ausis, nosį, ir gerklę.

DR. J. VAN PAING, „ \
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St., Phone Yards 1119 

Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

V. V. RUTKAUSKAS
< Advokatas

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

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

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
*>AS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

i Tautinis ir politinis susipra
timas gelžkeliečių, ypač padie- 
ninių — dirbtuvių ir kitokių 

[darbininkų ligi šiol stovi vi
sai ant žemo laipsnio. Laik- 

Iraščius retas kurs skaito. Kad 
ir lietuviai, daugelis jų semi 
įpročiu skaito save lenkais ir 
savo tarpe kalba lenkiškai.

\ Paskiausiuoju laiku Kauno 
■gelžkeliečių tarpe lig pradeda 
reikštis susipratimo ir orgkni- 
zuotes sąmonė. Būtent kiaurų
jų Gelžkelių dirbtuvių ?darbi
ninkai sudėję pinigų įsitaisė di-

Švipcą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

809 W. 35th St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Nuo- Naujų šių 1923 metų 
mėnesiniams geližkelio tarnau
tojams beveik dvygubai tapo 
padidintos algos.. Dabar ma
žiausia mėnesinė alga 80 litų, 
kurią gauna sargai ir kiti že- 
miausieji tarnautojai, 
nieji 150 ir lig 300 litų 
tesnieji 400-^500 litų.

| produktų negauna nei 
siniai nei padieniai 
darbininkai bet a 
Naujų Metų gąvo' 
bet už tai nuo jų ąti

| tieji maistpinigiai i 
priedas ir dėlto jų /at 
pasiliko beveik tas ] 
buvo prieš Naujus Metus (už 
mėi|esinių padienių atlyginimas 
ne žemesnis).

Pasekminges-nei kovai už ge
resnį būvį gelžkeliečiai 1921 
m. buvo sutverę savo Profe
sinę , Sąjungą, bet praėjusiais 
metais gegužes ų d. jiems su
streikavus, valdžia Gelžkelie- 
čių Profesinę Sąjungą likvida
vo; ji nepradeda veikti ir po 
šiai dienai., . •.

Veda bylas visuose teismuose. Pa
rūpina visokius doVumentu*. Eg 

zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, far- 
mų fr biznių, ar užtraukiant mor- 
gičiua.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

Tel. Randojph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Rcom 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
Namų Tel.: įlydė Park 3395

S. W. BANES
ADVOKATAS- 

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

vokiečių 
įsitikini- 

jog tik įvedus saVQ pasto
vai! u tą tegalima pagerinti

? BORDEN5 
iš Bordeno / Fdfin ftoducts Co.of Illinois.
Vežimo / Franklin 3110

dėlę puikią Raudoną gelsvais 
spurgeliais vėliavą. O dabar ir 
plačiųjų Gelžkelių dirbtuvių 
darbininkai Surinkę savo tar
pe virš 300 litų, taisosi sąu 
vėliavą, sudėjo klaipėdiečiams 
aukų ir t. t

— Paskutinėmis žiniomis 
Seimas antruoju skaitymu pri
ėmė papildomą j į įstatymą su
lig kurio valstybes įstaigų tar
nautojai dar gaus vaikų prie
do po 15 litų kiekvienam vai
kui. — Gelžkelietis.

I. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Nei neapsižiurėsime, kaip 
ateis*pavasario švente VELY
KOS. Tos šventės sulaukus, 
žmones nori atsigauti, nori tin
kamai ją pasitikti, nors dvasi
niai ir medžiaginiai prisirengti 
prie darbų. Nepamirškite, kad 
LIETUVOJE JŪSŲ GIMINĖS 
IR DRAUGAI LAUKIA JŪSŲ 
PAGALBOS IR PARAMOS, Ve
lykoms ir pavasariui ateinant.

Iš Lietuvos ateina žinių, kad 
ten žmones labai yra susirūpinę 
netik šiaip savo kasdieniniais 
ūkių reikalais, bet ir politiniu 
krašto gyvenimu, — ir kaimie
čiai, nuo savo lupų atitraukdami

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvye Advokatas 

Dienomis Room- 514-516 
127 N. Dearborn SL 

Telephone Randolph 5684 
Vakarajė: 10736 $. Waba»k Ava 

Tek: Pullman 6377.

šiuomi pranešu gerbiamai visuome
nei, kad atidariau skyrių Real Estate 
pas Boersmą ir De Young ant 11030 
So. Michigan Avė.

Darbas musų, bus sekantis:
Perkam ir parduodam lotus ir na

mus ir farmas. Taip pat ir mainom 
namus ir lotus. Mainom- farmas ant 
miestų nuosavybių ir miestų nuosa
vybes apt farmų. ’

Parduodam morgičius pirmas ga
rantijas ant savasties nuo $500 iki 
$100,000.

Taipgi budavojani! 
giausių išlygų.

Taipgi darom paskolas dėl statymo 
namų.

Taigi norinti statyti namus, Storus, 
fabrikus, teatrus ar bilekokią nuosa
vybę duodam dėl to paskolas nuo 
$500 iki $50,000, nuo $56,000 iki $100- 
000 ir iki vieno milijono.

Taipat apsaugojam nuo ugnies na- 
nyus ir stubinius rakandus, ir automo
bilius nuo pavogimo ir nuo ugnies ar 
kitokios nelaimės.

Taipat darom investinimus augŠ- 
čiausjos rųšies kur geriausj pelną at
neša.

Taigi jeigu norite saugiai jvestyt 
jūsų pinigus ir gauti geras palukas, 
kreipkitės pas mus.

Jeigu norite pastoti turtingu, kreip
kitės pas mus.

Jeigu bijote, kad jūsų sunkiai už
dirbti pinigai nepatektų j žulifyų ran
kas, ateikit pas mus, o mes jus ap- 
saugosim.

Jeigu noritg, kad jūsų buvjs pasige
rintų ir kad turėtumėt užtikrintą atei
ti, geresnį gyvenimą, ateikit pas mus, 
nurodysim kąd yra galima.

Turėdami abejonę pirkime arba par- 
dayime su kitoms firpioms, ar tai pir
kime namų ar lotų ar farmų ar kokių 
Šerų, stakų, ar paskolos reikale ar ko
kių nežinomų bonų, ateikite pas ma
ne, o aš jums išaiškinsiu ir duosiu pa
tarimą dykai dėl visų be jokių atlygi
nimų.

Gerbiamieji, rekorduokit savo 
savybes, be skirtumo kokioj dalyj 
miesto, mums visas gerai žinomas.

Taigi gerbiama visuomene, be skir
tumo, malonėkit lankytis į mano ofisą, 
o aš jums patarsiu greitai, teisingai ir 
sąžiningai.

H orinti mane matyti vakarais ka
da ofisas uždarytas, galite mane ra
sti npnfrų rezidencijoj. Mano antrašas:'• M

PIUS PAZNOKAS 
10921 So. Wabash Avė. 
Telephone Pullman 2494

Lietuvos ūmesniųjų gelž'ke- 
lio tarnautojų bei darbininkų 
kiek geresne ekonomine padė
tis tebuvo ti'k 4920 — 1921 
metais. Tais metais buvo ga
na pigios gyvenimui reikalin
gosios prekės, mokėjo ne vi" 
sai žemas algas ir prie to dar 
duodavo kas menuo i>o 3 pa
dus rugių pigia kaina (po 12 
markių pudui)., Gi nuo prąd- 
žios 1*922 m. kįlant kaskart 
brangenybei žemesniųjų val
stybės tarnautoj ų, kartu ir 
gelžkelicčių padėtis vis sunkė
jo,- o apie rudenį pasidarė jau 
ir visai sunki.

Pagerinimui sunkaus gelž- 
keliečių buVio iš valdžios bu
vo reikalauta kelti algas. Al
gas valdžia nors kiek ir di
dino, bet katastrofingai krin
tant vokiečių markei ir au
gant brangymočiui, duodamie
ji algų priedai nieko negelbė
jo ir aplama padėti: 
gojo.

Nenustojant krist 
markei prieita prie 
mo. 
via 
smunkančią krašto gerovę. Dėl
to su didelių nekantrumų lauki 
ta pasirodant savo » valiutos. 
Pagalios nuo spalių 1 dienos 
1922 m.., įvesta savieji pinigai 
— litai. . Savųjų pinigų susi- 
latiktįin, bet lauktasai padėties 
pagerėjimas kol kas neįvyko. 
Valstybes tarnautojams išsyk 
buvo nustatyta visai žęmos 
algos. Pirmoms žemosioms tar
nautojų kategorijoms tebuvo 

nuskirta vos po 30—50 litų 
mėnesines algos, po 10 litų 
brangenybes ir po 5 litus vai
kų priedo kiekvienam vaikui 
lig 14 metą

Beveik xtoks pat atlyginimas 
buvo nustatyta litais ir padie
niams dirbtuvių ir kitokiems 
gelžkeilio darbininkains. Apla
mai imant žemiailsiųjų mėne
sinių gelžkelio tarnautojų ir 
paprastųjų padienių darbinin
kų už darbą atlyginimas yra 
vienodas.

Jei dabar dar siųsite pinigus, 
Lietuvoje Jūsų giminės gaus 
juos Velykoms. TODĖL PASI
SKUBINKITE!

Pinigų siuntimo Lietuvon rei
kale, arba reikale atsitraukimo 
giminių AmefikoiI?»Kreikale ke
liones į Lietuva pasivieŠSjlmui, 
— visados kreipkitės į mus: 
gausite kuogeirausį patamavi-

Išdirbčjai Augščiausjos rųšies Turkiš' 

kų ir Egyptiškų Cigaietų pasaulyje.

VERTYBĖ GERŲ 
CIG ARĖTŲ

DARBŠTUS vyrai ruko HELMAR ka
dangi malonumas ir kvapumas 100 % 

tyras Turkiškas Tabakas švelnina jo nėr- 
m.' ' ' ' h
Kuomet jis ruko paprastus cigaretus, 
duoda kiekybę, o ne kokybę, jis negali bū
ti patenkintas. 1
Juk beabejo apvertinsit gerus cigaretus, 
jei Jus šiandien pradėsit rūkyti HEL
MAR. H \ |
HELMAR yrk supakuoti kietose skrynu
tėse, kas apsaugoja juos nuo susilaužymo 
if susiitiankyijio. Paprasti cigaretai yra 
supakuoti j pundelius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR
VARDĄ

KJ GUGISADVOKATAS
/ Miesto ofisai

127 N. Dearborn Sty/Room 1111-13
Tel. Central 4411c Vai. nuo 9-0

i Gyvenhfio vieta:
I 3328 Soč Halsted St.

Valandos: nyo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvenęą. Nedaliomis nuo 9 

/iki 12 ryto.

MAa&STif
Fl THEATRE *

VLYAJANV

DP T-T A PPOAD Busto Telefonas DK. lt. A. dKUAU Armitage 3209

CONTAGIOUS
F.VERYBODY r. JOININGthk 0WL5 

______ ____________1
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Št„ kamb. 1202. Kampas Štate gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.
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Informacijų Skyrius vo urėdo priedermes, jisai pri
valo duoti sekančią pristegą ar 
garbes žod1:

į LIETUVĄ .
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

ginyinių iš*Lietuvos.
White Star Line

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

(Pasaulio didžiausia laivas)
Olympic Apr. 7; Apr. 28; May 19
Hoineric -bal. 14; geg. 5; geg. ?6;
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
New York-Plymouth-Cherbourg, 

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

*Naujos 3 klesos kajutos
Minnekahda (3 klesos ........... April 5
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
New York Plymouth-Cherbourg- 

Antwerp
Belgenland Bal. 18

Zeeland Bal. 25
Uždaromi kamba- 

Kreip-

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
KONSTITUCIJA.

(Tęsinys)

“Aš iškilmingai prisiekiu (ar 
pritvirtinu), kad aš ištikimai 
pildysiu urėdą Suvienytųjų 
Valstijų prezidento: ir sulyg 
geriausiu mano
užlaikysiu, saugosiu 
Suvienytų j ų Valstijų 
ciją.”

Zeeland Kovo 22;
Eapland Kovo 27

Geras maistas.
riai. , Dideli vieši kambariai,
kilūs prie vietinių agentų.

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

NORTH 
GERMAN 

LLOYO
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
seredą

Puikiai įrengta trečio* 
klesos palankumui.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

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

Chicago, III.

2. Kiekviena valstija priva
lo paskirti, tokiu bildu kaip 
jos legislatura nurodys, skai
čių elektorių, lygų visam skai
čiui senatorių ir atstovų, ku
ris valstijai leista kongrese tu-, 
rėti; bet jokis senatorius ar 
atstovas, arba asmuo turintis 
užsitikėjimo arba naudos urė
dą Suvienytose Valstijose, ne
gali būti paskirtas elektorių-

3. Elektoriai privalo susi
rinkti savo valstijose, ir su 
balioto pagalba balsuoti už du 
asmenis, iš kurių mažiausiai 
vienas privalo būti ne tos val
stijos gyventojas kaip jie yra. 
Ir jie turi padaryti lakštą vi
sų užbalsuotųjų asmenų ir 
skaitlių balsų už kiekvieną; ši
tą lakštą jie turi pasirašyti

išs i galėjimu, 
ir ginsiu 
Konstitu-

Dalis 2.
būti vy-1. Prezidentas turi 

riausiu komandierium Suvie
nytųjų Valstijų armijos ir lai
vyno, ijr milicijos paskirtųjų 
valstijų, kada jie pašaukta į 
aktivišką Suvienytųjų Valstijų 
tarnystę. Jisai gali rašytu raš
tu reikalauti nuomones vyriau
sio valdi įlinko kiekviename 
v ykdo i n a j a i ne dej >a r t ipn en t e,
ant kiekvieno dalyko atsine- 
šančio į jų urėdų priedermes; 
ir jisai privalo turėti galę su
teikti pa bau d imus a r dovano
jimus prasikaltimų priešais Su
vienytąsias Valstijas, išimant 
į s'Vųfrd imu a-tsi't ik i m us.

4

2. Jisai privalo tureli fjalę, 
per ir su 
daryti 
kad du 
čių senatorių 
privalo 'nominuoti, taipgi per 
ir su patarimu bei prjtarimu 
senato, privalo nusikirti amba
sadorius ir kitus viešus minLs- 
terius ir konsulus, Augščiau- 
siojo Teisinio teisėjus, ir visus 
kitus Suvienytųjų Valstijų val
dininkus, kurių nuskyrimas 
nėra čia kitoniškai padavadin- 
tas, ir kuris butų įstatymais 
nurodytas. Bet kongresas gali, 
sulyg įstatymų, pavesti pasky
rimą tokių mažesnių valdinin
kų, kaip jie matytų tinkamu, 
pačiam prezidentui, įstatymų 
rūmuose arba departamentų 
vyriausybėje.

(Bus daugiau) 

patarimu senato, 
sandaras, su išlyga 

trečdaliai estui- 
ntinka; ir jisai

Nori pagelbėti 
kitoms moterims

Džiaugiasi atgavusi svei
katą su pagelba Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com- 
pound.

MOTINOS! ŠTAI YRA KAS 
NORS NAUJO PRAŠALINI- 
MUI KRUPO IR PERSIŠAL

DYMO.

Plaukinis gydymas kuris užima 
vietą vidujiniam gydymui.

’ I -----------
Veikia kaip Linimentas ir tuo 
pačiu sykiu kaip garų lempa.

FRENCH U • New York
W KKltt Plymouth 

Havre-Paris
Jūrėmis visa kelionė j Lietu
vi ir ii 
LA SAVO1E 
FRANCE ......
PARIS ........
ROUSSILI.ON 

_____ __  
kambariai dviem, 
ir aei'ems žmonėms, 
mas kambarys, rūkomas, ba
ras, barbernė, atdaras 
jrtaa viršus, puikiausia 
euziškas vajais, 
teikiama veltui,' muzika, 
k ta i. Tik 
vos pasui prancūzų 
reikia. Visata 
bitės pri* vietos Frei 
ne agento, 
jos ofisę, k 
York City.- 

133 N.

jo^, garlaiviais: 
, bal. 

kovo 
PARIŠ ............ • • • • kovo

kovo 
Puikiausia . sutvarkymas 

keturiems 
Valgo-

7
14
18
29

paden- 
pran- 

vynas iralus 
io- 

Amerikoo ar Lietu. 
j vizos ne- 

reikalaisr kreip 
Li- 

arba į k£mpan»- 
•■khate *t., New 

ofisas: 
Dearborn St.

AR JUS ŽINOTE KAD
Klaipėda Vokietijoje vadinasi Mė

mei, kuris yra sudarkytas lietuvių 
kalboj žodis “Nemun”? Kiek laiko 
atgal vokiečiai vadino Memel upę Ne
muną, o Klaipėdos miestą vadino Me- 
melburg. Pats pirmutinis Klaipėdos 
vardas buvo New Dortmund. Ar jus 
žinote, kad paprasti cigaretai turi sa
vyje paprastą tabaką, bet Helmar 
Turkiški Cigaretai turi savyje 100% 
Turkiško Tabako?

Ar Aprūpinote Savo Income Taxus?
Nelaukit paskutinės dienos 

Tegul Jums prirengia ir patarnauja

Taxų žinovas ir auditorius.
3241 So. Halsted Str. Tel. Boulevard 5066

Valandos 9 ryte lig 9 vakare, Seredoj irzPetnyčioje, 
Nedėlioj 9 ryte lig 12 pietų, 9 ryte lig 6 vak.

kiekvienos 
leidžiant 

balsą; tam tikslui quo- 
turi susidėti iš nario ar

Chicago, III. — “Aš esu pasirengusi 
rašyti kiekvienai moteriai ir merginai 

■■-į kurios kenčia nuo 
lllllĮĮUUmUIIIIII tokių nesmagumų kokius aš turėjau 

pirmiau. Aš var- 
t°jau Lydia E.W Pinkham’s Vege- 

S table Compound. 
« Mano nugara _ vi- j|W j] | suomet skaudėda-

IIIU ' illl v0’ kad aš ne- galėjau dirbti savo 
J namų darbo ir aš t. . dar turėjau kitus

..—-J ne^fnaguimis nuo 
silpnumo. Aš buvau tokiame stovy
je pei’ metų eiles. Mano švogeika 
pradėjo vartoti Vetetable Compound 
ir rekomendavo man pabandymui. 
Nuo to laiko aš pradėjau vartoti ir 
man pagelbėjo labai puikiai. Aš už
laikau savo namą ir šalę to dar galiu 
dirbti daug darbų”. — Mrs. Helen 
Sevcik, 2711 Thomas St., Chicago, III. 

Moteris kurios kenčia nuo moteriš
kų nesmagumų, nugaros skaudėjimų, 
nereguliarjŠkumų, šiaip skaudėjimų, 
nusilpnėjimų, turi vartoti Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound. Ne
tik kad ji yra puiki gyduolė, kaip pa
rodo šiame atsitikime, bet daugiau 
kaip penkiasdešimts metų tokie pat 
atsitikimai buvo reportuojami per 
tūkstančius moterų.

Mrs. Sevcik yra pasirengusi para
šyti kiekvienai moteriai ir merginai 
kurios kenčia nuo tokių nesmagumų 
ir atsakys visus klausimus kokiųg tik 
jos paklaus.

‘Naujienos’
Gary, Ind.

Parsiduoda ant stand

Visi lietuviai pirkdami 
“Naujienas” naudokitės 
stands šiose vietose:

ILL. SEELL MILL GATE 
AM. BRIDGE CO. GATE 
11 AVĖ. — BROADWAY 
16 AVĖ. — BROADWAY 
11 AVĖ. —GRANT
Pirkdami ant stands gau
site “Naujienas”, apie 11 
valandą iš ryto.

duoti Suvienytųjų Valstijų val
džios sostinei), adresuojant se
nato prezidentui. Senato prezi
dentas privalo, akivaizdoje se
nato ir atstovų rūmo, atidary
ti visus certifikatus ir tada tu
ri būtį perskaityta balsai. As
muo turintis didžiausį balsų 
skaičių turi liktis prezidentu, 
jeigu toksai skaičius bus vir
šesnis už visą skaitlių paskir
tieji/ elektorių; ir jeigu tenai 
bus daugiau negu vienas, ku
rie gavo tokį vir^iumą, ir tu
ri lygų balsų skaičių, tada at
stovų rūmas privalo tuojaus 
išrinkti per balintą vieną iš jų 
ant prezidento; ir jeigu n i 
vienas asmuo neturėtų virsta
mos, is penkių augščiausių ant 
lakšto — minėtasis rūmas pri
valo, panašiu budu, išrinkti 
prezidentą. Bet' renkant prezi
dentą, balsai turi būt duoda
mi palei valstijas, 
valstijos atstovybei 
vieną 
mm 
narių
stijų, ir didžiuma visų valsti
jų reikalinga išrinkimui. Kiek
viename atvejuje po išrinkimo 
prezutento, asmuo turintis di- 
džiausį skaitlių bąlsų nuo elek- 
torių turi' būti yice-preziden- 
tu. Bet jeigu pasiliktų du ar 
duugiails, kurte tumių lygius 
balsus, tai senatas privalo rink
ti iš jų vice-preziūlentą Imlio
tais.

4. Kongresas gali nuspręsti 
laiką rinkimui elektorių, ir die
ną, kurioje jie privalo atiduo
ti savo balsus, kuri diena tu
ri būt ta-pati per visas Suvie
nytąsias Valstijas.

5. Joki ypata, išimant čia 
gimusį pilietį, arba Suvienytų
jų Valstijų pilietį laiku priėmi
mo šitos konstitucijos, negali 
būti tiesota į prezidento urė
dą: nei negali joks asmuo bū
ti tiesotas į šitą urėdą, kurs 
nebus trisdešimties penkių me
tų amžiaus ir neišbuvęs l>er 
keturiolika metų. Suvienytųjų 
Valstijų gyventojas.

6. Jei atsitiktų prašalinimas 
prezidento iš urėdo, ar jam 
simirus, atsistačius, arba 
galint jam išpildyti galę ir 
reigas šitame urėde, tatai
dedama ant viceprezidento; 
ir kongresas gali, sulyg įstaty
mų, atsitikus prašalinimui, 
mirčiai, atsistatydinimui arba 
negalėjimui, paskirti abudu 
kaip prezidentą taip ir fvice
prezidentą, apskelbdamas ko- 
<is valdininkas turi veikti kai
po prezidentas; ir toks valdi- 
ūnkas turi sulyg to veikti, 
iki pereis - negalėjimas, arba 
jus prezidentas išrinktas.

7. Prezidentas turi, nurody
tais laikais* gauti už savo tar- 
lystę atlyginimą, kuris nepri

valo būti nei padidintas nei 
pamažintas laiku to periodo, 
tūriam jis buvo išrinktas; ir 
is neprivalo gauti to periodo 
jėgiu jokių kitų atlyginimų iš 
Suvienytųjų Valstijų, ar bent 
eurios iš jų.

8. Pirm negu jis ineis į sa-

pa-
no
pa- 
už-

Tai. Lafayetta 4228
Phunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviam* 
. ’ patarnauju kuogeriauiial

M. Yuska,
3228 W. 38th St„ Chicago. m.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ii 
pasirinkimui naujus modeminius sty- 
iius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
temų 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 graž’ai apsi
rengti velvkoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
—$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50, 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršų-1 
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
©verkautų jūsų kaina. , Parduosime 
viską. *

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

tik biskį į rytus nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedėliomis

Išpiklyk ‘tas Tai” iki 15 d. Kovo-March 1923 
Nereiks mokėt bausmes (U. S. Gmnt.). Pra- . 
eitais metais daug žmonių pildė “Ine. Tax” 
per musų ofisą, ir tie visi pilnai užganėdinti. 
Jeigru da neišpildei savo blankos “Income 
Tax”, ateik į musų ofisą, mes išpildysim ge
rai ir teisingai. Valandos: nuo 6 iki 9 valan
dai vakare.

• M. J. KIRAS 
3335 So. Halsted St. Teiephone: Yards 6894

Turėjo pamėlynavusius 
poakius^7

Dabar miega gerai ir jaučias 
puikiai.

čia yra turinys įdomaus laiško ra
šyto p. H. W. Brinkman’o. Altoona, 
Pa. Jis sako: “Buvau lanai nervuo- 
tas ir sugriuvęs, negalėjau nakčia 
miegoti, mano viduriai neve:kč kaip 
reikiant, turėjau menką apetitą ir ryt
mečiais visuomet jaučiaus pailsęs. Po
akiai visuomet buvo pamėlynavę. Nuo 
to laiko kaip aš pradėjau imti Nuga- 
Tone’ą, aš galiu valgyti visokiu laiku, 
miegu visą naktį ir jaučiuosi puikiai. 
Mano vidiniai veikia kaip reikiant, 
nva.no nervai daug stipresni ir nėra tv. 
mėlynių poakiuose.” Tūkstančiai vy
rų ir moterų yra tokioj pat padėty ir 
pralotų atgauti savo \sena Sveikatą, 
Stiprumą ir Gyvumą vartodami Nuga- 
Tone’ą. Pamėgink jį pato ir įsitikink. 
Vienam pilnam mėnesiui gydytis tik 
$1.00. Nuga-Tone’a pardavinėja visi 
geresnieji aptiekininkai pozitingai ga
rantuodami. kad suteikus pilną paten
kinimą, arba pinigai bus sugrąžinti 
(garantiją rasi prie kiekvienos bonke- 
les), arba tiesiog pasiųs apmokėtu 
paštu National I^iboratory, 1038 So. 
Wabash Avė., Chicago, pasiuntus 
jiems $1.00.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTASlUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

Teiephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Teiephone Yards 5884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

ii

' DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. I^afayet^e 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

DR. a; UDNT Viū
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

25 E. Washlngt*n St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Teiephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tol. Kadžio 7715

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telflfaui* Bartayard 7U8

DR. C, Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashlind Avė.
arti 47-tos gatvės

Štai yra naujas metodas gy
dymui bile kokio prasišaldymo. I 
Tai yra mostis kuri veikia iš 
viršaus kaip linimentas, arba 
taip plesteris — įsigeria per odą 
ir stimuliuoja ją. Tuo pačiu lai
tu iš jo, pasidaro garai nuo žino-t 
gaus šilumos ir tie garai dasi- 
gauna į nosį, gerklę ir plaučius,; 
kiekvienu sykiu kada jus kvė
puojate. Paprastai prasišaldy- 
mas yra prašalinimas per naktį, 
o krupas prašalinamas į 15 mi
nučių.

Šita gyduole, Vicks Vapo 
Rub, yra išrasta aptiekoriaus 
gyvenančio mažame miestelyje, 
North Carolina. Pirmiausiai 
padaryta tik keliems jo kostu- 
nieriams, bet gerumas gyduolių 
platinosi greitai, nuo valstijos į 
valstiją, kad dabar jau yra iš- 
vartojama 17 milijonų s’loviku- 
čių į metus.

Kaip jos yra vartojamas.
Nuo persišaldymo, skauda

mos gerklės ir bronchičio, jus 
lik trinkite su Vicks Vapo Rub 
kaklą ir krūtinį ir uždengkite su 
karštu flanelių, paliekant nak
čiai liuosą apklodę apie kaklą, 
taip kad gydanti garai galėtų 
liuosai išeiti ir butų įkvėpuoja
mi.

Nuo gilaus krutinės persišal
dymo, šlapi karšti abrusai pir
mučiausiai turi būti aprišti apie 
kaklą ir uždėti ant krutinės, kad 
atidarytų odos skylutes, pirm 
vartojimo Vicks.

Nuo Asthma, kataro, didelio 
karščio, Vicks Vapo Rub turi 
būti sutrintas į šaukštuką ir/jo 
garai įkvėpuojami, arba b^kį 
galima uždėti ant nosies galo ir 
įšniaukšti.

Spazmotiškas krupas papras
tai yra prašalinamas į 15 minu
čių. Tik trinkite su Vicks Va
po Rub kaklą ir krutinę kol kvė
pavimas pasidarys lengvas, pas
kiau uždenkkite su šiltu flane
lių. Vienas gydymas per naktį 
prašalins naktinius skaudėji
mus.

Vicks Vapo Rub netik yra ge
ras nuo uždegtų oro įėjimo orga
nų, bet taipgi nuo uždegimo pa
viršiaus odos, kaip tai, nuo nu
degimo, suskeldėjimo, nusibrė- 
žiimo, įkandimo vabalų ir nieže 
jimo odos. Nuo šių nesmagu
mų yra vartojama kaipo mostis.

Motcrįs mažų vaikų suras, 
kad Vicks Vapo Rub yra ideale 
gyduolė. >Kadangi ji yra varto
jama iš oro, tai gali būti varto
jama taip tankiai, kaip kas nori, 
su pilnu saugumu mažiausioms 
vaikams šeimynoje. Tas praša
lina ėmimą visokių vidujinių 
gyduolių, kurios yra stiprios ir 
labai tankiai visai sugadina ma
žų vaikų silpnus vidurius 
virškinimą.

Dabar yra pardavinėjama 
sose aptiekose. Kaina 35c. 
slojikėlį.

MRS. A. MICHNIEVICZ
i AKUŠERKA

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

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
ją; ii/ai 
praktika

vusi Penn- 
silvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
gim

dyme. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

HERZfffAN
RUS (j o s— 

as per 15
—Iš

Gerai lietuviams ži 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba' 0375

Makt j Drexel 950 
Boutevard 4136

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

Tclef onai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois. •
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

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

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUSEfiKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, Iii.

IM. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

Per 15 xn«tų pa- 
sekmingo prak
tikavimo turiu 
oatyrimo. Pasek- 

patamau- 
gimdymo 

at- 
teikiu 

prižiu- 
Duodu 

mo- 
mergi-

siūkime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimus 
lerims ir 
noms veltui.

ir

vi
ii ž

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

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

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

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

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvi*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

ryto; 
ir

Ofiso Tol.: Boulevard 7829 
Namų Tel.: lAfayafcta ttCS

Office Hour*: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON

1800 So. Halsted St.
Gyvaaimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po platų 
Tai. UUyatta OMt

Teiephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir

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

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
3261 So. Halsted St., Chiaago, III.X J

IW. C. K. KLIAUGA
\ DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephona Yards 5032

DR, M. STUNGI
CHICAGO, TLL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 
nuo 5 iki 8 vakaro 

. Nedėliomis ofisas yra 
uždaryta*

-i' '■ i.R
DR. V. i. ŠIMKUS

Gydytoja*, Chirurgą* ir Akui*rto 
8261 South Halsted SL 

Tol. Boulevard 5052
Vai. 10—12 A.M. 1—8 Ir 8—9 P.JI. 

Ned. 10—12A>M.
Residence Canal 2118

Canal 0257
Naktinis Tai. Canal 2118

DU P. Z. ZILATOMS
•¥VYWf AB IB CHTBUKGAS

Vhlaad**: 11 fld 4 pa piet, 
• iki 9 vakar*

Kadiliemls ana 9 iki 12 ryto
1121 8a. Balatad

Kampu 18 ir BaMad St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytoja ir
3243 Houth KaJsM St
Tel. Boulevard 71TO

Rezid. Tel. Fairfax 5574
uChicago

Serganti žmoni* yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Gerlanal AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
šlapumo

te

Privatini,
Mm

Or. Maurice Kaitri
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. i>o pietų.

Tel. Austin 0737

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

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

Jeigu jus turite 
umuai minki te. 
U H keli suteiksi*

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

(Kumpa* Monroo ir Dearborn St) 
imkite elevaitorių iki 5-to augito 

Prilmimo kambary* 506, 
Chicago, III,

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedil 
dienUiM 12-1 po piet. Panedilyj, 
Saredej ir SubatoJ vakarais 6-8 v.

UUMDWMT» MOTŲ TOJB 
PAČIOJM VIOTOJB.

Vteta kurioj tūkstančiai Įmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Tai. BOU Irvari 8487 
«4# 8. AaMa*4 Ava 
Kampu 47-tu gat.
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Published Daily except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Cq., Ine.

Editor P. Grigaity

1730 South Halsted Street 
\ Chicago, UI.

Telephone Koosevelt 850G

Subscription Kates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago 
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Entered as Second Clase Matter 
Mareh 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
Mareh 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
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tralinę zoną, tai ji pasiprie
šinsianti jiems ginklais. Kai 
kurie tautų sąjungos tary
bos nariai ten pat paklausė 
Lietuvos atstovo, ar Lietu
vos valdžia kelsianti karą 
lenkams, ir prigrūmojo 
jam, kad tokiame atsitikime, 
Lietuva turėsianti prieš sa
ve visą tautų sąjungą. P-as 
Sidzikauskas neatsakė į tai 
nieko, tik pakartojo savo 
protestą ir išėjo iš posėdžio. 
Žinias apie šitą incidentą te
legrafas išnešiojo po visą 
pasaulį.

Na, ir kokioje šviesoje ta-
Į tai pastatė Lietuvą? Visi 
žmonės, kuriuos pasiekė ži
nia apie tą p. Sidzikausko 
pareiškimą, įgijo tokią nuo
monę, kad Lietuvos valdžia 
yra pasiryžusi eiti į karą su 
lenkais dėl tautų sąjungos 

'nuosprendžio neutralinės 
zonos klausimu. Karo gi 
pavojus x -
pavojus 
žmonių, 
užmiršo pagalvot apie ki
tus dalykus, surištus su lie
tuvių ir lenkų ginču dėl ne- 
utralinės zonos. Jie ne
svarstė, ar lenkai turi ko
kių nors teisių toje neutra- 
linėje zonoje, ar ne; net pats 
faktas neteisingo lenkų už
grobimo Vilniaus tapo tuo 
Lietuvos atstovo grasinimu 
nustumtas į šalį. Pasaulio 
akyse atsistojo karo šmėkla, 
iššaukta neatsargiais p. Si
dzikausko žodžiais.

Lenkams tatai sutvėrė pa
togiausias sąlygas, kokių 
jie tiktai galėjo geisti, norė
dami įsitvirtinti Vilniuje ir 
pasiglemžti dar naują Lie
tuvos teritorijos sklypą. Tęs
dami savo grobimo darbą 
Lietuvoje, jie dabar galėjo 
skelbti, kad lietuviai puolą 
juos ir rengiąsi kartu su 
bolševikais įtraukti į karą 
visą Europą. Ir nėra abejo
nės, kad daugelį žmonių 
jiems pavyko suklaidinti. Ko 
norėti, kad svetimų tautų 
žmonės suprastų teisingiaus 
Lietuvos politiką, negu ji iš
rodo paviršiuje, jeigu net 
plačiosios Amerikos lietuvių 
minięs buvo pradėjusios1 
manyt, įjogei Lietuva tikrai 
rengiasi su pagelba bolše
vikų “pilti kailį lenkams”!

Lietuvos valdžia turėtų 
skirti j diplomatų vietas to
kius asmenis, kurie moka 
apsvarstyti savo žodžius, 
pirma negu juos ištaria.
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L. I. Biuras, Washingto- 
ne, išsiuntinėjo laikraš
čiams visą eilę pranešimų, 
kuriuose užginčijama įvai
rios žinios apie Lietuvą. Lie
tuviai, girdi, neužpuldinėją. 
lenkų; lietuvių kariuomenė 
neina į neutralinę zoną; Lie
tuvos valdžia nesitaria su 
rusais bendrai pulti lenkus, 
ir t.t.

Mes mielai pritariame 
tiems, Informacijų Biuro pa
reiškimams, bet kartu mes 
negalime paslėpei savo abe
jonę sulig to, ar užsienis pa
tikės jais.

Lietuvos valdžiai ir jos 
atstovams svetimose šalyse, 
deja, paskutiniu laiku ten
ka nuolatos aiškintis pasau
liui. Turėdama savo ran
koje visus “triupus” prieš 
lenkus, ji ne tiktai neįsten
gia vesti agresyvę kampa
niją prieš lenkus viešojoje 
pasaulio opinijoje, bet yra 
prispirta gintis nuo lenkui 
propagandų puolimų, yra 

-prispirta teisintis.
Ir kodėl ji atsidūrė tokio

je nemalonioje padėtyje ? Sa
kysime gal, todėl, kad pa
saulio opiniją pakreipė prieš' 
Lietuvą galingieji lenkų glo
bėjai— franeuzai? Bet tai 
bus tiktai dalinai teisinga. 
Faktas juk yra tas, kad 
šiandie ir franeuzų vardas 
nėra labai populiarus pasau

lyje. Platieji demokratijos 
ęluogsniai visose šalyse žiu
ri į Francijos militarizmo 
žygius Europoje su baime ir 
neapykanta; tuos žygius to
lyn vis .griežčiau ima smerk
ti net ir daugelio šalių libe
ralinė buržuazija.

Ne, dalykas yra ne len
kiškose franeuzų simpatijo
se, o greičiaus — pačių lie
tuvių diplomatijos negabu
me. •

Atsimenate, kaip pasiel
gė Lietuvos valdžios atsto-

SKLEIDŽIA ŠMEIŽTUS.

Brooklyno “Laisve“ aprašė, 
kaip Worcesteryje tapo: suar
eštuotas koks tai Krapovickas 

merginos. Norė- 
i socialistus, ji 
tas asmuo esąs 

1 “Keleivio“ rė-

dama apšmeižti 
paskelbė, kad I 
“socialistas” ir 
mėjas.

Dabar šitą šmeižtą jau kar
toja ir tautininkų. “Vienybe“, 
nėkiek nesirūpindama patirti, 
ar tašai Krapovickas turi ką 
nors bendra su socialistais. 
Jeigu ji butų norėjusi, tai bu
tų lengvai galėjusi sužinoti, jo- 
gei Worcesteryje jau keletas 
metų, kaip nėra jokios socia
listų organizacijos.
r Nava tinas yra dalykas: bol

ševikų ir tautininkų spauda vi
suomet triubija, kad lietuviai 
socialistai esą l>eveik išnykę; 
liet' kuomet ji nori apjuodin
ti \socialistus, tdi ji suranda

jungos tarybos pasėdyje, 
kur buvo nutarta padalint 
neutralinę zoną tarp lenkų 
ir lietuvių? Jisai pareiškė,, 
kad jo vyriausybė nepriim-| 
sianti tokio tarimo ir, jeiguljU0* jr fenai,' kiir^ų vi^ai nė- 
lenkai mėginsią eiti j neu-J ra.

PASAK® TIESĄ.
» ■

Vyriausias bolševikiškojo ko
munizmo apaštalas tarpe lietu
vių, V. Kapsukas, sako, kad 
Lietuvių Komunistų Sąjunga 
Didžiojoje Britanijoje “truny- 
ja ir pūva“. Jos laikraštis, 
“Rankpelnis“, esąs be principų 
ir nežinia kam leidžiamas.

Išreiškęs šitokią savo nuo
monę “Komunaro“ 12-ame nu
meryje, Kapsukas pastebi:

“Tokio, kaip dabar eina 
‘Rankpelnio* mano nuomo
ne, visiškai neverta leisti.“
Bet lietuviški bodševikėliai 

Amerikoje nuolatos renka au
kas Škotijos “Rankpelnio“ šel- 
piunii, ir tuo budu ' tas šlam
štas, kurį pripažįsta niekam 
netikusiu net lietuvių komu
nistų vadas, yra palaikomas 
Amerikos darbininkų pinigais.

BLOGAI KLAUS®.

Vienas korespondentas, a p 
rašydamas “Sandaroje“ Lietu
vos nepriklausomybės sukak- 
uvių apvaikščiojimą Chicago 
e, sako, jogei K. Bielinis sa

vo prakalboje išreiškęs tokią 
mintį, kad

“kas tiktai Lietuvoje ge
ro įvyko tai, viskas pada
ryta socialdemokratų.*’
Tas korespondentas, matyt, 

labai blogai' klausė drg. Bie
linio kalbos arba nepasistengė 
jos suprast, nes kalbėtojas nie
ko panašaus nesakė. Apie, tą, 
ką padarė Lietuvos socialde
mokratų partija, jisai savo 
kalboje visai neminėjo: tą ga
li paliudyti kiekvienas žmo
gus, kuris buvo tamd mitin
ge.

KORUPCIJA IR PINIGŲ AIK- 
VOJIMAS SLEGIA EUROPĄ.

Karolis Kautskis laikraštyje 
“Vorvvacrts” sakoj kad pasau
linis karas sunaikino Europo
je pačėduiną. Francijos vald
žia, tikėdamos įgauti iš Vokie
tijos milžiniškų reparacijų, 
nedarė jokios ekonomijos sa
vo į biudžete. Ji leido milžiniš
ką sumą pinigų užlaikymui 
armijos, kurios pagalba ji ban
do iškolekluoti iš Vokietijos 
mokesnius. Pinigai, kurie bu
vo paskirti Francijos ir Bel
gijos nuo karo nukentėjusių 
teritorijų atstatymui, pateks į' 
visokios rųšies šmugelninkų 
rankas.; Korupcija ir vagystė 
ten esanti neįmanoma.

Nesenai Lloyd George pa
reiškė, jog Vokietija jau sumo
kėjo penkis kartus daugiau, ne
gu Vokietija gavo is Franci
jos 1870 m. Bet iš įps milži
niškos sumos pinigų nuo ka
ro nukentėjusioms teritorijoms 
teko vos mažytė dalelė.

Vokietijoje pačedumo pa
protys irgi nyksta. Nepapra
stas markės kurso kritimas 
yra tiesioginė to reiškinio prie
žastis. Spekuliantai ir apgavi
kai liko labai turtingi, bet dar
bo žmonių rankose pinigai be
veik neturi! jokios reikšmės. 
Kadangi pinigų perkamoji ver
tė beveik kasdieną mažėjo, tai 
buvo kur kas didesnio išro- 
kavimo juos leisti', negu če- 
dyti. Kiekvienas galvojo: “Šian
dien aš dar šį-tą galiu nusi
pirkti už tuos pinigds, o ry
to jie visai gali nebetekti ver
tės.**

Kainos gyvenimo reikme
nims kyla daug greičiau, ne
gu algos. Gyvenimo sąlygos 
darosi neįmanomai sunkios. O 
tai visai tautai sudaro didelio 
pavojaus.

Kalinimas už neatmokėji- 
mą skolų jau senai panaikin
ta, bet franeuzai nori įkalinti 
visą vokiečių tautą už tai, kad 
pastaroji. negali atmokėti re
paracijų.

Vargu Vokietija 
lis pagalbos iš kitur, 
kitam, bet Vokietijos darbinin
kams teks atremti tą vidur
amžių brutalingumą.

Ruhr srities darbininkai jau 
atkreipė pasaulio domesį savo

gali tikč-
Nc kam

! JSAMJDENOS, Chicago, DL

herojingu besipriešinimu. Ne
žiūrint’ to, kaip ta kova pasi
baigtų, jos moraliniai pada
riniai turės didelės įtakos į pa
saulį.,

Jeigu pasipriešinimas pasi
seks, tąsyk visas reparacijų 
klausimas /turės būti svarsto
mas iš naujo. Francija nepri
valo žiauriau apsieiti su Vo
kietija, kaip kad Vokietija ap
siėjo šiųFrancija 1870 m.

Vokietija privalo turėti bal
so reparacijų klausimo svar
styme. Okupacinei politikai tu
ri būti padarytas galas kartą 
ant visados.

Suprantama, Vokietija pri
valo atstatyti sugriautas Frau-

, 1 •

Prieš lemiant Klaipėdos 
į|zkrašto likimą.

St. Kairys.

Klaipėdos klausimas, sukėlęs 
pastaruoju laiku triukšmo vi
sam pasauly, sujudinęs Ameri
kos lietuvius, sudrumstęs ir 
įkaitinęs visuomenę pačioj Lie
tuvoje, prieina savo sprendi
mo galą. Kol tos eilutes pa
steles “‘Naujienų” skiltis, gal 
jau bus išspręstas pamatinis 
klausimas, — kam priklausys 
Klaipėdos kraštas.

Amerikos lietuviai, žiūrėda
mi į Klaipėdos įvykius iš la
bai tolimos tolumos, matyda
mi juos nudarytus ^ypatingo 
jausmo spalvomis, dažnai pe
nimi sensacijų žiniomis, gal 
jau senai mano, kad Mažosios 
Lietuvos likimas yra nedvejo 
linas, nederėtinas, savaime su
prantamas. Kam kitam gali 
priklausyti Mažoji Lietuva, kaip 
Didžiajai? Argi visas pasaulis 
neatsistotų aukštyn kojomis 
iš pasipiktinimo, jei su Klai
pėda atsitiktų kaip kitaip? Taip 
manančių gana yra pačioj Lie
tuvoje i Ir jiems paskutinio 
mėnesio įvykiai; Klaipėdos kra
šte yra savame suprantamas 
daiktas. Tiek pat jiems savai
me suprantamas daiktas, kad 
tų įvykių galutinas rezultatas 
turi būt M. Lietuvos prisiglau
dimas prie Didžiosios.

Tos rųšiek žmonos ypatingu 
budu įvertina ir pačius Klai
pėdos krašto atsitikimus. Jiems 

ne pirmaeilio pasaulio istorijų 
įvykis. Sukilėlių vadas — Bud
rys darosi savotišku Napoleo
nu; Budrys išauga toksai did
vyris, kad jo figūros šešėliai 
gula per visą Lietuvą, — nuo 
Klaipėdos iki pat Įlaukės. To
kiomis akimis žiūrint į klaipė
diečių kovas, darosi supranta
ma, dėlko pas musų karštes- 
nius tėvynės mylėtojus beveik 
neribotas drąsumas stoja visų 
kitų jausmų ir nusimanymų 
priešaky, dėlko karingoji Lie
tuvos visuomenė butų greita 
paskelbti karą pačią! “aukšta
jai“ An tautai.

Patys įvykiai ne tik negesi
na, bet da kursto tą smarkų 
— ypač musų' jaunuomenėj — 
užsidegimą Lengvai atsiekti 
laimėjimai verčia juos tikėti, 
kad ir toliau laime telydes drą
suolių žygius.- Tuo tarpu pa
dėtis su Klaipėdos Veikalu nė
ra tiel^_ jau lengva ir neabejo
jama. Apie tikrąjį dalykų sto
vį ir norėčiau bent kiek smul
kiau pakalbėti.
. Bus neprošalį trumpai pri
minti,, kaip viskas Klaipėdos 
krašte dėjosi, šiais naujais me
tais pradedant.

Jau pirmomis sausio dieno
mis Kaune ir Lietuvoje pa
plito žinių, kad Klaipėdos kra
šte bręsta nepaprasti įvykiai. 
Sausio 5-7 di*eną lies Mažosios 
Lietuvos siena, ypač apie Tau- 
rogę zir Kretingą susimėtė žy- 
nniš savanorių būriai; vieni 
sakė juos atėjusius daugumo
je iš Lietuvos; kili skaitė, kad 
sukilėliu branduolį sudarę pa- 
ty^ klaipėdiečiai. Kaip ištiesti 
yra buvę, — pasakys bent kiek 
vėlesnė istorija.

Sausio 8 dieną prasidėjo 

cijos ir Belgijos‘teritorijas. Bet 
tuo pačiu laiku tarp Franci- 

\jos ir Vokietijos turi būti at- 
steigti draugingi s ryšiai, . kad 
francuzams nebereikėtų bijo
tis Vokietijos gyventojų skai
čiaus didėjimo.

Be to, tautos turi padary
ti internacionalinę sutartį tai
kos palaikymui. Toks tautų 
susipratimas turi būti stipres
nis, negu dabartinė Tautų Ly
ga.’.

Vokietijos darbininkai, ku
rie vyriausia ir gina 
jos nepriklausomybę, 
taikos padaryme turi 
žymų vaidmenį.

Vokieli- 
naujos 

vaidinti

krašto pasiliuosavi- 
senojo režimo.. Pasi-

trgybos postus, pasižadė- 
vakižiar tamau- 

Klaipėdos 
mas nuo 
Ii Mosavimas vyko greitai, be 
jokio žymesnio pasipriešinimo 
net iš vokiečių milicijos pu
sės. - - ( 1

Sausio 14 dieną sukilėliai 
jau priėjo pačių Klaipėdą, tu
rėdami savo žinioj visą pa
saulį; turėdami visur pastaty
tus savuosius komendantus, sa
vos .
juslus hiruja 
ti valdininku

Sausio 15 dieną Sukilėliai 
ginklu paėmė Klaipėdą iš fran
euzų ir vokiečių milicijos, ne
lėkę apie 20 užmuštų ir sun
kiai sužeistų. Sukilėliai virto 
pilnais krašto šeimininkais. 
Senoji direktorija iš baimės 
palindo po suolu, Antaątos ko
misaras iPetisnė neteko fanabe
rijos, pasidarė be lazdos prei- 
nainas ir dėl akių ėmė net de
rėtis su sukilėlių vadovybe, pats 
skubotai šaukdamos Antantes 
pagalbos.

Po karinių laimėjimų suki
lėliai pasiėmė organizuoti; nau
ją Valdžią ir jos aparatą. Iškar
to sudaryta nauja direktorija 
iš trijų; Klaipėdą paėmus, ji 
liko papildyta darbininkų ir 
vokiečių atstovais, pasidaugin
dama iki 7 narių. Sausio 18 
dieną Šilutėj įvyko Gelbėjiido 
komitetų ir kai kurių ekono
minių organizacijų atstovų su
važiavimas, susidėjęs beveik 
išimtinai iš lietuvių ir išdid
žiai pasivadinęs “Šalmu”; Sau
sio 19 dieną Šilutės “Saimas” 
vienbalsiai nutarė “priglausti“ 
Klaipėdos kraštą prie Lietu
vos autonominiai valdombs ša
lies teisėmis.

Sausio 17 dieną prasidėjo 
Klaipėdos krašto kariuomenes 
ir savanorių organizavimas ir 
jau 18 dieną Šilutėje buvo su- 
sirašusių apie 800.

Ambasadorių) konfcūoncija, 
tris inetus licitavusi' Klaipėdos 
klausimą, sužadinta sukilėlių 
šūviais, dabar tikrai pasisku
bino pasiųsti Klaipedon nepa
prastą komisiją, kuri jau 23 
klieną pribuvo Klaipedon, ly
dima karė laivų, kurių užda
vinys buvo įvaryti į sukilėlių 
sielas baimės ir pagarbos “auk
štajai“ Antabtaį. Sausio 24 die
ną prabilo Ambasadorių nepa
prastoji komisija; jos veidas 
buvo rustus, ir žodžiai išdi
dus. Jos kalbų turinys rodė 
kad komisija nešasi krašto 
šeimininku ir visų pirma nori 
ištirti ir nustatyti, kas kalias 
dėl Klaipėdos sukilimo. Molui 
sija pamėgino pasodinti kalti
namųjų suolan ir sukilėlius, jr 
naująją valdžią, ir Lietuvos 
valdžios atstovą. Pirmutinis jos 
reikalavimas buvo, — kad su
kilėliai tuojau nusiginkluotų, 
atsidėdami “aukštosios” An
tantes valiai.

Ta komisijos taktika, įtar
ta išanksto, — reikia spėti,

iškarto gavo suklupti., Visų pir
ma nei vienas kaltinamųjų ne
sutiko sėsti kaltinamųjų* suo
lam. Priešingai, visi kaip susi
tarę komisijai išdėstė, kad

Klaipėdos įvykių* kaltininkas 
tėra vienas, — pati aukštoji 
Antanta, vilkinusi klausimą 
ketverius metus ir pastačiusi 
Klaipėdos komisaru žmogų spe
kuliantą. Į reikalavimą nusi
ginkluoti Budrio buvo atsaky
ta trumpu paklausimu, — ar 
paliaubas su atjautais reikia 
skaityti jau pasibaigusias? Ki
taip sakant, ar jau galima pra
dėti muštis?

Toksai pasikalbėjimų tonas 
ir užrustino, ir nustebino ne
paprastąją komisiją, kurios už
pakaly, reikia pasakyt, Visą lai
ką kyšojo sukta p. Petisnū 
fizionomija. Komisija paban
dė išriniuoti karo laivus, tar
tum norėdama pradėt kalbėtis 
kanuolėmls, bet kai ir tas ges
tas nepadarė įspūdžio, supyku
si nutraukė tolimesnius pasi
kalbėjimus ir davė savo atsa
kymą Paryžiui. Vasario 2 die
ną Antantes atstovai Kaune 
įteikė Lietuvos vyriausybei no
tą — ultimatum, kur ji bu
vo statoma vienintelė Klaipė
dos įvykių kaltininkė ir kur 
buvo pareikalauta pilnutėlės 
kapituliacijos: išvesti “bandas“ 
Lietuvon, pašalinti naująją di
rektoriją ir< Gelbėjimo Komite
tus. Jei į septynias dienas rei
kalavimai nebusią išpildyti, An
tim tos valstybes netrauksian
čios su Lietuva diplomatinius 
ryšius..

Kas gali būt baisesnio už to
kią notą? Ir didesnes už Lite-'1 
tuvą valstybės galėtų nuo to
kios kalbos susi nerti dvilinkos, 
trilinkos. Tuo tarpu Lietuvos 
vyriausybė į aštrią Ambasado
rių notą alsakėr'tokiu pat aš
triu turiniu, nesiimdama pri
kišamų prasikaltimų ir neža
dėdama nusileisti.

Šiandien vasario 10 diena. 
Klaipėdos krašte sukilėlių “ban
dos“ neatšauktos, tebėra nau
joji direktorija, tebėra Gelbė
jimo Komitetai, ir visgi mano 
žiniomis Antantes atstovai Kau
ne dar nesikrauja savo valizų 
išvažiuoti. Priešingai, tebeina 
derybos dėl Klaipėdos krašto 
likimo ir Kaune, ir pačioj Klai
pėdoj ir juo toliau, tuo jos da
rosi ramesnės. Vasario ‘5 die
ną’1 Kaune pasklido žinia, kad 
Antanta atsileidusi ir norinti 
geruoju baigti Klaipėdos reika
lą. Kas gi nenorėtų geruoju. 
Geruoju vis geriau, ypač to
kiam pasišiaušusiam nykštu
kui, kaip Lietuva. ■

Tik visiems darosi nuosta
bu, iš kiir toks ūmus politi
nio oro pasikeitimas. Visą lai
ką, kol Lietuvos vyriausybė 
vaikščiojo nužeminta, trinda- 
mos apie ankštosios Antantes 
kelius, ji tiek tesusilauk.'avo iš 
pasaulio galiūnų, kad čia vie
nam, čia kitam atsitikime 
aukštieji sąjungininkai tartum 
netyčia vis užlipdavo mums 
ant kojų, net neatsiprašydami. 
Dabar gi, kai liko nemanda
giai įspirtas Antantes autorite
tas, Antanta randa tartum 
reikalo keisti savo elgimos bū
dą. Iš kur tai? Bene teisybė 
aplankė Antantes širdį ir ten 
aj>sigyveno? /

w Del to klausimo šiandien 
pilna kalbų ir spėliojimų. Spė
jamą visokių intrigų, spėjamė 
klaipėdiečius padarius didelio 
įspųdžio į pasaulį.) Klausimas 
ištiesų žadina susidųlnėjimo ir 
todėl noriu- dėl jo bent kiek 
plačiau , pakalbėti, bet tik ki
tam kartui.

♦ Įvairenybės
Miegas ir darbingumas.

1 ■ -i

Vokietis d-ras Veingardass 
ilgą laiką tyrinėjęs miego rei
škinius, po daugelio bandy
mų daro tokias išvadas, kad 
susilaikymas nuo miego labai 
mažinąs žmogaus darbo našu- 
pią. Taip, „tuose atvejuose, kuo
met ižpioguę eina miegoti tri
mis valandomis vėliau ' papras
to laiko, jo minties veikimas 
susimažinu 50% paprastos dar
bo normos.

Taip didelio proto nusilpnė
jimo nebūna net tris dienas 
susilaikius nuo valgio. Eile 

Antradienis, Kovas 1923 

bandymų padare d-ras Vein- 
gąrdas tapie tai, kokios mie
gui valandos yra svarbesnės. 
Jo išvadomis, po 8 miego va
landų net labai nuvargęs pro
tas ganėtinai ątsilsi.

Išeina*, kad nemiegoti ir ypač 
nemiegoti laiku, labai nesvei
ka, «bet ir miegalium nėr rei
kalo būti, nes suaugusiam žmo
gui neperdaugiausia reik mie
goti.,

Kultūros darbas.
(Musų korespondento).

Radviliškis (Šiaulių apskr.) 
Vasario 3 d vietinės socialde
mokratų kuopos, rupesniu sto
ties salėje buvo surengtas mi
tingas ir koncertas. Praneši
mą opiausiu šiuo laiku Lietu
voje Klaipėdos klausimu darė 
žinbmas vifiuohnenėb veikėjas 

ir Seimo narys inž. Kairys. 
Kalbėjo tema “Klaipėdos reikš
mė Lietuvai.“ Ilgoje ir turinin
goje kalboje faktinais daviniais 
ir skaitlinėmis paremdamas 
gerb. prelegentas vaizdavo 
Klaipėdos krašto padėtį, nupie
šė klaipėdiškių kovą su jų 
engėjais vokiečiais ir lenkų 
sebrais-okupantais franeuzais 

ir nurodė kaip ir kokiais bu
dais į Klaipėdos įvykius turi 
reaguoti Lietuvos darbininkai. 
Klaisytojai pranešimu buvo 
labai suįdominti ir gerb- 
prelegentą, užbaigus praneši
mą, triukšmingi aplodismen-

Pranešimų pertraukos me
tu buvo atlikta koncertinė da
lis. Dainavo valstybinės operos 
direktorius p. Bieliūnas ir tos 
pat operos dainininkė p. Gri
gaitienė. Programoje buvo nu
matyta padainuoti septynetas 
dalykų, bet publikai triukšmin
gai plojant ir šaukiant “bis” 
gerb. artistai turėjo bent tris 
kart tiek padainuoti, — taip 
Radviliškio publikai patiko 
musų dainininkai. Ret ir ne
nuostabu, tai retenybė provin
cijai. žodžiu, vakaras, jei taip 
galima pavadinti, šį koncertą- 
^nitiingą įš meno ir kultūrinės 
puses pilnai nusisekė ir tame 
bus nemažas nuopelnas dau
giausiai prisidėjusio prie jo

P- 
triūsu publika 

tikrai smagiai 
o vietiniai azar- 
vakarų daugu- 

“ rengėjai galė- 
kaip tikrai

prisidėjusio 
surengimo Seimo atstovo 
Kromerio. Jo 
turėjo progos 
laiką praleisti, 
tingi gausingų 
mojo “bet sau 
jo pasimokinti, 
malonus pasilinksminimai ren
giami. Pradedant afišomis ir 
fyibgramomis viskas buvo allik- 
,ta švariai, su skoniu. Lieka tik

panašaus susilauktume.
Markizas Ogalirne

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
. ŠEIMYNOS SVEIKATA.

» ♦ .. . ’ • .i <

5EVERA s

AijtTsepfiš^ds NostTs

Vdriojdiųas qUo ipežb, iš beriedi 
ir ŲioŲu odiąės K Jos.

KAINA 50c

l^ldUstųic pds dptfelęoribs.

W. F. SEVERĄ CO.
C EDA R RAPIDS,llOWA

PAIN
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Paiii-Exp«lleris ir 
skausmas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonką šiandien 
Eas savo aptiekorių—

aina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butą 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamčgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 South 4th St.
Brooklyn, N. Y.

mą šalini 
Raišas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulą, iš- 
narytąs sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didoiio Skani
nio. Tačiau patry
nus truputį

*



CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

Bėdoj už degtinę
Dėdė Šamas traukia atsakomy

bėn keletą lietuvių.

Ir ką tu sakysi žmogau, — 
ožys vis Rada prilipa liepto 
galą.

Na, ir dabar keletas gerų lie
tuvių vakar turėjo nerimauti 
ir šaltą prakaitą lieti, ir'apgy- 
nėjų jieškoties, ir turėti viltį 
ir ją vėl pamesti, ir gal vėl ra
sti, kada jiems prisėjo galų 
gale atsidurti pas Dėdę Šamą 
svečiuose ir klausyti nesmagių 
kaltinimų apie bravorus, mun- 
šainę, ir įvairios degtinės tvir
tumą.

Kas bus?
Anot Mickevičiaus:

“Tamsuma mus tur apglobus 
Kas iš to bus?
Kas iš to bus?”

Ale teisintiffs reikia, ir smar
kiai, nes teisėjas Wilkerson ne
juokauja.

Pastebėtina betgi, kad visi 
musų lietuviai, kurie pakliuv'a 
bėdon beveik niekakd nęsišau- 
kia prie lietuvių advokatų, bet 
eina pas žydus arba atrištus. 
Tarytum kitos tautos advoka
tai gali būti kuo geresni ftž lie
tuvius. / \

Vakar teisėjo Wilkersono 
teisme, federaliuose (pašto) 
minuose, buvo skiriamos tar
dymui sekamos lietuvių bylos 
dėl prasižengimų * munšainės 
reikaluose:

8029 U. S. prieš Bell alias 
Balczaitis ir Bell.

8056 U. S. prieš Milavičių.
8064 U. S. prieš Venckų.
8079 U. S. prieš Tėvai lis.
8132 14. S. prieš tris lietu

vius Klaida, Klaida ir Klaida, 
o taipgi prieš Murtray, Tonta- 
wa, DManey, Shea, (rara, Neal, 
Ogden, Delvva.

8416 U. S. prieš Karakį.

turbut, jos niekuomet neuž
mirš. Nebcreikalo besiskirstan
ti publika tik ir kartojo “Ei 
uclmein! Eščo razik, eščo raz“.

Apie šeštą valandą koncertas 
pasibaigė. Publika sukėlė dai
nininkui tokią ovaciją, kokios 
retai Audi tori uline tepasitaiko. 
Kokiaš penkioliką minutų ji 
plojo rankomis, norėdama iš- 
ša kti Šaliapiną. Bet nusileid
žianti uždanga buvo ženklas, 
jog viskas užbaigta. Ir nenoriai 
publika ėmė apleišti teatrą.

r---- Rep.

SUNKIAI SUŽEIDĖ JAU
NĄ PLĖŠIKĄ.

VAIKAS ĮPUOLĖ Į VER
DANTI VANDENI.

ŠAUNUS PLĖŠIKAS.

Jaunuolis, kuris buk ban
dęs apiplėšti saldainių ir gė
rimų krautuvę prie 631 Blue 
Island, liko sunkiai sužeistas. 
Krautuvininko kaimynas pa
stebėjo menamą plėšiką krau
tuvėje ir paleido į jį kelis šū
vius. Jaunuolis sugriuvo aslo
je ir liko nugabentas ligoni
nėn. Sakoma, kad jis netek
siąs regėjiro.

Jau nudl io varda s — Cliarles 
Erker. Jis taipgi buvo žino
mas 
esąs

EdMiin Wosniak, keturių 
metų vaikas, 1243 Dickson 
St., įpuolė į verdantį vande
nį. Jis ta!ip labai nusitvilkė, 
jog neužilgo mirė.

PAVOGTA ŠEŠI AUTOMOBI
LIAI, SURASTA ASTUONI.

kaipo Charles Snpth. Jis 
vos 19 metų senumo.

Paskutinėmis 24 valando
mis liko pavogta Šeši automo
biliai. Policijai pasisekė suras
ti aštuonis seniau pavogtus au
tomobilius.

Šataphio koncertas
Sekmadienyje, 3:3.0 vąl. po 

pietų, Auditoriume įvyko ša- 
liapino atsisveikinimo koncer
tas. Nežiūrint aukštų kainų 
bilietams, publikos prisirinko 
ytin daug. • t

Šahapinas origalus daininin
kas. Programų jis neskelbia iš- 
kalno. Publikai išdalinama jo 
konsertinio repertuaro dainų 
vertimai anglų kalbom Prieš 
dainavimą Šaliapinas paskelbia 
dainos numerį, kad publika ga
lėtų susipažinti su dainos turi
niu. Beveik visas dainas jis dai
nuoja rusiškai. Ir vargu kas 
kitas gali jas taip dainuoti. Jo 
balsas taip lankstus, kaip tik 
gali būti žmogaus balsas lank
stus.

Publika buvo labai entuzias
tiška. Kiekvieną dainininko pa
sirodymą pasitiko griausmin
gais aplodismentais. Bet daina 
‘*Ei uchnem” labiausia patiko 
klausytojams. Ir kas girdėjo 
Šaliapiną tą ddiną dainuojant,

Po Naujų metų Felix spėjo 
padaryti 60 “vizitų”. Ir kur tik 
jis neatsilankė, — visur pasi
gedo šiokių tokių brangenybių.

Felix Zarlingo yra tik 19 
metų jaunuolis — ir nepapras
tai gražus. Mėlynos akys, juodi 
plaukai, o ta šypsą... taip ir 
11 i pnq4iz uoj a grąžią ją ly tį.

Bet štai policijos stotyje jam 
reikėjo atlikti “išpažintį”. Ir 
jis be niekur nieko pasišakė, 
kad šiais metais jis apiplėšęs
60 namų. Ir tai labai papras
tu budu. Jis palikdavęs savo 
draugą, John Elman, sargo pa
reigas eiti, o pats eidavęs suži- 
notrbuto savininko vardą. Pas
kui jis telefonuodavęs į tą vie
tą. Jeigu niekas neatsiliepda
vęs, tai jis darydavęs, asmeninį 
“vizitą”, ir pasiimdavęs viską, 
kas brangesnio. Tuo budu jis 
sukalėk tavęs daiktais ir pini
gais *apie $15,000.

šešiolika apipėlštų žmonių 
pažino Zadingą. Kai kurios 
graikščios moterys reiškė gra
žiam jaunuoliui savo simpati
ją: “Ar tai ne baisu, kad toks 
jaunas vyrukas turės eiti kalė
jimai!”.

Felix į tai atsakė:
*‘Tai' niekis. Dar visas gy

venimu prieš mane.”

CIAUDĖJIMAS IŠDAVĖ.

Policijos leitenantas John 
McCarthy krėtė nužiuriamą iš* 
tvirkinu) vietą — 2222 India
na Avė. Viduje buvo surasta
61 vyras, bet nei vienos mo
ters. Bet leitenantas buvo tik
ras, kad kur nors yra pasi
slėpusios ir moterys. Bekrė- 
čiant trečią aukštą už sienos 
pasigirdo čiaudėjimas, Sienoje 
policija surado skylę, kuri ve
dė į mažą kambariuką. Ten 
buvo pasislėpusios devynios 
moterys. Vėliau buvo surasta 
dar kitų slaptų kamaraičių,, 
kur slėpėsi keturi vyrai ir pen
kios moterys.

Bud Gentry, namų savinin-x 
kas, Harry Carlon ir Harry 
Brislin liko areštuoti kaijx) iš
tvirkimo namų užlaiky tojai.

DVI MOTERĮ BANDĖ NU
SIŽUDYTI.

Jessie Tohlinan, 37 melu 
amžiaus, 1'21 Barny Avė., bam4- 
de nusinuodyti. Ji tuoj liko 
nugabenta į ligoninę. Pasveik
sianti.

Lottie Bailey, 50 metų, Wind- 
sor Clifton viešbutyje bandė 
nušokti jnio laiptų. Ji liko su
laikyta.

SENIAUSIAS CHICAGOS 
GYVENTOJAS.

MIRĖ POLICISTAS NUO 
ŠUNS ĮKANDIMO.

Sekmadienyje mirė policis- 
tas Frank Gerbei, 3831 N. Ham- 
lin Avė.

Vasario 6 d. Gerbei buvo 
pašauktas užmušti pasiutusį 
šunį, kuris buvo uždarytas 
skiepe i Šuo puolė policistą ir 
gerokai a]xiraskė jam koją. 
Nors tuoj buvo panaudota Pa
sienin) gydymo metodas, bet 
Gerbei nebepasveiko. Jis buvo 
60 metų amžiaus.

Charles Willianr Davis, 903 
Lake Avė., sakosi esąs seniau
sias Chięagos gyventojas, 
gimė Chicagoje 1846 m. ir 

laiką čia gyveno.

Jis
vi

są

Gimimai:

RUSIJOS REVOLIUfclJA KRU
NAMUOSIUOSE PA- 

. VEIKSLUOSE.

Arte-

4607

Komisiją rengimo teatro 
pranešė, kad viskas jau yra 
sutvarkyta. Tikietų yra daug 
parduota, programai yra jau 
spausdinami, viskas sekasi Ja- 
bai gerai, ir kvietė visas drau
gijas ir pavienius atsilankyti 
kovo 11 d. į Šv. Jurgio parap. 
svęt. Apgailestavo tik, kad sve
tainė nedidelė ir kartais gali 
vietų pritrukti, kaip pernai 
Ipid buvo, kuomet žmonėms 
statiems nebuvo kur stovėti

Komisija nuo apvaikščioji- 
ino penkių metų sukaktuvių 
Lietuvos Neprigulmybes pra
nešė, kad viskas nusiseko la- 
baj gerai, pinigų atliko apie 
600 dolerių, kurie tapo pa
siųsti Lietuvon Profesinei Mo
kytojų Sąjungai.

Revizija peržiūrėjimo kuy- 
gų išdavė raportą, kad Susi
vienijimo turtas iki šiai die
nai yra su serais $2430.00.

Susivienijimas taipgi nutarė 
sekantį rudenį surengti vaka
rą, būtent, spalių mėnesyje.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Moterų globos komiteto, kad 
Susivienijimas prisidėtų prie 
rengimo maršruto iš Lietuvos 
a įvažiavo šiom s viešnioms. Ka
dangi Susivienijimas yra be- 
partyvis, su sudedant is iš įvai
rių pažvalgų draugijų, tai ir 
patarė draugijoms, kad jos tr 
apsvarstytų savo susirinkimuo
se ir prisidėtų pagal išgalę.

— A. J. Lazauskas.

Dainuškėlės
Ką matęs ir ką girdėjas tarp 

žmonių begyvendamas surašė

Juozas Pupai*

AR JUS ŽINOTE KAD
Lietuviai laike karės su Vokiečių 

Kryžiokais, buvo sudeginę Klaipėdos 
mięstą nemažiau kain penkiasdešimts 
sykių ? Dabai' jie laikys tą miestą 
visuomet. Ar jus žinote, kad Hel- 
mar Turkiški Cigaretai turi savyje 
skaniausi tabaką kuris yra 100% gry
nas Turkiškas Tabakas?

Kovo 28 d. Orchestra Ilall’e 
bus rodoma krutamieji paveik
slai vardu ‘įRussia Through 
the Sha<lows”. Paveikslai at
vaizduoja Rusijos revoliuciją. 
Visa Rusijos revoliucijos isto
rija — caro nuvertimas xir to-

— parodoma paveiksluose. Pa
veikslai bus rodomi . tik du 
kartu — dieną ir vakare. Ne-

vmejimas.
Tų paveikslų rodymu rupi- 

pasi Sovietų Rusijos Draugų or
ganizacija.

Delpliinc Genis, 52į& S. Kol- 
mar Avė., vasario 21.

Stella Česnaitė, 4508 So.
Honore S t., vas. 14.

Vitold Janulis, 4520 S. Marsh- 
field Avė., vasario 3..

Alex čuželis, 4035 S. 
sian, vasario 1.

Edmiind Adajnavicz,
S. Honore St., vas. 25.

John Ulanis, 1417 W. 18 St., 
vasario 20.

/Chicagos Sveikatos 1 
tamente įrekoirduota šie gimi 
m a i lietuvių šeimynose:

Hclen Kasprickis, 2233 
19th St., vasario 25.

John Eurcikis, 4605 S. Her- 
mitage Avė., vasario 21.

John t Blinstrup, 2609 West 
24th St„ vas. 19.,

Vladus Vitkauskis, 2526 So.
Whipple St., vasario 18.

Bruno iMankus, 2321 
22nd Place, vas. 14.

Algerdas Kaperunas, 
So.i Union Avė., vas. 13.

Depar-! 18-tos gatvės kolonija 
mm!-' --------—

Svarbios prakalbos. — Bus aiš
kinama, kaip kov'oti su užkre

čiamomis ligomis.

Wesl

3158

DIDMIESTYJE NUPUOLĖ 
SVARŲ AKMUO.

Sefkniadienio vakare 
Palmer House nupuolė akme
nine palangė, sverianti 200 sva
rų. Nors buvo tik 9 vai. ir 
daug žmonių ėjo pro šalį, bet' 
hė vienas neliko puolančio ak
mens užgautas.

200

nuo

VĖJAS IŠDAUŽĖ DAUG 
LANGŲ.

Sekmaidienio rytą siautė 
smarkus vėjils. Padarinyje did
miestyje liko išdaužyta nema
žai langų. Nukentėjo Millerio, 
Grossmaino, Woolwortho ir 
tos krautuvės.

ki-

MIRĖ BANKININKAS 
ORSON SMITH.

Mirė bankininkas ir vienas se
niausių Chicagos gyventojų, Or- 
son Smith. Kai jis gimė, tai 
Chicaga buvusi visai mažytė 
turėjusi tik 4,500 gyventojų.

Smith turėjo. 81 metus.

DAILĖS INSTITUTAS ĮSIGI
JĘS MENO KURINIŲ 

Už >$2,000,000.
Praeitais metais Dailės Insti

tutas įsigijęs naujų meno kuri
nių už $2,0Q0,000. Dalį tų kuri
nių pirkęs Institutas,^ o likusieji 
gauta aukomis.

Raiši ng thc F čimily^ Įge issomedress modelis hęnot-i Keis not!

Lietuvių Ratiliuose
Bridgeporto Susivienijimo 

Draugijy Darbuotė
Pavasarį bus pradėta statyti 
Auditorium. — Kovo 11 4 d. 
įvyks vakaras. — Rengimo 
komitetas susirūpinęs, kad 
publika netilps svetainėn.

Susivienijimo draugijų ant 
Rridgeporto laikė savo mėne
sinį susirinkimą vasario 27 
dieną, Mildos svet. Atstovų bu
vo atsilankiusių nuo visų drau
gijų, prigulinčių į Susivieniji
mą, kurio svarbiausis tikslas 
šiuo momentu yra įsigyti nuo
savą svetainę Bridgeporto., Di
rektorius iš Auditorium Ben
drovės išdavė raportą, kad 
Lietuvių Auditorium svetainė 
šį pavasarį tikrai bus pradėta' 
statyti ir kvietė visas draugi
jas per jų delegatus, kad vi
si. pasistengtų per tuos du mė
nesiu parduoti kuodaugiausia 
šėrų, kad kitais metais Lietu
vos Ncpriguliuybčs sukaktuves 
galėtumėm apvaikščioti savo 
erdvioje Auditorijoj.

irApie
Nešventus žmones ir Biesą.

Roselando šventus

Parašysiu vieną dainą, 
Vieną dainą padainuosiu 
Apie Rosclandą garsingą 
Ir piliečius jo skaitlingus.

Čia gyvena daug žemaičių, 
Iš pačios garsiosios Plungės, 
Ir augštaičių, ^uvalkiečių, 
Ir dzūkelių nemažai. 
Puikus jie visi piliečiai: 
Vienas kitą pagodoja, 
Ncsivaidija tarp savęs — 
O ir širdį turi gerą.

Sulig seno įpratimo, 
Ar gal Dievo paliepimo, 
Eilė metų iom atgal , z 
Jie sukūrė čia bažnyčią, — 
“Visų Šventų“ pavadino. 
Daug jie dirbo, daug kamavęs, 
Pinigėlio daug sudėjo, 
Ir vos menką bažnytėlę 
Pastatyti ištesėjo.

čia jų mylimas klebonas — 
Dieve duok jam ramią vietą— 
Eilę metų klebonavęs, 
O paskui į kuprą gavęs 
Išsikraustyti turėjo.
Tai senasis Serapinas, 
Pirmutinis čia klebonas, 
Kuris jau senai pas Dievą 
Tarp šventųjų begyvena.

Išsikrausčius Serapinui, 
Parsikraustė polis Lapelis, 
Dar visai jaunutis žmogus 
Ir visai dar nesenai 
Sakramentais kunigystės

Lietuvių Darbininkų Drąu- yPatepliotas, parvažiavo.
gija rengia prakalbas Bagdo^ 
no svetainėje, 
niuosc, prie 18 
vių."

šemaičio na- 
ir Union gat-

Bishoffo špešelai, 
>aličtė lik žmonių 
dabąr siaučianti 

yra dar aršesnė — ji

AKYSJUS
Yra jums brangesnės už .vieką. Neapleis* 

kitę jų. Jeigu turi k<A»U akių kliūti, tuo
met ateik pas mane pasitarti.

I DK. SEKNEK, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaiaa (Optometj^Bt)

3315; So. Halsted St., Chicajo, III.
Ofiso valandos tik vatare nuo 6 iki 9 

Nedėliomis nvv 10 iki 1. Tel. Yards 0632

20 metų prityrimo
A kinių pritaisymo mene

Simptomai pareišiuą
> * akių ligas 

Ar jum* skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos ? 
Degina ar nifežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta? 
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius tai

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

JOHN J. SMETANA
AKINlV SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
’ kanapas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14,115, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto Įiki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. i 12 dienos.

ir 
tai.

(’hicagiečiains teko pergy
venti visokių nelaimių: daug 
ašarų ir vargo padarė Har- 
ringtono 
etc. Bet 
kišenes, 
nelaimė
atima žmonėms gyvybę.,

Prakalbų tikslas ir bus pa
rodyti žmonėms, kaip apsisau
goti nuo tos nelaimės, būtent, 
nuo influenzos, plaučių užde
gimo, diflerijos ir t.t. Dr. A. 
Montvidas išrodys žmonėms 
geriausius budus kpvai su to
mis ligomis/ Tie dalykai pri
valo visiems rūpėti, nes ligos 
yra vienas aršiausių žmogaus 
prieštį. . •'

Tad neužmirškite kovo 9 
d., 8* vali vak. ateiti į šemai- 
čio svetainę. — Komitetas.

Motinos! Gydykit Pra- 
sišaldymo Nesmagumus 

Tiesioginiu Budu.
su

var-
Gydykit vieną< prasišaldybą 

Vicks Vapo Rub it iųs visuomet 
tosit tą išlaukini būdą gydymo1 nuo 
kitų visų prasišaldymų jūsų šeimy
noje.

Kuonvet vaikai pareina j šlubą, su
šlapę ir sušalę, uždėkite Vicks ant ka
klo ir krutinės ir uždenkkite su fla
nelių.

Vicks netik veikia kaipo linimentas 
— jis garuoja nuo kimo šilumos ir1 
yra Įkvėpuojamas visą naktį.

Vaikai visuomet jaučiasi gerjąu ki
tą rytą ir kitokie visi nesmagumai 
nuo vidujinių gyduolių yra prašali
nami.

Jos taipgi pagelbsti ir suaugusiems, j 
35c. slojikelis visose aptiekose.

aafiSHEt

Jį visi išsyk mylėjo, 
Bažnytėlei! noriai ėjo, 
Rinkliavoms nesigailėjo 
Pinigėlius dėjo, dėjo. 

O jų bėdna bažnytėlė 
Vis gilyn į skolą grimzdo, 
Ir tai skolai, tai beširdžiai 
Niekur galo nesimatė.

Vienok kantrus mus’ pilie- 
> . [kai —

Jie nepuls tau į akis; 
Padejuos jie susirinkę, 
Tarp savęs pasikalbės, 
Jog jo tarnas -tai ne Dievas— 
Šventa dvasia negyvena, 
Juk jiems reikia pinigų 
Ir drabužių ir anglių, 
Kad šaltam užėjus orui 
Apsišildyti galėtų 
Ir kad alkio jie nekęstų, 
Ar nuogumą, šaltį, skurdą 
Jiems patirti nepriseitų.

Dr. Natalija Žukauskas 
Naprapath V

Gydau be operacijų ir Ito gyduolių 
visokias staigias įr chroniškas li
gas; taipgį ir nervų |iga\t vyrų, 
riioterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų.

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

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CUIROPRACTOR

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

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

9 iki 12 a. m.

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

Dr. Felix A. Manelis
NAPRAPATHAS

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

1

(Tąsa ant 6-to pusi.) 
----- ?------- .— -----------

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių 

ITALIŠKU 
rankomis dirbtų 

ARMONIKŲ 
Geriausių

pasauly. C Sffijfeįį?—- -
rantuoja- 
mos 
člal 
ir 
mis 
mis 
kitų 
nikų'

deiim-
metų

žemesni- 
kaino-
negu

anno- 
dirb- 

| tuvių Jumt.
Valatijose ir 
Italijoj.
DYKAI pir- __

kčjamH apnonikinė mokykla ar pa
mokinimų > kųyga. Mes garantuo
jame, ’kad visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika iŠ gaidų už 
4 mėnesių laiko. Informacijų rąžy
kite angliškai. Katalogam, pap ra
kius, duodama dykai.
Kuatta Serenelli Accordeon Mfc. Co.

I 817 Blue Island Avė., Chicago, III.

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

GBAB0R1US IR 
Balsam uoto jas 

Tįiriu automo- 
•ilius visokiems 
eikalams. Kaina 

prieinama.

3319 Aubum 
Avie., Chicago.

Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY FHARMACY
Yra naujai uždėta lietuvių 

vaistinyčia 
(Aptiekę)

Kurioje gausite tik goriausias > 
gyduoles

3327 So. Halsted St.. Chicago. 
Phcne Boulevard 0696

Flsher
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(Seka nuo 5-to pusi.)
1________________________
Slinko metai p6 kils kito 

Ir su jais rainyi/S ėjo;
Visi santaikoj gyvena

Pr31 nešimai' ISMENy JOJIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

Džiaugės tada ponas Dievas, 
Džiaugės tųsyk ir Lapelis. 
Ir visiems čia smagu buvo — 
Šventas rodės šis kampelis.;

Tik štai urnai, netikėtai, 
Senas biesas iš keplos, 
Kažkur buvęs, kur nebuvęs 
Rosela nda n parsidang ino. 
Čia jisai pradėjo sėti, 
Piktų sėklų tarp žmonių: > . 
Patyloms į ,ausi% šnypštė, 
Buk jų mylinis klebonelih, 
Jaunas kunigas Lapelis, 
Avinyčios nebežiūtįs, — 
Žiūrįs savo vien ragaišio.

Susirinko mus piliečiai, 
Susirinkę paskalbėjo 
Ir susitarė tarp savęs 
Siusti vyrus pas Lapelį, 
Kad anie tikrai patiętų 
Kaip jis gano jųjų dūšias.

Ir nuėjo keli vyrai, 
Išrinktieji tikinčiųjų, 
Patys tie geriausi žmonės 
Visų šventų parapiečiai.

Kų jie veikė, kaip žiurėjo, 
To tikrai aš nežinau, 
Tik sugrįžę pasakojo, 
Jog ne viską tvarkoj radę. 
Ir kad kunigas Lapelis 
Rūsčių žodžių jiems kalbėjęs, 

Ir supyko tad Žemaičiai 
Ir augštaičiai, ir dzūkeliai . 
Ir tarp savęs sus’kalbėjo 
Išvaryti kunigėlį, 
O jo vieton sau jaunesnį 
Ir geresnį parsikviesti.

Bet čia biesas nemiegojo., 
Dirbo sAvo piktų darbų:* : . 
Gundė šiaušė gerus žmones, 
Gunde patį kunigėlį.
Ir Lapefis, Dievo tarnas, 
Štai į teismų nudardėjęs 
Uždraudimų nusipirko, 
Kad jo mieli tikintieji 
Prie bažnyčios nė ištolo

Ka$, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
Lietuvių sviete:

KAS: — Naujienos, Naujienietės ir 
Naujieniečiai.

KĄ: — Didelį, gražiausią metinį Nau
jienų koncertą ir Balių ir šokius.

KUR: — Didėjėj Ashland Auditorijoj, 
kampas Van Buren ir AJharid gat
vių. Chicagos mieste.

KAIP: — Stropiai, su visu atsidėjimu, 
nuodugniai, iškilmingai, širdingai, 
maloniai, linksmai, puikiai, su di- 
džjausiu užganėdini mu, su triukŠ- 
Brm,,su meilę, sp, švelnumu, draugi- 

- skumu ir tikrais šventės jausmais. 
KADA: — Neužilgo, neužilgo, dar 

tik už nedėlėlės už kitos: — nedė
lios dieną, kovo mėnesio aštuonio
liktą (18) šiais metais 1923čiais, tą 
dieną vakarop.

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

Naujienų Kviesliai.

Roseland. — Didžioji IJetuvos Kuni
gaikščio Vytauto No. 2, rengia balių, 
kovo 11 d.. K. Strumilos svetainėj? 
Draugijos ir pavieniai prašomi jš’te-’ 
myti ir nieko nerengti tą.dieną.

>. — Komisija.

šiuomi pranešu viesiams draugijų 
beil kliubij atstovams, kad pasistengtų 
sugrąžinti' pinigus bei neparduotus bi
lietus vakaro kovo 11 — 1923 m. Šv. 
Jurgio parn. svet. Malonėkite ne
pamiršti, kad ateinančiame susirinki
me tai padarytumėte.

Vardan Komiteto
Juozas Antanaitis. )

šiuomi pranešame Am. Liet. Rūbų 
Išdirhimo Bendrovės “Rūbas” dalinin- 
kams(-kėms) ir bendradarbiams, jog 
sugrįžo iš Lietuvos vice-pirmininkas 
K. Mačiukas, kuris parvežė B-vės fab
rikų paveikslus ir kitus svarbius do
kumentus. Taipgi atplaukia Ameri
kon laivu George Washingtop bendro
vės pirmininkas J. Gudžiūnas. Su vi
sais reikalais kreipkitės į bendrovės 
raštynę, 809 W. 35th> St., Chicago, 111.

Valdyba.

JIEŠKAU savo tėvo Prano Erbre- 
deric, kuris prasišalino G menesiai at
gal. Aš, jo sūnūs, Pranas, 8 metų, 
negaliu uždirbti,sau duonos. Sesuo 
Marė, 7 metų, serga; mama irgi ser
ga, nėra kas daryti. Meldžiu gerų 
žmonių, jei kas jį pažįsta,; pasakyti, 
kad parvažiuotų namo.

PRANAS ERBREDERIS 
2059 W. 23 St. Chicago, 111.

J1ESK0 KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys dėl nau

jai vedusios poros. Kambarys turi 
būt apšildomas, elektros šviesa su ki
tais parankamais. Geistina butų apie 
Brighton Park. Aušros Knygynas, 
1614 W. 46 St. Phone Boulevard 0672 
Box No. 10.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI West Pullman 11820 So. 

Emerald Avė., 5 ruimų flatas, garu 
apšildomas. Didelis cimentuotas skie
pas, garadžius dėl vienos mašinos. 
Maudynė, elektra dideli stikliniai por- 

Kreipkitės laišku į savininką.
3414 Aubum Avė., 

Chicago. III. 

čiai.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. 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 Lavvndale 0114.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MOTERŲ VYRŲ
PARDAVIMUI | HAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI kampinis saliunas PARSIDUODA labai geras muro

Reikia
moterų ir merginų 

dirbtuves darbui. Dar-

REIKIA merginų core dirbėjų 
patyrusių į bresinę faundrę. La
bai gera mokestis. Trumpos dar
bo valandos. Ateikite pasirengu
sios į darbų Sloan Valve* Co., 
4300 W. Lake St.

REIKIA patyrusių vyrų me
talo sortuotojų į metalo šapą.

Atsišaukite
WARSHAWSKY CO.

1915 So. State St.

su 6 kambariais dėl gyvenimo, geroj namas, štoras ir 4 pagyvenimai po 5 
vietoj. Biznis išdirbtas per 20 metų 1 kambarius. Randa $250 ‘ i mėnesį.
arti Lietuvių Liuosybės svetainės, 
parduosiu už pirmą teisingą pasiuly- 
ma.

4900 W. 14th St.

REIKIA DARBININKŲ
ju-un n_r~uf~

VYRŲ ir MOTERŲ
RĘIKIA 2-jų operatorių, 2 fi- 

nišerkų ir 1 presserio. Darbas 
prie kelnių.

Kreipkitės. ,
1950 W. 63rd St.

REIKALINGI vyręs ir margina? j 
lietuvišką restauraciją. Turi būt pa
tyrę veiterių darbe.

Kreipkitės:
NEW CITY RESTAURANT 

4630 So. Ashland Avė. 
Phone Boulevard 2017

REIKIA 2 vyrų ir 4 moterų į 
olselio skudurų šapą. Gera mo
kestis, ntfolat darbas.

HARRYDRAY
1447 Bluc Islad Avė.

REIKIA DARBININKįĮ
VYRŲ

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklų, 45 centai į valan
dą. Nuolatinis darbas. Kreiptis 
į samdymo skyrių Crane Co., So. 
Canal ir 15 gat., arba Kedžie 
Avė. and 404h St.

REIKIA vyrų. Darbas ang
lių jarde.

WE
ite.
ERN FUEL CO.

3 W. Adams St.

35 METU senumo saliunas parsi
duoda su visais rak^hjįais f ir keturi 
ruimai dėl gyveninio. Ten|da pigi ir 
visokių tautų apgyventi upirksit 
už pigią kainą, kitus dalykus tirslt 
ant vieto.

Kreipkitės.
5301 So. Halsted St.

Visi jtaisymajjkuonopuikiausi, elekt
ra, maudynėj šiluma ir tt. Namas 
randasi ant Halsted St. netoli 35-tos 
gatv, Labai gera vieta dėl bile kokio 
biznio, ,nėra “Leaso”, tuojaus galirria 
gauti Storą ir pagyvenimą, šis na
mas turi būti tuęj’aus parduotas, nes 
yra tam tikros priežastis. Tas na
mas vertas $23,000, o parsiduoda tik
tai už $17,000. Geriausia proga ant 
Bridgeporto. Galima pirkti su mažu 
{mokėjimu.

REIKI patyrusių vyrų, 
darbas jukjk šape j. Gera mo
kestis.

Kreipkitės.
1463 Blue Island Avė

KRIAUČIŲ atydai. Parsiduoda 
geriausio biznio vieta ant Bridgepor- 
to. Darbo užtektinai dėl keturių 
kriaučių. Pliektam yra vyrų aprėda- 
lų krautuvė. Parsiduoda labai už 
prieinamą kainą. Priežastis pardavi
mo sužinosit ant vietos. 3342 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Kampinis, 4-rių pagyvenimų muro 
namas, po 5 ir 6 kambarius, beveik 
naujas, randasi geriausioj vietoj 
“Brighton Parke”, parsidubda labai 
pigiai, randa $230 į mėnesi. Labai 
lengvos išlygos ir galima pirkti su 
mažu {mokėjimu. Kas norite uždirbti 
apie. $4000 į trumpą laiką, tai neatbū
tinai pamatykite ši namą. Pats sa
vininkas duoda paskolą.*

RAKANDAI
ESU NUVERSTAS parduoti ma

no gražius modemiiuus rakandus, va- 
lour parlor setą, taipgi skurinį setą, 
karpetus, fonografą, player pianą, 
miegamojo ir gyvenamojo kambario 
setus. Veikite tuoj

5046 Calumet Avė.
Ist apt.

PARSIDUODA kriaučių biznis, la
bai geroj vietoj. Siuvama naujus ir 
taisoma senus. Turi būt parduotas 
greitai ir už teisingą pasiūlymą pasi- 
skubinkit.

3216 So. Halsted St.
Chicago, 111. z

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI grosernč ir 
del’ikatesen krautuvė, lietuvių 
kolnijoj. Parduosiu pigiai.

2109 So. Halsted St. * 
Phone Roosevelt 8729

Naujau garadžius, labai geroj vie
toj, prie pat “transfer” kampo, nie
kur aplinkui nėra kito garadžiaus, 
bus gatavas 15 d. gėgužės (May). 
Kadangi šis garadžius bus pabudavo- 
tas ant kampinių dviejų lotų 4r labai 
creroj bizn>o vietoi, tai yra labai gera 
proga uždėti “sales roonvs” pardavi
nėjimui naujų automobilių ir sykių 
turėti didelį garadžių užpakalyj. tČia 
yra labai gera proga užsidėti gerą 
biznį, kurio ateitis yra neaprubežiuo- 
»a. Pasiskubinkite kurie norite pa
gauti ši geriausį biznį su gera atei
čių. Išlygos labai lengvos ir mažas 
{mokėjimas.

PARSIDUODA krautuvė saldainių, 
cigarų, cigaretu ir kitokių daiktų; 
parduosiu už vvholesale kainą pagal 
aprokavimą. Ijaisnis dėl cigaretu 
yra užmokėta ant 23 metų, biznis ge
ras, priežastis pardavimo liga.

Atsišaukite
975 W. 19th St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne, geroj vietoj, biznis išdirb
tas, lietuvių apgyventa tirštai. 
Esu priverstas parduoti už pir
mų pasiūlymų, nes nemoku to 
amato. 1822 Canalport Avė.

Su viršminėtais Reikalais kreink’tės 
prie pat savininko, o aš užtikrinu, 
kad gausite tą ko jus jau šeniai jieš- 
kojot ir su geriausioms išlygoms.

Ir nudžiugo senas kipšas, 
Senas biesas iš keplos, 
Kad jam darbas puikiai sekas, 
Kiršint svietų, gundyt žmones, 
Gundyt patį Dievo tarnų.

Bet Lapelis nesidžiaugia. 
Liūdnas, rustus, susikrimtęs 
If įcažin ką nuolat mušto, 
Ko kitam sakyt nenori. 
Pyksta jisai ant “Naujienų”, 
Ant bedievių nuolat šaukia, 
Plusta patį senų biesų, 
Iš keplos kam atsibaldė.

4) piliečiai laiks nuo laiko 
Pas kits kitų susirinkę, 
Rimtai šneka diskusuoja 
Kas daryti jiems priseis:

L. D. L. D. kuopų domei. — L. D. 
L. D. Chicagos Rajono konferencija 
ivyks kovo 11 d.. 11 vai.-ryto. “Nau- 
’ienų” name, 1739 So. Halsted gal- 
ves. Visos Chicagos ir apvlinkės L. 
D. L. D. kuopos privalo sušaukti su
sirinkimus ir išrinkti delegatus kon
ferencijom A. Dvylis, sekr.

Dr-stės Palaimintos Lietuvos mėne
sinis susirinkimas ivyks sekmadienyj 
kovo 11 d., draugo J. Malinausko sve- 
tainnėie 1 vai. po pietų. Draugai at
siveskite su savim ir naujų narių, nes 
labar yra gera proga įstoti draugys
tėm kadangi įstojimas liko sumažin
tas. — Rašt.

Kriaučių Kliubas Sav. Pašalpos lai
kys mėnesinį susirinkimą trečiadienį 
kovo 7, 7:30 v. v. Viešoje Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė. Bus ima
ma miera tų įtariu, kuriems pripuola 
gauti žiedas. Visi nariai kviečiami 
susirinkti. Sekr. K. Rugis.

šventadien mišių klausyti, 
Ar “Naujienas” pasiėmus 
Ir pas pečių atsisėdus 
Sau rainiai pasiskaityti?

Pagyvensim, pamatysim, 
Kaip viskas čia nusiduos: 
Ir gal teks man dar ne kartų 
Ir ne vieną dainuškėlę 
Apie Roselandų dainuoti.

Lietuviškos Teatrališkos Draugys
te Puta No. 1, įvyks mėnesinis susi
rinkimas seredoj, kovo 7 d., 7:80 vai. 
vale. Geo. čemausko svet.. 1900 So 
Union Avė. Visi nariai malonėkit at
silankyt į susirinkimą naskirtu laiku.

K. Balčiūnas, rašt.

A. L. Prekybom Tarybos susirinki
mas įvyks utaminke, kovo 6, 7:30 vai 
vakare, Mildos svet., 3142 So. Halsted 
St. (ant 3-Čių lubų).

--------------------3-------

Pataisymas
Naujienų 49. nuin. žinutėj 

apie d. K. Bielinio išleistuvių 
vakarų tarp aukojusių Liet. 
“Socialdemokratui” praleista 
d. Onos Banienės auka $1.00.

Susivienijimas Lietuvių Namų Savi
ninkų Bridgeporte laikys mėnesinį 
susirinkimą trečiadienį kovo 7, 7:30 
vai. vak., Mildos svet., 3142 So. Hal
sted gat. Visi nariai susirinkite lai
ku, nes yra daug svarbių dalykų ap
tarti. Norintieji įstoti susivieniji- 
man laet. Namų Savininkų kviečia
mi atsilankyti.

—A. Bugailiškis, nut. rašt.

Lieluviy Bylos Chicagos 
Teismuose

Aštuonioliktos Gatvės Kolonija.' — 
Lietuvių Darbininkų Draugija rengia 
Črąkalbas apie sveikatą penktadienį, 

ovo 9, 8 vai. vak. šėmaičio svetai
nėj, 18-ta ir Union Avė. Kalbės D-ras 
A. Montvidas. Visi vielos lietuviai, 
vyrai ir moters, kviečiam^ atsilanky
ti, nes prakalbos labai svarbios kiek
vienam. įžanga nemokamu, nė ko- 
lektų nebus.— Komitetas.

lengvam
bas nuo štukų. Gera alga. Dar
bas nuolat visą metą. Geros 
darbo aplinkybės. Telefonuokit 
mums kas link algų, transpor- 
tacijos ir tt.
LIBBY, McNEILL & LIBBY 

Bluc Island, III.
Phone Bhie dsland 620

REIK IA dairb i nirik ų W are- 
house trukerių, 45c. į valandų. 

2750 W. 35-th St.

REIKIA SALESMANŲ turi mokėti 
rašyti ir kiek nors kalbėti angliškai. 
Labai gera proga ’ 
nėra Real Estate 
dažinoti vakarai"

laryti pinigų, tai 
Galite dąugiau 

vakarais nuo 6 lig 9 vakare. 
GEORGE KACHEM, 

153t Fry St., 
Chicago, 111.

REIKIA merginų 16 iki 25 
metų amžiaus. Darbas į

Atsišaukite
Brenner Bros.

901 Forųuer S t.

Reikia -
MOTERŲ ir merginų

metų amžiaus ir senesnių^

era-

REIKIA darbininkų. Gera al
ga, nuolat darbas musų dirbtu
vėj. Dienomis arba naktimis. 
Ateikite pasirengę darban. Wes- 
tern Felt Works, 4115 Ogden 
Avė. r/r,

Reikia

SALIUNAS. GERIAU KAIP 
AUKSO MAINOS

Pirkit už labai žemą kainą, prie
žastį pardavimo patirsite anl 
vietos. Kas,, pirmutinis, tas lai
mės. 3428 So. Halsted St.

i . 

Apart viršminėtų “bargenų”, mes 
turime visokhj kitokių “properčių” ir 
biznių ant/pardavimo, mainymo ir tt.

NAMAI-ŽEME

16 
len

gvam dirbtuvės dafrbui. Alga 
bus didinama. Ateikite pasi
rengusios darban.
AMERICAN CAN COMPANY 

3951 So. Canal St..

DIRBTUVES J PAPRASTŲ 
DARBININKŲ. Pagelbininkų 
prie trokų ir mašinų. Didžiu
ma darbų yni nuo štukių; paty
rimo nereikia; darbas dieną ar 
naktį. Ateikit, gatavas dar
ban.

ACME STEEL GOODS CO.
2840 Archer Avė.

REIKIA merginos* lengvam 
namų darbui ir pridabojimui ma 
žo vaiko. Vakarais galės pareiti 
namo. $10 į savaitę. 3423 Armi- 
tage Avė., Tel. Diversey 1766.

REIKIA buče'rio darbininko. 
Pastovus darbas.

Atsišaukit: • 
KLEM. JASUTIS 
2958 Lowe Avė.

REIKIA piekoriaus pirmaran- 
kio ant naktų, štedavas darbas, 
kad mokėtų juodų duonų ir bis- 
kėtus kepti. Atsišaukite šiuo 
adresu, 1400 S. 48th Ct. Cicero.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grocernė, pusė arba visa, tirš
tai apgyventa vieta. Biznis ge
rai išdirbtas, pelningas. Kam
bariai gyvenimui, garu šildo
ma, lysas ant 4 metų, renda 
nebrangi. Yra garadži/us. Prie
žastis pardavimo, išvažiuoju j 
kitų miestų. 10701 S. State St

PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ FRA- 
ME namas su krautuve ir 2 fintais 
prie 1231 So. 48 Ct. Taipgi frame 
cottnge, 5 kambarių, cementuotas 
skiepas ir augštas prie 1232 So. 48 
Ct., Cicero, 111. Bargenas jei pirk- 
site viską sykiu.

3241 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5066

PARDAVIMUI namams įren
gimų ir malevų krautuve.. La
bai pigiai. Geroj apielinkėj.

3809 Archer Avė. .JT

AUKSINĖ PROGA
Ypatai kuri supranta bučemės ir gro- 
sernės biznį. Parsiduoda už prieina
mą kriiną gerai išdirbtas biznis, bu- 
černės ir groseroės rakandai pirmos 
eilės ir gera vieta ant 63 gatvės. Ne
praleiskit progos, kreipkitės pas savi
ninką, S. F. Precina. 2853 W. 63rd St. 
Phone Prospect 2280. •

PARDAVIMUI
GRGSERNĖ

PIGIAI.
PAUL HOLEVIERA

831 W. 14 St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
smulkių daiktų krautuvė. Ge
roj vietoj. Biznis išdirbtas. 
Parduosiu pigiai. Atsišaukite.

3700 Emerald Avė.

PARDAVIMUI saliunas, viso
kių tautų apgyventa. Turi būt 
parduota į trumpa laikų, už pir
mų pasiūlymų. .

4525 S. Armitage Avė.

PARDAVIMUI lotini, $175 ir 
brangiau. Netoli 51 ir 52nd 
Avė. 30x125, namų ir biznio 
lotai $25 pinigais, — $5 ir $10 
j mėnesį. Kašte, 5124 Archer 
Avė.

PARDAVIMUI namas su 15 
kambarių, viešbučiu, restaura- 
nu ir kambariai dėl gyvenimo. 
Parduosiu pigiai, nes apleidžiu 
Chįcagą. Atsišaukite.
2468 Bhie Island avė. Chicago

PARDAVIM1JI biznis ir namas su 
šešiais kambariais pagyvenimai. Bu
čemė ir prosemė gera vieta, apgy,- 
venta švedų lietuvių ir Vokie&ų 
Apšildomas karštu vandeniu, bcis- 
mantas ir garažus.

Atsišaukite
5601 S. lancoln St.

Chicago, III.

DVIEJŲ FLATŲ tvirtų plytų mū
rinis namas, fialai po 6 kambarius 
kožnas; pečiais kūrenami, vonia pečiu 
ir gasu šildoma. Puikiame stovyje. 
Wentworth prie 37-tos gat. Bargenas. 
$5250. Atsišaukit.

H. J. COLMAN & CO. 
5857 So. State St.

Telef. Wentworth 5702

MOKYKLOS
VALENTINIS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madiaon Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

* Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

0

II' -_

• •

Kadziewski prieš Svviatek byla No 
B 76652 Circ. teisme pas teisėją Wil- 
son. I

Stanislovaitis prieš Ūselį byla No 
B 38697 Circ. teisme pas teisėją Win- 
des. t/ z*

VVayda prretTjodakis,—byla 371938, 
Superiot* teisme pas teisėją Hugo 
Pam. ,

Vaiczas prieš Kozaitis byla 329335 
Superior teisme pas teisėją Hugo 
Pam.

Jasikienės prieš Jasikas byla No 
S2183 Circuit teisme pas teisėją Th. 
J. Lynch.

Vaichauskas prieš Fischerį byla 
370185 Superior teisme pas teisėją 
Shurtlaff. J

Kipšas su Kipšiene, byla B 76168, 
pas teisėją Rush gavo divorsą.

Kiaušas su Kiaušiene, byla B 91233, 
teisėjas Ira Ryner išdavė attachment 
o’Alerį. t

Skandis prieš Egan, byla No 882897 
Municp. teisme, pas teisėją Eber- 
hardt.

Ežerski prieš Miestą, byla 983024, 
Munic. teisme, pas teisėją Trude.

Shv^lnis pneš Kulikauskį, byla 
869448, Municip. teisme, pas teisėją 
A. Heap, atidėta iki kovo 27 d.

A. L. T. Sandaros 75-tos kuopos 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo 7 d., punkt. 8 vai. 
vakare, 731 W. 18th St. Draugai-ės 
malonėkite visi atsilankyti,’nes turi
me keletą svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi malonėkite ir naujų narių at
sivesti. -y Valdyba.

Roseland. — L. S. M. Ratelio susi
rinkimas bus šiandie, 7:30 ▼. v., C. 
Strumilo svetainėj. Visi nariai ir no
rintys prisirašyti kviečiami atsilanky
ti. — Valdyba.

Jaunų Lietuvių Socialistų Lygea 
Draugiškas vakarėlis įvyks subatoj, 
kovo 10 d., 1923, Mildos Svetainėje 
(mažojoj) 3142 S. Halsted St. Apart 
šokių yra prirengta įvairių pasilink
sminimu. Bus irgi trumpas progra
mas. Tikietus galima gauti nuo na
rių ir Naujienų ofise; kaina 50c. Ale 
tik neužmirškit ateit! Komitetas.

Apšvietos Jaunų Mergaičių Choras 
laikys repeticijas utaminkais nuo 7:30 
iki 10 vai. nedėldieniais 12 iki 2 vai. 
dienos. Visos choristės laiku malo- 
nėkne ateiti į Fellowship House, 831 
W. 33 PI. Rašt. Sophia Stankaitė.

REIKIA PATYRUSIŲ 
operatorkų 
prie moterų dresių.

i Nuolat darbas.
Gera mokestis.
Tik patyrusios tegul 
atsišaukia.
FRANCINE FROCK CO. 

206 W. Adams St.
t

Reikia 6 moterų
Skirstymui atkarpų, regsų 

^Nuolat darbas.
Didele alga.
Atsišaukite tuojau

WEST SIDE METAL 
REFINTNG CO.

2917 So. La Šalie St
vienas blokas į rytus nuo 

Wentworth Avė. kary

REIKIA MOTERŲk DARBAS 
dirbtuvėje. 30c. į valandų. 
.VRNOLD BROS PICKLE 

PRESERVE GO.i 
2318 Claibom Avė.

Chicago, III.

and

REIKIA janitoriaus, yra 
ri kambariai dėl gyvenimo.

Kreipkitės
W. FRUKELSTEIN

1254 So. Troy St.

ge- PARDAVIMUI čeveryjtų tai
symo mašinos, visos naujos, 
parduosiu labai pigiai. Kam rei
kalingos kreipkitės.po 6 vai. vak. 
3211 S. Union Avė. 2 fl., front,

REIKALINGAS apysenis žmo 
gus prie namų darbo; darbas 
ant visados; valgis ir kambarys 
$25 ir augščiau. Turi būti blai
vus vyras. 1606 So. Halsted St.

REIKIA VYRŲ\
Darbas dirbtuvėje. Ir nuolat. 

ARNOLD BROS.
PICKIJE AND PRESERVE CO.

x 2318 Clairboro Avė.
\ Chicago, III.

’ REIKIA vyrų prie mašinų 
gręžimo, tekinimo ir prie kalvių.

AMERICAN SPIRAL PIPE 
W0RKS

14 St. and 48 Avė.

REIKIA vyrų prie darbo į gal- 
vanazing dirbtuvę. Darbas dle- 

■ nomis ir naktimis, 45c. į vatan- 
j dų. Jošlyn Mfg. U&., 37 St. &
Morgan St. ,

BULVĖS turi būt parduotos į 
trumpą laiką. Bulvės yra Wis. 
No. 1. Ateikite*ir apžiūrėkite 
jas. Kaina $1.15 už 100 svarų 
su pristatymu. 4456 S.Honore st.

PARSIDUODA bučemė ir gro 
sėmė f visokių tautų apgyventa 
vieta. Greitu laiku turi būt 
parduota. Atsišaukit į Naujie
nų ofisų No. 216. I

Mes esame priversti paauko
ti 360 akrų su viršum geros 
žemes, kuri randasi tarp tirš
tai apgyventų miestelių Michi
gan valstijoje, ne kelmynės ir 
ne pelkės. Tikroji vertė šios že
mės yra $7000.00. Greitai par
duodami, mes parduosim iri 
$3600 00 visą, ar išdalinsimi ir 
pardavinėsim dalimis ant iš
mokėjimo. •>

, THOS VODATEK
^3058 So. Trumbull Avė.

FARMOS! FARMOS!
Gerbiamieji Lietuviai norinti apsi

gyventi ant gerų žemių ir tarpe savo 
tautos žmonių kur jau yra suvir? 
400 lietuvių apsipirkę farmas. čte 
apsigyvenę’ jausitės kaip Lietuvoj.

Aš, kaipo seniausias ūkininkas šio? 
apielinkės, žinau šį kraštą gerai. To 
dėl galiu suteikti • geriausių patarimu 
kas link farmų pirkimo. Daug lietu 
vių pirko farmas per mane. Jau £ 
metai kaip patarnauju lietuviam? 
farmų pirkime. Todėl ir Šįmet surin 
kau 63 farmas dėl pardavimo. Dau 
gelis farmų parsiduoda su gyvuliais 
padargais ir apsėtais laukais, farmo? 
parsiduoda ttant lengvų išmokėjimij.

šįmet faunos yra didelei nupigę 
Todėl nesiduokit miestų agentam?, 
save apsigauti. Bet kreipkitės prie 
manės, o aš suteiksiu draugišką pa 
tarnavimą. Reikalaukit farmų surašo

JOHN A. ŽEMAITIS, 
R. 1, Box 17, Fountain, Mich

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

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

Specialė taksa bus suteikta jums 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

190 N. State St., Kampas Lake St., 
r 4 lubos, Chicago. #

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

HOFFMANO MOKYKLĄ.
Įsteigta 1910.

BRIGHTON PARK \ 
Pardavimui pirmos klesos 

barbemė ir poolruimis.
2920 W- 43rd St.

r'Mm1’i"»hr  ............ *

PARDAVIMUI arba mainy
mui bučemė ir grosemė, biznis 
išdirbtas per daugelį metų.

Atsišaukite.
10839 Michigan Avė.

PARSIDUODA garadžius su namu 
ar be namo. Garadžius 40 mašinų 
vietos. Nupirksit už prieinamą kai
ną nes turiu išvažiuoti į farmas.

PAJACE GARADGE 
724 W. 19th St.

---  1 . '»W»
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A mūrinisPARSIDU 
mas su hard^are Storu.

6825 Sb. WčStem Avė.

na-

Išmokina angliškai į labai 
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos 
(skaitlivimo) spelinimo, skaity
mo, kompozicijos, geografijos, 
istorijos ir viešo kalbėjimo.

Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijon į dvyligą mėne
sių.

Pereituose dvyliką metuose 
langeliui lietuvių moksleivių pa- 
jelbėjom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra 
zadovais šarvo apielinkėse. Ateik 
Tas mus,'o mes išvesim tamstų 
š tamsos į šviesą.

Mokintojai visai draugiški. 
Už mokslų mokestis prieinama. 
Kalbėk bHe su kuom, vyni ar 
noteria inteligentiškai, o gausį 
<erą rekomendavimų Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
jos*

;1537 North Robey St,
(Arti Milwaukee Avė.)


