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Mūšiai su lenkais aptylo
Giriasi suėmę 1,000 šauliu
Lenkai nori legalizuot savo grobį

Lenkams nepasisekė įsibriauti 
į įdėtuvą. Neteko kelių ofi- 
cierių.

Kreipiasi pas talkininkų, kad 
tieji pripažintų jai jos grobį.

išvaryti
ir o

30 angliakasių nuteista kalėjiman 
Lenkija reikalauja pripa 

žinti rytinį jos rubežiy

VARŠAVA, vas. 23. — Len
kijos valdžia vakar paprašė 
talkininkų pripažinti be jokių 
atidėliojimų Lenkijos rytinį 
rubožių (Lenkijos-Rusijos ir 
Lenkijos-Lietuvos). Ji skaito, 
kad talkininkų nuosprendis, 
atiduodantis Klaipėdą Lietuvai, • - • « • a • * f

WASHINGTON, vasario 21. 
(Elta).')—■ Praėjisieji keliuose 
punktuose neitralę zoną Varė
nos rajone lenkai išvaryti. Pa
imta nelaisvėn keletą 
oficierių. Kitur ramu.

Rusijai, priešintis .nZunuu. Rusai siūlo tarpininkavimu 
tautu sąjungos nustatyto rube- 
žiaus. Lietuviy-Lenky ginče

A----

Karas gręsiąs Europai 3. Sovietų Rusija. — Ji ma
žai kalba ir jos nusistatymo

Listuviy-LenkŲ močiai 
apsistojo

Lietuvių paimtas belaisvėn an
glų generolas sugrįžo VarŠavon

VARŠAVA, vasario 23. — 
Iš Vilniaus pranešama, kad 
ramumas viešpatauja toj daly 
neu t rali nės Lie t uvos-Lenki j os 
zonos, kuri tautų sąjungos ta
rybos tapo atiduota Lenkijai.

Anglijos militarinės misijos 
narys gen. Carton de Wiart iš 
Kauno sugrįžo į Varšavą. Du 
lenkų oficieriai, kurie jį lydėjo 
į neutralinę zoną ir kurie tapo 
areštuoti kartu su juo, tebė
ra Kaune ir jų nepaliuosuoja- 
ma.

Lenkai giriasi suėmę tuks 
tantį Lietuvos šauliu

Sakosi naudoję tik policiją už 
ėmimui neutralinės zonos.

VARŠAVA, vas. 22.— Visa] 
dalis Lenkijai pripažintos ne-i 
u tralinės zonos jau yra lenkų] 
rankose. Užėmimą atliko tik 
lenkų policija ir žandarmerija., 
Tik retuose atsitikimuose len-] 
kų pasienio sargyba parėmė,

pusėje 14 užmušta ir 167 su-’ 
žeisti, daugiausia lengvai. Tai i 
daugiausia sargyba ir žandai 
rai, kurie sudaro priekinę lini
ją. Toliau nuo linijos yra Len
kijos armijos pulkai, kurie su 

lietuviai nesusidūrė. Žandarai 
paėmė nelaisvėn apie tūkstantį1 
IJetuvos savanorių šaulių. Už
pakaly yni lenkų artilerija, ku-1 
ri apsaugo sargybos veikimą, 
daugiausia ats inėdama į lie-

EAST ST. LOUIS, III., vas. 
23.— Saliunininkas Mike Mun- 
gie nušovė du plėšikus, kurie 
bandė apiplėšti jo saliuną. Jis 
pats irgi tapo pašautas, bet pa
sveiko '

Oficialė žinia .patvirtina Rusi
jos pasiūlymą. Dalinimas zo
nos priešingas Rygos sutar
čiai, sako čičerinks.

WASII1INGTON, vasario 21 
(LJB). — Rusų užsienių reiktu 
lų Komisaras čičerinas yra pa
siuntęs Lietuvai ir Lenkijai no
tą, kurioje jis pabrėžia, kad 
ncitralinės zonos dalinimas be 
Lietuvos sutikimo yra priešin
gas Rygos traktatui ir gręsia 
taikai, čičerinas siūlo tarpi
ninkavimą.

30 angliakasiy nuteista 
kalėjimai!

Bandė atkalbėti streiklaužius 
ir susirėmime užmušė šeriią.

WFLLSBURG, W. Va., vas. 
23. — 30 angliakasių, kuriuos 
apkaltina konspiracijoje su
kelti streiko riaušes Cliftouvil- 
le, laike kurių* šerifas ir 6 
angliakasiai liko užmušti, prisi
pažino dalyvavę angliakasių 
minioj ir tapo nuteisti šiandie 
kiekvienas trims metams kalė
jimo.

(Tuoj po tų “riaušių” gauto
mis žiniomis, būrys angliaka
sių atėjo prie kasyklos kur dir
bo streiklaužiai, kad juos pa
kalbinus mesti darbą. Bet šeri
fas ir privatiniai kompanijos 
mušeikos, kuriais pats šerifas 
vadovavo, pradėjo be jokio įs
pėjimo į angliakasius šaudyti 
ir 6 jų nušovė. Pats/šerifas 
irgi liko užmuštas, bet buvo 
spėjama, kad jį nušovė patys 
mušeikos, ar netyčiomis, 
tyčiomis, kad paskui 
butų apkaltinti
nes niekas negirdėjo 
angliakasių pusės ir 
pas juos ginklų).

ar 
galima 

angliakasius, 
šūvių iš 
nematė

ORAS.

sniego;šiandie gal bus 
biskį šilčiau.

Saulė teka 6:34 v., 
5:33 v. mflnuo leidžiasi 1:07 v. 
nakties. /

leidžiasi

Vokietijoje g 
o Rusijoj 
joj 
ūpas.

Ii kilti revoliucija, 
^Lietuvoj ir Lenki- 

viešpatąuja karingas

BERiLINiAS, vasario 23 d. 
(Bušo George iWitte). — Po
litiniai ir kariniai dabotojai 
Berline numato, kad dabar 
Europoje nemačioms dedasi 
svarbių įvykių ir kad lik ma
žai ko trūksta, kad suktinis di
delį karą.

Vokiečiai ir nevok iečiai po
litikai mano, kad okupavimas 
Ruhr, Klaipėdos sukilimas ir 
dabartiniai Lietuvos-Lenkijos 
rulbežių ginčai yra tik pradžia 
gailinčio iškilti ten didelio karo. 
Pasak tų ekspertų surinktų ži
nių, tikrasis pavojus pasirodys 
už kelių savaičių ir labiausia 
apsireikš šiose vietose:

1. Vokietija. — Tikimąsi vi
durinių sumišimų delei bran-1 
gurno pragyvenimo ir delei val
džios toleravimo nacionalisti
nių ir anti-republikoninių judė
jimų. Monarcliistų demonstra
cijos netik Bavarijoje ar Rytų 
Prūsijoje, bet pačiame Berline, 
po federalinės valdžios akimis, 
taip užrustino darbininkus, kad 
jie gali bile valandą pradėti 
sukilimą, kukis, buvo 1919 ar 
1921 m. Dhrbiniinkai vis la
biau įsitikina, kad Cuno valdžia 
yra reakcinė ir kad ji nori iš
sivaduoti nuo mokėjimo kont
ribucijos tiktai kaina darbinin-

matai važinėjasi po Europą ir 
užginčija patikrintoms žinioms 
apiiė Rusijos armijų koncentra
vimą tpalei jos vakarinį ru'be- 
žių, nors patikrintos žinios 
sako, kad kavalerija, infanteri- 
ja, tankai ir aeroplanai yra 
gabenami iš Maskvos į vakarų 
parubežį. Savo diplomatiniuo
se susižinojimuose su Lenkija, 
Rusija davė suprasti, kad Len
kija geriau nebandytų ką-nors 
veikti prieš Vokietiją ir Pabal- 
tijos šalis, kada visų doihė yra 
atkreipta į Ruhr ir rytus. Ant 
kiek Turkija yra paliečiama, 
nemanoma, kad Rusija duotų 
ginkluotą pagelbą Turkijai, jei 
iškiltų karas, nes Rusija skai
to, kad Turkija ją prigavo 
Lausannos konferencijoje. •

Nors ir užginčijama buvimui 
Rusijos-Vo'kietijos sąjungos 
sutarties, tečiaus tūkstančiai 
Vokietijos oficierių išvažiavo 
į Rusiją, kad įstojus į Rusijos 
raudonąją armiją. Tie gi, kurie 
išvažiavo dirbti į Kruppo dirb
tuves Rusijoj irgi nedirbą 
“siuvamas mašinas ar arklus”, 
kaip kad norima įtikinti pasau
lį, bet ginklus ir amuniciją.

Siuvėjy streikas užsibaigė
CHICAGO. — Užvakar pra

sidėjęs kelių tūkstančių moterų 
rūbų siuvėjų streikas už pa
naikinimą darbo nuo štulkių, 
jau užsibaigė. Streikas tęsėsi 
tik tris valandas. Darbas nuo 
štukių pasiliks atsižvelgiant į

Anglija reikalauja Lietuvos] 
apsiprašymo

Tai dėl suėmimo Anglijos ge
nerolo. Bara Lietuvos atsto
vą.

reikala- 
arestayi-

LONDONAS, vas. 22. - 
Londonas dar negavo Lietuvos 
atsakymo į Anglijos 
varną atsiprašyti už 
mą Kaime gen. Carton de
Wiart, viršininko Anglijos ka
rines misijos Lenkijoj ir Lie- 
tuvoj.

Faktai apie areštą yra ne
aiškus. Kiek žinoma, gen. de 
Wiart išvažiavo iš Varšavbs 
su nickuriais lenkų oicieriais 
ir už dviejų dienų pasirodo 
Kaune, areštuotas tos šalies: 
kareivių, kuriai jis yra akre
dituotas. Sakoma, kad jis ta
po paliuosuotas, bet negauta 
jokios žinios nuo jo paties ir 
mainoma, kad jis grįsta Var
šuvon, iš kur jis pasiųs rapor- 
tę.

Anglijos valdžia aštriai pa
barė Lietuvos atstovą Londo
ne, nors jis sakėsi nieko neži
nąs apie tą atsitikimą.

(Gen. de Wiart tapo areš
tuotas kartu su kitais lenkais 
oficieriais neutrali nėję zonoje 
ir tapo nugabentas į Kauną, 
kur tapo paliuosuotas Angli
jos konsului patikrinus jo 
menį. Lenkai gi dar tebėra 
laisvėje. Gen. de Wiart jau 
grįžo į Varšavą).

as- 
be- 
su-

Lietuvos Seimas sveikina 
Klaipėdiečius

i ■■

Džiaugiasi jy sutikimu 
dėtis prie Lietuvos

Dar sykį patvirtina Socialde
mokratų įneštąją ir Steig. 
Seimo priimtąją rezoliuciją, 
prižadančią Klaipėdos kraš
tui autonomiją.

KAUNAS (Koresp.) 
tuvos Seimas priėmė

klausiniu:

— Lie
soka iną 
krašto

išklau-‘^Lietuvos Seimas 
sęs Ministerių Pirmininko ir 
Užsienių Reikalų M misterio 
pranešimą dėl Vyriausiojo 
Mažosios Lietuvos Gelbėjimo 
Komiteto Skyrių ir krašto 
politinių bei ekonominių or
ganizacijų atstovų Visuotino 

. Seimo, įvykusio Šilutėje 1923 
m. sausio 19 d., nutarimo 
prisijungti prie Lietuvoj Re
spublikos autonomines šalies 
teisėmis afrt susi pažu 
Vyriausiojo MažosicJI 
vos Gelbėjimo Komiteto 
rių ir krašto politinių 
ekonom inių organizacJ j ų 
stovų visuotino Seimo dekla- 
naciija, sveikina Mažosios 
Lietuvos gyventojus, pareiš
kusius visam pasauliui savo 
stiprią valią amžinai susi
jungti su Lietuvos Respubli
ka, ir iš savo pusės dar kar
tą iškilmingai tvirtina Lietu
vos Respublikos Steigiamojo 
Seimo 1921 m. lapkričio 11 
d. pareikštąjį j 
dėl jos santykių su Mažaja 
Lietuva. Lietuvos Seimas 
reikalauja, kad Respublikos 
Vyriausybė kreiptų dideliau- 
sios domės į Mažosios Lietu
vos įvykius ir dėtų visų sa
vo pastangų, kad pagelbėjus 
Mažosios Lietuvos gyvento
jams k negreičiausia i įvykin
ti jų ir Lietuvos Respublikos 
tvirtą nusistatymą susijung
ti į vieną nepriklausomą val
stybę — Lietuvos Respubli
ka” v

u-
na- 
bci 
at-

Klaipėdoje iškelta Lietuvos 
vėliava-

Klaipėda perduota Lietuvai va
sario 17 d. Smetona—komi
saras prie Klaipėdos valdžios.

WASIIINGTONAS, vasario 
21 (LIB). — Klaipėdos suvere
nitetą alijantai perdavė Lietu
vai vasario mėnesio 17 d. Tuo
jau Klaipėdoje buvo oficialiniai 
iškęlta Lietuvos vėliava. Statu
tui ir konvencijai, surištiems 
su perėmimo aktu pasirašyti 
kviečiami Paryžiun Lietuvos ir 
Klaipėdos atstovai. Alijantų 
Klaipėdoje daugiau nebeliko. 
Buvusis Lietuvos nepaprastas 
pasiuntinys prie Alijantų Klai
pėdoje p. A. Smetona, dabar 
Lietuvos Valdžios

ie vietas kaipo Komisaras 
tinės Klaipėdos vyriausybei

Turkai paruošę atsakymą
,----------------h—

Gal pirmadieny paduos atsaky 
mą talkininkams.

KONSTlAyrĮNOPOiLIS, vas.
23. — .Turkijos atsakymas į 
talkininkų taikos sąlygas, pa
duotas Lausanhos konfcrenci-• . • . v.joje, jau. tapo paruostas mrnis- 
terių tarybos jį> ilgų ginčių ir 
svarstymų. Manoma, kad ryto 
atsakymas bus’ paduotas sei
mui, km‘is tuojaus jį svarstys,

1 j taip kad atsakymas galės būtinusistatymą . . į< . \ pasiųstas talkininkams pirma-

Koks bus Turkijos atsaky
mas dar nenumatoma, bet dau
gelis Turkijos seimo narių tai
kos sąlygoms priešinasi. Minios 
nuolatos laiko apgulę*" seimo 
rūmus ir visi mano, kad pir
madienis nuspręs taiką ar ka
rą.

Gal 16 žuvo gaisre
žuvo ir 3 prapuolė Kansas 

City gaisre.
KANSAS City, Kas., vas. 23.

2. Lenkija ir Lietuva. 4 
Kivirčiai dėl Vilniaus nuolatos 
aštrėja. Lietuvių sukilimas 
Klaipėdoje, kad privertus am
basadorių tarybą atiduoti Klai
pėdą Lietuvai ir tuo duoti jai 
priėjimą prie juros, sujudino 
Lenkiją, kuri prisilxijo, kad 
Lietuvai ten pasisekus, ji to
kiu pat būdu gali bandyti atsi
imti ir Vilnių. Teisingumą to 
spėjimo patvirtino paskutinių 
dienų įvykiai, bet Lenkija su 
savo didele armija yra pasiry
žusi neprileisti Lietuvos laimė
jimo. Nors jau įvyko susirė
mimų, bet jie nėra svarbias ir 
tikrasis) karas gali iškilti 
tada,; jei įsimaišys Rusija,

viino pramonėj. Bet darbinin
kai gavo tnaujų koncesijų, ku
rie kiek pagerins darbininkų 
būvį.

PINIGŲ KURSAS

tik

Vakar vasario 23 d., užsienio pi
nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini-

. $4.72 

.....

. $5.35 
$19.55 

. $2.71 

.. $6.10 
$4.88 

$10.00 
....  Uc 
$18.58 
$39.71 
$18.80 
$26.55 
.... Hc

tais šitaip:
Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų ......
Belgijos 100 frankų .....
Danijos 100 markių ....
Finų 100 markių ....
Franci jos 100 frankų....
Italijos 100 lirų ...........
Lietuvos lOP'Lit-ų-............
Lenkų 100 markių ....
Norvegijos 100 kronų .... 
Olandų 100 guldenų ......
ŠVeicarų 100 markių .... 
Švedijos 100 kronų ........
Vokietijos 100 markių ...

re stovis Bochume
Franii&ai pastatė Ruhr distrik- 

 

te są^us muitų rinkėjus.

BERLI1NAS, vasario 23. — 
Karo stovis tapo paskelbtas 
Bochume, Ruhr distrikte, delei 
pereitą ketvirtadienį buvusių 
sumišimų, laike kurių francu- 
zų kareiviai šovė į minią ir 
vieną vokietį nušovė, o du sun
kiai 
mis, 
10, 
mų.

Prancūzai nutarė pašalinti 
visame Rurr distrikte vokie
čius. muitinių valdininkus ir 
jų vieton pastatyti franeuzus.

sužeidė. Esamomis žinio- 
francuzai šovė be reika- 

vien užpykinti pasityčioji-

randama, gaisre, kuris pereitą 
naktį sunaikino dviejų augštų 
medinį namą. 13 lavonų jau 
atkasta iš po griuvėsių, jų tari- 
pe 6 suaugusių žmonių lavoj 
nai, o 7 — vaikų. *

Apačioj buvo didelis H. and 
H. gar&žius, kuriame šudegū 
15 automobilių. Iš garažiaus 
n manoma, gaisraš ir prasidėjo. 
Ant antro augišto miegojo nuo 
30 ir 40 žmonių. Namas degė 
kaip balana ir greitai atkirto 
gyvenančiųjų name gelbėjamos 
kėlius, o už 30 minučių po at
vykimo ugniagesių nugriuvo 
stogas, palaidodamas visus, 
kurie nespėjo išbėgti ar iššok
ti per langą. Visi, kurie išsi
gelbėjo, iššoko per langus ir 
tik 2 žmonės išsigelbėjo nusi- 
risdami laiptais. Dabar kasi
nėjama griuvėsius, nes mano
ma, kad ir 3 prapuolusieji yra 
žuvę ir kad jų lavonai vįs dar 
tebėra po griuvėsiai.

-------- y---

Lenkija pasiduoda tautu 
sąjungai

Sakosi klausysianti sąjungos 
nuosprendžių Vilniaus klau
sime.
PARYŽIUS, vas. 23.— Len

kija šiandie pranešė tautų są
jungai, kad ji pildysianti visus 
tautų sąjungos nuosprendžius, 
kokiuos ji padarys apie Vil
niaus neutralinę zoną. Tos zo
nos okupacija ir privedė prie 
mūšių tarp lietuvių ir lenkų.

Čia manoma, kad IJetuva 
pastatys didesnius k^toriali- 
nius reikalavimus Klaipėdos 
krašte, jei tautų sąjunga atmes 
Lietuvos reikalavimus Vilniaus 
apygardoje.

Kanuolės nutylu Vilniaus 
fronte

Mūšiai su lenkais apsistojo.
LONDONAS, ves. 23. — Iš 

Varšuvos oficialiniai praneša
ma, kad mūšiai, daugiausia 
šaudymasis iš kanuolių, apsis
tojo Lietuvos-Lenkijos parube- 
žy-

Lenkijos karinė policija pa- 
traliuoja Vilnimis neutralinėje 
zonoje.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Mažosios Lietuvos seimo 
pareiškimas

Mažosios Lietuvos Gelbėji
mo Komiteto Skyrių Seimas 
Šilutėj sausio mėn. Is dieną 
vienbalsiai priėlė sekančių de
klaracijų :

•Mes viso Klaipėdos krašto 
rinkti Vyriausiojo Gelbėjimo 
Komiteto Mažosios Lietuvos 
Skyrių nariai ir krašto ųjoliti- 
nių ir ekonominių organizaci
jų atstovai, šiandien sausio 19 
dienų metų 1923, suvhžiavę 
Šilutėje į visuotinų jį Seimų, 
krašto gyventojų daugumos 

vardu su gilia pagarba lenkia
me savo galvas prieš Mažosios 
Lietuvos ' išnaudotojų savano
rių karžygius, kurie liejo krau-' 
jų ir žuvo už musų krašto val- 
nybę. Taipjau įvertiname be
siorganizuojančių musų krašto 
savanorių kairefivjijų, pasiryžu
sių ir toliau ginti krašto gyven
tojų valių.

Įvertindami ligfšiol padary
tus Vyriausiojo Mažosios Lie
tuvos Gelbėjimo Komiteto 
žingsnius, vaduojant ir naujai 
tvarkant kraštų, reikšdami 
jam giliausios padėkos ir pa
sitikėjimo, viso teisingojo pa
saulio akyvaizdoje išk i l ni ingai 
skelbiame:

1. Vienbalsiai nutariame
prisijungti prie Lietuvos Res
publikos autonominės dalies 
teisėmis, tuomi pasilaikydami 
pilnų savivaldybių šituose rei
kaluose: tiesiogių mokesčių ir 
akeižč^, kultūros ir tikybos,
•teismo, žemės ūkio ir gjęių, 
socialčs apsaugos ir visokių
kitų vidaus reikalų, kaip tai 
atkartotinai yra pareikšta Ma
žosios Lietuvos organizacijų ir 
patvirtinta Lietuvos St. Seimo 
nutarimu iš 1921 metų lapkri
čio 11 dienoj.

2. Vyriausiajam Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo Komitetui 
pavedama daryti visa kas rei- 
kalihga, idant šitas prisijungi
mas kuogreičiausiai įvyktų ir

Pats Per Save

žymė pasirinkimo parodt 
pienų tikrai geru.
Ir nepaprastai geras prida- 
bojimas išdirbime Borden’s 
Selected.
Pastato jį į klesą a 
kur viršija kitus.

Musų atstovas/ pareikalavus, mielai 
ateis pas jus

juridiniai Santarvės 
valstybių butų pripažintas.

3. Mes kreipiamės į Lietu
vos Respublikos valdžios prašy
dami išreikštos musų krašto 
valdos vykdymą visais budais 
paremti, pirmoj eilėj reikiant 
miiltarinės ir finansinės pa
galbos.

4. Vyr. Maž. Liet. Gelbėjimo 
Komitetą ir toliau Įgaliojamo 
būti musų krašto vyriausia at
stovybe.

5. Vyriausiam Maž. Liet- 
Gelbėjimo Komitetui paveda
me trumpinusiame laike suda
ryti Krašto Tarybą iš esamųjų 
šio krašto vyriausių organiza
cijų ir grupių atstovų.

Šitą’ nu tarimą pasirašo visi 
V- L. G. Komitetų pirminin
kai ir šiaip dalyvaujantieji Sei
mo atstovai.

Šilute, 192v m. sausio 19 d.
Vyr. Maž- Liet. Gelbėjimo 

Komitetas: <
Pirmininkas Martynas Jan

kus, Vilius šaulinskis. Nariai: 
Jonas Vanagaitis, Jurgis Kru- 
melaitis, Jurgis Lobartas.

Miestų, ba'Žnytkiemių ir jų 
apylinkių Skyrių nariai-atsto- 
vai iš Klaipėdos krašto:

Šilutės Skyrius: Albertas Jo- 
nukaitis, Katre Veižytę, Jur
gis Rupkalvis, Jonas Taleikis, 
Vilius Bajoras, Jonas Aušra, 
Jurgis Kuraitis.

Pagėgių Skyrius:
Kašperai'tis, Jonas Koairad, Jur
gis Jankus, Kris tūps Ringis 2, 
Augustas Miškai lis.

Katyčių Skyrius: Ermonas 
Brožaitis, Jurgis Margis.

Lauksargių Skyrius: Jurgis 
Loi’atis, Jonas Skeris.

Plaškių Skyrius: Marlihs 
Gailus, Jurgis Bosniais, Kriš- 
taps Kalniškis, Jurgis Augus- 
taitis.

Rūkų Skyrius: Mikelis Daus- 
kartas, Mikas Deivi t s.

Ralkiškių Skyrius: Bernarda 
Adelberger, Martynas Šautis 
Mikelis Šimkus.

Priekulės ir Lankupų "Sky
riai: Jurgis Naujoks, Martinas

ir kitų BROLIAI AMERIKIEČIAI! II

Evald

BORDĖNS
ll I iš Bordeno / Fdfm H’odudsCo.ofIllinois.
v l vežimo / frctnklin 3110

Jums yra žinoma, kad Klai
pėda jau yra sukilėlių, klaipė
diečių Lietuvių rankose. Šau
kimas Klaipėdiečiams Valio! 
butų menkas jausmo pareiš
kimas, jeigu mes neduotume 
tinkamesnes 
Visa Lietuva 
pėdiečius kovoje už jų ir mu
sų* krašto liuosybę. Musų did
žiausias priešas lenkas siunta 
iš piktumo, kad jam nesiseka 
Lietuvius sutrukdyti tverti mu
sų Valstybę. Prisijungus Klai
pėdai prie Lietuvos mes turi
me puikų pajhrį, su puikiau
siu miestu ir uostu. Kas Ru
sijai yra Petrogradas, tai Lie
tuvai yra Klaipėda. Tai yra lan
gas Lietuvos Valstybės Įiro ku
rį mes galime pažiūrėti į vi
są pasaulį. Dar Klaipėdos 
kiliulių kraujas pralietas 
Klaipėdos kraštą nespėjo 
džiūti nuo Klaipėdos gatvių, o 
jau barMringų lenkų kreice
ris “Prisuoki” atplaukė pasi
žiūrėti į tą musų langą. Mūsų 
tautiečiai, Klaipėdos didvyriai 
kumštėmis grūmojo lenkų ka
riškiams išsikėlusioms į krail- 
tą ir privertė juos vėl sįlgrįš- 
li prie savo “Pilsucki|fy’,^Ži
noma, jie srtgryžo, o nes tirr- 
•)Ut buvo jiems įsakyta sąjur^ 
d ninku, taigi jie ir vėl išsine- - 
Juo ten, iš kur buvo atvykę.

Broliai Amerikiečiai, ar duo
imo mes, kad musų broliai 

iCilaipėd iečiai tuščiomis kumš- 
Čiomis turėtų atremti geležinę 
lenkų kumščių? Prieš geležinę 
lenkų kumščių statykime mes 
avo plieno kumščių. Lai mu
lų “BUDRYS” budriai da
los Lietuvos Valstybės langą, 

ne-
uo- 
lai- 
lai

ieins pagalbos, 
įgudo remti Klai-

su- 
už 

nu-

;ad “Pįlsuckis” daugiau 
(a)lčtų neprašytas į musų 
stą įsikraustyli. “Budrys” 
nėjo Lietuvai Klaipėdą,
‘Budrys” ją ir saugoja. Lun
iai pažįsta getai “Budrį”, nes 
Jidkus apie jį jiems giedojo: 
Budrys turėjo^ tris sūnūs bud

rius, kaip pats Pęrkunas.” 
1 lenkai bijo to vardo labiau 
■:egu paties Perkūno.

Saulės šviesos Komitetas iš Apuokų Ordeno daro ką^p tik pagal savo 
vardą — siunčia spindulius šviesos ir draugiškumą ten, kur tamsa užklups 
musų gyvenanti brolį, Apuoką.

Kožnas lizdas turi savo Saules šviesos Komitetą ir štai kaip tatai darosi:
Brolijoj renkasi į mitingą savo lizdo. Vienas brolis pasistoja ir sako: 

vieną musų brolį esantį čia dabar, kurio vardą aš neminėsiu, yra prislėgusi 
tamsa. Liga įsikraustė į jo namus, suvartojo visus jo pinigus ir atėmė jam 
irąsą. Naktis darosi šalta ir nejauki jam ir jo mylimiesiems. Tegul Saulės 
šviesos Komitetas painia ir suramina jį. Aš rašau jo vardą ant šitos popieros 
ir įdedu Saulės Šviesos skrynuten, kad palengvinus brolius.

Tada Saules šviesos Komitetas skubina pagelbą greitai ir tykioj. Vardai 
niekuomet nėra minėjami. Tačiaus visų veidai nušvinta, sulinkę liemenįs iš
sitaiso, atsiranda drąsa, link kur matėsi tik nubudimas, prasideda dainos ir 
džiaugsmas.

*
Saulės šviesos Komitetas tveria

®RDERGF©WLS
Draugingiausia Organizacija pasaulyje

Virš 600.000 Apuokų visame pasaulyje susirinkę į daugiau kaip 2500 
lizdų, idant pasigelbėjus palįs sau ir kits kitam, su Šaulės šviesoj teisingu
mo ir nuoširdžiu draugiškumui

Tie lizdai suteikia sergantiems ir sužeistiems pašalpą ir gydytojaus 
patarnavimą, gelbsti gauti darbas savo speciališkume ir moka posmertinę 
$250 be jokia antdėlio savo nariams. v

Didinusia plačio pasaulio Apuoką Ordenos rūpinasi našlaičiais ir naš
laitėmis, suteikia pensiją ir ligonbutį ir didžiausį tautinį parką ats'gaivini- 
mui. Visokia pašalpa yra duodama lygiai visiems lizdams — visi yra lygus.

Specialis Įstojimo Mokestis tik $10.00
(Del čarteriotos Narystės tiktai)

Kuršus, Mikas Šimkus, Jokubs 
Labrencas-

Vanagų Skyrius: Martyn Pe- 
tereit.

Rusnės Skyrius: Mikelis Gai
lus, Martynas Jurkait, Anstis 
Lckšas.

Kintų Skyrius: Adam Meš
kis, Ana Drcžytė, Jurgis Kraulė- 
dis.

Vyžių Skyrius: Mikelis Gru- 
žins, Jojiann Labeit, Jons Ri- 
ki'lus, Jons Pakirnus.

Dovilų Skyrius: Jokūbas Bo- 
bis, Mikas Janeikis, Jurgis Me- 
laus, Davils, Jurgis Keluris, 
Martinas Reisgys, M. Šakinis.

Plikių Skyrius: Mikelis Dau- 
galys iš Dtidž- Jagšų.

KreĮin galės Skyrius: Mar
ijus I^abrenz.

Klaipėdos miesto skyrius: 
Jokūbas PeturaiKs, Jonas Vy
tis, Jurgis Geležini^ Ansas Šel
vis.
Smeltės Skyrių/Mikelis Bertu- 
laitis, Kristuipr Kikutis, Mikelis 
Laukžims.

Bomelsvitės Skyrius: Jurgis 
Vesols, Endrutis Podš.

Kairinės Skyrius: ^Amsas Jo- 
neleit, Jons Vyte, Jurgis Glaže.

Smalininkų Skyrius: Ert- 
man šu'ks, Heinrich Guenter.

Saugų Skyrius: Jons Užpur- 
vis, Mikelis Krcčkus, Adolfs 
Pusbačius, Jons iLiliškis.

Ekonominių ir ipoJilinių Klai
pėdos krašto organizacijų at
stovai': Martynas Kcišys, Jokū
bas Etiklonus, Dr. Gaigalaitis.

šįlutės “Dainofsi” atstovas
R. S to ros tas-

Seredos vakare, Vasario 28 d. 
8:30 vai. vakare 

LIBERTY SALĖJE, 
1401 So. 49 Avė., 

Cicero, III.
Stanislovas Zbiško 

Europietis čaąipionas, 232 sv. 
su % .

. E. Drugul 
čampionas iš Montegory

Dr. Carl Sarpalius 
Lietuvis čampionas 

su 
Teed Sailor

Veteranas Čampionas
Kid Martin 

su
Prince, Veteranas Indijos.
Dr. Carl Joseph Sarpalius 

Užprašo moterįs
Tikietai: 75c., $1.10, $1.65 ir $2.20

Mokestis yra 75c. per mensj. Nėra daugiau.
Visa suvartojama tik narių pašalpai.

Draugai kviečia draugus — ateikit, stokit su mumis į besiplėtojančit 
šviesybę ir draugiškumo, dėl kožnos gyvasties ir dėl gyvasties patsai savo. 
Mums vistiek ar jus esate turtingas ar bėdnas, g’arsus ar nežinomas, ar koks 
jūsų tikėjimas yra. ar koki jūsų politiški įsitikinimai, bi tik esi baltas ir ga
lintis duoti r priimti draugiškumo pašalpą, nebusi atmestas.

• Pasiųsk šitą Kuponą
ORDER OF ()WLS

Elmer J. Geis, 3221 S. Morgan St., Chicago, III.
Aš norėčiau sužinoti daugiau apie Apuokii Ordeną be jokios prievolės 
man prisirašyti.'

Vardas .......................................... ............ -■..........................................•.......
Adresas ......... .............................................

Geriausias laikas mane matyti yra

Atsišaukimas dėl Klaipė- 
"^mukilimo

[Žemiau dcdahų\ kaipo do
kumentą, atsišaukiimą^į ame
rikiečius, kurį ką-tik gavome 
iš Kauno. Be vieno kito žino
mų artistų, kone visi kiti po 
atsišaukimu pasirašiusieji yra 
buvusieji, arba laikinai grįžu
sieji Lietuvon, amerikiečiai.]

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

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

Šestad., Sekmad. 
Šventėmis

22c. ir 45c. (ir taksai) 
šeim. rateliai

10c (išskiriant šeštad., 
sekmad. ir šventes.

O Dideli komediniai aktai ir 
O krut. paveikslai.
“Kur gauni pilną pinigą vertę.”

Broliai Amerikiečiai! žaibo 
ų”cdtumu tverkite komitetus 
rinkimui aukų, sudėję nupir
kite Lietuvai kreicerį, pavadin
kite jį “Budriu” ir dar prie
du jam pridėkite dvi ^Lietu
vaites” — tai yra povandenines 
laives, ir surinkę iš savo nar
sių jūreivių tarnavusių Dėdės 
Šamo laivyne įgulas pasiųski
te kuogreičiaus' į Klaipėdą Lic- 
tirvos langų saugotų. Nesnau- 
sfltit-c, veikite kogreičiausiai!

(Pasirašę:)
K. Petrauskas
Kastantas Norkus 
A. Ivaškevičius 
Justinas Kudirka 
A. B. Sodeika

Matas Žujus 
Juozas Glamba 
A. Karšo kas 
Jonas Šileika 
Jurgis Stungis 
A. Vitkauskas 
yriausĮo Komiteto 
Lietinįąms Remti

Klaipė- 
Pirmi-dos 

ninkas;
Julius Kaupas
A. Andrikis
A. Aleksandravičius
A. z Rypkevičia
V. Avižienis
Maslaibsk ai te-Vitkauskienė.

P. S. —- Meldžiame vfoų Ame
rikos lietuvių laikraščių 
šį musų atsišaukimą at
sispausdinti.

K aunas, I. 31.- 23.

EI.

Pillsbury’s
Best Flo-

, /<• ... *. i. n

Daugiau duonų iš kiekvieno maišelio, — štai 
ką jų s gausite jei jus vartosite Pillsbury’s Best 
Miltas. Kodėl? Pillsbury’s Best Miltai yra 
turtingi taip vadinamu golden gluten, tai yra 
svarbiausia dalis kviečių. Gintinas Pillsbu
ry’s užlaiko savyje daugiau vandenio ir pieno 
ir tuo budu jus gaunate daugiau maisto. ’

ų ' .L i f ■ "'' ' p j ./ - r, \ ’

^3
Tas reiškia ekonoamiją. Bet kas dar yra 
'svarbiausia, Pillsbury’s padaro geresnį maistą 
— lengviau virškinantį, skanesnį ir daug mai- 
stingesnį. Juk tai nėra nieko stebėtino, kad 
Pillsbury’s Best Miltai yra labiausiai vartojL 
mi kiekvieno lietuvio šeimynoje?
’ ■ 1

Užsisakykite sau vieną maišelį nuo jūsų gro- 
serninko šiandien. Bandykite juos dugnai,
bisketams, tortui, kavos keksui, bismarkams
— maistui visokių rusių.

/ • ■

PILLSBURY FLOUR
MILLS COMPANY,

MINNEAPOLIS, U. S. A.
I 1 1,1 I' i' ' . t

Pillsbury’s šeimyna
• ’ 't ■ 1 < • '■ . '1 ’t1 '-f

maisto.

Pillsbury’s Best Miltai. Rugi
niai Miltai, (smulkiai sumalti), 

i ■ ■ . .

Pancake Miltai. Sveikatos Brau, 
Kviečių Cereal. Farina.

Ateities Žiedo Vaiky Draugijėlės 

Atsibus Vasario 25 d., 1923 m. 
Ch. Strumilo Svet., 158 E. 107 gatvė

Pradžia 6:30. įžanga 50c.

Scenoje yra statoma operete “čigonai”. Bus solo, kvartetų, cfao-* 
ras ir dauginus gražių gabalėlių. Programą išpildys vaikučiai, p8 
vadovyste K. A. Gaubia.

Atsilankykite visi. Muzika V. Shimkaųs.
Kviečia KOMITETAS'

LIETUVIŲ AMERIKOS POLITIKOS KL.
Ant North West Sides

Nodėlioj, tario4eb. 25 d., 1923
Bažnytinėj Svet., 1644 Wabansia Avė.

3:30 valandą po piet.

Kalbės valstijos atstovas, bepąi tyvis kabdidata.” į 33 wardo Aldermaną 
JOSEPH PETLAK

Taip pat kalbės įžymesni lietuviai kalbėtojai.
Publika kyfeči&na kuoskaitingiausiai atsilankyti.

Įžanga dykai. Kolektų nebus. KOMITETAS.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS. KREIPKITftS 
PAS MUS.

ANT
TAS JUMS BUS 
NAUDOS.

S. L. IKONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

7

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon 
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, far 
<nų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

n. GUGE 1
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Roorn 1111-13

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus u ta minką 
ir ketvergą. Nedėjiomis nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Cana) 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
loj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 vak.

V ėda visokias bylas visuose teis
imose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, I 
perkant arba parduodant Lotus, I 
Namus, Karmas ir Biznius. Skoli- I 
i>fi Pinigus ant pirmo morgičiaus I 

lengvomis ilgomis,
.........i i m...............- ./

r--- ————----------- ---------------
ėl. Randolph 4758

A. A CT ‘Tryc 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St. 
Rcom 1303

Valandos:.9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395
Vi HiiitĮįnaiM.ia... iii/į.. 7

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Roorn 539
Tel.: Central 6390

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambarys M6, Home Bvrk Bldg., 
K am p. Milvvatkee ir Aahland Avės 

Omso vai.: nuo 9 ild S ir pus 
./ 7 iki 9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

▼ai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1|11 Recter Building 

79 West Monroe Street, Chicago. 
‘ *’ Pitone Central 2560 

Rez. 3®03 So. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

■ ■ • I.IT- i

Herman P. Haase
ADVOKATAS

♦109-610 Chamber of Commerce 
1SS W. 1va«hington St., 

Phone Main 1808
, < ’ Chicago, III.l—s-........

/ AbOLPH E. 1 
i - 'STASULANI

ADVOKATAS
Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104

Chamber of Commerce Bldg. 
138 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176—4945

VAKARAIS 
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

J. P. WAITCHES
LAWYF,R Lietam Advokato

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn Su

I Telephone Randolph 5584
) Vakarais: 10736 S. VVabaah Ava.

Tel.: Pullmin 6377.
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PadaryR Einamąją 
Pradžią

Ar žinai, kad visai nėra per anksti pradėti sąskaitą 1923 
m. Kalėdų Taupymo Kliubui?

Ar žinai, kad suvirs du tūkstančiai depozitorių šitame ban
ke pradėjo savo sąskaitas 1922 m. kalėdiniams taupymams prieš 
gruodžio mėnesį 1921 m.?

Apsimoka padaryti einamą pradžią ir, anot žmonių kalbos, 
juo anksčiau pradėsi, juo daugiaiT^utįiipysi.

Ir, dar geriau, daugiau smagumo turėsi gruodyje, 1923 m., 
kuomet musų Kalėdinis Kliubas yra uždaromas ir tavo taupi- 
nių įrašas bus tau paskelbtas.

Musų Kalėdinis Kliubas yra atviras kiekvienam. Jokio na
rinio mokesnio nėra. Visa, kas reikia, tai ateiti ir savo pirmą 
Kliubinį depozitą padaryti.

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Streęt, Chicago, Illinois.

Laiškas iš Rusijos
Maskva, Sausio 17, 1923 

Gerbiamas p. Ksavere Saikus
Chicagoje.

Aš labai dėkinga Jums už 
Jūsų laišku pasiųsta gruodžio 
20 d. 1922 m. Skubinu atsa
kyti, kad mano gimines, gy
venantys Chicagoje, yra gimi
mu lietuviai iš darbininkų kla
ses, bet ar jie priklauso ko
kiai partijai, ar ne, : ■ tatai 
mato nežinoma.

Kai dėl Jūsų klausimo apie 
musų gyvenimų, t. y. kaip mes 
gyvename, tai pranešu, kad 
1921 22 m. pas mus buvo
baisus badas ir mes gyvenome 
labai sunkiose sąlygose. Be ba
do pas mus dar siautė tifas 
ir daug žmonių nuo tos ligos 
išmirė, Išviso dėjosi tokių da
lykų, kurių aprašyti laiške nė
ra galima.

Ačiū Amerikos žmonių pa
galbai mes kiek atgijome — 
dabar pasidarė biskį geriau, 
bet iki įmanomo gyvenimo dar 
t oli i gražu. Brangenybe neįsa- 

■koma, Aš galėčiau daug ko 
Jums papasakoti,w bet laišku 
juk to negalima padaryti.

Dabar noriu parašyti apie 
savo asmenį, nors gal tai Jums 
nebus įdomu. Nuo pat Ameri
kos drganizacijos Aro įsikū
rimo aš dirbau badaujantiems 
vaikams šelpti valgykloje. Už 

Į tai negaudavau jokio pinigiš- 
ko atlyginimo, o tik pietus. 
Apmokamą vietų čia labai 
sunku gauti, nes daug yra be
darbių.

Gyventi man labai sunku, 
nes be savęs aš dar turiu už
laikyti du vaiku — našlaičiu, 
kuriuodu bėgiu vieno mėne
sio neteko tėvo ir motinos, 
mirusių nuo tifo. Nors man 
tokiomis sąlygomis gyventi ir 
užlaikyti vaikus labai sunku, 
bet aš tikiu, kad Dievas ir ge
ri žmonės nJainęs neajdeis. Tu
rėsiu vilties, įkad ir Jus ir Jū
sų draugai neapleisi te ma nęs 
ir prisiusite gyvenimo reikme
nų. Aš labai prašau Jūsų ir 
Jūsų draugų surasti mano se
seris ir brolius — Oną Dargis- 
Ganzel, kuri gyvena Cliicago- 
je ir Juozą, Leonų ir Gigų Gan- 
zelius iš Sedos miestelio, Ma
žeikių apskr. Busiu Jums už 
tai labai dėkinga. Jieško jų 
Augusta Žilinskaitė iš Licpo- 
jaus, gyvenanti Maskvoje. Jei
gu galima įdekite pajieškoji- 
mą į vokiečių laikraštį. Su pa
garba Jums ir Jūsų draugams 
A. Žilinskaitė.

Mano adresas: Maskva, Stra- 
stnoj bulvar, dom 2, kv. 4, 
Augusta Žilinskaja.

Daugelis atvažiavusių iš A- 
merikos labai gailisi padarę 
tatai ir norėtų grįžti atgal

CUNARD
’CITIZENS STATE BANĮ?

MELROSE PARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)

PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 
VIETINIAME BANKE.

3% palukio mokama už padėtus pinigus 
PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 

APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 
Bankas su Laikrodžiu. Męs kalbame Lietuviškai 
fonvalandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po olet, išskiriant, Suba 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

---------------r

Lietuvos Valdžios Privilegija.
2,310 LIETUVIŲ 

gali atvažiuoti j Ameriką prade
dant ateinantį Liepos mėnesį. Cu
nard patarnavimas yra greičiau
sias tavo giminėms atvažiuoti į 
Ameriką, žmonės turėdami Cunard 
bilietus gali ant syk išvaž’uoti, nes; 
Cunard laivas plaukia iš Europos 
beveik kasdieną. Išvažiuojančius iš 
Lietuvos per Cunard Liniją lydi 
kompanijos Lietuvys atstovas, ku
ris palengvina visus išeivio vargus. 
Už patarnavimą nėra ekstra kaštų.

Cunardo Piniginės Perlaidos iš
mokama Lietuvoj greitai, yra 
saugios, patikimos.
Del tolesnių informacijų kreipki

tės prie laivų kompanijos ĮIPV'"* 
savo mieste, arba 
prie arčiausio.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
cui kombinacija. Tos nešvarios baltos 

pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiękveno plaukus.

Ruffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks j.leiskonos.- Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Rufftes.
Kaina 05 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RICtiTER & CO.

104-H 4 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

LUNAKD line
140 N. Dearbom St., Chicago, III.

Ofiso Telefonas T\T> XI A Busto Telefonas
Central 4104 IJlv, ri. A. Olvl/AO Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

jo«, garlaiviais:
................ .✓ kovo 7

.............. . kovo 8
..................  kovo 14 

kovo 29

FRENCH g Ž__ ___ NevvYork (į tnft Plymouth
Havre—Paris

Jūrėmis visa kelionė i Lietu
vą ir ii 
HARIS 
CHICAGO 
FRANCE 
ROUSSILI.ON

Puikiausia sutvarkymas — 
kambariai dviem, keturiems 
ir ieiiems žmonėms. Valgo
mas kambarys, rūkomas, bar 
ras, barbernė, ijtdaras paden
gtas virius, puikiausia pran- 
cui^škas valgia, vynas ir alus 
teikiama veltui, muzika, šo
kiai. Tik Amerikos ar Lietu, 
vos pasui prancūzų vizos ne
reikia. Visais reikalais kreip 
kitės prie vietos French Li
ne agento, arba i kompani
jos ofisg, 19 State St., New . 
York City.—Chicag'os ofisas:1 

133 N. Dearborn St. *

IK3

Jei jus norite pagėlbėti — tik ateikite 
į banką ir pasiųskite pinigus šiandien. Del 

J b
jūsų parankumo bankas bus atdaras visą 
dieną šiandien ,nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. va
kare.

, I
CENTRAL MANUFACTURINC

DISTR1GT BANK
1112 West 35th Street 

CHICAGO, ILt.

Turtas daugiau kaip $7.000.000.00

M0Wi

Lietuvos Žmonės
Reikalauja Pageltos

Raportai, kurie ateina mums iš Lietu
vos parodo, kad tenai žmonės reikalauja 
greitos pagelbos — jie žiuri į savo draugus 
Amerikoj. Siųskite pinigus dabar jūsų žmo
nėms j Lietuvą — jie gaus juos prieš pat Ve
lykas — juMąbai bus užganėdinti.

NAUJU METŲ NUTARIMAS
Pradėk Naujus Metus kaip reikiant, statydamas dabar. Visokia me 
džio-medžiaga. I visus užsisakymus, didelius ar mažus atkreipiami
kuo didžiausios domės.

DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS

Morgan Park Lumber Co., 
Kokybės ir* Patarnavimo Kiemas

Tel. Beverly 0397 ir 1279, 1955 VVest 111 St.

tnuzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi- i 
šokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestui

I kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, 111.

ietuviai Daktarai
Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS' 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

h...................     ■■■'■■■!................ —

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir
281k So. Michigan Avė.

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

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DANTISTAS

Imama X-spindulių paveikslai.
Duodama Nitrous Oxid ir 

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

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

DR. C. K. KLIAUGA '
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

l'elephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. Campau Avė. j 

DETROIT, MICH.

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tel. , Mnrket 6234, Market 4526

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

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

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, 1LL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas
........... Į , I I,

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—3 ir 6—9 P.M.
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118l------------ ----------- !----------------------

i
“Lyra” No. 4 jau gaunama, joje 
telpančios dainos: “Naktužė”, M. 
Vogei, sulietuvino J. O. Sirvydas; 
“Roželė”, H. Werner, sulietuvino 
A. Lalis; “Keleivis”, J. P. Gotthard, 
sulietuvino K. V.; “Nedėlios Ry
tas”, C. Kreutzer, sulietuvino J. O. 
Sirvydas. Viso keVįrios kompozi
cijos, kiekviena pritaikyta vyrų, 
moterų ir mišriems chorams, tai, 

I kad viso labo yra 12 kompozicijų.
Knygutės puslapių 30. Kaina 75c. 
taip kaip 1, 2 ir 3 N. Moterų cho
ro, galima naudoti vaikų chorams. 
Su pagarba

LEONAS EREMINAS
324 Berriman St., Brooklyn, N. Y.

r—.... .. .... ...... . ...........
Tai Lafayette 4228 

Phunbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuo geri ausiai.
M. Yužka,

8228 W. 88tk St, Chicago. fu

jlDAVID RUTTER & COJ 
Anglie ir Koksai

Pirkite Anglis tiesiai U retai! 
kiemų Visu* pristato m.
South Side ofisas 8301 Normai Av 

Tel. Yards 2296.
fi nam— «wai.w.n .i«nnĮr.TnMiw< wnrww'

".............................

Pirtis ir Vonios
Į Pirtis remontuota prie naujos val- 

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

SHAPIRO BROS. Savininkai.

$50 $60 $70
“Kuppenheimer” “L” sistemos ‘ 

kiti gerai žinomi PLOSCIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

duotas be atsižiūrėjimo j pelną a> 
nuostolį. Kiti ploščiai visų pageidau 
jamų gelumbių, spalvų ir petrinų, vė 
liausiu ir senovinių madų $10.95, $16. 
95 ir $22.50.

Vyrams ir Jaunuoliams gamitura 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.5< 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

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

Atdara kasdien^ vakarais it 
•jentintadieniais

i* ■ m m—T.M1-

OETBOIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagalbininkas 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 251h St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

** *' 'L!!.L.,'UULIL...!JI.. .. ... J.

....................... .. ... . ... .
Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III. 
> —......................................

.............. i, ......... i
Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

I I Į II

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. VUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

......... .............................................. ! i—...i.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I Valandos: 11 iki 4 po piet,
J 6 iki 9 vakare

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

Baigusi
Akušeri- 

ios kolegi
ją; ilgai 
praktika- 

’usi Penn- 
dlvanijoę 
hospitale- 

<e. Pasek- 
ningai pa
tarnauja 

•rie gim- 
lymo. Duo
ta rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

Mžr-DR. herzman
—IŠ ’ RUSIJOS—.

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, motei-ų ir vaikų pagfal nau- 
iausius metodus X-I<ay ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
I8th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
) 3110 arba 0375 

Telefonu: U^aktj Drexel 950
< Boulevard 4136

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

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. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Tel. Pylimam 5432

A.SHUSHO 
AKUGEP.KA
Turiu patyrimą 

noterų ligose; ru 
lestingai prižiu- 
u ligonę ir ku- 

iikį laike liftos.
0929*8. State St.

Chicago, 111.
i

;m. wAiTKiąwicz
(.Banienė)

Akušerka

113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

rwo-

’er 15 metų pa- 
ekmingo prak- 
ikavimo turiu 
latyrimo. Pasek- 
lingai patamau- 
u prie gimdymo 

'Ciekviename at
sitikime 
-patišką 
Sjimą.

patarimus 
terims ir mergl 
noms veltui.

Dr. Maųnce Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards J994

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

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandas: 10—lljųzto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonus: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu;

Metams ..........-.... -..............— $8.00
Pusei metų ................. — ____  4.00
Trims mėnesiams .................. 2.00
Dviem mėnesiam ........ -...........  1.50
Vienm mėnesiui ..... ........ .............. 75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .............................. 8c
Savaitei ..................... -..... -..... 18c

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

paštu:
Melams......................   $7.00
Pusei metų .............................. 3.50
Trims mėnesiams ....................... 1.75
Dviem mėnesiam ..............-....  1.25
Vienam mėnesiui ..................  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams .................................... $8.00
* Pusei metų ..................... ......... 4.00
<r Trims mėnesiams ...................... 2.00

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Francu&ų derybos 
su Rusais.

Santykiai tarp Frailcijos 
ir Rusijos darosi vis arti1 
mesni. Koks trejetas mene
sių atgal' Maskvon keliavo, 
šuąPoincarė žinia, Franci- ■ 
jos kapitalistų įgaliotinis, p. 
Herriot, tartis su bolševikų 
valdžia dėl biznio reikalų. 
Tuose pasitarimuose buvo 
kalbėta ir apie politinius 
santykius tarp bolševikiškos 
Rusijos ir militaristinės 
Francijos.

Lausannos konferencijoje 
Rusijos sovietų, valdžia la- 
biaus pritarė Francijos, ne
gu Anglijos nusistatymui, ir 
Europos spaudoje girdėt bal- 

. sų, kad tos konferencijos lai
ku buvę privatinių derybų 
tarpe Rusijos ir Frtmcijos 
atstovų. Kokie klausimai 
tose derybose buvo svarsto

mi, niekas tikrai nežino, bet Francijos Poincarė yra blo
jos, matyt, buvo draugiškos, 
nes konferencijai pairus, 
bolševikai smerkė tiktai am 
glus, o franeuzų neužkamA 
nėjo.

Dabar ketina būt padary-
tas dar vienas žingsnis rusų 
ir franeuzų susidraugavime. 
Paryžiaus spauda praneša, 
kad Poincarė siunčia mi
siją rusų žemtfri ištirti-sąly
gas tenai ir tartis su bolše
vikų valdžia dėl diplomati
nių santykių atnaujinimo. 
Nežiūrint Francijos užsie
nių ministerijos užginčijimo 
to pranešimo, visa eilė įta-

ko j demonstracijoj, ku
gesnis už turkų. Kernai Pą^

Francijos politika yra su
daryt galingą valstybių blo
ką prieš Angliją (ir Ameri
ką), kad galėjus laikyt po 
savo letena vokiečius ir tuo
budu viešpataut Europoje. 
Rusija butų milžiniška pa- 
gelba šitam planui pravesti. 
Ir dabartinė Rusijos valdžia 
visomis savo tendencijomis 
yra nepalyginamai artimes
nė Francijos militaristams, 
negu Anglijos arba Vokieti
joj demokratijoms. Franci
jos militaristai, Italijos fa-

rioj niekas neskaldo dar
bininkams galvų paiko
mis !”
Nors “Laisvė” kartu su 

savo korespondentu džiau
giasi, kad socialinės revoliu
cijos reikalas jau esąs lai
mėjęs pilną pergalę Rusijo
je, bet mus, skaitant to bol- 
ševikėlio laišką, ima abejo
nė. Tik-.pagalvokite: Rusi
jos sovietų valdžia turėjo iš
varyti daugiaus kaip 200,000 
žmonių (ketvirtadalį visų 
Petrogrado gyventojų) iš 
namų ir vesti juos per lietų 
gatvėmis, kad parodžius

kingų Paryžiaus laikraščių 
reiškia tą nuomonę, kad mi- 
nisterių kabinetas tikrai 
esąs pasiryžęs užmegsti ry
šius su sovietų valdžia ir, tokiems, 
jei galima, net atgaivinti 
senąją franeuzų-rusų sąjun
gą. Šituo tikslu premjeras 
įsakęs p. de Chevigny (ku
ris atstovavo Francijos val
džiai Klaipėdos derybose) 
tuojaus keliauti Maskvon.

Taigi galimas yra daiktas, 
kad tarp Francijos valdžios 
ir Rusijos bolševikų artimoj 
ateity įvyks pilna santaika. 
Šitos santaikos įvykinimą 
apsunkina tiktai tą< aplin^ 
kybė, kad Rusija turi nema
žai ginčų su Francijos vasa
lu, Lenkija. Bet ir su Len
kija bolševikai mėgina tar
tis. Kelios dienos atgal bu
vo paskelbta, kad lenkai pa
siūlę Maskvai atnaujinti de- 
lybas dėl prekybos sutar
ties, ir bolševikai mielai pri
ėmę tą pasiūlymą. Ryto ar 
poryt derybos su lenkais jau 
prasidėsiančios.

Naivius žmones, kurie ma
no, kad bolševikai esą di
džiausi pasaulyje “revoliu
cionieriai”, gali visa tatai 
labai nustebinti. Bet ištie-

“grigaitinių” niekingumą — 
•kuomet Grigaitis sėdi už

šistai, Lenkijos nacionalistai 
ir Rusijos bolševikai — visi 
jie yra atkaklus demokratl- penkių tūkstančių mylių nuo 
jos priešai, ir jiems, kaipo Petrogrado! Na, o jeigu 

susibičiuliuot tarp Grigaitis imtų ir atsirastų 
kame nors arti sovietinės

Bet pasakykite, kiek proto Rusijos sienų: kiek tuomet 
turi tie žmonės, kurie įsi-; 
vaizdiną, kad Lietuvos iš
ganymas esąs sąjungoje su 
bolševikiška Rusija — su 
Francijos ir Lenkijos impe
rialistais!

savęs yra nesunku.

žmonių turėtų dalyvaut de
monstracijose “grigaitinių” 
nugalėjimui?..

sų ,tai stebėtis čionai visai 
nėra ko. Yra juk faktas, 
kad sovietų valdžia iki šiol 
buvo artimesnis draugas 
turkų nacionalistams, negu 
kuriai nors kitai valdžiai vi
same pasaulyje. Na, o kuo

Demonstračiįa 
prieš ‘'grigaitinius” 
— Petrograde!

---------l]
Vienas lietuviškas bolševi- 

kėlis, kuris nuvyko iš Ame
rikos į Rusiją jieškot laimės 
“darbininkų tėvynėje”, il
gam laiške aprašo Brookly- 
no “Laisvei” (No. 43) savo 
įspūdžius, įgytus Petrogra
de. Vienoje to aprašymo 
vietoje skaitome:

(‘Mes turėjome progą 
dalyvauti ir didžiulėse de
monstracijose. . Didžiau
sią tokių demonstracijų 
tai buvo demonstracija 
birželio 20 d., 1922 m., ku
rioj, nepaisant lietaus, da-
lyvavo virš 200,000 žmo
nių. Nepaisydami blogo 
oro, darbininkai smarkiai 
traukė pirmyn, skelbdami 
kovą eserams (“grigaiti- 
niams”). O, kaip smagu 
dalyvauti tokioj milžiniš

Apžvalga^
KEISTAS BALSAVIMAS.

Kielk balsuotojai turi nuo
vokos ką rinkti, parodo New 
Yorko valstijos praeito rude
nio rinkimai. “The Mihvaukce 

’Leader” apie tuos rinkimus ra
šo sekamai:

“New Yorko valstijos rin
kikai yra tik avių būrys. 
Praeitą rudenį Charles P. 
Steinmclz, inžinierius ir vie- 
nas žymiausiųjų mokslinin
kų elektros srityje, kuris iš 

• privatinių kompanijų gauna 
tiek atlyginimo, kiek jis no
ri, buvo« Socialistų ir Far- 
aner-La'hor partijų kandida
tas į valstijos inžinierius. 
Tam urėdui skiriama alga 
yra menka, ir jeigu priva
tinė kompanija pasiūlytų to-
ki atlyginimą, tai Steinmetz 
nenorėtų nė kalbėli. Bet jis 
sutiko, ir už mažą atlygi ni

urną dirbti valstijai, nes jis 
yra s.ocialistas ir tiki, kad 
reikia dirbti( visuomenės la
bui. Rinkimuose jis liko su
muštas.

“Dabar legislaturoje svar
stoma planas panaudoti van
denį elektros gaminimui. 
Gubernatorius Al Smith ra- 
/do reikalingu pasikviesti 
Stoinmetzą to plano legisla- 
turai prirengi mu i. Tai pa
daryta todėl, kad Steinmetz į 
yra neįsakomai gabus inži
nierius. Bet tam gabumui 
įvertinti pas rinkikus nebu
vo pakankamai nuovokos. 
Už savo patarnavimą jis 
nieko neims, bet new yor- 
kiečiai butų galėję jo pa
tarnavimu naudotis visą lai
ką, jei jie butų turėję dau
giau senso.

“Kaikurie žmonės manė,! 
kad šioje salyje neužilgo 
įvyksianti revoliucija. Kai- 
kurie net dirbo Tokios re
voliucijos sukėlimui. Puiki 
proga! Jeigu žmonės netu
ri užtektinai nuovokos tin
kamai balsuoti, tai maža 
vilties, kad jie galėtų tin
kamai šaudyti. O kada jie 
įgaus pakankamai proto tin
kamai balsuoti, tąsyk nebus 
reikalo šaudyti. Jų nereikia 
jnokyti, kaip apsieiti su šau
tuvais, nes jie šautuvus at
kreiptų prieš savo draugus, 
kaip kad jie daro su savo 
balsais. Visa ko jie yra rei
kalingi, tai A B C apšvie- 
tos naudojime savo nuovo
kos.”

PRASIBLAIVfi.

Karo metu “The Spring- 
field Republican” visokiais bu
dais stengėsi sukelti neapykan
tą prieš vokiečius ir smerkė 
tuos žmones, kurie nebuvo už
sikrėtę karo h isterija. Pasibai
gė karas ir tas laikraštis pa
mate, jog šioje palaimintoje 
šalyje neviskas tvarkoje. Da
bar jis rašo:

“Visi karo pelnagaudos 
liuosi, šnipinėjimo įstaty
mas panaikinta, karas pasi
baigė, sukurta šiokia tokia 
taika. Paleisti iš kalėjimų 
net tie, kurie už pinigus 
pardavinėjo Amerikos kari
nes paslaptis arba bandė su
naikinti amunicijos dirbtu
ves. Jungtinės Valstijos ran
da galima dovanoti tos rų- 
šies prasikaltėliams. Bet ka- 
dą dalykas'eina apie paliuo- 
savimą žmonių,• kurie pa
teko kalėjimai! už turėjimą 
savo įsitikinimų, kurie ne
nori tų įsitikinimų atsiža
dėti, tąsyk p. Daugherty

jautrioji sąžinė neduoda jam 
ramybes. Jis gali dovanoti 
viską, tik ne laikymąsi savo 
principų.”
Analizas teisingumo depar

tamentui padaryta visai neblo
gas. O kadangi taip rašo re- 
publikonų laikraštis, tai pri
sieina konstatuoti tas faktas, 
jog padoresni žmonės net iš 
buržuazinės partijos pradeda 
blaivėti. \
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RECEPT®M?ASAULIO BLO- 
GYBĖMS^PAŠALINTI.

vo statoma visa valstybinė 
struktūra. Žinoma taipgi ir 
tai, jog tos Pietų Amerikos 
rdspublikos, kurios numetė 
nuo savo pečių oficialaus ti
kėjimo jungą, palyginamai 
trumpu laiku gan toli nužen
gė kultūros srityje.

Nėra ab'jojimo, jog Belloco 
misija nenusiseks. Bet kad jis 
pasidarys sau nemažai pelno 
iš įvairios rųšies davatkų, to 
pilnai galimą laukti. s

Kanados humoristas Ste- 
phen Leacock, kartą pastebė
jo, jog Amerikoje labai leng
va “įspūdžiais”' gyventi. Atva
žiuoja kokia nors Europos 
garsenybė, pagyvenu New Yor- 
ke kelias savaites ir rašo 
“įspūdžių” knygą apie Ame
riką. Amerikos publika god
žiai skaito tuos įspūdžius ir 
tuo budu autoriui susidaro ne
mažai pelno.

“Įspūdžių” pardavinėtojų 
jau buvo atsilankę nemažai — 
ir visi neblogai pasipelnė. Da
bar atvažiuoja naujas misio
nierius — Hilaiire Belloc. Bel
ine gimimu yra franeuzas, bet 
iš pat jaunų dienų apsigyve
no Anglijoje. Amerikon jis at
važiuoja su ypatinga misija: 
nurodyti žmonėms, jog vald
žios patvarumui būtinai reika
linga, kad žmonės tikėtų dog
mas. Girdi, be religinių dog
mų žmonijai nėra išganymo.

Angluose Belloc yra labai 
populiarus rašytojas. Bet, pa
sak Brisbane’o, jis labiausia 
pasižymėjo savo kvaila knyga, 
kur / jis be/ jolkių rimtų įro
dymų smerkia žydų tautą. 
Reikia dar plflirėžti ir tą fak
tą, jog Belloc yra didelis ka
talikybės garbintojas. Ir su
prantama, pirmai, galvon jis 
ir pirš Amerikos žmonėms 
kataliKybės. dogmas, kaipo pa
nacėją nuo visokio pikto ir 
blogybių.

Vienas lajkrašjlis teisingai 
; pastebi, kad tai yra nesąmo
ningas receptas. Faktas yra 
tas, jog oficialus tikėjimas yra 
tik lonnazas progresui. Šalys, 
kur religija yra atskirta nuo 
valstybės, visuomet yra pažan
gesnės ir kultūringesnės. Ko; 
kio civilizacijos laipsnio atsie
kė Ispanija, Rusija ir Pietų 
Amerikos respublikos? Kultū
ros žvilgsniu tos valstybės sto
vi labai žemai, nežiūrint to, 
kad ant religinių dogmų bu-

TEISINA LIETUVIUS.

“Liet. Žiu.” paduoda straip-
snį, tilpusį anglų laikraštyje 
“The Econcmist.” Straipsnyje 
\larp kitko sakoma:

“Sudarymas iš Klaipėdos 
krašto freištato yra mažos 
vertės pasiūlymas. šis kraš
tas yra n£t dar mažesnis 
negu Daneigaš ir todėl jis 

į • negali turėti pretenzijų ne
priklausomai išsilaikyti. Be 
to, kuomet Dancigo freišta- 
to gyventojai yra beyeik vi
si vokiečiai, lai Klaipėdos 
krašto gyventojai yra beveik 
išimtinai lietuviai ir jis yra 
iš visų "pusių apsuptas Lie
tuva. Nesenai įvykęs sujudi
mas, kai vietiniai Klaipėdos 
krašto gyventojai . lietuviai 
patys savo rankomis ėmė 
dalykus tvarkyti, yra apgai
lėtinas, tačiau paskutinių ke
lių metų atsitikimų akyvaiz- 
doje jis nepjrivalo sukelti 
nusistebėjimo, Pasitikint An
tantės ir Tautų Sąjungos pa
žadais, Lietuvos vyriausybe 
parodė beveik nepaieijjšnamą 
kantrybę Vilniaus reikalu ir 
kiekvienu atsitikimu jų in
teresai buvo pasiponuojami 
(?) Lenką interesams. Len
kai gi vietoje savo žodį lai
kyti, velijo fait accompli 
pasauliui ‘ patiekti. Taigi ši
tų eksperimentų akyva izdo-

> je, vargu bau galima stebė
tis, kad pagaliai Klaipėdos 
likimo nutarimas brfvo pa
skubintas truputį ’ panašiais 
metodais ir tėikia tikėlis, 
kad šis vietinių AKlaipėdos 

-krašto gyventojų sukilimas 
nepakenks lietuvių teisin
giems reikalams!”

. Ar suradai sąvo skrybė
lę, kur vėjas buvo/ nunešęs?

— Ne. Bet ant rytojaus ga
vau savo vizitinę kortelę, kur 
buvo vidun įdėta, su tokiu raš
teliu: “Dėkui tamstai. Skrybė
lė man kaip tik tinka.”

■MM

RAULAS KEMEKLIS

Kaip Lėčių žeiiiOs vidaus mi 
{•isterijos visos musės 

išdvėsė. . 1
(Pasaka)

(Tęsinys)

Liepė karalius Buožė parvežti Skati
ką namo, bet kojos jam nebepataisė. Ir 
paliko Lėčių finansai bešlubuoją.

O karalius vėl toliau joja. Prijojo jis 
Merkinę upę ir vėl mato: vyriAusis jo* ri- 
kys Smilga, kai bebėgdamas pripuolė Mer- 
kinę-upę ir norėjo ją peršokti, įklampino 
abi koji dumhlynėn, l\et iš didelio įsi va
rymo jau nebespėjo susilaikyti ir truko 
per pus: kojos paliko dumblynėj svyruoti 
ir lendrėmis virto, o lengvą jo galvą vėjas 
nunešė kiton pusėn ir laukais nuritino. 
Dingo rikys Sihilga be kokios garbės, kaip 
totorių sugrobtas. Kai atėjo pavasaris, iš
augo dirvose, kur vėjas Smilgos galvą ne
šiojo, ilgos žolės, tartum rugiai, tik tuš
čios ir liūdnai bes vyruojančios. Labai įsi
galėjo tos žolės Lėčių žemėj, o žmonės jas 
smilgomis pavadino.

Taip jodinėjo karalius tris dienas. 
Daug jis nelaimės pamatė, daug kam ne
laimėj padėjo, šimtus ginčų aptilde ir liūd
nas grįžo namo. Karaliui dėlto buvo liūd
na, kad geras ir gražus jo sumanymas su
žadino visas žmogaus sielos nedorybes, 
sukiršino Lėčių vadus ir priešakinį^ bajo

rų luomą ir ne tik nesutvirtino, bet aiškiai 
suardė Lėčių tautos vienybę ir jų galybę.

Jojo karalius Buožė, įsimąstęs, galvą 
panėręs ir nebūtų matęs, kaip namie at
sidūrė, jei sostinę prijodamas nebūtų iš
girdęs didžiausio gvolto.'Iš karto karalius 
nusigando, — ar nebus jo miesto totoriai 
užpuolę, bet greitai paaiškėjo, kad gvoltą 
kėlė jo ištikimieji tarnai. Vėl Mušeika ve
džiojos už plaukų su Rusteika. Rimša, Kir
šus sukurstytas, maigė pavirtęs Virpšą. 
Rupeika, Radvilos sumindžiotas, verkė ai
manavo ir Perkūno pagalbos šaukės, o 
Rimvydas, mojuodamas Lazdeikai po nose 
kiaulės uodega, paskutiniais žodžiais ble
vyzgojo ant dievo, Perkūno. Ūžė ir visi kiti, 
kaip kas mokėdamas. Prie vyrų dabar pri
sidėjo dar jų moterys su vaikais ir kėlė 
tokį klegesį, kaip į^Prusus vežamos žąsys. 
Visų uoliausia šaukė pilonu balsu bajoras 
Komaras: broliukai, nesipykit, broliukai 
nurimkit, — bet niekas jo neklausė.

Supyko karaliaus širdis, ir liepė jis 
savo kareiviams ilgom šluotom bajorus po 
namus išvaikyti. Kai viskas nurimo, įsake 
karalius vyriausiam savo ministeriui su
rinkti žinias, kas paskutines dienas atsiti
ko, kaip jo tarnai žemes pasidalino ir jam 
viską pranešti.

Nemiegojo karalius visą naktį; iš ne
rimo po aukštus runius vaikščiojo, iš pyk
čio sau barzdą pešiojo; o kai saulutė, iš 
miško pakilus, vėl ėmė juoktis iš Buožės 
njov^kusio darbo, atlyžo karaliaus šilais ir 
vNdas nusiblaivė. Pavalgė karalius pus
ryčių, riebius blynus midum užgėrė ir įsa
kė vyriausiam ministeriui dilyti praneši
mą.

Ir vėl liūdesys karaliaus širdį pagavo, 
šešiolika Buožės bajorų bebėgdami gavo

trūkio., šimtas vienas liko dusulingas, šim
tas du — Icosulingi; šimtas trys nusivarė 
nuo kojų; dvidešimts keturi besipešdami 
visai nupliko; trylika išėjo iš prolo; kelu- 
rius vilkai suėdė, vieną meška nunešė, tris 
briedžiai nuspyrė, penkis šernai suraižė, 
šešis zuikiai sumynė; du šimtu astuonios 
dešimtys aštuoni į balas įklimpo ir liko uo
dų sukapoti, varnų išnešioti.

Suskaitęs karalius žuvusius ir paga
dintus savo tarnus ir nusigando, šeši šim
tai šešios dešimtys šeši! Per savo amžių 
matė jis kruvinų mūšių, kur žmonės guldė 
savo galvas, kaip dalgės plaunami, bet tai 
darė priešų piktumas ir dievų valia. Da
bar visam kam buvo pats Buožė kaltas. 
Ir delko šeši šimtai šešios dešimts įįeši? 
Nė vienu daugiau, nė vienu mažiau? Nors ♦ 
anuomet dar niekas nežinojo, ką reiškia 
skaičius šešios dešimt šešd, bet karalius, 
siela siekdamas tolimon ' ateitim, širdim 
nujautė, kad nieko iš to nebus gero bajorų 
luomui.

Karalius Buožė niekuomet nemainė 
savo valios, tat ir šį kart nutąrė vesti kad f 
ir nevykusį darbą iki pat galo. Liepė jis 
savo matininkams ežias nužymėti, ir kai 
jos pynėsi be jokio galo, įsakė karalius su
painiotas vietas bendrai valdyti. Tuo budu 
atsirado Lėčių žemėj daugybė semtutų. 
Kai atėjo pas karalių žemesnieji jo /tarnai 
pasiskųsti, kad galiunai juos be žen/ės pa
liko, liepė karalius vargšams gyventi ten, 
kur katras bus sustojęs, galingųjų žinioj. 
Nedrįso vargšai karaliui prieštarauti ir tuo 
budu Lėčių žemėj liko pasėta baudžiava, 
vėliau įsigalėjusi visam krašte.

Vargais negalais pabaigė karalius da
lybas. Jo skribos viską surašė žąsies 
plunksna ant didelio pergamento ir vietom, 
parašo karaliaus antspaudą prikabino. Ži

nojo Buožė, kad karališkoji jo, dovana nie
ko nepatenkino, bet nebebuvo kas daryti. 
Tuo budu atsirado j Mėčiuose dvarai. Įsikū
rė juose bajorai, ėmė žemę valdyt, žmo
nes vargint, patytf išdykauti.

Nuo bajorų^ užsikrėtė liaudis ir pa
gedo svietas iki galo.

Seniau Lė^ių žmonės gyveno linksmi 
ir be rūpesčio. Kas mielas rytas išsiilgę 
laukdavo jie saulutės patekant ir kai ją 
pamatydavo, jau nesiliaudavo sekę auksą 
saulės kelių. Žmonėms, į dangų bežiūrint, 
jų akys virto mėlynos ir gilios, kaip dievų* 
būstinės erdvės.- Saules skaistumas įžiebi 
davo žmonių sielose dievų meilės kibirkš
tį, ir šventa ugnis kurdavo kiekvieną jų 
daubą. Už tai Lėčių vyrai buvo milžinai. 
Rinktieji karaliaus tarnai 'buvo šviesios 
žvaigždės, daugiaus skliaute pabertos. Bet 
jie skyrėsi nuo eilinių žmonių tik savo sie
los kilnumu. Išvien ir sutartinai mokėjo 
jie darbą dirbti, gyveno vienybėj ir augo 
tiesus, kaip dievų medžiai. Už tai, kuomet 
karalius keldavo puotas, jo rūmai, ūždavo 
nuo linksmų kalbų, kaip bičių avilys.

Pats dievas Perkūnas neturėjo už ką 
ant žmonių pykti ir jei kartais Sšvažiuo-t 
davo į inclinus dangaus skliautus, kelda
mas tamsius debesis, tai tik dėlto, kad tu
rėjo gerus, nesuvaldomus arklius, kiltie . 
neberimdavo stovėti savo pravarinėse. /

Dabar viskas atsimainė.
Pabludusiom, n godžiom akimis žliau- 

žioja žAionės po žemę, gaude tolimas erd
ves ne dėlto, kad jos buvo skaistaus gro
žio pilnos ir slope savy nežinomos ateities 
stebuklingus vaizdus, bet tik^delto, kad 
kiekvienas norėjo nors akimis viską ap
žioti, viską pasisavinti. Slankiojo, turtų 
ieškodami visur, tik užmiršdami pažiūrėti 

į savąją sielą. Už tai, nepastebėdami, ka^ 
buvo jiems pavojus, vis sukniubdavo, par- 
,įbildami į žemės purvyną. Užmiršo ir apie 
saulę. Dienos rūpesčių graužiami, vaikščio
jo susikūprinę ir jei kartais pažiūrėdavo 
į dangų, lai lik tam, kad žinotų, ar da toli 
iki saulės ėdimo.

/ Kuomet dabar karalius sukviesdavo 
savo tarnus pas save pasilinksminti, jo 
pokiliai virsdavo piktesni už senybines pa
kasynas. Kiekvienas buvo puikybės suės
tas; kiekvienam pavydas vartė akis ir net 
valgydami duosnius karaliaus rankos pri
krautą valgi, nejučiomis žiūrėdavo į sve
timą bliudą. yžmonės paliko žvairi.

(Bus daugiau)

Pajūryje.

—O. kur tu buvai, mano berneli? — 
—Ajjt jūrių marių žuvių žvejoti,— 
—Ar sužvejojai, mano mielasis, 
Žuvių žuvelių, margų lydekų? - - 
—Tinklelį ploviau, rankas mazgojau, 
Nusmuko žiedas bevardžiui pirštui. 
Žiedelio griebiau, pats jauns įpuoliau 
Į jtfhjs mares. Gelbėk, mergytė,

* Gelbėk, jaunoji, nors šį kartelį! — 
—'Gana gelbėčiau, mano berneli, 
Neturiu laivo, nei klevo irklo. 
Dar mano laivas girioj ant kelmo, 
O klevo irklas dar neišdygo. -

[Iš “P.z-L. Balso’*
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Income Tax Blankas
1922 mėty ineigy 

(lucome) taksai

Galima išpildyti Naujienose teisingai, gerai ir 
už mažų mokestį.

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

įplaukų per metus $1000 ar daugiau; 2. Visi vy
rai ir moteris kurie turi įplaukų per metus 
$2000 ar daugiau, privalo pildyti blankas.

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

Del jūsų patogumo ateikit 
su blankomis į 

Naujienas
1739 So. Halsted St.

(Iš F. L. I. S. Lithuanian Bureau) 
Laikas artinasi kuomet visi/

žmonės turi kreipti domės į 
ineigų taksus. Taksai liečia be
veik visus suaugusius, pilječiUs 
ir nepiliečius, todėl visi gyven
tojai turi gerai susipažinti su 
ta k s ų re i k a 1 avi i n a i s. 

b

įstatymas reikalauja, kad 
ineigų taksų blankos už 1922 
m. turi būti išpildytos ir su
grųžintos nevėliaus Kovo 15, 
1923 m. Collcctor of Internal 
Revenue {įrištato blankas. K 
pijos prisiųstos taksų mokųtfo- 
jams, kurie pereitais mulais 
išpildę prisiuntė blankas, bet 
jeigu kam 
blanikos, tas 
paliuosuotas
Reikia visus taksus, ar datįį, ar 
pirmų užmokestį mokėti Kovo 
15 d. Jeiigu taksų maža suma, 
geriau ant syk visus sumokė
ti. Kurie ncdšpiklys blankų ar
ba neužmokės taksų, bus bau
džiami.

Warsawskys Rengia Didžiausių Išpardavimą 
Ceveryky, kokio Ghicaga nėra Mačiusi

Mes turime ant rankų dvigubai daugiau tavoro, negu mums rei
kia, tai dėlto rengiame didelį 10 dienų išpardavimą, už baisiai numa
žintas kainas veik! lig nieko.

Mes perkainavome viską musų languose — kožnaą čeverykas 
aiškiai pažymėtas skaitlinėmis taip žemomis jog verta bus pirkti 3 ir 
keturias poras* ant syk. * , ' , ,

Stebėtinos kainos ant naujos mados vyrams, moterims ir vaikams 
čeverykų. B .

Apžiūrėk gerai musų langus ir palygink mu.-pj kainas su kitų, o 
pamatysi, kiek gali sutaupyti. ■ . /

Keletas degančių specialų

Mes turime sugrupavę daug ran
kų darbo čeverykų dėl vyrų, taip
gi sliperių, juodos, rudos ir ži
bančios skuros, oxford ar lygio
mis antpirštėmis. Viskas gva- 
rantuota, vertės lig
$10, už ■ **
Grupė vaikams ir mergaitėms 
čeverykai visi vienos skuros, viso
kios stailos. Su guzikais ai’ už- 
varstomi — vertės $4 $1.45

Moteriins augštos rūšies Skiners 
Satin sliperiai vėliausios m-ados, 
French, Baby French ar Mij/tary 
kulnims. Vertės $6.50, barda- 
vimo kaina C*
tiktai
Naujausi moterim^ Satin Side 
lace visokiomis kulnimis, žinomi 
kaipo vėliausj. šiandien ver- 
tss $8.00 - $2.95
už

Mes turime ir kitokių bargenų nvusų Store — visos kainos labai nu
mažintos. — Tie, kurie ateis pirmiausia išsirinks geriausius.

šis išpardavimas prasidės Subatoje vasario 24 d., 8:30 vai.
ir tęsis 10 dienų.

Neveizint kiek mes laimėsim, viskas turi būt išparduota,
kartą raginame jus gerai apžiūrėti musų langus,

turime naujas Velykines mados didelėse mierose dėl

tur-

uz-

bi-kaip

taksu.

in- 
už-
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Vii sos 
daįi-

mo'kėti taksų už 
(biznio) išlaidas, 
nuošimčius, tak-

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St.
. Tel. Boulevard 0352

uz
premijas ant gyvasties apsau-

-i* gy- 
incigcs 

arba

NESSRKITE!
Specialistas gydyme Reumatizmo

m. A. Schoenrock
47tn St. »ir Ashland Avė.

Phone Boulevard 2536

Plačiai pagarsė
jęs 20 metų pra
ktikos fotografi- 
stas A. Voitkevi- 
čius pagrįžo iš 
Lietuvos ir savo 
name 636 W. 18 
St., Chicago, III. 
atidarė Photo 
Studio pagal nau
jausios mados.

Tel. Armitage 4331
Dr. C. A. KIRKWOOD 

Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas speciaiumas 

1562 Milwaukee Avė.
Arti Robey gatvės 

Chicago, III.

Skaudėjimas strėnų ir kojų yra 
pirmi ženklai jūsų ligSs. Paklau
sykite patarimų gamtos ir gydyki
tės pagelba Kairopraktikos arba 
pasilikite su skaudamu reumatiz
mu. Jus liksite išgydyti, kuomet 
tik pašauksite telefonu.

Nature Cure Institute 
dr. j. a. Vėlomis 

Osteopathas, Chh p ratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera* 

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

Theater Bldg.,‘ 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 5698.

nors neprisiuntė 
nereiškia, jog jis 
nuo mokėjimo.

su pačia, —• kurio inei- 
1922 metais buvo $1,000

Kiekvienas

Kas turi išpildyti blankas?
Sekantieji privalo išpildyti, 

po prisioga, blankų, aiškiai iš
dės tydam i visas savo ineigas 
su pavelytais paliuosavimais ir 
atitraukimais a'rba numuši- 
mais.

1. Kiekvienas nevedęs, — ar
ba jeigu ir Vedęs, bet negy
vena 
gos 
arba

2.
venųs su pačia, kurio 
1922 metais buvo $2,000 
daugiaus, ir

3. Kiekvienas, kurio 
ineigos sieke $5,000 arba 
giau.

Dirbančios moterys turi ir
gi išpildyti blankas, jeigu tak- 
suojamų sumų uždirba. Jos ga
li ineigas ar ant vyro blanko s 
priskaityti, arba ant , atskiros 
blankos. 

I
Laikas ir vieta sugrąžinimui 

išpildytų blankų.
Blankos turi būti išpildytos 

ir sugrųžintos ligi š. m. 15 d. 
Kovo. Blankos turi būti sugrų
žintos Col'lector of Internal 
Revenue, tame apskrityje, ku
riame taksų mokėtojas gyve
na.

Blankos forma 1040A pa
siųsta, tiems, kurie mažiaus 
kaip 
1040 
kaip

tiems; kurie
$5,000 uždirbo, ir forma 

tiems, kurie daugiaus 
$5,000 uždirbo.
Ineigų pilna suma.

Keikia pri skaityti pilnų 
eigų sumų, kaip tai, visų 
pelnų ir ineigas nuo:

1. Algų, atlyginimų arba 
mokesčių už ,yį>atiš(kų tarny
stę bi-kokios rųšies ir 
užmokėta;

Už kų nereikia mokėti

ryte, 2. nuo užsiėmimų, amatų,
biznio, pardavinėjimų, nejudi

todėl, namo arba judinamo turto
pirm pirkliavimo, t. t.;

3. nuo nuošimčių, randų,
riebių užstatų.

mes dar
perkant.

Mes
moterų.

Mes užlaikome pilnutėlę eilę koliošų.
šilkinės kojines duodam dykai su pirkiniu laike šio išpardavimo.

WARSAWSKY RELIABLE SHŪE STORE
1341 So. Halsted St. Chicago, III.

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

■

\■■ n>RK^W'’'

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

tvnli

Šviesą'-'ir pajiegą suvedame į senus ir naujus nanzus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

Sekančių dalykų nereikia 
skaityti prie pilnos ineigų su
mos:

1. Užmokėjimlų gyvasties ap
saugojimo kontraktų, kurie už
mokėti po apsaugotojo mir
ties. : 6%

Nuvyk skaus
mų šalini

Raišius petys, moi i- 
lungiškap trauk; - 
mas muskulų, ii- 
narytns sąnarys-- 
visuomet yra drau
gais didelio Skani
nio. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERW 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pagalintas. Pain-Expelleris ir 
skausmas yra mirtini prieš 
kitę jo bonkp Šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaislmženklis. Neimkit 
pamegzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO.

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

per dovanų, ar palikimų, ar 
mirimų, arba paėjimų.

3. Nuošimčius ant Valstijos 
arba miesto bonų; ir ant val
džios bonų tik sulig įstatymų 
kuomet buvo išleisti.

4. (Sumas gautas per prie
tikį arba sveikatos apsaugoji
mų, arba sulig darbininkų at
lyginimo įstatymų kaipo atly
ginimų dėl ypatiškų žaizdų ar
ba ligų.

5. Sumas gautas kaipo atly
ginimų, arba šeimyniškus* pa
skyrimus ir užlaikymus sulig 
War Bisik Insurance aprūpini
mų ir Vocationall Rchalbilita- 
tion įstatymų, nereikia skaity
ti pensijas, kurias gauna ar 
dol savo tarnystės arba tarny
stės kito militairej ar laivyno 
tarnystėj Suv. Valstijose laike 
karo.

Nereikia 
užsiėmimo 
kai-kuriuos
sus, pralaimėjimus, blogas sko
las (jeiigu kas nors tau sko-1 
brigas ir nemanai sulaukti už- 
moikėjimo tų pinigų), vertės 
žudymų, dovanas labdaringoms 
organizacijoms (nesuvirš 15% 
gryno peilno ineigų).

1. Nėra jokių paliuosavimų 
už gyvenimo arba šeimyniš
kas išlaidas.

2. Nėra paliuosavimų nuo
išlaidų dėl naujų namų arba 
nuolatinių phtaisvnių arba pa
gerinimų, kurie padidins 
to vertę. f

3. Nėra paliuosavimo

gojimų kontraktų.

YpatišM paliuosavimai.
Nevedęs, arba jeigu vedęs ir 

negyvena su žmona, x turi pa
liuosavimų ant $1,000. •

Vedęs ir gyvenus su <žnio- 
na, kaipo šeimynos galva, tu
ri paliuosavimų ant $2,500 
(jeigu ineigos yra $5,000 ar
ba mažiaus).

Paliuosavimai už užlaiko
mas ypatus.

rius gali pareikalauti pilnos 
taksų sumos ant syk.

Taksų kvitos.
Kuomet taksai užmokėti, 

ant pareikalavimo, kolektoriai 
turi mokėto j ui išduoti kvitų 
su pilna užmokėta suma ir ko
kiam tikslui pinigai užmokėti 
pa rašyta ant jos.

Su visais ineigų taksų klau
simais kreipkitės į

'Foreign Language Inf.
Service, Litbuanian Bu- 
reau, 119 West 41 st St. r 
Nevz York City.

už kiekvienų užlaikomų ypatų 
(ne už vyrų arba žmonų), kup
rių užlaiko taksų mokėtojas, 

jeigu užlaikomoji ypatų dar 
neturi 18 metų, arba jeigu pa
ti negali save užsilaikyti dėl 
protiškų arba fiziškų trukumų.

Taksų mokėjimas.
Taksai gali būti sumokėti 

ant syk ligi 15 d. Kovo, grų- 
žinant blankas, arba keturiom 
dalim, pirmų dalį užmokant 
su gražinama taksų blunka, 
kitas dalis kas bertai n į me
tų. Jeigu mokestis neužmoka
ma kuomet pripuola, kolckto-

UNITED AMERICAN UNES
JOINT SSR-VtCE WITH

HAMBURGAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias į

visas dalis
Lietuvos

Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 86,
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

Ką jutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kambaBoulvd. 8674

J.L. Grušo Orkestrą
3147 S. Halsted St.

Chicago. UI. %

CONTAGIOUS
' ■.*'*•*' -/v • ' r ' V * *« '

EVERYBODYis JOININGthe OWLS.

NĖRA geresnip ir maistm- 
gesnio maisto arba 

taip pigaus toasto, kaip pa
daryta iš KLEEN-MAI1) 
Duonos.
Kodėl mokėti daugiau už pu
sryčių maistų ir gauti ma
žiau maistingų?
Kuomet tik jus paduosite 
duonų visuomet paduokite 
KLEEN-MAID. Jys žinosi
te, kad jus paduodate ge
riausių duonų. Ir kuomet 
jus pirksite duonų grosesnė- 
je, žiūrėkite tikrai, kad bu
tų maža Dutch mergaitė ir 
vėjinis malūnas ant apvynio
kite. Nesakykit “duona”, sa
kykit ^KLEEN-MAID”.

riai, salonai ir visos pro-
menadines lubos tik 3 kle-
sos pasažieriams naudotis.

Clay”,Laivai: “Mount
“Hansa”, “Bayern”, Mount
Carroll” ir “Thuryngya
taipgi specialės kajutos

Nauji laivai trimi šriu-' 
bais “Resolute”, “Relian
ce” ir “Albert Ballin” veža
1, 2 ir 3 klesos pasazienus
United American

Lines'
154 W. Randolph bt

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

andfbr ‘Joast

KLEEMfflB
■KČK', rourGuide to d 

GoodJiiead
COLUMET BAKING COMPANY 

HAMMOND, INDIANA

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

SEVEROS TABLETUS NUO ŠALČIO 
IR KRUPO

Laikykis nurodymų ant pakelio, kaina 50centų
Prakaitavimo organai mažne visuomet paliečiami ir todėl išmin

tinga turėti namuose po ranka /

Severas Kosulio Balsamą ,
Raina 25 ir 50 centų

Gerklė dažnai suskausta ir paraudonuoja, bet daug pagelbės, kuomet

Severos Antisepsolis
* ' ♦ J

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

\ šitie preparatai pardavinėjama aptiekose. 
Visuomet prašyk “Severos” ir neimk kitokių.

,W. F. Severą Co. Cedar Rapids, Iawa.

PAVOJUS MODERNINIO 
GYVENIMO.

COME OUT O F THE B E ATE N

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

DOLERĮ ĮMOKĖTI 
RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
Tas yra pusmetinis ^pardavimas, kuris 
tęsiasi keletą savaičių. Yra labai gerai , 
žinoma netik, kad tie rakandai yra geros 
vertės, bet kad pasidėkavojant šiai pro
gai jus galite pasirinkti bile vieną daiktą 
rakandų ir jis bus dastatytas jums į na
mus, kuomet jus įmokėsit vierfą dolerį.' 
Kiti pinigai turi būti išmokėti į metus ir 
pusę. “Palukų nereiklu njokėti”.

Karpatai, Pianai ir Vildrolos
galianti perkami lenąvais^iŠmokėjimais.

Pasimatykit su Mr. JOHN LUKAS 
Generalis pardavėjas No. 5.

Sveikatai ir Linksmumui
' Gerk VGerk

South Side Beverage Co’s.

“Malt Tonic’

Alsinantis eikvojimas la
bai tlaug Amerikos gyvento
jų energijos yra būtinas. 
Mes galime, būti užganėdinti 
savo pasiryžimu, ambicija ir 
galingu charakteriu, bet ši
tie dideli nervų įtempimai 
nėra be pavojų. Musų “60 
mylių j valandų gyvenimas” 
ardo musų nervus iki pasku
tiniųjų. “Skubėjimas, yra 
pamatas nervingumo, jis 
Kenkia širdžiai, kenkia virš
kinimui maisto, ■ jis kenkia 
paprastam veikimui visų 
musų organų — skubėjimas 
yra pavojus moderninio gy
venimo”, — pareiškė Dr. Co- 
peland, N. Y., paskiausiame 
savo straipsnyje. Trinerio 
Kartusis Vynas yrk taisyto
jas, kuris palaiko jūsų skil
vį ir žarnas gerame stovyje, 
pagelbsti virškinimui ir at
būdavo j imui normalio veiki
mo kraujo ir nervų. Jus ga
lite gauti jį pas savo aptie- 
korių arba gyduolių parda
vinėtojų. Jei reumatizmas 
arba neuralgija kenkia jūsų 
fiziniam ir protiniam dar
bui, bandykite vartoti Trine
rio Lhfimentųl gyduolė 
visuomet pagelbsti. Ji taip
gi greitai .pagelbsti nuo lum
bago, sustiririf^sutinimo ir 
šiurpulių. Jei jus norite ko
kių informacijų, rašykite 
pas Joseph Trinęr* Compa- 
ny, Chicago, III.

MRS. HINCKLEY ~~ 
SUIRĘ NERVAI

Pasako moterims kaip ji 
pasveiko vartojant Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com-
pound. , u

Memphis, Tenn. — “Du metai at
gal aš visai buvau nupuolusi ir mano

nervai buvo suirę. 
Aš negalėjau išluo- 
ti kambario be pa- 
silsio. Aš galėjau 
dirbti savo darbą 
tik po trupučiuką 
ir daktarų gyduo
lės nieko man ne^- 
gelbėjo. Vieną sy
kį kasžinkas įmetė 
man jūsų knygą į 
stubą ir aš joje iš
skaičiau keletą nu-

rodymų apie moteris kurios buvo to
kios kaip ir aš. Aš tuojau nuėjau ir 
nusipirkau butelį Lydia Pinkham’s 
Vegetable Compound ir aš išvartojau 
visą butelį ir aš žinojau, kad jos pa
gelbėjo man. Aš išvartojau 6 bute
lius ir apie trįs mėnesiai atgal aš pa
ėmiau dar du buteliu. Dabar aš esu 
pilnoje sveikatoje. Dirbu visą savo 
darbą ir galiu dirbti dar daugiau. Aš 
tikrai galiu pasakyti, kad aš žinau 
jog Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound suteikė man sveikatą.” — 
Mrs. O. J. Hinckley, 316 Union Avė., 
Memphis, Tenn.

Lydia E. Pinkham’s Privatiška Tek
sto Knyga apie “Ailments Peculiar to 
Won?en” bus pasiųsta jums dykai kada 
paerikalausite. Rašykite pas Lydia E. 
Pinkham’s Medicip.e Co., Lynn, Mass. 
Ši knyga turi daug naudingu informa
cijų.

Tai yra tiRras nervų ir silpniems

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

Tel. Yards 1138

STANLEY P. 
MAŽEIKA

RABORIUS IR 
Balsamuotojas 

automo- 
visokiems 

Kaina

1000 IUTU
DR. VAITUSH, O. D.

Lietuvi® akių specialistas

DIDŽIAUSIAS SIUTŲ IŠPARDAVIMAS ISTORIJOJ 
DIDŽIAUSIAME RŪBŲ CENTRE WEST SIDĖJE

isą savaitę. Turner BrosPrasidės šiandien, subatoje, ir
Clothing Co. suteiks publikai tikrą prezentą formoje nepaprasto 

■ bargeno nauja siutų, kurių dar niekad iki šiol nėra buvę rūbų iš- 
dirbystės biznyje.

— REIŠKIA TIKRI PINIGAI JUMS —
Palyginkite kainas ir vertę tąvoro ir pagalvokite a patįs. 
Turner Bros turi honorą ir duoda tai, ką prižada ir ima užtai 
atsakomybę. 

ir $75 Siutai
Viena ir dviem porom kelnių, Kuppenheimerio, Hart Shafner 
& Marx, Stratford, Fashion Park, Fitform ir tt. tokiomis že
momis kainomis kaip

FITFORM

Tas reiškia kad jus sutaupysite nuo 50 iki 60 nuošimčių. Pardavimas tik atei
nančiai savaitei. — Nepraleiskite tos progos. Pirkite du arba tris siutus. Visi 
siutai yra naujausios mados, geriausio materijolo šalyje, gero išdirbimo ir pa- 
siuvimo ir garantuojama geras pritaikymas ir dėvėjimas.

TURNER RROS. CLOTHING PO.
S. Corner Roosevelt andHalsted St.

Atdara šeštadienių vakarais iki 10 vai. Septintadieniais iki 1 vai. po pietų.

Slidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake■ i .

Auksinių, deimantinių, nr/uzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikij ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja i 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti. |

STEPONAS P. KAZLAVVSKI,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III. !

Tel.: Boulevard 7309.

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus; v •
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
1) — RYTAS — j
2) — PIETUS — -
3) _ VAKARAS. )

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą;

.2) — Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
1707 S. Halsted St

f- TRYS DIENOS LAIKAI.
1 f

SVEIKATA

Chicago, Illinois

Kaip Sau Nori—Bet
"Del savo gerovės pasirūpink, kad Tanriątos “Income” taksai 
butų atsakančiai sutvarkyti. Mes ypatingai laikome ofisą at
darą vakarais idant pagelbėti Tamistai tinkamai išpildyti 
“Income” taksų blankos.

prityrimo

Tonikas nuo j

žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
FREDERICK BROS.

3700-10 So. Halsted St.
1 Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Vego” ir “Extra Pale” Brands.

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

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

Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tamstai reikia gerų gyduolių i

NEW CITY PHARMACY
Yra naujai uždėta lietuvių 

vaistinyčia
(Aptieką)

Kurioje gausite tik geriausiai 
gyduoles

3327 S’o. Halsted St.. Chicago. 
Phone Boulevard 0696V , ■■■—-------------

•------------ 7 1 ~ »——

LIETUVON—
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Reikia turėti pilną apsaugą nuo ugnies, audros, etc., stipriausio
je komponi^y^* Gauk ts, apsaufvą per

Gal turi parduoti ar nori pirkti narni}, ar botą? Duok mums 
pirmiau žinoti. ... . r , •
APSAUGA yra tai svarbiausias dalykas kurį Tamsta turėtumei 
apsvarstyti pirm dedant savo pinigus ant didesnio nuošimčio. 
Tamistos bankierius investina Tam-istos pinigus į pirmus morgi- 
čius. Kodėl patsai tą nepadarai? Mes turime keletą augštos 
rūšies PIRMŲ MORGIČIŲ ir auksinių VYSKUPIJOS BONŲ, ir 
galime Tamistai pagelbeti įdėti atliekamus pinigus į saugius 
investmentus kurie neša 6% j metus.

Del geriausio patarnavimo pinigų- persiuntime Lietuvon, arba 
dėl laivakorčių į ar iš Lietuvos, ant greičiausių ir geriausių 
linijų, ATEIK PAS MUS.

Padarome legališkus dokumentus sulyg Lietuvos 
įstatais.

Skoliname pinigus ant 1-mo morgičio.

ir Amerikos

Turime virš 10 metų patyrimo šiame biznyje.
Dargis and Dargis

726 W. 18th St., ' Chicago, R!

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai- 
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiamu 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų plei- 
tom galim-a valgyti kiečiausią maistą. 
Garantuojame visą savo darbą, ir že
mas mu^ų kainas. Sergėkite savo dan
tis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

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

—.—.—

Neapleie- 
kliut|, tu«-

JUS?
Yra jums 

kitę jų. Jeigu turi 
met ateik pas ------  .

DR. 8ERNER, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)

3315 So. Halsted St., Chicago, IU.
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 0 

Nedėli?mis nvt 10 iki 1. Tel. Yards 0632

S Reumatizmas Sausge's: ■ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■
Nesikankykite savęs skaus- g

■ mais, Reumatizmu, Sausgėle, g
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu y
■ — raumenų sukimu; nes skau- g
■ dėjimai naikina kūno gyvybę g
■ ir dažnai ant patalo paguldo. ■
■ CAPSICO COMPOUND mo- ■
■ stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
! 1 nėtas ligas; mum^i šiandie dau- ■ 
1 gybė Žmonių siunčia padėka- ■

vonės pasveikę. Prekė 50c per ■ 
' pučtą 55c arba dvi už $1.05. 1

Knyga: “ŠALTINIS SVEb ■ 
’ KATOS”, augalais gydyties, ■ 
J kaina 50 centą.

■ J lįsti n Kulis !
■ 3259 So. Halsted SI. Chicago, III. g

St, Paul’s
Hospital

828 West 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas pgr 10 dienų nor
maliuos^ atsitikimuose 
$65.00. ‘

akių ligas
Ar jums skauda galvą? v
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matoto kaip ir plukančius tai

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

Serganti žmonis yra užpraiomi 
pasitarti su Dr. Ross, 

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO. 
POS gydymo budai nuo
Chronifiko
Nervingumo f|
Kraujo ||L $
šlapumo , O (6

i® f
Privatini, "
LiCT JK

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt $t.

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 1:00 iki 9 p. m. NedėlloJ 

9 iki 12. a. m.

Jeigu jus tupite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iž toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St 

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitoriu iki 5-to audito 

Priėmimo kambarys 506, 
/ Chicag’o, III.

Ofiso/valandos 10-5 po plet. Nedii- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEilMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstantiai fcmenlą 
liko Išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

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

Dr. FeŲx A. Manelis 
NAPRAPATHAS 

___ Diagnozę pagal sutarimą
Chicago. III.b3247 Eiheraid Avė.

Dr. Natalij'a Žukauskas
Naprapath

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

943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.
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Wm. A. Cunnea yra sočia- vo klausytis, kaip tie ateities 
lįstų kandidatas į miesto 
yorus.

Prakalbos prasidės" 8 
vakaro, vasario 25 d.

Rusų Didžioji Opera
Sekamą savaitę Rusų Ope

ra statys tris naujas operas. 
Jos bus statomos Chicagoje 
pirmu kartu. Pirma tų nauja- 
nvbių bus Čaikovskio f “čere- 
vlček”, kuri eis trečiadienio 
vakare, 
kūrinys, 
raganos, 
olai.

eis trečiadienio 
Tai yra fantastingas 
kurio veikėjai yra 
velniai ir numylėti- 

Rusijoje ta opera 
labai mėgiama^ t nes ji 
charakterizuoja rusų I 
Kompozitorius medžiagą 
bperai ėmė iš liaudies dainų. 
Tina Valen ir baletas šoks 
atatinkamus kalėdinius šokius. 
Dainuos- tokie dainininkai, kai 
Valia Valentinovna, Nina Gu- 
seva, Vladimir Svietlov, Ser- 
gei Antimov, David Tulčinov, 
Panteljev ir kiti.

Antra naujanybė 
kovskio “Mazeppa”, 
kovo 3 d. Tai yra 
riaušių Čaikovskio

buvo 
gerai 

tauta.
l tai

bus Čai- 
kuri eis 

vienas ge- 
muzika-

slebiama geni ai ingo kompozi
toriaus įkvėpimas. Mazeppa, 
lenkų jaunikaitis, įsimyli į vie
no didžiūno žmoną. Vyras ^pa
gali na jaunikaitį, pririša prie 
arklio ir išvija. Kazokai pa
ima jį nelaisvėn, o vėliau jis 
tampa jų hetnianu ir vadu ir 
daug dirba, kad paliuosavus 
juos iš rusų jungo. Operoje 
dalyvaus Valia Valentinovna, 
Vladimir Danilov, Nikolai Ma- 
mąnov, Sergei Antimov ir k t. 
Orkestrui vadovaus Viktor Va
ši! j ev.

Kovo 4 d. eis “Noč Liu'bvi” 
{Meilės Naktis)./Tai Valenti
no operetė. Siužetas susidaro 
-iš neištikimų numylėtinių, ne
susipratimų, meiliškų pabėgi
mų, etc.

Tokių rengia

Ryto bus statoma Halevy’s 
opera “Žydė.” Tai labai puiki 
opera. Siužetas — persėki j o- 
mas žydų viduramžiuose.

Pirmadienyje eis Boris Go- 
dunov. Dalyvauja Šaliapinas. 
šaliapiinas Chicagoje sukėlė 
tiek triukšmo, jog apie jį ra
šyti nebėra reikalo. Vienas 
Nexv Yorko laikraščių pastebė
jo, kad šaliapinas yra “did
žiausias dainininkas ir artis
tas, kokį pasaulis yra turėjęs 
bėgiu paskutinių dviejų šimtų 
metų.” Ateinantį penktadienį 
jis dainuos paskutinį kartą 
Rusų Operoje.

— Reporteris.

Debsas ir Cunnea 
kalbės ryto

Ryto
Auditorium s vejai 
paprastos praKalb

Kalbės Wm. A. Cunnea, ku
ris gina 22 komunistu, suim
tu pereitą vasarą slaptoje kon
vencijoje, Mįchigano valstijos 
miškuose, /isai pasakos aplie 
tai, kaip privatinių agentūrų 
detektyvai ir teisinguiųo de
partamento agentai daro “re
voliucinius” suokalbius ir pro
vokacijas 
me.

’ Antras 
Debs, apie 
n i irs šios

Nėra

Chicagpje, Ashland 
ainėje, bus ne

kalbės ^Eugene V

i šalies politikoje, 
reikalo aiškinti, ko
lbos turi senojo so

cialistų veterano, Dėbso, pasi
rodymas viešame susirinkime. 
Bet ir drg. Cunneoš prakalba 
bus nepaprasta sensacija. Kai
po advokatas tokioje byloje, 
kuri sujudino visos šalies pub
likos opiniją, jisai išdėstys pa
stebėtinų dalykų apie valdžios 
ir šnipų agentūrų veikimą 
Amerikoje ir parodys, kokios 
pasibaisėtinos moraliniu at
žvilgiu priemonės yra varto
jamos darbininkų klasės su- 
dcmoralizavimui. s &

-

ASMENŲ JIESK0JIMA1 ' REIKIA DARBIU,
PAJIEŠKAU Broniaus Saunoriaus MOTERŲ '

*MTZX KltzsKzv A n 1 A Ozx D.r.b. *“  -   

PMDffil.legro; ir K. Martion, čempio
nas ■ iš 0icero, risis su lįcutfe 
Golbar, 232 svarų risti

Rislynęs įvyks atein 
čiadienį, vasario 28 d., 
vių Liuosybės svet., 14 
49 Ct. Kviečiama dalyvauti 
moterys.

■hi
ina- žiedai stengėsi duoti publikai 

| tą, ką jų jaunos sielos išga
lėjo. Publika ipalydėjo juos 
griausmingais aplodismentais.

Po jų sekė kalbėtojai ir vė
liau pasirodė “Pirmyn Mišrus” 
choras, vedamas p. P. Sarpa- 
liaus. Šį chorą dainuojant iš
girdau pirmu kartu po vado
vyste p. Sarpaliaus. Reikia pa
sakyti, kati choristai padarę 
gražų progresą. Nors choras 
neskaitlingas, teČiaus liaudies 
dainas, kurias jie dainavo, su
dainavo tinkamai.

Po jų kalbėjo Dr. Kaspu
tis. Kadangi jis nėra kalbėto
jas, tai buvo aišku, kad jis 
publikos negalęs užganėdinti. 
Visi laukėme jo kalbos galo.

Toliau sekė “Birutes” eilė.
Kai pirniininkas pranešė, kad 
“Birutė” V ’ 
lė plojimai, 
ant scenos pasirodė p. Nora 
Gugiene ir “•Mariutė” —dvi 
musų pirmaeilės solistės, ku
rias “Draugas” per visą pe
reitą mėnesį niekino. Aiškiai 
matėsi, kad publika tai turė
jo omenyj ir, rodos, tarytum 
sakyte sakė: — mielos, mes 
esame su jumis ir busime su 
jumis.

Laike tame 
plojimų pasirodė 
p. A. Kvederas. 
atsisėdo prie piano ir prasidė
jo “Įžangos” dainavimas. Čia 
tai ir pasirodė graži melodi
ja dainos ir dainininkų išsila
vinimas. Publika tapo stebė
tinai užžavėta. Dar sudainuoja 
“Lietuviais esame mes 
kas sukėlė didžiausių 
publikoje.

Bpvo gražu žiūrėti, 
debiutuojantį p. A. 
abidvi solistės — “'Nora’

vai

K. Bielinis apleidžia 
Chicagą

Šiandie, vasario 24 d., 9 vai. 
ryto, gerbiamas musų svečias, 
drg. Kipras Bielinis, Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos at
stovas, apleidžia Cliicagų. Jis 
IllinoiszCentral traukiniu išva
duoja į Grand Rapids, Mieli., 
kur jis laikys prakalbas dar-

Būdamas Chicago j drg. K. 
Bielinis su savo prakalbomis 
aplankė visas lietuvių koloni- 
as. Savo prakalbomis jis tin

kamai painformavo Chicagos 
ir apylinkių lietuvius darbi
ninkus apie darbininkų padė
lį Lietuvoj, apie ekonominę ir 
politinę padėtį Lietuvoj ir 
apie kitus svarbius dienos 
klausimus. Savo pastangomis 
r darbštumu drg. K. Bielinis 

labai daug prisidėjo prie su
stiprinimo darbininkų judėji
mo šioj apygardoj.

— Reporteris.

Lietuvių Rateliuose
E. V. Debsas kalbės 

Roselande
irRoselandas, Kensingtonas 

įpylinkė su didžiausiu nekan
trumu laukia pirmadienio, va
sario 26 d. Tų dienų atvažiuo
ja visų gerbiamas ir visų my
limas svečias Eugenius V. 1X4)- 
>as, nenuilstantis darbininkų 
larbuotojas.

Senelis E. V. Debsas kalbės 
K. of P. svetainėj, 11037 Mi
chigan Avė., pirmadieny, vasa
rio 26 d., 8 vai. vakare. Lietu
viai darbininkai turėtų nepra
leisti šios progos, kad ir nesu
prantantys anglų kalbos;, tai 
yra malonu nors pamatyti tų 
nenuilstantį senelį. Įžanga 25 
centai ypatai. Tik i eta i yra par
davinėjami iš anksto ir gali-

narius ir 9th Ward socialistų 
raštinėj, 11028 Miohigan Avė.

Patartina likicliis nusipirk
ti iškalno ir nepasivėlinti at
eiti, kad gauti progos įeiti į 
svetainę. Reporteris.

National Departamentinė san
krova, kurios ' savininkas yra 
onas Matilionis, nori prane

šti savo kostumeriams, kad 
sankrova jau kurs laikas yra 
persikėlus iš senosios vietos 
10824 Michigan Avie-, į 10317 
Michigan Avė.

Jubiliejinis apvaįkščio- 
jimas su “Birute”

Kaip Clricagiečiai žino, šie
met jubilėjinį apvaikščiojimą, 
paminėjimui penkių metų Lie
tuvos Nepriklausomybės, su
ruošė pažangioji visuomenė bę 
pagelbos juodvarnių klerikalų.

Būdamas dailės ^mylėtojas, 
noriu suminėti keletu žayėjan- 
čių įspūdžių, kuriuos 
šiau i

Sulaukęs vasario 18 d. 
siskubinau į didelį, puikią ir 
erdvią Ashlaąd Bulvaro Audi- 
toriumą. Man įėjus salėn ir 
i įsisėdus, prieina vienas Biru- 
tietis, kuris užkviecia mane su 
jais praleisti dieną. Sako, — 
šiandie mes debiutuojame su 
<avo nauju vedėju p. A. Kve- 
deru: su juomi pasirodysime 
pirmu kartu scenoj prieš šią 
tūkstantinių publiką ir sudai
nuosime pirmu kartu Chica- 
goj St. Šimkaus kurinį “Įžan
ga”

Tariau ačiū ir nuėjau į di-

šsjne-
iš viršminėto jubtejaus.

nu-

Prasidėjus programai, ant 
ęcenos pirmiausiai t pasirodė 
Jaunuolių Orkestrą. Gražu bu-

Gimimai:

dainuos, tuoj pasipy- 
kurie tęsėsi iki

griausmingų 
ant scenos 

R. A. Olis

gimę,” 
ovacijų

kuomet 
Kvederą 

ir 
“Mariutė”, už rankų nuvedė 
jį nuo scenos. Publika p, Kve- 
derą suprato ir įvertino.

Apie patį p. A. Kvederą ir 
jo gabumus turėsimo neužil- 
gio progos persitikrinti, nes ba
landžio 29 d., “Birutė” statys 
scenoje operetę “Bailus Dak
taras”, kuri teikalauja daug 

prisirengimo.
Po P. Grigaičio truinipos 

ir gražios kalbos, Birutiečiai 
nuvažiavo į Fello«w Ship sve4 
Lai|nę, kur ir užbaigė vaka-

Ilgai atsiminsim šį apvhikš- 
čiojimų ir jo 
bei

visiiis gražius 
malonus įspūdžius.

— Dailės Mylėtojas.

BRIGHTON PARK.

Iš Keistučio Kliubo Dra
mos Skyriaus.

iL. K. Keistučio KliuboD.
>ramos Skyrius stropiai ruo

šiasi savo spektakliui, trijų 
Veiksmų “Jurgiui Žiburiui”, 
kurį duos šeštadienio vakarą, 
koto 10 d. McKinlęy Purk sa
lėj 39-ta gatve ir Western Avė. 
Kadangi bilietai vaidinimo va
karą prie durių nebus parda
vinėjami, tai publika kviečia
ma įžangos bilietus įsigyti iš 
anksto. Bilietai • galima gauti 

Diųunos Skyriaus *ftarįų.
— D. L. K. K. S. K-tas.

1S

K.

SPORTAS.

J. Sarpalius nori tapti 
pasaulio čempionu.

Karolius J. Sarpalius, kurs 
laike pasaulinio karo tarnavo 
Dėdės Šamo kariuomenėj, no
ri tapti pasaulio čempionu 
kaipo ristikas, Dabartiniu lai
ku jisai gyvena Chicagoj ir 
lanko Chicagos Universitetą, 
kame jis reprezentuoja grupę 
ristikų, kurie iškurnėjo yirš 
trisdešimts tris ristynių varžy
tines ir pralošė tiktai vienas.

Dabartiniu laiku Sarpalius 
ruošiasi prie ristynių, kurios, 
manoma, sutrauks daug pub
likos. Tai busiančios didžiau
sios ristynės, kokias cicėrie- 
čiams tekę matyti. K. P. Sar- 
palius imsis su Teed Sailor, 
čempionu Vakarų kliubo; Stan
ley Zbyszko — su 
pioini E. Drugcl,

italu čem- 
iiš' Monte-

Roseland Lietuvių Darbininkų Namo 
bendroves direktorių mėnesinis susi
rinkimas įvyks vasario 24 d., subatoj,

... f

10900 Michigan Avė. Direktorius kvie
čia atsilankyt. £ekr. K. Gavėnas. 

» ---- - - - — - ■     -
G. D. L. K. Vytauto mėnesinis su

sirinkimas įvyks sekmadienyj, vasario 
25 d., š. m., 2 vai. po pietų. Švento 
Kryžiaus parap. svet. Visi nariai j 
malonėkite susirinkti, nes bus rinki- 
mas iždininko, vietoje mirusio drau- mveiRio,. 
g-o Juozo Letuko.

Nut. rašt. N. K.

tį tre-
TJetu>*rinltimas lvVKS vasario Z4- a., suuavoj, 

. ^7:30 vai. vakare Aušros kambariuose,
gat. ir 

ir

Cnicagos Sveikatos Depar
tamente įregistruota šie gimi
mai lietuvių šeimynose:

Geo. Sandoliionis, 3741 N. 
Sacramento Avė., sausio 30.

Ksavera Jankausika, 454L 
Fairfield Avė., vasario 6.

Emily Solis, 5216 Winches- 
ter Avė., vas. 8.

Loretta Lukauskis,
Erie St., vasario 10.

5007

- - ». - ...-u i-. ..

: Redakcijos Atsakymai I
A. Balinai. — Už iškarpą 

ačiū, pasinaudosime. Prašome 
•ašinėt mums žinučių iš savo 
apidjnkjūsr

Kliubo Sekr. — Ketvirtadie
nį, dėl Washingtono šventės, 
paštas neveikė, dėlto praneši
mas gauta pervėlai ir ‘nega
lėjo būt įdėtas.

Pasiklausiusiam. — Mažmo
žiai. Nesu vartosime.

J. S., Cleveland. — Galite 
ąaut Naujienų knygyne — 
$1.50.

B. V-skui, Herrin. — Cher- 
ry, III., nelaimė atsitiko 1909 
m. lapkričio 13 dieną. Žuvo 
išviso 289 žmonės. Kiek lie
tuvių žuvo, neturime žinių.

Pranešimai
Kas, ką, kur kaip ir 

kada rengiaį veikia 
ar kviečia.

EUGENE V. DEBS, garsus darbi
ninkų vadas, ir. VVILLIAM A. CUN
NEA, socialistų kandidatas į Chica- 
gos miesto, majorus, kalbės milžiniška
me massmitinge Ashand Auditorium, 
Van Buren st ir Ashland Blvd., selc- 
madienj, vasario 25, 8 vai. /ak. Bilie
tus iš anksto galima gauti “Naujie
nų” ofise, po 40 centų (prie durų rei
kės mokėt 50c.). Nepraleiskite pro
gos.

savo brolio, gyveno 4714 So. Bishop 
St. Chicago; dabar girdėjau, kad iš
važiavęs į T 
svarbus reikalas 
tuvos. Malonėkite veikiai atsišaukti 
arba kas nors kitas praneškite.

LIUDVIKAS SAUNORIUS 
1355 W. 47th St.,

; aaoar gnciejau, Kau is- r< »i • 
Micfrigan valstija. Yra KftjLflfl 
Lalas ir laiškas į# Lietu- HUIiuU

Chicago, III.

VEITERKOS GEROS 
, DARBO VALANDOS, 

GERA MOKESTIS
2334 ,S<Eeavitt S t

PAJIEŠKAU Jono Smito ir Petro 
’ Mes seniau dirbom Hart-

shorne, Oklahomos mainGse. Joną 
Šmitą palikau Chicagoj 1911 metuose.

_ Tuom laiku aš išvažiavou į Lietuvą.
Jeigu dar gyvenate Chicago, prašau

Liet, švietimo Dr-jos prakalbos su atsišaukti. P. D. K. Depot Hotel, 205 
krutanvais paveikslais įvyks nedelioj, j So> Halsted St., (Room 26), Chicago. 
vasario 25 d., 7:30 v. v. Raymond Cha- į 
pell. 816 W. 31 St. Visi kviečiami at
silankyti. • — Komitetas. APSIVEDIMA1.

REIKIA JAUNOS MERGL. 
nos stenografės. Turi moRėti 
skaityti lietuviškai. Nuolat dar
bas. Atsišaukite.

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

North Side. — L. T. Sandaros 23 
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks va
sario 24 d., 7:30 v. v., Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. — Valdyba.

Lietuvių Nepriguliningo Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks subatoj, 
vasario 7:30 v. v. K. Ūkelio svetainėj, 
po numeriu 3436 So. Auburn Avė. 
Draugai malonėkite pribut ant paskir
to laiko. — Rašt. J. M. Vainauckas.

Šiuomi pranešu viesiams draugijų 
bei kliubų atstovams, kad pasistengiu 
„ugrąžinti pinigus bei neparduotus bi
lietus vakaro kovo 11 — 1923 m. šv. 
Jurgio parp. svet. Malonėkite ne
pamiršti, kad ateinančiame susirinki
me tai padarytumėte. •

Vardan Komiteto
Juozas Antanaitis.

Lietuvių Evang. Liuteronų Pašelp. 
draugystės mėnesinis susirinkimas 
įvyks šešeadieny, vasario 24 d., Mel- 
dažio svet. 2244 W. 23 pi., 8 vai. vak. 
Visi nariai malonėsite pribūti, nes tu
rime daug svarbių reikalų, ir norin
tieji įstoti draugijon nesivėluokite.

Valdyba.

North Side. — Lietuvių Politinio 
Kliubo prakalbos įvyks sekmadieny, 
sausio 25 d., 3:30 vai. po pietų, bažny
tinėj salėj. Kalbės langių ir įžymes
ni lietuvių kalbėtojai. Visi northsidie- 
čiai kviečiami atšiankyti. Įžanga dy
kai; kolektos nebus. — Komitetas.

petroit, Mich. — D-gui K. Bieliniu!, 
Lietuvos Socialdemokratų atstovui 
priimti, LSŠ, 116 kuopa rengia drau
gišką vakarienę ketvirtadienio, kovo 
t d., vakare Fratemlty Hali salėj, 
1032 — Ist St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Įžanga $1. Visi draugai sąjungieČiai 
ir simaptizuojantieji kviečiami daly
vauti. Bilietai reikia išanksto gauti 
vietos Naujienų Skyriuje, d. šlapelio 
užeigoj (Cordoni Avė. ir Westminster) 
ir pas kuopos nariun. — Komitetas.

CICERO. — l5-ste Lietuvių Tvirtybė 
laikys mėnesinį susirinkimą ^sekmadie
nį,\vasario 25, l:'3O vai. po p., Zvibo 
svet, 50 Avė. ir 14 g-vč. Bus taria
ma qel susivienijimo kelių draugijų ir 
išduota buvusio baliaus apyskaita. Vi
si nariai būtinai atsilankykite.

— Sekretorius.

Draugystė šv. Stanislovo Vysk, ir 
Kank. ruošia apvaikščiojimą liepos 15 
d., paminėjimui 20 metų gyvavimą 
draugijos. ApvaikšČiojimas bus Pa
radine Hali svet., prie 51 ir Robey 
gatvių. Prašome kitų draugijų nieko 
nerengti tą dieną.

P. Puteikis, sekret.

Roseland. — Eugene V. Debs, senas 
darbininkų kovotojas, kalbūs Roselan
de panedėlio vak., vas. 26 d., K. oftP. 
svetainėje, 11037 Michigan Avė. Pra
kalbas rengia Soc. partija 9 wardo, 
talų Soc.» part. ir L. S. S. 137 kp. 

Visi kviečiami atsilankyti.
Komitetas.

Roseland. — A. ž. Valkų draugijehs 
koncertas ir balius įvyks 25 d. vasario 
Strumilo svet., 6:80 v. v. Koncertas 
bus labai gražus. Loš operetę “čigo
nai”. Bus ir daugiau dailių gabalėlių, 
vedar1 mokytojui K. A. Gaubiui.

Komitetas.

Valparaiso, Ind. — Lietuvių moks
leivių Literatiška draugija rengia pa
silinksminimo vakarėlį. Vakarėlis 
Įvyks muzikos svetainėje, subatoj, va
sario 24 d., š. m. kaip 8 vai. vakare. 
Vakarėlio programas l>as įvairus, su
darytas beveik iš pačių mokinių. Visi 
apielinkės lietuviai yra širdingai kvie
čiami atsilankyti. Įžangos nebus.

Komitetas.

Draugystės Dr. V. Kudirkos mėne
sinis susirinkimasįvyks subatoje 24 
,dieną vasario 8 vai. vak. Sekretorius.

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

Pirmyn Choro vyrai vieni susirinki
te subatoj į Liuosybės svetainę ant 
praktikos 7 vai. vak. Valdyba.

Draugystės Liuosybės mėnesinis su
sirinkimas įvyks šeštadienio, vasario 
24, apie 7:30 valandą vakaro, L. Juo- 
domskio svetainėje, 733 W. 18 gatvės.

— J. Danta, rašt.

West Side. —■ D-ro V. Kudirkoj 
Dr-jos susirinkimas įvyks vas. 24, 8 v. 
'vak., Meldažio svet. Susirinkimihn y 
kviečiami visi nariai būtinai atsilan
kyti, nes mirė vienas draugas, tad rei
kės ję klausimą likviduoti. Būtinai 
privalo wtsilankyti visi komitetai, de
legatai i^del., nes pereitame susirin
kime buvo nutarta bausti višus tuos, 
kurie nepildo jiems skirtų pareigų.

— Valdyba.

T. M. D. 22ros kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks Vasario 25, antrą va
landą po pietų, Raymond Institute, 816 
W. 31 gat. Visi nariai yra kviečiami 
būtinai ateiti, nes yra labai svarbių 
dalykų kuopos ir drauge visos T. M. 
D.— Valdyba.

Tik kelios dienos iki 
rinkimų aldermanų

Brighton Parko piliečiai 
turime gerai pagalvoti, kokį 
aldermoną mes išsirinksime. 
Musu aldermonai buvo labai 
apsileidę. Mes mokame tak
sų nemažiau kaip kitos dalįs 
midsto. Bet musų dabarti
nis 12 wardas (pirmiau bu
vęs 5 wardas), yra baisiai 
apleistas. Gatvės tamsios, 
geležinkeliai neiškelti. 49 
gatve nuo Western iki Ked- 
zie yra uždaryta. Yra dau
gybės ir kitų apsileidimų. 
Visko negalima' čia ir sūria-

Dėlto, šį vakarų būtinai 
turime susirinkti į bažnytinę 
svetainę, 44 ir Fairfield Avė. 
ir apkalbėt musų pačių rei
kalus. Žinote, kad niekas 
už mus nesirūpins. Bus kal
bėtojai, kurie šiame warde 
yra gimę ir augę. Jie nuro
dys, kaip mes galim geriau 
pagerint musų wardą švaru
me ir biznyje. Kalbėtojai 
bus, vienas plačiai žinomas 
Brightonparkiėčiams kont- 
raktorius, f. V. Zintak. Ant
ras žinomas advokatas, J. P. 
Hector. Jie abudu yra šia
me warde gimę ir augę ir tu
ri prapertes, dėlto ir sten
giasi pagerinti šitą apielin- 
kę. Bus ir daugiau gerų 
kalbėtojų lietuvių ir svetim
taučių. Nepasigailėkite ke
lių minučių laiko, tai daug 
naudingų žinių išgirsite.

(Apg.)

ĮDOMAUČIAU susipažint su mer
gina kuri yra ne augščiaus 24 metų, 
vidutinio ūgio, Švelnaus budo, gerokai 
prasiavinus skaitliavime. Labai butų 
malonu, kad atsilieptų tuoj, kuri įdo
mauja šeimynišku gyvenimu. Mano 
supratimu tai yra neprasta proga ge
rai merginai. R. G. Johnson, Gineral 
Delivery, Highland Parlt. Wayne 
County, Mich.

REIKIA 2 merginų. Darbas 
grosernej. Geistina, ’kad mokė
tų, lietuviškai, angliškai ir

729 S. Halsted arba 
2201 W. 21 St.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS naujausios mados 

Štaras labai parankus moteriškoms 
skrybėlėms arba veistems. Garų ap
šildomas, švari ir bizniava vieta ir 
prieinama, nebrangi renda.

' 3214 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 2469

REIKIA MERGINŲ IR JAU- 
nų. moterų lengvam dirbtuvės 
darbui, kaip tai: prie pakavimo 
surankiojimo ir lengvo punch 
preso darbo. Gera alga už tin
kamų darbų.

THE WASHBURN GO. 
6126 S. La Šalie S t.

ĮVAIRUS SKELBIMAI Reikia
MERGINŲ IR JAUNŲ MO- ,

Sulig Amerikos valdžios įstatų, I icri. j)rje lengvu mašinų ir
Kiekvienas darbininkas, biznierius, ar , . \
profesionalas, vedęs ir gyvenantis su Į punch press darbo, taipgi prie

inspektinimo.
Nuolat darbas. Gera alga prad-

INCOME TAXOS

kiekvienas darbininkas, biznierius, ar i - -

savo, žmona, jei pereitą metą uždirbo Į pakavimo ‘ ir 
$2000.00, o nevedęs $1000.00, turi iš- , 
pildyti Taxų blankas. Neišpildę Taxų ‘
blankų iki 15 dienai kovo šių metų ga- ž ai. Geriausios darbo sąlygos. 
"• 25% b“rMa™TXaUBiaU $1°UU'0° lUr5ti dau«iau kaiP į6 

Dabar yra laikas pildyti minėta^ metų amžiaus, jei jaunesnės 
blankas nelaukiant paskutinių dienų ;<ai 18 met amžįau$ turį aį- 
':ada tuksthnciai žmonių apgulę ofisą Į . ¥*. • • _ A x_.
laukia.

Kurie patys nemokate bankų išpil
dyti kreipkitės pas

A. OLSrZEWSKI,
3235 S. Halsted St., 2nd floor

A. Olszewskis išpildo taxų blankas, 
laro įgaliojimus (doviemastis), parū
pina pašporius, parduoda laivakortes 
ir siunčia pinigus Lietuvon.

si nešti gimimo metriką. Atsi
sukite į samdymo skyrių.

AMERICAN CAN CO., 
1831 Clybourn Avė.

SIGNS Lietuvis malevoju 
visokias iškalbas ani kur, ani 
kada, ani kokias.

GIIARLRS v,

-------- -------------------------------------------------------------------------------- --------------- '——

REIKIA moterų operaitor- 
kų prie siuvamų mašinų, paty- 

į rusių. Nuolat darbas. Gera al- 
Lga. Moderniška dirbtuvė. Atei
kite pasirengusios dirbti. Rę- 
genstein Veedor Co. 3440 N. 
Kimball • Avenue

JIESKŪ DARBO
P A J IEŠKAI J darbo esu prity

ręs bučcris, * norėčiau pasto
vaus darbo, kalbu lietuviškai, 
Vngliškai, Lenkiškai, Rusiškai 
ir suprantu Slavokiškai 
ma kreiptis lai

N. Girard’ St.

REIKIA merginų prie leng
vo dirbtuvės darbo. Apeikite 
Į>rįsirengusios prie darbo. f 
REGENSTEIN VEEDOR CO.

3410 N. Kimball Avė.

Gali- 
, 1646 

Chisago, III.

REIKIA merginų prie spėka 
var/mių^ mašinų į rakandų dir

2531 So. Western Avė.

REIKIA OARBiNiNKĮJ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ VYRŲ

ir moterų
lenesnių.

REIKIA merginų 
16 metų amžiaus ir 
Šviesi ir švari dirbtuvė. Paty- 
rymas nereikalingas. Asemble
rių, pakuolojų, inspektorių, ir 
patyrusių nitavotojų. Nuolat 
darbas- Gera alga. Ateikite pa
sirengusios į darbą.
ECONOMY FUSE & MFG. CO.

2717 Grecnvievv Avė.

REIKIA vyrų abelnam, viso
kiam darbu j. Darbas nuolat.

Atsišaukite.
GREAT NORTHERN* CHAIR

CO.,
2500 Ogdcn Avė.,

Reikia

1
1

Block West of Southport Av.
Block East of Ashland. Avė.

ai Diversey Parkway

VYR DARBININKŲ Į 
JARDĄ,

$4.50 BENAI.
Cončrete Engineering Co.

1926 So. 52-nd Avė.
+

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

AMERICAN CAN CO., 
3951 So. Canal St.

4 blokai į vakarus nuo 
Wentjvorth Avė.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklų, 45 centai į valan
dų. Nuolatinis darbas. Kreiptis 
į samdymo skyrių Crane Co., 
So. Canal ir 15 gat., arba Ked- 
zie Avė. and 40-th SI.

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

424 W, 31-st SU

MERGINŲ IR MOTERŲ, ku
rios gali kalbeli angliškai. Dar
bas prie operavimo mašinų ku
ris yra padengtas vario dralu 
su vata. Darbas yra trenksmin- 
gas, bet darbas nuo štukų yra 
apmokamas labai gerai.

BELDEN MFG GO., 
4625 W. Van Buren St.

REIKIA VYRŲ — 
MES TURIME DAUG 
GER DARBŲ 
MOLDERIŲ PRIE 
GELEŽIES TOŪRERIŲ 
IR DARBININKŲ 
ATSIŠAUKITE 
Į DARBO DEPT. 
International Harvester Co.

Tractcr Works 
2600 W. 31 Blvd.
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REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI PARDAVIMUI
VYRŲ

Reikia

BARGENAS. Pardavimui moder
niški 4 kambarių rakandai, turi būt 
parduoti tuojau. Welton Rūgs, pui
ki liampa, riešuto medžio miegamo 
kambario setas. Vartota tik 7 savai
tės. Persitikrinkite patįs. Parduo
siu ir atskirai.
357 S. Crawf«rd Avė. Nevada 0336

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
PARSIDUODA cirosernė ir bu- 

 

čemė, biznis gerai išdirbtas, 
svarbi priežastis pardavimui. 
Lysas ant storo yra ant 3 metų. 
Atsišaukite.

3562 So. Halsted St.

DARBININKŲ į dirbtuvę, iš
važinėtoj ų, mašinistų pagelbi- 
ninkų. Daug darbų dirbama 
nuo štukų. Patyrimas nereika
lingas.

Darbas dieną ir naktį.
ACME STEEL GOODS CO.

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

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai. Parduosiu pigiai ir 
greitai, nes važiuoju ant farmų 

J. MIKUičIONIS, 
4423 So. Ilonore St.

PARDAVIMUI shoe repairjng shop 
su visoms modemiškoms mašinoms. 
Parduosiu greitai ir pigiai. Priežas
tis — turiu tris biznius. Randa $12.00; 
lysas ilgas.

1607 W. Gfcrfield Blvd. ’

AUTOMOBILIAI

Reikia —
VYRŲ PRIE
LANGŲ PLOVIMO.

Chicago Window Cleaniug Co.
62, W. Washington St., Room 21

PARDAVIMUI trokas 2% tonų, 
mažai vartotas, geras kaip naujas. 
Parduosiu labai pigiai. Turiu parduo
ti į trumpą laiką. Išdirbystės Chica- 
goj, metus vartotas. I<abai geros 
Šviesos (Light). Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos. Kreipkitės Aušros 
knygynas, Box 5. 1614 W. 46th Street 
Phone Boulevard 0673.

EXTRA BARGENĄS
Parsiduoda bučernė ir grosernė la

bai geroj vietoj ant biznevos gatvės. 
Biznis cash, pereitą metą padarėm 
apyvartos už $68,000; renda tik $16 į 
mėnesį. Parduosiu pigiai, nes turiu 
važiuoti ant farmos. Adresas 718 W. 
120 St. W. Pullman, III. Telefonas 
Pullman 6344.

TĖMYKIT BIZNIERIAI i
Parsiduoda arba mainis trijų aukštų 

mūrinį namą. Pirmas floras didelis 
Storas ir bekernė užpakalyj; 2 flatai 
po 6 kambarius iš fronto ir 2 flatai 
po 4 kambarius iš užpakalio, elektra, 
maudynės, basemenetas. Mainis ant 
automobiliaus, biznio arba mažo na
muko. Įmokėjimas pagal sutarties. 
Pasiskubinkite. Tas bargenas ilgai 
nelauks. Kreipkitės pas

S. L. FABIONAS COMPANY 
809 W. 35th Street, 

Chicago. Illinois. 
Klauskit J. Stukis.

DAR VIENAS DIDELIS BARGENAS 
Parduos ar mainys du mūrinius na

mus po 6 kambarius, maudynės ir ki
ti parankumai. Reikia įmokėti $500, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų 
kaip renda.

PARDAVIMUI 175 pėdos žemės 
prie Emerald Avė. į rytus ir į šiau
rę nuo 87-th St. Arba padalinsime 
į 5 lotus po\35 pėdų. Yra visi įren
gimai ir išmokėta. $25 už frontinę 
pėdų. R. A. Matschman, 8610 Sum- 
mit Avė., Stevvart 8630 atba Ste- 
wart 9227

Parodymas
TABOR FARMA pardavimui 

(šalip Tabor Farmos Resorto) 
Sodus, Michigan.

PARDUOSIU arba mainysiu, mūri
nį namą 6 pagyvenimų po 4 ris kam
barius, imsiu farmą arba bizrfp

Atsišaukite
M. ABRAMOVICZ 
2015 So. Robey St.

SHERWLN YV1LLIAMS CO., 
116-th and Stepheinson Avė 

Imkite karą No. 4
REIKIA darbininkų gemera- 

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

REIKIA patyrusio bučerio. 
Tuojaus prie darbo. Darbas 
sada. s

1835 Wabansia Avė.
Phone Humboldt 6499

vi-

REIKIA asistento sales managerio 
prie Real E statė, kad butų apsukrus.. 
Turi kalbėti lenkiškai, lietuviškai ir 
angliškai. Turi turėti automobilių. 
Pasimatykite su ĮUr. Fitch.

J. N. ZEVVERT A OO.
44,00 S. Kadžio Ava.

REIKIA VYRŲ *
Darbas galvanizing dirbtu

vėje. 45c. į valandą. Atsišaukit:
JOSLYN MFG. CO.

37-th and Morgan Sts.

REIKIA 4 arba 5 vyrų prie 
darbo į geležies atkarpų jardą.

Atsišaukite:
WARSHAWSKY and CO.

1915 S. State St.

Reikia -
j Lietuvio darbininko prie iš- 

vbžinėjimo pieno.
MURPHY WARD DAIRY CO.

'2016 Columet Avė.

REIKIA '
Vyrų. — Darbas anglių jarde.

Atsišaukite.
WESTERN FUEL CO.

2623 W. Adams St.

Reikia
REIKIA VYRŲ'
MOLDERIŲ
PRIE KRINTANČIO 
KŪJO.

ATSIŠAUKITE

DEER1NG WORKS
1734 Fullerton Avė.

REIKIA vyrų prie siuvamų 
mašinų operaitorių, darbas nak 
timis. Gera alga. Puikios dar
bo aplinkybės. Atsišaukite.

Regenstein Veedor Co. 
3140 N. KimbalI Avė.

Reikia —
SIUVĖJO ABELNAM
KOSTUMEiRIšKAM DARBUI 

911 W. 33 St.

REIKLY darbininkų, gera 
mokestis, pastovus darbas mu
sų dirbtuvėj. Dieną ar naktį 
darbas; ateikit prisirengę dirb
ti. VVestern Felt Works 

4115 Ogden Avė.

REIKIA gero siuvėjo, kuris gaii 
siūti didelės vertės kautus. Turi kal
bėti lietuviškai ir angl’škai. Gera pro
ga padaryti gerus pinigus. Geistina, 
kad gyventų pietinėj miesto daly.

‘^Naujienų” box 211

RAKANDAI
JARDAVIMUŲ7 kambarių rakan

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

1108 N. Robey St.
Phone Armitage 2328. K

f

PARDAVIMUI a u toniobi Ii us, 
7 pasažierių, limozinas. Priver
stas parduoti labai pigiai. Taip
gi parduodu labai pigiai elek- 
tika varomą pianą. Frank S lu
pelis, 4547 So. Paulina St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė geroj biznio vietoj. 
Priežastis pardavimo nesutiki
mas partnerių. Kreipkitės į 
Naujienų Skyrių 3210 S. Hal
sted Str. No 8

PARDUODU farmą arba 
mainau ant namo; 76 akrai 
žemės su gražiais bud i nkais ir 
su gyvuliai^ Priežastis parda
vimo — likau našle.

MRS. JULIA BLYNAS
R. 4^ Box 20, Campbellsport, 
Wisconsin.

Mes esame priversti paauko
ti 360 akrų su viršum geros 
žemes, kuri randasi tarp tiršę 
tai apgyventų miestelių Michi
gan valstijoje, ne kelmynes ir 
ne pelkes. Tikroji vertė šios že
mės’ yra $7000.00. Greitai par
duodami, mes parduosim už 
$3600 00 visą, ar išdalinsim ir 
pardavinčsim dalimis ant 
mokėjimo. j •

THOS VOPATEK 
3058 So. Trumbull Avė.

iš-

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI, 2 kriaučiaus 

siuvamo® mašinos abidvi kaip 
naujos. Kreipk i t esu

3358 Auhurn Avė.

------ .-------------------- r— ----------
. PARDAVIMUI saliunas; pu

se arba visas; gera Vieta, visai 
prie Pullmano dirbtuvių. Apgy
venta švedų, lietuvių ir rusų. 
Atsiliepkite: 10556 Corliss A v., 
kampas lOfŲ-gat. pullman, III.

KAS NORIT GREIT PARDUOT 
PIRKT AR MAINYT

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

PARDAVIMUI Shoe repai- 
ring šapa. Darbo užtektinai ir 
biznis išdirbtas. Turiu parduo
ti greitai, nes reikia išvažiuoti 
į farmą. Kreipkitės I)R. WIDE- 
AWALKE, 1108 E. 55-th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroj vietoj; turiu apleisti Chi- 
cagą. Atsišaukite:

828 W. 14-th St.
K. A. S.

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

4328 So. Hermitage Avė.

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

PARDAVtMUI gera delikates"n 
grosernė ir visokių smulkmenų. Biz- 
•iis senas ir geras. Lysas 4 metams. 
Randa tik $25 į mėnesi. Dar yra gy- 
•en-mui 3 kambariai. Atsišaukite nuo 
l iki 4 vai. po pietų.

5256 Princeton Avė. »

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų krautuvė, geras ir išdirbtas 
biznis. Priežastis pardavimo 
liga šeimynoj. Kreipkitės:

3225 So. Halsted S t.

PARSIDUODA saliunas 1338 
So. Miller st. 4 ruimai pagyve-j 
niniui užpakaly. Renda $75.0ty 
Priežastis pardavimo1 nesutiki
mas partnerių. Apylinkė apgy
venta rusais.

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

724 W. 19-th St.

PARSIDUODA galiūnas puse 
ir visas. Biznis išdirbtas per 20 
metų 549 W. 18-th St. arba 

1818 Canalport ♦ Avė.
Tel. Canal 7057

PARDAVIMUI pigiai saliunas 
su namu yra 4 kambariai dėl 
pragyvenimo. Biznis eina gerai 
ir išdirbtas. Priežastis parda
vimo partnerių nesutikimas.

122 E. 105 St.

PARSIDUODA SALIUNAS
Geroj vietoj tarpe didelių dirbtuvių, 

'•enda $50.00 ir pragyvenimui 7 kam
bariai, thipgi garažas dėl vieno auto- 
mobibaus. Kas norite padaryti pini
gą ta. atsišaukite.

2001 W. FultonfSt.

PADAVIMUI grosernė ir saldainių 
''■rautjflvė. Lietuviu ir lenkų apgy
veni®, , Netoli nuo lietuvių bažnyč:os, 
Brighton Parke. Savininkas eina į 
didesnį biznį. Kas norės galės su vi
su nairiu pirkti.

4525 S. Fairfteld Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
Brighton Parke renda $30.00, lysas 
ilgas, 4 kambariai gyvėnimui. Gara- 
džius 2 mašinoms. Parduosiu ar mai
nysiu ant namo, automobiliaus, loto ai 
kitokio biznio.

J. LEPA,
<3452 So. Halsted St.

Namus, lotus, farmas. bučemes, 
grosernes automobilius ir kitokius biz
nius. Jeigu turit kokį namą išmokė
ję, galiu tamstoms išmainyt ant ‘di
lesnio namo, lotus, bučemes, groser

nes, automobilius mainau ant namų. 
Dar kas jieškot pirkt turiu visokių 
namų didžiausius bargenus pasiskyri- 
■nui visose Chicagos dalyse. Pas ma
te greitas, teisingas patarnavimas.

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto lig 
8 vai. vakaro. Septintadieniais nuo 9 
!ig 1 valandos po pietų.

J. NAMON,
’.08 W. 33rd PI., netoli Halsted St.,

Tel. Boulevard 1550

SAVININKŲ ATYDAI
Kas turit namą išmokėjęs cash ir 

norit parduoti arba maišyti, ant ge
resnio namo, biznio, arba farmos, 
k*eipkitė« pas muc, nee koetumeriai 
laukia musų ofise.

F. J. SZEMET & CO.
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824

PARDAVIMui Kampinis namas. Į 
4 metus namas rendomis apsimoka. 
Reikia gauti $6000 pinigais, kad už
baigus deed. Veikite tuojau, 
šaukite.

802 W. Roosevelt Roat, 
\ 2 lubos

Atsi-

ŠIS BARGENAS 106 akrai 
Puikiame Berrien paviete 
Geriausioje fruktų vietoje

GALI BŪTI JŪSŲ 
ATEITIES NAMAS

Kurs atneš jums puikų metinį pelną. 
PrieDovvagiac elektrinio traukinio 

linijos
10 mylių nuo Benton Harbor. 

Geriausias fruktų marketas pasaulyj. 
PAMISLYKIT, KIEK JUS Į METUS 

LAIKO
Padarysite pinigų 

Šioje puikioje nuosavybėje. 
RANDASI ANT KRANTO PUIKIOS 

ST. JOE UPĖS 
žuvavinras, mandynė ir zuikinėjimas 

sezone.
Mr. J. J. Bachunas, savininkas 
gaspadoriuš Tabor Farm Resorto 

nebegali apeiti abidvi vietas
PASIUIO SAVO FARMĄ 
TIESIOG DOVANOTINAI

JEI JUS NORITE TURĖT SAVASTĮ: 
Šalies gerbūvis veda jus prie to, kad 
jus apžiurėtumėt šią vienatinę, nepa
prastą progą.

Įrengimai: 6 kambarių namas su 
beizmantu, — elektros šviesa, 3 kam
barių skyrium' namukas, 3 didelės bar- 
nės, kiaulių tvartas, didelis vifitinin- 
kas, ledaunė, įrankiams sudėti namu
kas, ir tt. Dratinė tvora apie visą far
mą.

FRUKTAI: 26^ akrų puikiausių 
grėbsų, 16 akrų obelių sodas, 2 
juodaviėčių. slyvos ir grušės, 3 
alfalfos, 15 akrų dobilų ir tt.

DABAR YRA LAIKAS 
PIRKTI FARMA

Kas nors turės progą gauti 
bargeną.

KODĖL NE JUS.
Kaina $26.000, 40% pinigais, 

nagai sutartį. ,
Del tolimesnių informacijų rašyk^ 

te savininkui.
J. J. BACHUNA8’, SODUS, MICH.

MOKYKLOS

ir

akrai 
akrai

kitus

. EXTRA RAGENAS
Parsiduoda kampinis saliunas tar

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

• Atsišaukit,
2100 W. Austin Avė. 

Chicago, III.

STEBĖTINĄ! GERAS 
PIRKIMAS.

kad

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

2114 So. Halsted St/

EXTRA, turiu parduoti la
bai gerą saliuną tarp maišyti 
tautų. PriežastiŠ pardavimo, 
turiu išvažiuoti ant tikės: šau
kite Tel. Canal 7083. Abromo 
viez, 2015 So. Robey St.

PARSIDUODA MINKŠTŲ 
gėrimų įstaiga. Klauskite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Box 212

PARSIDUODA ______ ..
okių tautų apgyveĄtoj vietoj. 

 

Geras biznis; priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos.

910 W. 59-th St.

aliunas vi-

------------- - ---------------3---------------
PARDAVIMUI saliunas, bu 

černč ir groserne. Randasi 
Brighton Parke. Biznis per 
daug metų gerai išdirbtas. Prie 
žastis pardavimo— du bizniai.
Kreipkitės pas savininką.

. 2559 W. Pershing Rd.

DIDELIS BARGENAS par
davimui soft drinks parlor, su 
namu arba be namo. Gražioj 
vietoj netoli Surface lines, ren
da $2,200 į metus. Naujienos 
No 209

PARSIDUODA grosernė ir kendžių 
storas užpakalyj pagyvenimui kamba
riai} biznis eina gerai. Parsiduoda 
pigiai iš priežasties nesveikatos. Ga
limo matyti savininką kas vakaras po 
5 vai. vak. subatoj po pietų ir sept’n- 
tadienj visą dieną.

3247 So. Union Avė.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI

G pagyvenimu mūrinis namas. Ren- 
dos $105 j mėnesį, Kaina $9.500, išs:- 
maino ant mažo namo, arba bučemės.

C. P. SUROMSKI & ęo. 
3346 S. Halsted St.
T e J, Boulevard 9641

BARGENAS BRIGHTON PARK
4 pagyvenimų mūrinis kampinis na

mas, 6 ir 5 kambarius, su visais įtai
symais. Rendos į mėnesį $120. Kai
na tik $12.000.

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

NAMAI IR BIZNIAI REIKALINGI
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, farmas ir biznius. Kreipkitės 
ypatiškai arba per aiš’ea.

C. P. SUROMSKI & CO 
3346 S. Halsted 
Tel. Bouleva 9641

.VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
Shoms, atsineškit audėklą, su- 

, pritaikyti ir pasidaryti sau 
nas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

uvėjaa už-

IŠMAINYMUI arba pardavimui 
kampinis mūrinis namas 15 pagyveni- 

„ ., . „ , v mų — 5 ir 6 kamparių pečium šildo-
Parsiduoda 2 aukštų namai, 4 fla- mas> elektra ir maudynės. Rendos 

ai po 4 kambarius, ir 2 flatai po 7 $559 pCr mėnesį. Išmainysime ant 
aminus, su aukštais skiepais ir ki- įjiznj0 namo arba ant geros farmos. 
ais gerais parankumais, žodžiu sa
kant namai randasi geram padėjime, 
endos neša $160.00 į mėnesį. Par
uošiu už $14,000, arba mainysiu ant 
učemės, loto, automobilio, Dry Goods 
toro, farmos, arba ant kitokio gero 
:znio, norint gaut gero bargeno pasi- 1 
kubinkit, bo tas pas mane ryto bus 
'irduotas. Del platesnių žinių kreip- ’ 
itės pas • '

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė., 

Phone Lafavętte 5107

M. ABRAMOVICZ 
2015 So. Robey St.

l»

PARSIDUODA 4 flatų mūri
nis namas ir lotas prie šalies. 
Namas yra 5 metų senumo. 
Steam Heat, 1-6-1-5-2-4 kamba
rių. Parsiduoda, labai pigiai.

, Savininkas 1 flat, front 8451-
. EXTRA BARGENAS
Parsiduoda 2 lubų aukščio 53 Sangamon St. 

įau.jas mūrinis nkmas, 4 pagy-! 
enimb, su vėliausios mados į-! 
aisymąįs: sun pirlor, zerkolai, 
ook keisai; aukštas ciinentuo- 
as ir pleisteruotas beizmciitas 
m skalbiklom. Namas randasi 
Jrighton Parko kolonijoj. Kaina 
313.500. Kreipkitės prie savinin- 
;a ant 2-rų lubų iŠ užpakalio.

3330 W. 38 St.

) PARDAVIMUI namas, 2 fla
tų, po 5 kambarius. Bargenas. 
Yra elektra ir kiti patogumai. 
Randasi puikioje vietoje netoli 
MeKinley Parko. Pašaukite La- 
fayętte 2635

DIDELIS BARGENAS
1. Devintų flatų naujas mu

ro namas, prie pat karų, 3 fia
lai po 5 kamb. 6 flatai po 4,— 
baismentas po visu namu. Kie
to medžio trimingai, pečium 
apšildomas. Rendos į mėnesį 
$294.00, parsiduoda tik už $26,- 
500.00

2. Naujas biznio namas ant 
22 gat. arti Leavitt storas ir 4 
ofisai viršuj, garu apšildomas. 
Kaina $17,000.00 Tai yra dide
lis bargenas, nes vien jik lotas 
vertas š5fQO0.

3. Keturių flatų muro m-. 
mas, 2 po (> kamb. 2 po 4 kam
barius. Ginientuotas base.men- 
tas po visu namu, maudynes, 
elektros šviesa, gazas ir visi ki
ti patogumai. Randasi ant west 
sidės.

JOHN KUCHINSKAS 
Real Gęstate & Iiųprovement Co

dirba dideles algas. Męs d«w4ame 
praktingas painokas Vyrams ir ^fo- 
lerims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip-r 
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves' 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis. K ”

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

Specialė takXa bus suteikta jums 
šj mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
*u savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

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

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

UŠROS

A.

BRIGHTON, PARK.

4 kam-

ŪKININKŲ ATYDAI! Turi
me keletą namų mainymui ant 
ūkių. Malonėkit atsišaukti lai-Mūrinis namas, 4 fletai po 

barius; 1 
ta, maudynės, pusąntro loto,

kampinis Biznio marinis namas, Što- 
as ir 3 fletai, garadžius 3 karams; 
:rckė $17,000.

Mūrinis namas ir sun parlors, 2 fle- Aftesian Av. ir 67 St. Arti prie

bedrumai dubeltavi, elektri- Kurie norite mainyti ar 
- i ’ $10,d00, parduoti. P. A. Mažeika, 1377 

E. 57th St., Chicago, III.

$10,500,

PARSIDUODA Intas ant

Phone Ganai 2552

Real Bargenai

tai po 5 kambarius, aržuolo trimingai, 
elektriką, maudynes, vėliausios mados 
taisymai, $9,71)0

United Land&Investment Co. 
4454 S. Western Avė.

PARDAVIMUI namas, veik naujas, 
dėl dviejų pagyvenimų, po 5 kamba
rius. Viskas moderniškai įrengta. 
Tuščias lotas Šaly. Parduodu iš prie
žasties ėjimo į biznį už $6,500.

2831 W. 40th Place

gatvekarių viskas įtęisyta apart 
gatvės ir viena iš gražiausių 
vietų tiktai $800. Kreipkitės 

Naujienų Skyrius No. 9 
3210 So. Halsted st.

Didelis bizniavas kampas, 
50x125 labai geroj vietoj 
iltį South Side, duosiu ant la
bai lengvių išmokėjimų.

Atsišaukite

ADAM MARKŪNAS
W. Monroe St., Cliicago, III. 
Telefonas Randolph 7400

MENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARKE.

Parsiduoda 2 aukštų naujas muri- 
n;s namas, po 5 ir 6 kambarius; namo 
oarankumai vėliausios mados, lotas 
3Q pėdų pločio 225 pėdės ilgumo, mu
rini garažas 2 mašinom. Parduosiu 
nigiai arba mainysiu ant loto arba au
tomobilio. Norintis pigiai puikų na
mą ir gražioj apielinkėj įgyti, pas:- 
skubinkit. Del platesnių žinių kreipki
tės pas,
J FANK G. LUCAS x 

4116 Archer Avė.
’hone Lafayette 5107.

TURIU ANT IŠMAINYMO kelius 
namus ant bile kokio biznio, nes Viso
rių žmonių reikalauja. Taipgi turiu 1 
narna Rpselande su 2 krautuvėms 
<ur savininkas priverstas parduoti. 
Taipgi turiu kelis biznius kuriu savi
ninkai pavargo ir nori išmainyti 
namų ir pasilsėti.

F. MARKŪNAS 
654 W. 120 St.

Phone Pullman 2856

ant

PARDAVIMUI 3 aukštų muro ir 
frame namas, su board 
niu. Gera -vieta.

njcf housR biz- 
V;4yas jtaisyta.. 

Geriausia vieta S. W. Si iėjo. Įplaukų 
i $6000.00. Kaina fl20.000.00.
1 C. M. WEBER.

2243 W. 22nd St.

PARDAVIMUI biznio praper- 

te Brighton Parke. Du namai

ant vieno loto. Dviejų metų se

numo. Didelis bafgenas. Kaina

$5,500. 4265 Archer Avė.

Aš NORIU išmainyti vertės $975.0f 
kampiniai biznevi 2 lotai S. W. Side 
vienas blokas nuo gatvekarių. Mai 
nysiu ant automobiliaus, rakandų ar 
kito ko.

REID
3219 So. Wallace St.

2 lubos

DAR TOKIŲ BARGENŲ NEMATĖT
Naujas muro namas 3 gyvenimų p< 

6 kambarius ir aukštas beismentas, 
kaina $11500.

Naujas muro namas 6 pagyvenimų, 
platus lotas 37 pėdų, kaina $14,500.

Naujas muro namas pirmos klesos, 
2 pagyvenimai ir garadžius. rendos 

,'$185 į mėnesį, kaino $13500.
Geras namas, 4 gyvenimų, 2 lotai 

kaina $10600.
Pardavimui saliunas, pigiai arbr 

mainysiu ant namo. Persitikrinkit ir 
pamatyk’t virš minėtus, bargenu’ 
klausdami visų žinomo didžiausių bav 
genų suradėjo Frank DbbrOwbiski, 
4454 So. Westem Avė.

NAMAS IR BIZNIS 2 pagy
venimų po 5 kamb. su mažu 
groserio štorcliu darant puikų 
biznį. Namas medinis su ce
mento apačia, randas Brighton 
Park. Noriu mainyti ant geros 
bučernės, grosernčs ar saliuno 
mba parduosiu. Taipgi turiu 
keletą puikių namų So-sidėj po 
2 ir 6 aparlmentus,
vietose prie Jackson ir Wash. 
irk. ir neša didokus pelnus. 

S. Slonksnis, 3401 S. Halsted 
antras augštas. Tel. Yards 2242

puikiose

flatų muri- 
kambariai. 

apšildomas.
Randasi

PARDAVIMUI 2 
uis namas, 5 ir 6 
Karštu vandeniu 
\kmeninis frontas.
Metinėj miesto d'alyj. Priimsiu 

i mainus bile ką. Savininkas. 
1121 S. Sacramento Avė. 2 fl.

NAUJAS namas (Cottage) 
maudynė ir elektros šviesa, ant 
rx>wc Avė. ir 36. Gali pirkti už 
S2,300. $500 ant rankų ir 
gvi išmokėjimai.

4265 Archer Avenue

len-

MOKYKLOJE
Mokinama:

1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies mate

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 S. Halsted St.,

• Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, /Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos -»Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

PRIVATES AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk e,a mumis. Mokiname 
/ažiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais
čius ir darbą užtikriname.

Sienoms ir vakarais klesos.
NSON SCHOOL OF MOTORING 

1607 W. Madison St.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 rytb iki 
12:00 dieną mok:na lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 S’o. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)
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Išmokite gero 
amato. Mechaniš
ka dentisterija. Dir
bimas pleitų, tiltelių 
ir tt. Mokinama be 

Galit nemokėt angliš-knygų.
kai. Išmoksite dirbdami. Dieno
mis ir vakarais. Geros sąlygos. 
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