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Lenkai pasirengę pulti Lietuvę Vokietijos darbininkų atsišauki 
mas į Amerikos kongresą

Francija ginkluoja Lenkiją
Riaušės Mexico City

Vokietija jau nebegauna anglių
Lenkija prisirengusi 

pulti Lietuvą .
Butų jau puolusi, bet Francija 

ją sulaikiusi.

PARYŽIUS, vas. 2. Santar 
vės ambasadorių tarybos pasiųs
tas Klaipėdos lietuviams ultima
tumas liečia taipjau ir^visą Lie
tuvę, kuriai ultibatumo tekstas 
taipjau tapo perduotas. Franci 
jes valdžia žino, kąd Lietuva tu
ri sutraukusi prie Klaipėdos 
krašto rubežiaus didelę karino 
menę, taipjau ir savanorių pul
kus. Taipjau yra žinoma, kad 
už Lietuvos stovi Rusija. Tad 
ultimatumas yra kartu įspėjimas 
ir Lietuvai.

Nors Lenkijoje siaučia smarki 
vidurinė kova, tečiaus Lenkija 
tebėra stipri, nes turi didelę ar
miją, kuri nuolatos tobulinama 
it geriau ginkluojama. Tame jai 
gelbsti Francija, nors dabar tas 
darbas susitrukdė delei apsunki
nimo susisiekimo tarp Paryžiaus 
ir Varšavos.

Lenkijos armija betgi yra už
tektinai stipri, kad atrėmus Ru
siją ir kartu puolus Lietuvą. 
Lenkija jau senai butų puolusi 
Lietuvą, kad pačiai pasigriebus 
Klaipėdą, tik Francija sulaikė ją 
nuo to žingsnio, prisibijodama 
iškįlimo didelio karo. Francija 
žino, kad jei Lenkija pultų Lie
tuvą ir Rusiją, tai Vokietija pul
tų Lenkiją, tokiu budu Lenkijai 
tektų keriauti trijuose frontuo
se. Francija prisibijo, kad šiuo 
laiku Lenkija neįstengtų to at
laikyti ir todėl pradžią puolimo 
atidėliojama, kad davus Lenkijai 
daugiau kyko geriau prisirengti.

Francija gi yra pasirengusi 
viskame gelbėti Lenkijai ir jei
gu ją puls Vokietija, tai Fran
cija eis kad ir ant Berlino, kad 
užėmus visą Vokietiją, jei tik 
Lenkija taps perdaug prispau
sta.

Metai kalėjiman už 2c.

SYRACUSE, N-.- Y., vasario 
2. — Negras invalidas Archie 
Williams tapo nuteistas 1 me
tams kalėjiman už pavogimą 2 
centų.

Nedėlio j, Vasario 4 d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas kalbės Liberty Salėj, 8th ir Adams 
St., ’Vaukegan, III. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Draugai darbininkai, ateikite visi į prakalbas.

Rengia LSB. P. K.

UtarninkeJįVasario 6 
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas kalbės Bridgeporte, Mildos Salėj, 
3142 So. Halsted St. Pradžia 7:30(val. vakare. 
Draugai literatūros mylėtojai, ateikite visi į 
prakalbas. ’ Rengia LDLD. 19 Kuopa.

Klaipėdiečiams trūksta 
maisto

Girdi, grudai tapę išgabenti 
Lietuvon. ’

BERLINAS, vas. 2. — Pa
sak Vossisohe Zeitung, Klaipė
dai gręsiąs badas delei lietuvių 
sukilėtlių. užėmimo miesto. 
Grudai beveik išsibaigę, ir jau 
jaučiamas duonos trukumas. 
Tas nacionalistų laikraštis tvir
tina, kad pašalinę vokiečius 
valdininkus ir laikydami fran- 
euzų kareivius belaisvėje, lie
tuviai išgabenę didelę dalį gru
dų per nesaugomą rubežių į 
Lietuvą.

(Lietuva turi maisto dau
giau, negu jai reikia ir grudai 
joje yra pigus, taip kad lietu
viams nėra prasmės gabentis 
maistą iš Klaipėdos. Vakar'Lie
tuvos atstovybė Waslungtone 
buvo pranešusi, jog ji gavo o4 
dalinių žinių, kad maistą 
Klaipėdoje supirkinėja talki
ninkų matrosai spekuliacijoi 
tikslams. Bet tas jų supirkinū 
jimas tapęs sustabdytas).

14 užmušta Meksikos, 
riaušėse

50 sužeista susižėmime tarp 
kareivių ir streikierių.

MEXICO CITY, vasario 2. 
— Vakar tarp policijos ir strei
kuojančių gatvekarių darbinin
kų prie streikierių salės įvyko 
susirėmimas, kuriame daug 
žmonių liko užmušta ir sužeis
ta.

Streikas prasidėjo 10 dienų 
atgal. Antradieny apie 80 nuoš. 
streikierių nutarė grįšti į dar
bą ir gatvekarių vaigščiojimas 
atsinaujino. Vėliau dar dau
giau streikierių grįžo į darbą. 
Pasibko streikuoti tik nedide
lė dalis atkakliausiųjų — kraš
tutinių kairiųjų. Jie per visą 
naktį laikė susirinkimą ir nu
tarė stvertis visų priemonių, 
kad neprileidus gatvekarių vai- 
gščiojimo. Kada jie bandė tai 
padaryti ir pradėjo vaikyti grį
žusius darbininkus iš gatveka

rių, įsimaišė policija ir prasi
dėjo šaudymasis iš abiejų pu
sių. Paskui ūmai streikieriai 
pradėjo šaudyti iš savo salės į 
vaigščiojaučius pilnus žmonių 
gatvekarius. Pašaukta regulia
cinę kariuomenį, kuri vietomis 
streikierįus išvaikė, o streikie
rių salę užėmė ir areštavo 145 
štreikięrius.

Kiek žinoma, tuose susirin
kimuose liko užmušta 14 žmo
nių, o apie 50 žmonių liko su
žeista. Manoma, kad gal ir 
daugiau užmušta, nes galbūt 
niekurių lavonai tapo parnešti 
namo.

Visas miestas yra pasidali
nęs; vieni stoja už streikierius, 
kiti jiems priešinasi. Tas pasi
dalinimas yra ir darbininkų 
unijose. Vienos unijos, ar bent 
dalis jų narių, streiką remia, 
kitos ‘gi tą streiką pasmerkia.

Po to susirėmimo apie 17,- 
000 darbininkų paskelbė užuo
jautos streiką. Bet ir čia nėra 
vienybės, nes visose dirbtuvėse 
streikuoja tik dalis darbininkų. 
Streiko labiausia paliesti yra 
telefonai, duonkepyklos, gele
žies liejiklos ir šiaip kelios dir
btuvės.

Pasilikusi streikuoti gatveka
rių darbininkų mažuma sutvė
rė savo uniją, bet niekaš jos 
nepripažįsta. Valdžia gi prisi
žadėjo apsaugoti' visus sugrįžu
sius į darbą.

Vokietija negauna angliy
« - r-J*— ' ‘

DUESSĘLDORF, vas. 2.
Ruhr blokada iš vidaus veikia 
pilnumoje. Nė vienas tonas 
anglių ar koksų neįėjo į Vokie
tiją bėgyje pastarųjų 36 va
landų. Tai skelbia patys fran- 
euzai.

Vokiečiai nebando užginčyti 
teisingumui frančuzų tvirtini
mo apie abclną blokados vei
kimą, tik pasakoja, kaip vie
nas traukinis iš 46 vagonų su 
anglimis, nepaisydamas visų 

signalų pralėkė rubežių ir įėjo 
Vokietijon, nors prie kiekvie
no geležinkelio yfra frančuzų 
pastatytos kanuolės ir francu- 
zai yra prigrūmoję šaudyti į 
garvežius, kurie bandys pabėgt.

Australijos premjeras 
rezignavo

LONDONAS, vasario 2. — 
Iš Slydney pranešama, kad 
Australijos premieras ir užsie
nio reikalų ministeris Wm. 
Morris Hughes rezignavo. Pas
kutiniuose rinkimuose į fede- 
ralinį atstovų butą tapo išrin
kta labai daug darbiečių, taip 
kati Hughes atgaleivių koalici
ja nebegalėjo išsilaikyti ir tu
rėjo pasitraukti iš valdžios. 
Valdžią turės dabar sudaryti 
Darbo partija, kaipo stipriausia 
partija federaliniame parla
mente.

Nuteisė pinigy dirbėjus
DETROIT, Mich., vas. 2. — 

Federaliniame teisme trys rusai, 
tapo rasti kaltais perdirbinėjime 
popierinių pinigų iš $5 j $20 ir 
Beel Kapustik ir Tony Ku'lick 
tapo nuteisti 15 metų, o Kazmi 
Rommanick 5 metams kalėjiman 
Atlanta, Ga. Kartu buvo teisia
ma moteris, bet ji turbut tapo 
išteisinta. Valdžia kaltino, kad 
jie perdirbinėjo pinigus finansa
vimui bolševikiškos propagandos 
Amerikoje,

_______ -------------------------- ------

Lietuvė nusižudė
Nusimarino gasu kartu su 

dviem savo vaikais.
. ------ t---------

CHICAGO. — Vakar namuose 
prie 1814 Thomas St., rasta nu- 
troškusius nuo gaso Oną Makin- 
cus (?), 33 m. ir dvi jos dukte
ris Stellą, 7 m. Pranę, 4 m. Ma
noma, kad motina nusižud^Tr 
kartu nužudė dvi savo mergai
tes. Rastas laiškas, kuris dar 
nėra išverstas; spėjama, kad jis 
paaiškins priežastį motinos sau- 
žudystės. Visi trys lavonai bu
vo pasirėdę naktiniais marški
niais. Užtiko juos posūnis Prar 
nas, kada jas sugrįžo iš mokyk
los. Ugnagesiai dar bandė at
gaivinti, bet nepasisekė.

.............."t? —

Saar angliakasiai nutarę 
streikuoti

BERLINAS, vas. 2. — Iš Sa- 
arbruecken pranešama, kad -vo
kiečiai angliakasiai Saar klony 
nutarę paskelbti generalinį strei
ką, prasidedantį ateinantį pir
madienį.

Atgavo 8 vai. dieną
CHICAGO. — Geležinkelių 

signalistai atgavo 8 vai. darbo 
dieną, bet pakėlimo algos nega- 
vb. 8 vai. darbo' dieną sugrą
žino geležinkelių darbo taryba, 
kuri taipjau nusprendė, kad 
tie signalistų, kurie gauna 68c. 
j vai., turi gauti 172c., nes to
kia yra nustatyta tarybos mi
nimom alga signalistams. Jie 
gaus pusantros mokesties virš
laikio po 8 vai. darbo. Metai 
atgal pusantros mokesties virš
laikio buvo mokama tik po 10 
valandų darbo.

Nori panaikinti prohibiciją.

ALBANY, N. Y., vasario 2— 
Atstovas Cuvillier įnešė New- 
Yorko legislaturon rezoliuciją, 
kad butą pareikalauta iš kon
greso sušaukti konstitucinę 
konvenciją atšaukimui prohibi- 
cijos priedo prie konstitucijos.

' t
č ech i ja taikinsi* su Vengrija.

PARYŽIUS, vasario 2. —Če- 
cho-Slovakija ir Vengrija priė
mė tautų sąjungos tarybos pa
siūlytą procedūrą išrišimui tų 
dviejų šalių ginčo apie rube- 
žius. Taryba ištirs padėtį ir 
išneš savo nuosprendį, o abi 
šalys prisižadėjo to nuospren
džio laikytis ir jam nepriešta
rauti.

3 žmonės mirė.

STREATOR, III., vas. 2. - 
Archie White ir du jo sunai 
pasimirė pavalgę sugedusi? 
maisto.

PINIGŲ KURSAS
Vakar vasario 2 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini- 
jtais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.65
Austrijos 100 kronų..................... 56 c
Belgijos 100 frankų ................ $6.50
Danijos 100 frankų ........... $18.80
Finų 180 markių ...................   $9.09
Franci jos 100 frankų ........... $6.10
Italijos 100 lirų ........................ $4.82
Lietuvos 100 Litrų....... ............. $10.00
Lenkų 100 markių....................... *4 c
Norvegijos 100 kronų ........... $18.55
Olandų 100 guldenų .......  $39.25
Šveicarų 100 markių ........... $18.75
Švedijos 100 kromj ............... $26.65
Vokietijos 100 markių.............. %c

Riaušės Karaliaučiuje
Nacionalistai užpuolė frančuzų 

konsulatą.

BERILUNAS, vas. 2. — Va
kar Karaliaučiuje nacionalist 
iššaukė dideles riaušes, kurio
se talkininkų nusiginklavimo 
komisija buvo užpulta, o ho* 
tolio, kuriame ji apsigyveno, 
visi langai išdaužyti. Paskui 
nacionalistai puolė Francijos 
konsulatą, sulaužė rakandus ir 
viską išmetė gatvėn. Policija 
neįstengia nacionalistų šuva) 
dyti ir riaušės tebesitęsia.

Komunistai užgirdę apie na
cionalistų siautimą surengė 
savo kontr-demonst raciją ir 
neužilgo nacionalistai sutiko 
su komunistais vienoje aikš
tėje, bet jnilicija juos persky 
rė. Nors apsimainyta šūviais, 
bet sužeištų nėra. Manoma, 
kad ankščiau ar vėliau priseis 
prie kruvino susirėmimo tarp 
nacionalistų ir komunistų.

4 žmonės užmušti«

CHICAGO. -- Užvakar auto
mobiliai Chicagoje užmušė 4 
žmones.

REIKALAUJA IŠTIRTI DAR
BININKŲ PADĖTĮ.

WASHINGTON, . sausio 29. 
— Amerikos Federacijos pre
zidentas Samuel Gompers ir 
senatorius Iglestas ' iš Porto 
Rico pareikalavo iš karo sek
retoriaus Weeks pasiųsti tyri
nėjimo komisiją ir ištirti darbi
ninkų padėtį ant Porto Rico 
salos. Weeks atsakė, kad var
giai rasis pinigų pasiųsti tokią 
komisiją ir padaryti tyrinėji
mus.

Teisia 4 rusus už pinigų per
dirbinėjimą.

DETROIT, Mich. — Čia pra
sidėjo nagrinėjimas bylos A- 
leksąndros Markevičienės, 25 
metų, 9467 Holbrook Avė., ir 
kitų trijų rusų už perdirbinėji
mą popierinių pinigų. Jie per
dirbdavę penkdolerines į * $20 
ir paskui iškeisdavo jas san
krovose. Policija jau turi su
rinkusi 1,595 tokių perdirbtų 
penkdolerinių. Teisiamieji bu
vę ekspertai tame darbe.

__ ___ ._ , \ 
Uždraudė saliutuoti franeuzus.

ESSEN, sttusio 30. — Vo
kietijos valdžia uždraudė vo
kiečiams saliutuoti svetimų ar
mijų oficierius ar svetimų ša
lių vėliavas okupuotose zono
se.

Prancūzai gi paskelbė, kad 
žmonės, kurie pardavinės fran- 
euzų ar belgų kareiviams civi
linius drabužius bus pasmer
kiami ilgiems metams kalėji
mai!.

DEL MONTE, Cal., sausib 
‘2D. — Paskelbta, kad garsiau
sias krutamųjų paveikslų ko
mikas Charles Chaplin susižie
davo su aktore, lenke Pola 
Negri, kuri nesenai perskisky- 
rė su sdvo vyru, tulu Lenkijos 
grafu.

....... .......y-........ ....■’«—■■■ ...............................

MASKVA, vas. 2.— Odes- 
soje tapo susektas frančuzų 
suokalbis padaryti naują puo
limą ant Ukrainos su pagelba 
Petluros ir Rumunijos armijų. 
40 žmonių tapo areštuota ten; 
jie yra kaltinami kaipo franeu- 
zų šnipai.

BERLINAS, vasario 2.
I Dvylika milionų organizuotų 
Vokietijos darbininkų pasiun
tė Jungtinių Valstijų kongre
sui atsišaukimą. Atsišaukimo 
pradžioje sakoma, jog 12,000,- 
000 darbininkų su savo šeimo
mis sudaro daugiau kai pusę 
visų Vokietijos gyventojų. A- 
merika prižadėjo, jog bus pri
silaikoma teisybės. Vokietijos 
liaudis pasitikėjo tais pažadais 
ir pamaine autokratiją demo
kratija. Ji nusiginklavo ir ma
nė galėsianti ramiai dirbti ta 
kos labui. Vokiečiai mėgsta ra
miai savo darbą dirbti, bet jie 
nieku budu nepakęs vergijos 
ir ekonominių pančių, kurie 
ryžamąsi antmesti net ateinan
čioms gentkartėms.

“Vienok,” sakoma atsišau
kiame, “Ruhro srities okupavi
mas ir Versales sutartis sudaro 
tokias sąlygas, jog vergija da
rosi neišvengiama. Tatai viąi 
škai sunaikina Vokietijos ir 
Europos ekonominį gyvenimą 
ir grąsina nedarbu milionams 
Vokietijos darbininkų.

“To fakto teisingumą įti
kinamai parodys nešalingas, 
bet i autoritetingas, ištyrimas ir 
patvirtins taipgi tą dalyką, jog 
ir dabartiniu neva taikos laiku 
vyrai ir moterys, seni ir jauni, 
yra prievarta išgujami iš savo 
namų ir deportuojami vien tik 
dėlto, kad jie atsisakė būti sa
vo šalies išdavikais.

“Iš musų dabar sudaryta lo
ki tauta, kuri kenčia chroniš
ką alkį; musų kūdikiai yra vy 
niojami į jiopierj, vietoje vys
tyklų, musų moterys ir vaikai 
turi pakelti neįmanomų fizinių 
kančių.

“Šiuo atsišaukimu nebando
ma pakreipti Jungtines Valsti
jas vienon ar kiton opozicijoje 
esančių partijų; tai yra apelia
vimas į tradicinę Amerikos 
garbę ir teisybės įvertinimą.

“Amerika, mes esame įsiti
kinę, nestojo karau tuo tikslu, 
kad sunaikinus Vokietijos 
žmones. Jeigu šiuo momentu 
Amerika stos už savo garbę, 
tad tai gali išgelbėti Europą ir 
pasaulį nuo neišvengiamos 
pražūties.”

Atsišaukimas pasiųsta seka
mų organizacijų vardu: Amati- 
nių Sąjungų Generalinės Fede

■ ■■ MSLJ  ! -------------------- J___________l.   L....""" ' *' . .... 1 11 
Priminimas

•
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.
1

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

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

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

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

f I

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

L __________________ i

racijos, Krikščionių Darbo Są
jungų Federacijos, Klerkų Ly
gos ir Nepriklausomos Profesi
nių Sąjungų Federacijos. Visos 
los keturios organizacijos turi 
per dvyliką milionų narių.

Papa bijosi bolševizmo
RYMAS, vas. 2. — Susirūpi

nęs Ruhr padėtimi ir galimybe 
iškįlimo naujo karo delei Fran
cijos įsibriovimo Vokietijon, 
papa Pins XI išleido atsišauki
mą už taiką.

Papa yra labai susirūpinęs 
padėtimi centralinej Europoj. 
Jis prisibijo naujo karo, bet 
jis ypač bijosi atėjimo bolševi
zmo į Vokietiją.

Jis tarėsi su savo “valdžios” 
nariais ir išreiškė nuomonę, 
kad prie pirmos progos reikia 
bandyti šalis taikinti. Ret da
bar tokiam taikinimui nesą 
progos. Papa taipjau ^rašo 
melstis už išvengimą Europos 
karo.

Areštavo saliunininką. c 1 - *
CHICAGO. — Saliunininkas 

Peter Kacusan, 3816 S. Hals
ted St. ir jo bartenderis Jos. 
Tavo\viski tapo areštuoti. Arti 
jų saliuno, elėje tapo rastas 
lavonas pasimirųsio nuo mun- 
šaino II. M. Frazier, 3814 Eme- 
rald Avė. Pastarojo pati sakė, 
kad jis lankiai lankydavosi ta
me galiūne.

Policija namelyje prie 5548 
Grace St., užtiko didžiausią 
“tikrosios” degtinės dirbtuvę. 
Rasta Šimtai honkų “degtinės” 
—- munšaino.

PARYŽIUS, vasario 2.
Premjerui Poincare tapo su
teiktos galios elgtis Ruhr dist- 
rikte taip kaip jam tinka, ka
da atstovų butas 485 balsais 
prieš 81 išreiškė pasitikėjimą 
jo politikai.

Šiandie — veikiausia snie
gas ir daug šalčiau.

Saulė teka 7:02 v., leidžiasi 
5:08 v. Mėnuo teka 6:39 v. v.
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Klaipėdos Žinios
Susirinkimai

Susirinkimas Doviluose.
Sausio 3 dienų, 1923 m. atsi

buvo šičion didelis lietuvių su
sirinkimas. Iš Gelbėjimo Ko
miteto buvo kaip kalbėtojai J. 
Vanagaitis ir M. Jankus iš 
Klaipėdos nuvažiavusiu. Pasi
aiškino apie tai, ar gal “freištar 
tas” kaipo toks pastovėti ar ne. 
J. Vanagaitis taip tikslingai nu
rodinėjo, kad ir patys iki tolei 
buvę heimatbundininkai nerado 
nei jokios progos pasipriešinti. 
Ir rezoliucija griežtai priešta
raujanti prieš “freištatą” tapo 
vienbalsiai priimta. Trukdinti 
nieks nesibandė. Rodos polici
ja dėl persitikrinimo pareikala
vo ausveisų, kad kaip kartais 
ne Amerikos lietuvis musų žmo
nėms kalbėtų. Išrinkus Gelbėji
mo Komitetą iš gana žymių vy
ri] susirinkimas tapo uždarytas.

Rezoliucija
Mes šiandien labai skaitlingai 

susirinkę Doviluose šio krašto 
lietuviai pareiškiame ęekantį:

1. Prieš visus priešus, kurie 
nori mus pražudyti su “freišta
to” pagalba, griežčiausiai pro
testuojame.

2. Mes šiuomi pareiškiame, 
kad iš amžių šio krašto gyven
tojai nebesutinkame, kad atėjū
nai mus valdytų. Mes esame 
ant tiek atbudę, kad krašto rei
kalus patys į savo raukas paim
ti galim.

3. Kadangi mes vienos gimi
nės vaikai su didžiąja Lietuva, 
tai norim į viens kitą su taja ir 
susilieti.

4. Jeib musų valią įvykdi- 
nus, išrenkanie Gelbėjimo Ko
miteto skyrių iš astuonių žmo
nių.

Valio suvienyta Lietuva!

Susirinkimas Rusnėje.

landos ir dėlto buvo norėjusi su
trukdyti. Tada susirinkimas bu
vo nutaikytas kaip uždaras 
(Geishlossene GefeHshaft), ta

pė priimta rezoliucija, pasirašy
ta daug raštų ir išrinktas Komi
teto Skyrius.

Susirinkimas Kintuvoje buvo 
labai skaitlingas. Prisirinko vi
sa galybė žmonių. Visi intere
savo, kas bus iš Klaipėdos kraš
to. Pagaliau priimta rezoliuci
ja prieš, kurią ir atėjęs dūšių 
ganytojas nieko nebeišmislijo.

Rezoliucijos priimtos tokios:
Mes Lankupių apygardos gy

ventojai skaitlingai susirinkę 
Lankupiuose sausio mėnesio 3 
d., 1923 metų pareiškiam Ivien- 
balsiai kuogriežčiausį protestą 
prieš vokiškai-lenkišką freišta
tą.

Vienbalsiai pareiškiam, kad 
norim savo krašto laimę išspręs
ti taip, kad butų nauda visai 
Lietuvos giminei, kad mus ne 
vėl svetimieji valdytų ir nutau-, 
tintų. Reikalaujam būtinai 
priglaudimo prie Lietuvos.

Rezoliuciją pasirašė 4 įgalioti
niai.

Mes Kintų apygardos gyven
tojai susirinkę skaitlingame su
sirinkime sausio 4 d., 1923 m. 
vienbalsiai pareiškiam vardan. 
Tiesos ir Teisybės viso pasaulio 
akyse prieš norą iš kur jis ir pa
reitų mus parduoti Vokiečiams, 
Lenkams ar tai butų pavidale 
provizorinio ar galutinio “freiš
tato”, kur mus vėl svetimieji 
nutautintų ir pavergtų. Todėl 
reikalaujam mus vėl suvienyti 
su savo gimine Lietuva.

Rezoliuciją pasirašė 6 įgalio
tiniai.

“Prūsų Liet. Balsas”.

Klaipėdos miesto gy
ventojų susirinkimas.

KLAIPĖDA, 4 Jan. 1923.
Didis streikas. Klaipėdoj su

streikavo subatoj visi industri
jos darbiųinkai, kadangi indus
trijos ponai jiems nenorėjo 
tiek algos pridėti, kiek Taiki
nimo Ausšusas darbininkams 
pripažinęs buvo. Per tarpinin
kavimą kupčystes prezidento 
J. Kraus ir Žemės Direktorio 
Mašies prasidėjo dabar derė
jimai tarp streikuojančių ir 
fabrikų ponų ir taip rodosi, 
kę(d pasisekė suderėti. Darbi
ninkai ’ 
suos ar 
priimti,

nas, A. Rimkus, J. Janiūnas, 
P. Kišonis, K. Arlauckas, P. 
Šamas, J. Petrauckas, K. Viz- 
gaitis,1 S. Siliunas, K. Plungė, 
K. Bučinskas, A. Jurpalis ir 
M. šablickas; po 50 centų: P. 
Jurpalis, M. Ruzas, V. Bago- 
žinskasįį M. Lukoševičia, B. 
Alekna, T. Povilauckienė, P. 
Vilkas, S. Šavagždis, A, Kve
daras, T. Petraitis, L. Navo- 
grudskas, J. Uksas, P. šišt>- 
kas ir A. Šilkaitis.

Stambių aukų surinkta $34; 
smulkių aukų surinkta $5.20; 
viso aukų $39.20. Aukavu
siems tariama širdingų ačiū.

— Komitetas.
S. Nakvosas iš Englevvood’o 

aukavo $1.00. Ačiū.
— Komitetas.

ale dar pirma nubal- 
darbdavėjų prisiulymą 
arba^ toliaus streikuo-

Aukos Socialdemo 
kratams

st.
30 d., Bielinio prakalbose, su
ruoštose vietos Liuosybės 
Draugystės, Fred Pearson sa
lėj, buvo renkamos aukos Lie- 
tuvos Socialdemokratams.

Aukavo sekamai: J. Pctrau- 
ckas $5; po $2: A.
A. Albačinskas ir P.

Charles, III. — Sausio

kiene, J. Samuolas,

Zapolskis, 
Valentas; 

M. Savic- 
A. Siliu-

Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-39e (ir taksai).

UAUESTir 
įPI theatre W

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius • 

šeštad., Sektnad.
Šventomis

45 ir 22c (ir taksai). 
Šeim. rateliams

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

S Dideli komediniai aktai i 
Jkrnt. paveikslai.

Kur gauni pilną pinigų vertę

KRIAUČIŲ
Buivib, Bartkus ir Kulpinskis — 

siutam vyrkkas drapanas visokios 
naujausios mados pigiausia kaina nuo 
$80 ir augščiaa.

4837 W. 14th St., Cicero, III.
2 lubos

1$ DIRBTUVES TIESIAI 
PA$ JUS

500 augštos rūšies fono
grafų, pripažinto darbo 
gerumo;
kordus;
metams.
mažiau 
lėšos.

I NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

groja visus re- 
garantuojama 5 
Aš parduodu už 

negu padirbimo

S. L FINOMS CO.

NORTH SIDĖS DRAUGIJŲ SĄRYŠIS
Rengia draugišką vakarėlį su programų; taipo
gi kalbės Naujienų redaktorius P. Grigaitis,

Nedėlioj, vasario 4 d., 1923 m.
Liuosybės svetainėj, 1822 Wabansia Avė.

Pradžia 7 valandų vakare. /

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

OPERETĖOPERETĖ

LIETUVIŠKAS MILIONIERIUS
RENGIA L. M. D. AIDO CHORAS

Nedčlioj, Vasario 4 d., 1923 m.
Ch. Strumilo Svet., 158 E. 107 St., Roseland.
Pradžia 7 vai. vakarė. įžanga 50 centų.

Gerbiamoji Visuomenė! Nors vieną sykį tinime drąsiai pasakyti, 
kad “Lietuviškas Milionierius” yra seniai laukiamas, todėl dabar Ko- 
selando visuomenei yra geriausia proga pamatyti vasario 4ji. pirmu
tinį Lietuvišką Milionierių. Ą* 
gimui šio veikalo. Atsilankiusieji busite visi užganėdinti, 
vienas nepalieka nepamatęs Lietuvišką Milionierių.

Po programui bus šokiai prie geros Orkestros.

Aido Choras deda visas pastangas suren-
■ ................................ “ i*. Lai ne

Kviečia AIDO CHORAS’.

gMMOgib- 0ID2ltUSIAS^g\
tnuzikaliŠkų instrumentų naujausios išditbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žisdų ir laikrodžių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

Rusnėj, kur aną sykį susirin
kimas tapo policijos sutrukdin- 
tas, atsibuvo 1 
sausio 4 dieną. Pirmieji buvo 
kalbėtojai iš Gelbėjimo Komite
to p. Jankus, Vanagaitis, Stre- 
kys ir Dovis. Lollo salė prisi
rinko visai pilna žmonių, ma
žiausiai 500, bet dąr ant gatvės 
apie 100 žmonių klausėsi, žmo
nės svečiams kalbant labai ra
miai užsilaikė. Tiktai pradėjus 
ten kokiam Stagatui kalbėti apie 
“freištatą“ žmonės taip sujudo, 
kad to Stagato kalbos nieks ne
girdėjo. Ir drauge buvęs Šilu
tės unterpresektas franeuzas p. 
Sin galėjo pamatyti savo akimis, 
kad lietuvių susipratimas yra 
ne išmislas, kad Lietuviai yra 
su visam supratę savo padėjimą. 
Vakare nulaikyta čia heimat'bun- 
do šventė bus nieko nelaimėju
si. Visi kaip vienas nutarė už 
prisiglaudimą prie Lietuvos. 
Vienas rusniškis įteikė rezoliuci
ją, kuri p. Vanagaičio perskaity
ta tapo vienbalsiai priimta.

Mes Rusnės apygardos gy
ventojai Lietuviai susirinkę 
1923 metuose sausio 4. d. pro
testuojame kuogriežčiausiai 
prieš įvykinimą freištato, už 
kurio yra pasislėpę Lenkai ir 
Vokiečiai atėjimai. Mes šiuomi 
pareiškiam, kad nebenorim ver
gauti atėjūnams, bet norim būti 
sau žmonės ir savo prigimtoj ša
lyj būti gaspadoriai.

Kadangi musų šio krašto da
bartinis stovis yra toks suvar
gęs pinigiškai, tai mes ir šian
dien pareiškiam, išeiti iš to keb
lumo norint, glaudžiamės į vie
ną Lietuvos valstybę, turėdami 
tikrą viltį, kad mes ekonomiš
kai ir tautiškai pakilsim ir lai
mingai gyventi galėsim.
Susirinkimas Lankupiuose ir 

Kintuose.

Januario 2 d. Klaipėdoj /‘San
daros”, salėje susirinko didžiai 
skaitlingas miesto gyventojų lie
tuvių susirinkimas. Susirinku-

FllVlJvZO DU V A I1V4 1 A1 f

labai skaitlingas S1‘DU tar»e buvo stambus 8ka,t’ 
i liūs įstaigų tarnautojų ir*darbi
ninkų. Kalbėtojai nuo visoke
riopų stonų gyvai nupasakojo 
krašto politinį ir ekonominį pa
dėjimą ir pavojų siūlomojo 
“freištato“. Ant galo vienbal
siai priimta tokia rezoliucija:

Mes šiandien 1923 metų sau
sio 2 d. skaitlingai susirinkę 
Klaipėdos miesto gyventojai lie
tuviai “Sandaros“ salėje pareiš
kiam atvirai musų norą susi
glausti su Lietuvą. Taipjau pa
keliam griežtą protestą prieš no
rą iš Klaipėdos “freištatą” pada
ryti, ar nuolatinį ar provizorinį, 
iš kokios pusės jis ir pareitų.

Toliau mes pareiškiame savo 
neišsitikėjimą krašto direktori
jai, kadangi jos nariai yra už 
“freištatą”, per kurį mes tauti
niai butumem be teisių savo 
tėvų krašte ir gaspadOryškai 
skurstumėm.

Rezoliucija pasirašyta trijų 
įgaliotinių.

Lankupiuose atsibuvo susirin
kimas sausio 3 d. Nors buvo į- 
velijimas iš amsforterio raštiškai 
gautas, bet policija prikibo, kad 
neėsąs dar išėjęs laikas 48 va-

Litai
Valdiškai musų krašto di- 

rėktcifija lietuvio pinigų ver
tybę nustato dabar ant 600 
nik. už litų. Taigi dabar ir li
tais galima mokėti musų kraš
te valdiškuosius mokesnius.

lidtaia Listniki Krato
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, rrmzikališkų instrumentų, drukuoja-

$59.00
Jūsų kreditas yra geras 
pas mus. Atdara vaka
rais ir septintadieniais. 
Mes laikom pilnų eilę lie
tuviškų rekordų, visos vė
liausios dainos, juokai ir 
klasinė muzika.
E 4535 Jaunavedžio pasiskundimas. 

Atliko Juozas Plieniunas ir Pi- 
jušas LuŠnakojis .

Pas tardytoją. Dialogas. Atli- 
\ ko Juozas Plieniunas ir Piju- 

šas LuŠnakojis.
E 4916 Jaunikio išsirinkimas. At

liko Sidabriulė, Geležiūnas ir 
Bukšnaitis.

Piršlybos. Atliko Sidabriutė, 
Geležiūnas ir Bukšnaitis.

E 4646 Naujas kareivis. J. Plieniu
nas ir P. Lpšnakojis.

Dainininkas pas profesorių. J. 
Plieniunas ir LuŠnakojis.

E 4716 Laiškas nuo' Barbutes. Ko
miškas duetas. J. Plieniunas ir 
P. LuŠnakojis.

Derybos. Komiškas dialogas. J. 
Plieniunas ir P. LuŠnakojis.

E 7092 Pas fotografą. Komiškas
. dialogas. Atliko Juozas Gele

žiūnas ir Pijus Bukšnaitis.
Jonas mokina kariauti. Komiš

kas dialogas. Atliko Juozas Ge
ležiūnas it Pijus Bukšnaitis.

E 7305 Kas bus be dagtinės. 
Dykai nieks neveža.

Halsted Music Shop 
1242 So. Halsted St. . . »

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 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 utaminką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22ad St., kertė Leavitt St.
Telephone Ganai" 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokuihentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

[amus, Fannas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurjniestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St. 
Rcom 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

armonikų ir balalaikų.
Taisomo laikrodžius jr laikrodžius 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. KAZLAWSK1, -
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.

Tel.: Boulevard 7309.

DIDELĖ NAUJIENA W. PULLMANO, ROSELANDO ta 
APIELINKĖS LIETUVIAMS!

PIRMAS MASKARADAS . 
su 209 dolerių vertes dovanų rengiai W. Pullnvano Liet. Pašelpinis Kliubas 

šeštadieni, vasario 3 d., 1923 m.
BAJORŪNO SVETAINĖJ 120 ir Halsted gatvių W, Pullman, III.

Pradžia 7 vai. vakare.
Užkviečiam visus senus ir jaunus j viršminėtą maskaradą, visiems užteks dovanų net po kelias. Svečius 
palinksmins K. Pociaus Jazz orkestrą.

įžanga he maskos 35c. Su maska 65c. Kviečia KOMITETAS.

BALIUS! BALIUS!

kurie

BALIUS! DIDELIS
Su iškilmingiausiu programų

• Rengiamas
Lietuvių Ęvang. Liuteronų Pašalpos Draugijos s ♦

s Šeštadienį, Vasario 3 d., 1923
MILDOS SALĖJE,

3142 South Halsted gat. • /

'Gerbiama lietuvių visuomenė esate kviečiami atsilankyti į musų rengiamą programų vakarą,
norite linksmai tą vakarą praleisti. Visi atsilankiusieji bus užganėdinti, o neatsilankiusieji gailėsis, nes pro
grama dalyvaus Brighton Parko A. Z, V.’ draugijėlės artistai, kurie savo maloniais balseliais palinksmins 
visus. Nes dar pirnvu kartu tokį prakilnų balių galėsite pamatyti su tokiu įvairiu programų. Nesivėluokit. 
Po programo šokiai iki vėlios nakties prie J. Barčio muzikos. įžanga tik 85c. ypataj. Pradžia 6:80 vai. vak.

‘ Kviečia L. E. L. Pašalp.fDraugijos KOMITETAS.

$300.00 DOVANŲ$500.00 DOVANŲ IŠKILMINGAS

MASKINIS BALIUS
Kurį rengia

BRIGHTON PARK LIET. ATL. IR PAŠ.
KLIUBAS

šeštadienį vasario 3 d., 1923 m
MELDAŽIO SVETAINĖJ, 

2242 W. 23rd PI.

Įžanga 50 ypatai.Pradžią 7:30 vai. vak.
I .J. , ) "y
' •( •' ' . ♦ (

Muzika visiems gerai žinoma J. Pociaus orkes
trą. Kviečiame visus nepraleist šios progos pasi
linksminti, nes tik vieną sykį į metus tokia proga pa-

1 sitaiko.
Kviečia viršminėtas Kliubas.

kaino 
negu 

armo- 
dirb- 
Jung,

Išdirbėjai ir Impart-jai Geriausių

ITALIŠKU 
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ
Gerinusių 

pasauly. 
rantuoja- Kj---liW5į Į 
mos (leAim [v '■ |J ■}V,^į^ulįgįįįl
Čiai metu jį I iJ''1 SlSifHtjSsa} 
ir žemesnė tTl — 
mis 
mis 
kitų 
nfkų 
tuvių _ ,
Valstijose ir ŲĮf 
Italijoj. K 
DYKAI pir- 

kėjarns armonikinė mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika iš gaidų už 
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy
kite angliukai. Katalogas, papra
šius, duodama dykai. 
Ruattn Screnelli Accordeon Mfg. Co. 
8Į.7 ąim? Ig.Und Avė., .Chicago, UI.

Pearl Ouseii Koncertinos

Yra geriausios; patariamos ir 
naudojamos geriausių koncerti
nų Grojikų ir Mokytojų.

Mes taipgi turime geriausį pa
sirinkimą ir kitų muzikalių in
strumentų.

Klausk musų katalogo, o gau
si jį dykai.

Georgi & Vitak Music 
Company,

4639 S.Ashland Av., Chicago, III.

DETR0IT, ftlICHIGAN

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0352

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO., 

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentas) 

\ GRABORIUS 
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

V. W. RUTKAUSKAS 
; - Advokatas ; >ii

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

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

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Cozmnerce
133 W. VVashington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

ADOLPH E.
STASULANI 
ADVOKATAS 

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Commerce Bldg. 
133 W., Washington Street 
Telef. Franklin 1176-^4945 

VAKARAIS
3236 Soa Halsted Street.

(Eagle Music Co.) z
Telef. Boulevard 6737

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietsvys Advokatai) 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 «
Vakarai : 10736 S. Wabasb Avė. 

Tel.: Pullman 0877.

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

kiti gerai žinomi PLO&ČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

duotas be atsižiūrėjimo į pelną ar 
nuostolį. Kiti ploščiai visų pageidau
jamų gelumbių, spalvų ir petrinų, vė
liausių ir senovinių madų $10.95, $16.- 
95 ir $22,50.

Vyrams ir Jaunuoliams gamiturai 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.5(5', 
$27.50, $32.50 ir £37.50.

S. GORDON 
(Pristatytojas Smulkmenų Prekybai). 
1401 S. Halsted St., 739 W. 14 SU 

Atdara kaselį vakarais ir 
septintadieniais.
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Klaipėdos Žinios
Susirinkimai

Susirinkimas Doviluose.
Sausio 3 dieną, 1923 m. atsi

buvo šičion didelis lietuvių su
sirinkimas. Iš Gelbėjimo Ko
miteto buvo kaip kalbėtojai J. 
Vanagaitis ir M. Jankus iš 
Klaipėdos nuvažiavusiu. Pasi
aiškino apie tai, ar gal “freištar 
tas” kaipo toks pastovėti ar ne. 
J. Vanagaitis taip tikslingai nu
rodinėjo, kad ir patys iki tolei 
buvę heimatbundininkai nerado 
nei jokios progos pasipriešinti. 
Ir rezoliucija griežtai priešta
raujanti prieš “freištatą” tapo 
vienbalsiai priimta. Trukdinti 
nieks nesibande. Rodos polici
ja dėl persitikrinimo pareikala
vo ausveisų, kad kaip kartais 
ne Amerikos lietuvis musų žmo
nėms kalbėtų. Išrinkus Gelbėji
mo Komitetą iš gana žymių vy
rų susirinkimas tapo uždarytas.

Rezoliucija
Mes šiandien labai skaitlingai 

susirinkę Doviluose šio krašto 
lietuviai pareiškiame ęekantį:

1. Prieš visus priešus, kurie 
nori mus pražudyti su “freišta
to” pagalba, griežčiausiai pro
testuojame.

2. Mes šiuomi pareiškiame, 
kad iš amžių šio krašto gyven
tojai nebesutinkame, kad atėjū
nai mus valdytų. Mes esame 
ant tiek atbudę, kad krašto rei
kalus patys į savo rankas paim
ti galim.

3. Kadangi mes vienos gimi
nės vaikai su Didžiąja Lietuva, 
tai norim į viens kitą su taja ir 
susilieti.

4. Jeib musų valią įvykdi- 
nus, išrerrkame Gelbėjimo Ko
miteto skyrių iš astuonių žmo
nių.

Valio suvienyta Lietuva.!
Susirinkimas Rusnėje.

Rusnėj, kur aną sykį susirin
kimas tapo policijos sutrukdin- 
tas, atsibuvo 1 
sausio 4 dieną. Pirmieji buvo' 
kalbėtojai iš Gelbėjimo Komite
to p. Jankus, Vanagaitis, Stre- 
kys ir Dovis. Lollo salė prisi
rinko visai pilna žmonių, ma
žiausiai 500, bet dąr ant gatvės 
apie 100 žmonių klausėsi, žmo
nes svečiams kalbant labai ra
miai užsilaikė. Tiktai pradėjus 
ten kokiam Stagatui kalbėti apie 
“freištatą” žmonės taip sujudo, 
kad to Stagato kalbos nieks ne
girdėjo. Ir drauge buvęs Šilu
tės unterpresektas franeuzas p. 
Siu galėjo pamatyti savo akimis, 
kad 'lietuvių susipratimas yra 
ne išinislas, kad Lietuviai yra 
su visam supratę savo padėjimą. 
Vakare nulaikyta čia heimatbun- 
do švente bus' nieko nelaimėju
si. Visi kaip vienas nutarė už 
prisiglaudimą prie Lietuvos. 
Vienas maniškis įteikė rezoliuci
ją, kuri p. Vanagaičįo perskaity
ta tapo vienbalsiai priimta.

Mes Rusnės apygardos gy
ventojai Lietuviai susirinkę 
1923 metuose sausio 4. d. pro
testuojame kuogriežčiausiai 
prieš įvykinimą freištato, už 
kurio yra pasislėpę Lenkai ir 
Vokiečiai atėjūnai. Mes šiuomi 
pareiškiam, kad nebenorim ver
gauti atėjūnams, bet norim būti 
sau žmones ir savo prigimtoj ša
lyj būti gaspadoriai.

Kadangi musų šio krašto da
bartinis stovis yra toks suvar
gęs pinigiškai, tai mes ir šiau
dini pareiškiam, išeiti iš to keb
lumo norint, glaudžiamės į vie
ną Lietuvos valstybę, turėdami 
tikrą viltį, kad mes ekonomiš
kai ir tautiškai pakilsim ir lai
mingai gyventi galėsim.

Susirinkimas Lankupiuose ir 
Kintuose.

landos ir dėlto buvo norėjusi su
trukdyti. Tada susirinkimas bu
vo nulaikytas kaip uždaras 
(Geishlossene GefeHshaft), ta

pė priimta rezoliucija, pasirašy
ta daug raštų ir išrinktas Komi
teto Skyrius.

Susirinkimas Kintuvoje buvo 
labai skaitlingas. Prisirinko vi
sa galybė žmonių. Visi intere
savo, kas bus iš Klaipėdos kraš
to. Pagaliau priimta rezoliuci
ja prieš, kurią ir atėjęs dūšių 
ganytojas nieko nebeišmislijo.

Rezoliucijos priimtos tokios:
Mes Lankupių apygardos gy

ventojai skaitlingai susirinkę 
Lankupiuose sausio mėnesio 3 
d., 1923 metų pareiškiam (vien
balsiai kuogriežčiausį protestą 
prieš vokiškai-lenkišką freišta- 
tą.

Vienbalsiai pareiškiam, kad 
norim savo krašto laimę išspręs
ti taip, kad butų nauda visai 
Lietuvos giminei, kad mus ne 
vėl svetimieji valdytų ir nutau-, 
tintų. Reikalaujam būtinai 
priglaudimo prie Lietuvos.

Rezoliuciją pasirašė 4 įgalioti
niai.

Mes Kintų apygardos gyven
tojai susirinkę skaitlingame su
sirinkime sausio 4 d., 1923 m. 
vienbalsiai pareiškiam vardai^ 
Tiesos ir Teisybės viso pasaulio 
akyse prieš norą iš kur jis ir pa
reitų mus parduoti Vokiečiams, 
Lenkams ar tai butų pavidale 
provizorinio ar galutinio “freiš
tato”, kur mus vėl svetimieji 
nutautintų ir pavergtų. Todėl 
reikalaujam mus vėl suvienyti 
su savo gimine Lietuva.

Rezoliuciją pasirašė 6 įgalio
tiniai.

“Prūsų Liet. Balsas”.

KLAIPĖDA, 4 Jan. 1923.
Didis streikas. Klaipėdoj su

streikavo subatoj visi industri
jos darbininkai, kadangi indus
trijos ponai jiems nenorėjo 
tiek algos pridėti, kiek Taiki
nimo Ausšusas darbininkams 
pripažinęs buvo. Per tarpinin
kavimą kupČystes prezidento 
J. Kraus ir žemės Direktorio 
Mašies prasidėjo dabar derė
jimai tarp streikuojančių ir 
fabrikų ponų ir taip rodosi, 
kdd pasisekė suderėti. Darbi
ninkai ’ ale dar pirma nubal
suos ar darbdavėjų prisiulymą 
priimti, arba tolinus streikuo
ti. s

nas, A. Rimkus, J. Janiūnas, 
P. Kišonis, K. Arlauckas, P. 
Šamas, J. Petrauckas, K. Viz- 
gaitis,' S. Siliunas, K. Plungė, 
K. Bučinskas, A. Jurpalis it 
M. šablickas; po 50 centų: P. 
Jurpalis, M. Ruzas, V. Bago- 
žinskas, M. Lukoševičia, B. 
Alekna, T. Povilauckienė, P. 
Vilkas, S. šavagždis, A, Kve
daras, T. Petraitis, L. Navo- 
grudskas, J. Uksas, P. šišt>- 
kas ir A. Šilkaitis.

Stambių aukų surinkta $34; 
smulkių aukų surinkta $5.20; 
viso aukų $39.20. Aukavu
siems tariama širdingą ačiū.

— Komitetas.
S. Nakvosas iš Englewood’o 

aukavo $1.00. Ačiū.
— Komitetas.

KRIAUČUI
Buiiite, Bartkus ir Kulpinskis — 

siuvam ryrkkas drapanas visokios 
naujausios mados pigiausia kaina nuo 
$30 ir augščiaa.

4837 W. 14th St., Cicero, III.
2 lubos

'"T“—--------;

1$ DIRBTUVES TIESIAI
PAS JUS

500 augštos rūšies fono
grafų, pripažinto darbo 
gerumo; groja visus re
kordus; garantuojama 5 
metams. Aš parduodu už 
mažiau negu padirbimo 
lėšos.

Klaipėdos miesto gy
ventojų susirinkimas.

Januario 2 d. Klaipėdoj /‘San
daros” saloje susirinko didžiai 
skaitlingas miesto gyventojų lie
tuvių susirinkimas. Susirinku-

FllVlJvzO k>U VA U I‘V4141 . . «

labai skaitlingas S1WĮ buvo stambus sklub
i liūs įstaigų tarnautojų ir*darbi
ninkų. Kalbėtojai nuo visoke
riopų stonų gyvai nupasakojo 
krašto politinį ir ekonominį pa
dėjimą ir pavojų siūlomojo 
“freištato”. Ant galo vienbal
siai priimta tokia rezoliucija:.

Mes šiandien 1923 metų sau
sio 2 d. skaitlingai susirinkę 
Klaipėdos miesto gyventojai lie
tuviai “Sandaros” salėje pareiš- 
kiam atvirai musų norą susi
glausti su Lietuvą. Taipjau pa
keliam griežtą protestą prieš no
rą iš Klaipėdos “freištatą” pada
ryti, ar nuolatinį ar provizorinį, 
iš kokios pusės jis ir pareitų.

Toliau mes pareiškiame savo 
neišsitikėjimą krašto direktori
jai, kadangi jos nariai yra už 
“freištatą”, per kurį mes tauti
niai būtumėm be teisių savo 
tėvų krašte ir gaspadoryškai 
skurstumėm.

Rezoliucija pasirašyta trijų 
įgaliotinių.

Litai
Valdiškai musų krašto di

rektorija lietuvio pinigų ver
tybę nustatė dabar ant 600 
nik. už litą. Taigi dabar ir li
tais galima mokėti musų kraš
te valdiškuosius mokesnius.

Aukos Socialdemo 
kratams

Charles, III. — SausioSt.
30 d., Bielinio prakalbose, su
ruoštose vietos Liuosybės 
Draugystės, Frod Pearson sa
lėj, buvo renkamos aukos Lie
tuvos Socialdemokratams.

Aukavo sekamai: J. Petrau
ckas $5; po $2: A.
A. AlbaČinskas ir P.
po $1: St.' Širpitis,
kiene, J. Samuolas,

Zapolskis, 
Valentas;

M. Savic-
A. Siliu-

Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-86e (ir taksai).

UAJESTIf»
jlH THE ATRE W

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius < 

Šešta d., Sekmad. 
fiventfmis 

45 ir 22c (ir taksai). 
Šeim. rateliams 

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

A Dideli komediniai aktai 
w \krnt. paveikslai.
“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

1 
ir

Lankupiuose atsibuvo susirin
kimas sausio 3 d. Nors buvo į- 
velijimas iš amsforterio raštiškai 
gautas, bet policija prikibo, kad 
neėsąs dar išėjęs laikas 48 va-

NORTH SIDĖS DRAUGIJŲ SĄRYŠIS 
Rengia draugišką, vakarėlį su programų; taipo
gi kalbės Naujienų redaktorius P. Grigaitis, 

Nedėlioj, vasario 4 d., 1923 m.
Liuosybės svetainėj, 1822 Wabansia Avė.

Pradžia 7 valandą vakare. /

i ■'i ...... n—i

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

OPERETĖOPERETĖ

LIETUVIŠKAS MILIONIERIUS
RENGIA L. M. D. AIDO CHORAS

Nedėlioj, Vasario 4 d., 1923 m.
Ch. Strumilo Svet., 158 E. 107 St., Roseland.
Pradžia 7 vai. vakarė. Įžanga 50 centų.

Gerbiamoji Visuomene! Nors vieną syk j ttirime drąsiai pasakyti, 
kad “Lietuviškas Milionierius” yra seniai laukiamas, todėl dabar Ko- 
selando Visuomenei yra geriausia proga pamatyti vasario 4 d. pirmu
tinį Uetuvišką Millonierių. Aido Choras deda visas pastangas suren
gimui šio veikalo. Atsilankiusieji busite visi užganėdinti. Lai ne 
vienas nepalieka nepamatęs Lietuvišką Milionierių.

Po programui bus šokiai prie geros Orkestros.
Kviečia AIDO CHORAS'.

■MMOML DIDZI*USUS4@\
muzikališkų instrumentų naujausios išdifbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visolnoms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žisdų ir laikrodžių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrunventus ir prisiunčiam Į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, Iii.

lidžlania Liatniika Kradnu
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, moižikališkų Instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisomo laikrodžius Jr laikrodSHus bei muaikaliSkua instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja 1 
Lietuvą arba ant ukčs. »

Užkviečiame atsilankyti, o busit’ nžganBdhftf.
STEPONAS P. KAZLAWSKI, '

4632 So. Ahland Avė., Chicago, UI.
Tel. : Boulevard 7309.

-----  . f 1....................... ........................ .............
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DIDELĖ NAUJIENA W. PULLMANO, ROSELANDO IR 
z APIELINKĖS LIETUVIAM^!

PIRMAS MASKARADAS .
su 209 dolerių vertės dovanų rengia! W. Pullmano Liet. Pašelpinis Kliubas

Šeštadienį, vasario 3 d., 1923 m.
BAJORŪNO SVETAINĖJ 120 ir Halsted gatvių W. Pullman, 111.

Pradžia 7 vai. vakare.
Užkviečiam visus senus ir jaunus į viršminėtą maskaradą, visiems užteks dovanų net po kelias. Svečius 
palinksmins K. Pociaus Jazz orkestrą.

Įžanga be maskos 35c. Su maska 65c. Kviečia KOMITETAS.

BALIUS! BALIUS! DIDELIS
Su iškilmingiausiu programų

' Rengiamas
Lietuvių Ęvang. Liuteronų Pašalpos Draugijos S ♦

s šeštadieni, Vasario 3 d., 1923
MILDOS SALĖJE,

3142 South Halsted gat. • /

'Gerbiama lietuvių visuomenę esate kviečiami atsilankyti į musų i 
norite linksmai tą vakarą praleisti. Visi atsilankiusieji bus užganėdinti, * 
grame dalyvaus Brighton Parko A. Z, V.’ draugijėlės artistai, kurie savo 
visus. Nes dar pirmu kartu tokį prakilnų balių galėsite pamatyti su tokiu t 
Po programo šokiai iki vėlios nakties prie J. Barčio muzikos. Įžanga tik 35c. ypataj. Pradžia 6

BALIUS!

$59.00
Jūsų kreditas yra geras 
pas mus. Atdara vaka
rais ir septintadieniais. 
Mes laikom pilnų eilę lie
tuviškų rekordų, visos vė
liausios dainos, juokai ir 
klasinė muzika.
E 4535 Jaunavedžio pasiskundimas. 

Atliko Juozas Plieniunas ir Pi- 
jušas Lušnakojis .

Pas tardytoją. Dialogas. Atli- 
s ko Juozas Plieniunas ir Piju- 

šas Lušnakojis.
E 4916 Jaunikio jšsirinkimas. At

liko Sidabriulė, Geležiūnas ir 
Bukšnaitis.

Piršlybos. Atliko Sidabriute, 
Geležiūnas ir Bukšnaitis.

E 4646 Naujas kareivis. J. Plieniu- 
naš ir P. Lušnakojis.

Dainininkas pas profesorių. J. 
Plieniunas ir Lušnakojis.

E 4716 Laiškas nuo' Barbutes. Ko
miškas duetas. J. Plieniunas ir 
P. Lušnakojis.

Derybos. Komiškas dialogas. J. 
Plieniunas ir P. Lušnakojis.

E 7092 Pas fotografą. Komiškas 
. dialogas. Atliko Juozas Gele

žiūnas ir Pijus Bukšnaitis.
Jonas mokina kariauti. Komiš

kas dialogas. Atliko Juozas Ge
ležiūnas ir Pijus Bukšnaitis.

E 7305 Kas bus be dagtines. 
Dykai nieks neveža.

Halsted Music Shop
1242 So. Halsted St.

■ .i >

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 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 utaminką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

\
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22ąd St., kertė Leavitt St.

Telephone Canal 2552
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 

7 iki 9 vakaro.
Veda visekias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Fannas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS 
. ADVOKATAS

Ofisas vidurjniestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Išdirbėjai ir Impart-jai Geriausių
ITALIŠKU

rankomis dirbtų

ARMONIKŲGerinusiu 
pnsnuly. Ga
rantuoja
mos dešim
čiai metų 
ir žemesnė 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių 
Valstijos© ir 
Italijoj.
DYKAI pir

kėjams armonikinė mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika iš gaidų už 
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogas, papra
šius, duodama dykai.
Ruatta Serenelli Accordeon Mfg. Co. 
«.17 bbir Wnd Ave- chicago, ui.

kaiao 
negu 

armo- 
dirb- 
Jung.

Koncertinos

kurie
pro-

nkyti j musų rengiamą programų vakarą, kurie 
ius užganėdinti, o neatsilankiusieji gailėsis, nes pro- 
tistai, kurie savo maloniais balseliais palinksminf 
pamatyti su tokiu įvairiu programų. Nesivėluokit 

kos. Įžanga tik 35c. ypataj. Pradžia 6:30 vai. vak 
Kviečia L. E. L. Pašalp.♦Draugijos KOMITETAS.

Yra geriausios; patariamos ir 
naudojamos geriausių koncerti
nų Grojikų ir Mokytojų.

Mes taipgi turime geriausį pa
sirinkimą ir kitų muzikalių in
strumentų.

vak.

Klausk musų katalogo, o gau
si jį dykai.

Georgi & Vitak Music 
Company,

4639 S.Ashland A v., Chicago, III.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas ■>!

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.: CpntraL6390

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

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

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Hermai) P. Haase 1
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
133 W. Washington St., 

Phone Main 1308
Chicago, III. J

ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Commerce Bldg. 
133 W. ,Washington Street 
Telef. Franklin 1176-4945

VAKARAIS
3236 So* Halsted Street.

(Eagle Music Co.) z 
Telef. Boulevard 6737

....................................... .. i ■ —i .........

$500.00 DOVANŲ IŠKILMINGAS $500.00 DOVANI,?

MASKINIS BALIUS
Kurį rengia

F MUZIKA
Sarpaliaus Orkestrą
DEL VISOKIŲ RlilKALŲ 

814 W. 33rd St.
Tek Boulevard 0352r..— .---------- ---------

p.1*"*""* r *^^*^*1**“i**»*^W>*w w

’ J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatan

Dienomis :Room 511 —
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 f
Vakarai : 10736 S. Waba«b Avė.

Tel.: Pullmin 0877.

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

kiti gerai žinoma PLOŠČIAI

BRIGHTON PARK LIET. ATL. IR PAŠ 
KLIUBAS

Muzika visiems gerai žinoma J. Pociaus orkes

šeštadienį vasario 3 d., 1923 m
MELDAŽIO SVETAINĖJ, 

2242 W. 23rd PI.

tra. Kviečiame visus nepraleist šios progos pasi
linksminti, nes tik vienų sykį į metus tokia proga pa- 

isitaiko.
Kviečia viršminėtas Kliūbas.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678"'

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas)
\ GRABORIUS

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

K. n ........III d i I ■»„ l

Jūsų Pasirinkimui 
$27.50

Kiekvienas ploščius turi būt par
duotas be atsižiūrėjimo į pelną ar 
nuostolį. Kiti ploščiai visų pageidau
jamų gelumbių, spalvų ir petrinų, vė
liausių ir senovinių madų $10.95, $16.- 
95 ir $22.50.

Vyrams ir Jaunuoliams gamituraJ 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.oč, 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

S. GORDON 
(Pristatytojas Smulkmenų Prekybai). 
1401 S. Halsted Št., 739 VV. II 

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais.
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Amerikoje ir Lietuvoje
VISUS BANKO REIKALUS

įį KORESPONDENCIJOS

Kenosha, Wis.
PINIGŲ SIUNTIMĄ 

LAIVAKARČIŲ PARUPINIMA 
ĮGALIOJIMUS 

PARDAVIMO AKTUS 
TA VISKĄ GERIAUSIAI ATLIEKA 

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ VALSTIJINIS 
BANKAS AMERIKOJE

iJiFiversaS State Bank
3252 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Šio Banko turtas

virš $2,500,000.00

Įgykite šiandie šio Banko Knygelę 
Nuo 1-mos dienos gausite nuošimtį

Sausio 28 d. š. m. Birutės 
Draugija buvo surengus vakarą, 
—spetaklį ir koncertą. Dramos 
skyrius vaidino 3-jų veiksmų 
tragediją '“Pavogtas Kūdikis”.

Vaidinime geriausiai pasižy
mėjo p. Lemešienė-Laimutės 

rolėj; Liudvisė, — p-lė Lukošy- 
tė, Irena — p. Purienė, Rožė— 
p. Lauraitienė; tarnaitės taipgi 
gerai lošė. Matyt gerai buvo 
roles išmokę. Vyrai: A. Lau
raitis Joto rolėj, Pranukas — i 
P. Kuleišis, žuvininkas — A. 
Aleli imas, Juozas — K. Baliaus- 
kas; pastarieji daug publiką 
prijuokino. Gerai atliko ir ma
žesnėse rolėse dalyvavusieji. 
Režisorium buvo A. Lauraitis. 
Aplamai viskas atlikta gerai. 
Pats veikalas interesingas. Pub
lika, — be juoko dar ir ašaras 
ne vienam teko apsišluostyti.

Pertraukose mažos mergaitės 
L. ir O. Lauciutės pasakė eiles, 
p-lės S. Pekiutė ir O. Tautvidy- 
tė mikliai keturiom rankom pa
skambino ant piano, p-lė G. Kli- 
vickiutė gražiai padainavo “Gra- 

Į ži čia giruže”. Baigiant Birutės 
koras vedamas A. Pūro šauniai 
sudainavo keletą dainų. Publi
kos buvo tiek, kad net sėdimų 
vietų pritruko. —Gagilis.

taip iš pavienių žmonių au
kų, taip per Amerikos Rau
donąjį Kryžių ir Amerikos 
Maisto Administraciją. Ši
toji i>«į»i»lljii šitoj o tokiu lai
ku, kųda našlaičiams buvb 
labiausiai jos reikalinga.

“■Leisk Tamsta mums pa
reikšti Tamstai musų Unkš
tos pagarbus ir tt.

Domą Šleževičiene, 
Viktorija Vencienė.”

Tai yra pirmas atsitikimas, 
kad Lietuvos žmonių darbas 
pasiekė Baltąjį Namą. Pirmas 
atsitikimas, kad Lietuva šito
kiu gražiu budu užmezgė drau
gingumo santikius su Jungti
nių Valstybių Prezidentu. Kre
ditas ir garbe už tokį gražų 
sumanymą ir žygį priklauso 
Lietuvos Moterų Globos Komi
tetui ir Lietuvos našlaičiams.

K. V.

domėn ir 
prieš lietu- 
Amerikoje 

kovos klau-

L.D.L.D. Reikalai.

Pagelbėk Savo Žmonėms Lietuvoje
Mes kasdien gauname žinių, kurioj papasa

koja apie didelį reikalingumą pagalbos Lietuvos 
žmonėms, kurios jie laukia. Šita pagalba turi pa
reiti iš Amerikos. JUSTI žmonės ten yra — JUS 
galite jiems pagelbėti, pasiųsdami jiems pinigų.

Padarykite ta dabar, Pasiųskite pinigų savo 
žmonėms Lietuvoj per šitą banką. Mes nusiusi
me jums žemiausiomis kainomis.

Neužmirškite, kad depozitai 
jogų taupymo sąskaitai padėti 
prieš vas. 10 d. neš pahikį nuo 
vas. I d. Padėk savo pinigus 
šiandien.

Lietuvos uašlaičiy dovana 
poniai Hardingiemai

Rezoliucija priimki visuoti
name LDLD. narių susirinki
me, laikytame vasario 1 d., 
.Aušros svetainėje?

Organizacijos klausimu.
Visuotinas LDLD. Chicagos 

Rajono kuopų narių susirinki
mas, įvykęs 1923 m., vasario 
mėn. 1 dieną, “Aušros” svetai
nėje, aptaręs dabartinį mo
mentą ir LDLD. organizacijų 
padėtį randa:

1) kad pastaruoju metu lie
tuvių darbininkų socialistinio 
‘udėjimo susiskaldymas ir pa
krikimas Amerikoje sudaro 
tokią padėtį, kad eilė metų 
/eikliausios darbininkijos jie- 
gos visą savo energiją suvarto
jo partiniams kivirčiams, pa- 
niindamos augštus ir kilnius

gaivalai, panaudodami savo 
tikslams pakrikusias darbinin
kų eiles ir jų lėšas;

3) kad tuo pačiu melu, su-, 
kelt .iširi <lni’l>iniiikijt miniose 
partinis kerštas ir neapykanta 
neikick nepagilino darbininkų 
klasės sąmones, priešingai ją 
sužlugdo, kreipiant musų dornę 
lik į einamuosius ginčų klausi
mus ir tt.

Imant išdėstytą 
žymėdamas, kad 
vius darbininkus 
stovi netik dienos
simai, bet ir socialinės, klasL 
nūs sąmonės vystymas darbi
ninkų miniose, kūrimas prole
tarines kultūros, ugdymas tų 
minių tos kultūros dvasioje, L. 
D. L. D. visuotinas susirinki
mas nutarė:

1) kviesti visus LDLD. kuo
pų narius ir Draugijai prijau
čiančius žmones prie astatymo 
LDLI). organizacijos darbo, 
prie atlikimo savo proletarinių 
pareigų;

2) sudaryti iš esamų Chicb- 
goje ir jos apylinkėje kuopų 
LDLI). Chicagos Rajono orga
nizaciją, kuri savo veikime lai 
kytųsi (LDLD. konstitucijos ir 
laikinųjų Rajono įstatų ir

3) pavesti LDLD. Chicagos 
Rajono org. išrinktam komite
tui susižinoti su Draugijos 
Centro komitetu, sudaryti ata
tinkamą veikimo pieną ir or
ganizuoti visą organizacijos at
statymo darba.

o. •».

UNITEDAMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH 

HAMBORG AMERICAN II NE 
Trumpiausias kelias j 

visas dalis
Lietuvos

Laivai išplaukia kas sa
vaite nuo prieplaukos 86, 
Noi-th River, ties 46 gat
ve, per pietus.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų Šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinčs luoos tik 3 kle- 
sos pasažiei’iams naudotis. 
Laivai: “Mount Clay”, 
“Hansu”, “Bayern”, Mount 
Carroli” ir “Thuryngya” 
taipgi specialčs kajutos.

Nauji laivai trimi šriu- 
bais “Resolute”, “Relian- 

ir “Alhert BaUin” veža 
1. 2 ir 3 klcsos pa’sažierius 
United American 
r Lines

154 W. Randolph St., 
Chicago, III.

arba įgaliotieji agonai.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

IBa.ig'uai 
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 

praktika
vusi Penn- 

silvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
prie gim
dymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

86, DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Labaratorija: lt2B W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
_ , . . i 3110 arba 0375Telefonai: < ,

) Maktj Drexel 95© 
' Boulevard 4136

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

Kalėdinė Taupymo Sąskaita 
yra geriausias ir lengviausias 
būdas apsirūpinti kalėdinėmis 
dovanomis, drabužiais, sudary
ti mokesčius ir investmentus. 
Leiskit mums papasakoti, kaip 
lengva yra sudėti pinigus šituo 
bud u.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 Wcst 35th Street
Turtas virš $7,000,000.00

“Bankas, kuris padeda jums 
stumtis priekin.”

Padaryk Einamąją 
Pradžią

Ar žinai, kad vi<a: nėra per anksti pradėti sąskaitą 1923 
m. Kalėdų Taupymo Kl ubui?

Ar žinai, kad suvirs du tūkstančiai depozitorių šitame ban
ke į>i tūlojo savo sąskaitas 1922 m. kalėdiniams taupymams prieš 
gruodžio mėnesj 1921 m.?

Aps moka padaryti einamą pradžią ir, anot žmonių kalbos, 
juo anksčiau pradėsi, juo daugiau sutaupysi.

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 Kiiubus yra atviras kiekvienam. Jokio na
mie mokesnio nėra. Visa, kas reikia, tai ateiti ir savo pirmą 
K Kubinį depozitą padaryti.

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

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

ČIUŽENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APORAUDA NUO UGNIES IR VIBSULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame LietavfJkai 
BnkWi vahmdec kasdien nuo 8 ryto iki 4 po iMsiririant, Sub*- 
tornfa nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakar*.

Amerika nemaža yra pagel
bėjus! Lietuvos vargo žmo
nėms po karo. Ir Lietuvos naš
laičių prieglaudos yra gavu
sios tai drabužių, tai maisto, 
tai gyduolių. Kad parodžius I ėjo ir eina šitoji nelemtoji 
Amerikai Lietuvos našlaičių tarpusavė kova, tvirtėjo reakci- 
dėkingumą, Lietuvių Moterų įos pastangos, organizavosi 
Globos Komitetas sumanė įteik-L autines lietuvių ‘h buržuazijos 
ti Amerikos Prezidentienei po
niai Hardingienei dovaną.

Kokią jie dovaną galėjo įteik- L 
Ii? Lietuva, nei Lietuvos naš- i 
laičiai neturi nei deimantų, nei Į j 
aukso. Bet Lietuvos našlaičiai 
turi jautrias širdeles, turi ran
kytes. Tos jų rankytes, ačiū 
sistema tingam lavinimui, yra 
mitrios. Jie tomis mitriomis 
savo rankytėmis išaudė Ame
rikos Prezidentienei dailų šil
kinį takelį stalui užtiesti. Dai
lus, Lietuvos raštais išrašytas, 
skaidrus, kaip ir pačių našlai
čių nekaltos sielos. Ir ta dova
na nėra brangi, įkainuojant 
ją pinigais, auksu. Bet ji bran
gi kūdikių jausmu, brangi tuo. 
kad per tą dovaną kūdikiai iš
reiškė savo padėką kraštui, 
kurs ne vienam jų gal ir gy
vybę išgelbėjo.

Tą dovaną poniai Ilardingie- 
nei įteikė Lietuvių Moterų 
Globos Komiteto Valdybos na
res gg. D. Šleževičienė ir V. 
Vencienė, Washingtone, D. C., 
24 dieną sausio, 1923 metų. 
Dovana buvo įdėta į dailią me
džio dėžutę, papuoštą dviem 
trispalviais kaspinėliais,— vie
nas su Lietuvos spalvomis 
(geltona, žalia, raudona), ant
ras su Amerikos spalvomis 
(raudona, balta, mėlyna). Ant 
dežutėsą viršelio sidabrine tob- 
lytėlė su parašu (dviem kal
bom, angliškai ir lietuviškai): 
Poniai Hardingienei nuo Lietu
vos Našlaičių reiškiant dėkin
gumą už Amerikos pagalbi) 
Lietuvai.

Prie tos dovanos 
dėtas šitokio turinio 
duodame vertime):

“Mrs. Varren G.
Baltasis Namas, 
Waslrington, D. C.

Sausio 24, 1923.
“Brangi Ponia:—

“Aukšta mums 
be įteikti Tamstai 
dovanėlę, padirbtų 
našlaičių. Lai bunie ji pa
ženklinimu didelio dėkingu
mo* už pašalpą ir panamų, 
kokią Amerika davė jiems

dek i n iu s;
2) kad tuo pačiu metu, kada

— Nuvyk skaus-

& kaišas petys, meš-
lunt->išku8 trauky- 
Uias niuakulų, ifi- 
uarytas sąnarys— 
visuomet yra drau- 

• K,lis didelio Skaua- 
a ■ n10, patry-■ nūs truputįPAIN-EXPELLERIU 

ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas, Paw-Expe*leiis iz 

yra mirtini priešai. Nuuipir- 
kito jo bonkji Šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per- 
sitikrinkite, kad butų V W
ant pakelio musų Iok»ro / V
vaisbaženklis/ Neimkit t /į 
pamčg’zdžfojimų.
F. AD. RICHTER & CO. 

204-114 South 4lh St.
Brooklya, N. Y.

Mes mokam gerai nupirk
ti ir gerai parduoti.

The Fashion Gloak Shop
Visuomet tą daro.

Įsitikinkite pačios. Ploš- 
čiai, Eilės, Dresės ir Veis
tos. Taipgi darome užsi- 

sisakyman.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 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. Nedčliomis nuo 10 valan-

■ dos ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2980 
Telefonas Drexel 2880

buvo pri- 
raštas (pa-

Harding,

teko gar
su) mažą 
Lietuvos

3401 So. Halsted St.
Ten, kur moka pigiai 

nupirkti.

Tel. Pultam. 5432

A, SHUSHO
AKUŠERIU

; . ,i »i / '

Lietuviai Daktarai
Liet avių Daktarų Draugijos Nariai

M. A. J. KOTAMS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3164 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

DU. F. MATULAITIS
8709 Jos. Campau Avė.

DETROIT, MICH.

Ofiso vai.: 1—3 d’eną, 7—S vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas

Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 VV. 42nd St.

Tel. .Lafayette 4988

A. L DA MIS, M. D.
4643 So. Midi i gan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. r^to; 

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

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

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

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

Yalepkane Yarda 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytąją* ir Chirurgas 

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

Tel. Markct 6234, Market 4526

Telephone Yards 5834

DR, P. 6. IffiGN ER
t

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

8325 So. Halsted St., Chicage, III.

OR. A. M0HTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVashingtoiySt.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia

Valandos: nuo 6 iki
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telefonas Boulevard 7042

DR, C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

Avė.
8 vakaro

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatvės

BR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. G iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0203

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Yards 5032

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

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliotais ofisas yra 

uždarytas

ir

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z ALATOSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po pict, 
6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeri*

32G1 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 2118

OR. P. ŽILVITIS
Gydytojai ir Chirurgas 
3243 South Halsted St.

Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago/

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
ru ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.-

Chicago, III.

MR. WAITKIBWICZ
(Banienė)

Akušerka

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

15 metų pa- 
prak- 
turiu 

P&aek-
patamau- 
gimdym* 

at- 
teikiu 

prižiu- 
Duodu 

nro- 
mergi-

tikavimo

Ringai 
įu prie

si tikime 
ypatižką 
rčjimą.

terims ir 
noms veltui.

Or. Manrice Kabe
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v., nedčldieniais 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, Vyrukų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicags. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedčliomis 10—12 dieuą. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicągo

Jei abejsji akimis, irvrak
Dr. A. R. BLUMFN’mAt

Tel. B«U 44M
4640 8. AfthlaadAva
Kampa* 47-U>> gal 

2-roa labos.
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Amerikoje ir Lietuvoje
VISUS BANKO REIKALUS 

PINIGŲ SIUNTIMĄ į 
LAIVAKARČIŲ PARUPINIMA 

ĮGALIOJIMUS 
PARDAVIMO AKTUS

TA VISKĄ GERIAUSIAI ATLIEKA 
DIDŽIAUSIAS LIETUVIU VALSTIJINIS 

BANKAS AMERIKOJE

įĮKORESPOHDENCiJŪS

Kenosha, Wis.

taip iš pavienių žmonių au
kų, taip per Amerikos Rau
donąjį Kryžių ir Amerikos 
Maisto Administracijų. Ši
toji pagalba atėjo tokiu lai
ku, kada našlaičiams buvb 
labiausiai jos reikalinga.

“'Leisk Tamsta mums pa
reikšti Tamstai musų Unkš
tos pagarbus ir 11.

Domą Šleževičienė, 
Viktorija Vencienė.”

Tai yra pirmas atsitikimas, 
Lietuvos žmonių darbas

UniversaS State Bamk
3252 So. Halsted St Chicago, Illinois

Šio Banko turtas

virš $2,500,000.00

Įgykite šiandie šio Banko Knygelę 
Nuo 1-mos dienos gausite nuošimtį

Sausio 28 d. š. m. Birutes 
Draugija buvo surengus vakarą, 
—spetaklį ir koncertą. Dramos 
skyrius vaidino 3-jų veiksmų 
tragediją “Pavogtas Kūdikis”.

Vaidinime geriausiai pasižy
mėjo p. Lemešienė-Laimutės I kad 

rolėj; Liudvisė, — p-lė Lukošy- pasiekė Baltąjį Namą. Pirmas 
te, Irena — p. Purienė, Rožė— atsitikimas, kad Lietuva šito- 
p. Lauraitiene; tarnaitės taipgi kiu gražiu budu užmezgė drau- 
gerai lošė. Matyt gerai buvo gingumo santikius su Jungti- 
roles išmokę. Vyrai: A. Lau- nių Valstybių Prezidentu. Kre- 
raitis Joto rolėj, Pranukas — ditas ir garbe už tokį gražų 
P. Kuleišis, žuvininkas — A. sumanymą ir žygį priklauso 
Aleliunas, Juozas — K. Baliaus- Lietuvos Moterų Globos Komi
kas; pastarieji daug publiką pelui ir Lietuvos našlaičiams, 
prijuokino. Gerai atliko ir ma- K. V.
žesnėse rolėse dalyvavusieji. --------------------------------------—
Režisorium buvo A. Lauraitis, j 1 F1 DpJLoloJ 
Aplamai viskas atlikta gerai. IVvlKclldL
Pats veikalas interesingas. Pub- -------- -----
lika, — be juoko dar ir ašaras Rezoliucija priimta visuoti
ne vienam teko apsišluostyti. name LDLD. narių susirinki-

Pertraukose mažos mergaitės tne> laikytame vasario 1 d., 
L. ir O. Lauciutės pasakė eiles, | ^ll^ros svetainėje, 
p-lės S. Pekiutė ir O. Tautvidy- 
tū mikliai keturiom rankom pa
skambino ant piano, p-le G. Kli- 
vickiute gražiai padainavo “Gra- 

| ži čia giružė”. Baigiant Birutės 
koras vedamas A. Pūro šauniai. 
sudainavo keletą dainų. Publi-p1^ 
kos buvo tiek, kad net sėdimų 
vietų pritruko. —Gagilis.

domėn ir 
prieš lietu- 
Amerikoje 

kovos klau-

Pagelbėk Savo botiems Lietuvoje
Mes kasdien gauname žinių, kurioj papasa

koja apie didelį reikalingumą pagalbos Lietuvos 
žmonėms, kurios jie laukia. Šita pagalba turi pa
reiti iš Amerikos. JUSTJ žmonės ten yra — JUS 
galite jiems pagrelbeti, pasiųsdami jiem» piniu u.

Padarykite tą dabar. PaįsiŲfikite pinigu savo 
žmonėms Lietuvoj per šitą banką. Mes nusiusi
me jums žemiausiomis kainomis.

Neužmirškite, kad depozitai 
jūsų taupymo sąskaitai padėti 
prieš vas. 10 d. neš palukį nuo 
vas. 1 d. Padėk savo pinigus 
šiandien.

Lietuvos našlaičių dovana 
poniai Hardingieniai

Amerika nemaža yra pagcl- 
bejusi Lietuvos vargo žmo
nėms po karo. Ir Lietuvos naš-

Kalėdinė Taupymo Sąskaita 
yra geriausias ir lengviausias 
būdas apsirūpinti kalėdinėmis 
< ovanomls, drabužiais, sudary
ti mokesčius ir investmentus. 
Leiskit mums papasakoti, kaip 
lengva yra sudėti pinigus šituo 
budu.

Central Manufacturing
District Bank

1112 Wcst 35th Street
Turtas virš $7,000,000.00

Padaryk įtinamąją
Pradžią

Ar žinai, kad vi nėra per anksti pradėti sąskaitą 1923 
m. Kalėdų Taupymo Al ubui?

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

Aps moka padaryti einamą pradžią ir, anot žmonių kalbos, 
juo anksčiau pradėsi, juo daugiau sutaupysi.

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- 
r-nio mokesnio nėra. Visa, kas reikia, tai ateiti ir savo pirmą 
Kliubinj depozitą padaryti.

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illiaabi

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

ICITIZENS STATE BANK
MELUOSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS - APSAUGOS SPINTOS 
APORAUPA NUO UGNIES IR VIESUYAJB

I Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame LietitviSkai R 
•' ddrii vahmdeą kasdien nuo 8 ryto iki 4 pc IMsfcMant, Sub*» ■ 

H tomis nuo 3 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare. j J

sios tai drabužių, tai maisto, 
tai gyduolių. Kad parodžius 
Amerikai Lietuvos našlaičių 
dėkingumų, Lietuvių Moterų 
Globos Komitetas sumlinė įteik
ti /Amerikos Prezidentienei po
niai Hardingienei dovanų.

Kokių jie dovanų galėjo įteik
ti? Lietuva, nei Lietuvos naš
laičiai neturi nei deimantų, nei 
aukso. Re t Lietuvos našlaičiai 
turi jautrias širdeles, turi ran
kytes. Tos jų rankytes, ačiū 
sistematingam lavinimui, yra 
mitrios. Jie tomis mitriomis 
savo rankytėmis išaudė Ame
rikos Prezidentienei dailų šil
kinį takelį stalui užtiesti. Dai
lus, Lietuvos raštais išrašytas, 
skaidrus, kaip ir pačių našlai
čių nekaltos sielos. Ir ta dova
na nėra brangi, įkainuojant 
jų pinigais, auksu. Bet ji bran
gi kūdikių jausmu, brangi tuo. 
kad per tų dovanų kūdikiai iš
reiškė savo padėka kraštui, 
kurs ne vienam jų gal ir gy
vybę išgelbėjo.

Tų dovanų poniai Hardingie- 
nei įteikė Lietuvių Moterų 
Globos Komiteto Valdybos na
rės gg. D. Šleževičienė ir V. 
Vencienė, Washingtone, D. C., 
24 dieną sausio, 1923 metų. 
Dovana buvo įdėta į dailių me
džio dėžutę, papuoštų dviem 
trispalviais kaspinėliais,— vie
nas su Lietuvos spalvomis 
(geltona, žalia, raudona), ant
ras su Amerikos spalvomis 
(raudona, balta, mėlyna). Ant 
dėžulės viršelio sidabrine tob- 
lytele su parašu (dviem kal
bom, angliškai ir lietuviškai) : 
Poniai Hardinffienei nuo Lietu
vos Našlaičių reiškiant dėkin
gumą už Amerikos pagalbą 
Lietuvai.

Prieitos dovanos 
dėtas šitokio turinio 
duodame vertime):

“Mrs. Varren G.
Baltasis Namas,
Waslnngton, D. C.

Sausio 24, 1923.
“Brangi Ponia:—

“Aukšta mums 
bū įįteikti Tamstai

I Organizacijos klausimu.
Visuotinas LDLD. Chicagos 

Rajono kuopų narių susirinki
mas, Įvykęs 1923 m., vasario 

Į mėn. 1 dieną, “Aušros” svetai- 
‘ >, aptaręs dabartinį mo

mentą ir LDLD. organizacijų 
padėtį randa:

1) kad pastaruoju metu lie
tuvių darbininkų socialistinio 
Aidėjimo susiskaldymas ir pa- 
krikimas Amerikoje sudarė 
tokią padėtį, kad eile metų 
/eikliausios darbininkijos jie- 
gos visą savo energiją suvarto
jo partiniams kivirčiams, pa- 
inincla m o« Mir^^Liisr ir Icilnivis 
darbininkų judėjimo tikslus ir 

nekinius;
2) kad tuo pačiu metu, kada 

ėjo ir eina šitoji nelemtoji 
larpusavė kova, tvirtėjo reakci- 
jos pastangos, organizavosi 
autinės lietuvių buržuazijos

gaivalai, panaudodami sayo 
tikslams pakrikusias darbinin
kų eiles ir jų lėšas;

3) (kad tuo pačiu melu, su- 
kellasai darbininkų miniose 
partinis kerštas ir neapykanta 
ncikick nepagilino darbininkų 
klasės sąmonės, priešingai jų 
sužlugdė, kreipiant musų doinę 
tik į einamuosius ginčų klausi
mus ir tt.

Imant išdėstytų 
žymėdamas, kad 
vius darbininkus 
stovi netik dienos
simai, bet ir socialines, klasi
nes sąmones vystymas darbi
ninkų miniose, kūrimas prole
tarinės kultūros, ugdymas tų 
minių los kultūros dvasioje, L. 
D. L. D. visuotinas susirinki
mas nutarė:

1) kviesti visus LDLD. kuo
pų narius ir Draugijai prijau
čiančius žmones prie asla tymo 
LDLD. organizacijos darbo, 
prie atlikimo savo proletarinių 
pareigų;

2) sudaryti iš esamų Clii’ch- 
goje ir jos apylinkėje kuopų 
LDLD. Chicagos Rajono orga
nizaciją, kuri savo veikime lai 
kytųsi (LDLD. konstitucijos ir 
laikinųjų Rajono įstatų ir

3) pavesti LDLD. Chicagos 
Rajono org. išrinktam komite
tui susižinoti su Draugijos 
Centro komitetu, sudaryti ata
tinkamą veikimo pieną ir or
ganizuoti visą organizacijos at
statymo darbą.

IBS

buvo pri- 
raštas (pa-

Harding,

teko gar
sių mažt] 
Lietuvos 

našlaičių. I^ai bunie ji pa
ženklinimu didelio dėkingu
mo, už pašalpų ir paramą 
kokių Amerika davė jiems

Nuvyk skaus
mą šalini

Baiuas petys, mėš
lungiškus trauky
mas muskulų, ift- 
narytas sąnarys— 
visuomet yru drau
gais didelio Skaua- 
tno. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU

K. A, J, BSMM 
PHYSICIAN IR SURGEON * 

3164 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

greitai pašalinta#!. f*ain-Expelleiis fa 
•knmaiM yra mirtim priori, Nusipir
kite jo bonką šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir70o. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų lekavo 
vaisbažonklin. Neimkit 
pamegzdžtojhnų.
F. AD. RIC11TER & CO.

104-114 South 4lh St.
Brooklya, N. Y.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 

praktika
vusi Penn- 

silvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja
prie gim
dymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir
merginoms.

si*,

<

UNITED AMERICAN LINES 
JOINT SERVICE WfTH 

HAMBURGAMERICAN LINE 
iTrumpiausias kelias 

visas dalis
Lietuvos

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

Kajutes su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vy.. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės hiftos tik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis. 
Laivai: “Mount Clay”, 
“Hansu”, “Bayern”, Mount 
Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialus kajuios.

Nauji laivai trimi šriu- 
bais “Resolute”, “Relian- 
ce” ir “Albert BaŲin” veža 
1.2 ir 3 klcsos pa’sažierius 
United American

Lines
154 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

ietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

*

*1

M. F. WTimS
8709 Jos. Campau Avė.

DETROIT, MICH.

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—S vak.

Tel. Market 6234, Market 4C26

Telephone Yards 5834

DR. P. S. fflECNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas

Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 VV. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. N(jd. 10—12

dr. a. Mera
Lietuvis Gydytoja# ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

A. L DAVEIS, M. D.
4643 So. Miehigan Avė.

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

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

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

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 Vai. vaka
re. Nedalioj 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

Trirpkane Yarde 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojai ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, 111.

J

8325 So. Halsted St., Chicago, III.

BR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvią 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

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

Tel. Canal 2118

DR. A, L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

^ 2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Yards 50321 I
DR. M. STONO

3107 So. Morgan St., 
CHICAGO, ILL.

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

Nedeliomis ofisas yra 
uždarytas

DR. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeri* 

32G1 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—3 ir 0—9 P.M.
Ned. 10- 12 A. M.

Residence Canal 2118

Ganai 0257
Naktinis Tel. Ganai 2118

DR, P. Z, Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytoja® ir Chirurgas
3243 Sonth Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago/

OR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1*25 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktj Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Of isft s
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. 
\.’xxlctxro. Nedeliomis nuo 1O -vaJan- 

clos ryte iUi 1 vai. po plot.
Telefonas I)rexel 2980 
Telefonas Drexel 2^80

Tel. Pullman.5432

A.SHUSHO 
AAKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiu
rai ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

MR. WAITK1EWICZ
(Baniene)

Akušerka

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrime. Pasek- 
ningai p*t am so
jų prie gimdyme 
Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
rčjimą. 
patarimus 
terims ir 
noms veltui

teiki? 
prižiu- 
Duodu 

m*o- 
mergi-

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriokų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicage.
Valandos: 10—11 ryto; 2 B po yiai, 
7—8 vak. Nedeliomis 10—12 dieaą. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicągo
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Pinigus reikia siusti palto Money 
Orderiu, kartu eu užsakymu.

Vokietijos darbi
ninkų atsišaukimas

Visos Vokietijos darbinin
kų profesinės sąjungos at
sišaukė į Jungtinių Valstijų 

% atstovų butą ir senatą, pra
šydamos užtarimo nuo Fran
ci jos. Tie dvylika milionų 

• organizuotų darbininkų, 
kartu su savo šeimynomis 
sudarančių daugiaus kaip 
pusę Vokietijos gyventojų, 
matyt, nesitiki, kad ši šalis 
atvirai stotų skriaudžiamos 
respublikos pusėje; bet jie 
turi vilties, kad Amerika ga
li pavartot savo auįoritetą 
sulaikymui Francijos val
džios nuo galutino Vokieti
jos sunaikinimo.

Visai teisingas yra Vokie
tijos darbininkų nurodymas, 
kad Amerika žadėjo, jogei 
su Vokietija bus apsieita 
teisingai, jeigu ji nuvers sa
vo despotinę valdžią ir pa
dės ginklus. Vokietijos dar
bo žmonės išpildė šitą Ame
rikos pasiūlymą, ir dabar jie 
turi teisės reikalauti, kad 
Amerika laikytų savo žodį.

Jeigu kongresas ir nepai
sys to atsišaukimo, tai į vi
suomenės opiniją jisai, be 
abejonės, padarys nemažos 
įtakos. Amerikos darbinin
kų organizacijos turėtų 
spausti valdžią, kad ji stab
dytų Francijos militaristus.

Proto
■ bankrutai.

Anąmet, kai lenkų Želi
govskis puolė Vilnių ir Ame
rikos lietuviai sukilo pro
testuoti prieš tai, tai musų 
komunistėliai drabstė juos 
už tai purvais. Ginti Lietu
vą nuo lenkų imperializmo 
buvo, musų komunistėlių su
pratimu, nusidėjimas.
Bet praėjus kiek laiko ir tie 

patys gaivalai pradėjo kito
kią giesmę traukti. Jie ėmė 
šaukti, kad Lietuvos valdžia 
pardavusi Vilnių lenkams. 
Jie ėmė graudenti lietuvius 
darbininkus nepasitikėti Lie
tuvos “buožėmis”, kurie esą 
pasiryžę visą Lietuvos kraš
tą atiduoti lenkų imperia
listams.

v Pirma buvo nusidėjimas 
gintis nuo lenkų imperializ
mo, o paskui pasidarė nusi 
dėjimu pasiduoti lenkų im
perializmui!

Šitokį pat nesugebėjimą 
vartoti savo smegenis galima 
pastebėt pas komunistus ir 
dabar, kuomet iškilo krizis 
Klaipėdos krašto klausime. 
Komunistiški rėksniai laido 
savo nepraustas burnas vie
šuose susirinkimuose ir sa
vo spaudos šlamštuose prieš 
tuos žmones, kurie remia 
Klaipėdos lietuvių pastan
gas sujungti tą kraštą su 
Lietuva; jie “įrodinėja”, kad 
Mažosios Lietuvos darbinin
kai “nukentėtų’,"1 jeigu ji pa
taptų Lietuvos respublikos 
dalim.

Kokią tad ateitį siūlo 
Klaipėdos kraštui tie darbi
ninkų mulkintojai? Visi 
gerai žino, kad didžiosios 
Europos valstybės neleis 
tam kraštui grįžti atgal prie 
Vokietijos. Todėl jisai gali 
tiktai arba jungtis su Lietu
va, arba palikti francuzų ir 
lenkų kontroliuojamu “frei- 
štatu”; kitokios išeities jam 
nėra. Ir jeigu komunistai 
smerkia Klaipėdos krašto 
susidėjimą su Lietuvos res
publika, tai, reiškia, jie sto
ja už “freištatą”; reiškia jie 
remia Francijos ir Lenkijos 
imperialistų'politiką toje te
ritorijoje !

Nudardėti ligi šitokios ne- 
sąmoniškos pozicijos ir kar
tu reklomuoti save, kaipo 
“vienintelius proletariato 
kovotojus”, gali tiktai gai
valai, visiškai išsikrausčiu- 
sieji iš proto. x

Bet štai kokią žinią pra
neša iš Berlino paskilbusis 
sovietų valdžios simpatizato- 
rius, Isaac Don Levine, Ame
rikos laikraščiams:

“Sovietų valdžia palan
kiai žiuri į lietuvių užė
mimą Klaipėdos, kadangi 
Lietuva yra vienintelis 
Rusijos draugas tarp Pa
baltos kraštų. Jie dabar 
gali sustabdyti Francijos 
kareivių ir amunicijos ga
benimą per Klaipėdos 
uostą į Lenkiją....”

Vadinasi, net Rusijos bol
ševikai pritaria tam, kad 
Klaipėdos kraštas butų lie
tuvių rankose — tie patys 
bolševikai, kurie mažųjų 
tautų teises skaito “buržua
ziniu išmislu”. Ir supran
tama, kodėl jie pritaria: Lie
tuva sovietų valdžiai nėra 
pavojinga, o franeuzai su 
lenkais, įsigalėję Klaipėdęje, 
panaudotų ją, kaipo bazę, 
agresingiem^ žygiams prieš 
sovietų Rusiją.

Taigi, ne tik Lietuvos res
publikos interesai, ne tik 
tautinio apsisprendimo prin
cipas, bet ir visos rytų Eu
ropos (ir pirmiausia Rusi
jos!) ateitis reikalauja, kad 
Klaipėdos kraštas, butų iš
plėštas ir Francijos ir Len
kijos imperialistų nagų ir 
sujungtas su Lietuva. Tik 
lietūviškiems komunistams 
toks klausimo išsprendimas 
netinka.

Kodėl? Kuo jie vadauja- 
si savo nusistatyme ? Kokius 
jie turi tikslus?

Kitokio atsakymo į šituos 
klausimus negali būt, kaip 
tik tas, kad jie galutinai nu
sibankrutavę protu, mėgina 

' verstis šarlatano darbu. 
Drapstydami purvais viską, 
ką kiti žmones daro, jie ti
kisi atkreipti į save publikos 
domę ir pasipelnyti iš jos. 
Kuo gi kitu tie visuomenės 
parazitai gyventų?

P. S. Kai šis straipsnis jau 
buvo parašytas, pastebėjo
me “Lietuvos Komunistų 
Partijos Atsišaukimą Klai
pėdos Klausimu”. Jame sa
koma, kad “geriausia butų, 
jei Klaipėdės kraštas butų 
vėl sujungtas su Vokietija”; 
bet proletariatas dar, girdi, 
neturįs pajiegų tatai įvykin
ti, ir krašto likimas busiąs 
todėl išspręstas, “atsižvel
giant, Antantos interesų”.

Bet, jeigu Antanta (San
tarvė) nenorės grąžinti 
Klaipėdos kraštą Vokietijai 
(o Santarvė tikrai to neno
rės!), tai koks tuomet bus 
tinkamesnis būdas tą klau
simą išspręsti? Atsišaukime 
skaitome:

“Klaipėdos krašto dar
bininkų (ir) valstiečių 
sunki padėtis maža kuo 
tepasikeis, ar tai čia po 
senovei viešpataus fran- 
cuzų okupantai, ar jis pa
klius į naujų okupantų •?- 
lenkų ar lietuvių nagus.”

Tuo budu Lietuvos komu
nistai sako, kad beveik nesą 
skirtumo, ar Klaipėdos kraš
tas paliks Franci jos ar Len
kijos imperialistų naguose, 
ar jisai susidės su Lietuvos 
respublika!

Daugiaus net. Atsišauki
mo autoriai,, juodžiausiais 
dažafs nupiešė darbo žmonių 
padėtį Lietuvoje, šaukia 
Klaipėdos krašto darbinin
kams:

“Lietuvos darbininkų 
klesa kenčia tokį neapsa

komą ekonominį jungą, 
Lietuvoj siaučia toksai 
buržuazijos baltasis tero
ras, kad Klaipėdos krašto 
draugai darbininkai nega
li ir įsivaizdinti.. Visa
tai laukia ir jus, Klaipėdos 
Jkrašto draugai darbinin
kai, jei tik į savo nagus 
pačiups jūsų kraštą kruvi
noji budelių Kauno val
džia.”

Iš šitų žodžių tegali būt 
tik vienas išvedimas: tas, 
būtent, kad Klaipėdos krašto 
darbininkams susijungimas 
su Lietuva butų dar pragaiš
tingesnis dalykas, negu gy
venimas po Francijos ir Len
kijos imperialistų letena!

Reiškia, Lietuvos komu
nistai taip sprendžia Klai
pėdos krašto klausimą: ge
riausia' butų jį sugrąžinti 
Vokietijai; blogiaus bus, jei
gu jisai paliks francuzų ir 
lenkų nąguose; bet užvis blo
giausia bus, jeigu jisai susi
dės su Lietuva.

Kadangi Klaipėdos krašto 
grąžinimas Vokietijai yra 
negalimas, tai Lietuvos ko
munistai, vadinasi, faktinai 
stoja už francuzų in lenkų 
imperialistų ? viešpatavimą 
Mažojoje Lietuvoje!

Ir jie drįsta šitokioje dva
sioje kalbėti susipratusių jų 
Lietuvos darbininkų vardu! 
Per ką gi jie laiko Lietuvos 
darbininkus!

VAIKŲ MIRTINGUMAS.

Naujoji Zelandija yra nedi
dėjo šalis; laikraščiai apie ją 
tik retkarčiais tepaduoda ži
nių. Vienok, politiniu ir so
cialiniu žvilgsniu ta tolima 
Plaeiifiko sala jau nuo senai 
yra atkreipusi į save sociolo
gų ir ekonomistų domesį. Į 
ją pradėta žiūrėti kaipo į sa
vo rųšies laboratoriją. Pasta
ruoju laiku Zelandija tinka
mai išsprendė vieną pirmaei
lių klausimų — vaikų mirtin
gumo klausimą.

Pasaulinis karas nuvarė be 
laiko į kapus keletą desėtky 
milionų jaunų žmonių. Euro
pos labiausia nukentėjusios 
valstybės yra labai susirūpi
nusios dėl savo gyventojų skai
čiaus sumažėjimo. Dar praei
tų metų pradžioje buvo gali
ma skaityti laikraščiuose to
kių sensacingų pranešimų: 
Francijos Medicinos Akademi
jos narys, Dr. Carnot, siūlo, 
kad sveikiems ir tvirtiems vy
rams butų leista vesti po ke
lias pačias. Girdi, tik tuo bu
du begalima išgelbėti francu- 
rų tautą nuo išnykimo.

Bet ar ištikrųjų Francijai ir 
kitoms Europos valstybėms 
gręsia pavojus dėlto, kad ten 
mažai vaikų legimsta? Anaip
tol ne. Washingtono Vaiky 
Biuras paskelbė raportą, kuY 
surinkta statistinių žinių apie 
vaikų, mirtingumą įvairiose ša
lyse.

Kokiose šalyse ; daugiausia 
miršta vaikų? Kokiose ma
žiausia? Pasirodo, kad Pietų 
Amerikoje vaikų mirtingumas 
yra didžiausias. Pavyzdžiui, 
Ghilčs respublikoje iš kiekvie
no tūkstančio gimusių vaikų 
306 miršta nesulaukę vienų 
metų. Italijoje ir Ispanijoje 

mirtingumas irgi yra nepapra
stai aukštas., Bet didžiausią Eu
ropos gyvenimo anomaliją .su
daro Vokietija. Net pirm karo 
Vaikų mirtihgumas ten buvo 
labai didelis. O tuo tarpu Vo
kietija didžiavosi savų miestų 
sanitaru inu ir tvarka. 1919 m. 
raportas rodo, jog tik ketu- 
riųse valstybėse vaikų | mirtin
gumas buvo didesniu, negu 
Vokietijoje. Kiekvienam tūk
stančiui gimimų vaikų nesu
laukusių vienų metų amžiaus 
mirtingumas buvo toks: dū
lėje — 306, Vengrijoje — 264, 
Japonijoje — 184, Ispanijoje 
— 183 ir Vokietijoje — 145. 
Francija, kuri karo metu pra
žudė 5,000,000 žmonių ir kur 
giminių skaičius žymiai su
mažėjo, iš tūkstančio gimusių 
vaikų kas metą netenka 119, 
Škotija — 102, Danija — 92, 
Anglija —< 89, Airija — 88, 
Jungtinės Valstijos — 87, Švei
carija — *82, Norvegija -— 64, 
Australija — 69 ir Naujoji Ze
landija tik 45.

Suprantamas daiktas, kad 
Vaikų Biuras susiinteresavo 
tokiu reiškiniu. Ar Zelandijos 
klimatas ir jos padėtis suda
ro tokias apystovas,. kad vai
kų mirtingumas ten yra taip 
mažas? Be abejojimo, Zelan
dijos klimatas yra labai svei
kas. Bet tai dar neišaiškina 
tikrosios padėties. Rekordai 
rodo, jog kadaise ir Zelandi
joje buvo didelis vaikų mir
tingumas. Pavyzdžiui, 1872 m. 
iš kiekvieno tūkstančio gimu
sių vaikų mirė 102.

Zelandijoje yra susikurusi
taip vadinama “Karališka .Nau
josios Zelandijos Moterų ir
Vaikų Sveikatos Draugija.”
Toji draugija veikia jau nuo 
1907 m. Pep' jos rankas per
eina apie vienas ketvirtdalis
visų gimusių vaikų. Draugija 
turi nemažą skaičių slaugių, 
kurios yra žinomos kaipo “po
nios / Plunket slaugės.” Slau
gių pareigos yra lankyti mo
tinas ir teikti joms reikiamų 
informacijų, kaip prižiūrėti 
vaikus. Jos leidžia specialiu į

šiųjų šalių pasaulyje, 
ninku įtaka ten yra labai di
delė. Su jų valia įstatymda- 
viai turi skaitytis. O taip da
lykams esant, ten kreipiama 
nemažai domės ir į darbinin
kų ekonominę padėtį.

Naujosios Zelandijos pavyz
dys kuoaiškiausia parodo, kaip 
gali būti išspręstas vaikų mir
tingumo klausimas. Reformos 
turi būti daromos kaip ekono
mijos, taip ir švietimo srity
se. Ir kas įdomiausia, jog ša
lys, kur darbininkai yra susi
pratę ir jų įtaka yra didelė, 
labiausia domisi Zelandija. 
Apie porą metų atgal kaiku- 
rios Australijos valstijų ėmė 
vykinti tokių jau reformų, 
kaip /ir Zelandija. Ir ką mes 
mątome? Australija dabar pri
klauso toms šalims, kur vai

dina ytin svarbų vaidmenį. Ze- kų mirtingumas yra mažiatf- 
landija yra viena pažangiau- sias.

valdžia, o 
geros valios 
naudą atnešė 
galima sprę- 
jog iki 1907

laikraštį “Musų Vaikai” ir pla
tina jį. Sergančius vaikus ir 
motinas prižiūri slaugės. Drau
gijos palaikymui nemažą su
mą pinigų skiria 
taipgi ir šiaip 
žmonės. Kokią 
ta draugija jau 
sti iš to fakto, 
m. iš kiekvieno tūkstančio gi
musių vaikų mirdavo 69 ne
sulaukę vienų metų, o dabar 
bemiršta tik 45.

Butų, žinoma, klaida many
ti, jog vien tik motinų" švie
timas ga/li sumažinti vaikų 

mirtingumą. Nors, tiesa, kiek
vienam apšviestam žmogui 

yra gerai žinomas tas faktas, 
jog daugelis vaikų miršta tik 
todėl, kad jie neturi tinkamos 
priežiūros. Bet, iš kitos pu
sės, ekonominės sąlygos vai- 

Įvykiai Klaipėdos krašte

. KAUNAS, I. 14.
Po Kalėdų ir ypač po Naujų 

Metų Kaune paplito žinių, kad 
Klaipėdos krašte neramu. Gy
ventojų tarpe, ypač lietuvių, 
augo nepatenkinimas ir noras 
rasti bent koks įmanomas ga
las
Klaipėdos krašto
Tautiniai

mieros užvilkintam 
klausimui.

susipratusioms ar 
prad ėjusiems tautiniai pra
kusti “lietuvninkams” darėsi 
nebepakenčiamas tas vokiškai- 
francuz iškasai režimas, kurį 
įdiegė visam krašte senoji Di
rektorija su Steputaičiu prieša
ky, palaikoma p. Petisnė.

Lietuvių, tautininkų nery- 
mavimas da dėlto padidėjo, 
kad matomai artinosi Klaipė
dos krašto likimo sprendimas 
ir sulig to visi vadinamieji 
“freištatininkai” (nepriklauso
mo Klaipėdos krašto šalinin
kai), franeuzai, lenkai, jų mo
kami agentai, jų laikomi laik
raščiai sujudo 
agituojama už 
dai nėra jokio 
tis su Lietuva 
jei ne nepriklausomybės, tai 
bent tokio laikinojo režimo, 
kuc mot kraštas pasiliktų Tau
tų Sąjungos globoje, o patį 
Klaipėdos kraštą valdytų mišri 
komisija, vadovaujant francu- 
zams, lenkams ir jų šalinin
kams. Buvo visai aišku, kad 
toksai laikinasai režimas, nu
matytas 10—15 metų, butų tei
kęs visokių pirmenybių fran- 
euzams ir lenkams, butų glo
bojęs stambiuosius Klaipėdos 
pirklius ir pramonininkus, bu
tų po senovei vergęs lietuviš
kąjį kaimą vokiškojo miesto 
naudai.

agituoti. Buvo 
tai, kad Klaipė- 
išrokavimo dė- 
ir reikia siekti

Sustiprintas okupantų ir vo
kiečių tautininkų veikimas su
žadino prie darbo ir lietuvius 
“prisiglaudimo” prie Lietuvos 
šalininkus. Prasidėjo gana 
smarki agitacija laikraščiuose 
ir lapeliais. Jaunimo tarpe ėmė 
kurtis pusiau kultūrinės, pu
siau karinės organizacijos, kur 
lietuviškosios vienybės obalsiai 
buvo statomi pirmon vieton. 
Tas politiniai-tautinis judėji
mas Klaipėdos lietuvninkų tar
pe rado gyvesnės užuojautos 
ir paramos Didžiosios Lietuvos 
visuomenėj.

“Lietuvninkų” darbuotei ėjo 
pagelbon suvarginta ekonomi
nė krašto padėtis. Lietuvos ve
damoji Klaipėdos blokada pra
dėjo būt skaudžiau jaučiama. 
Prekyba, ypač žiemai atėjus, 
aptilo; lentpjūvės ir celiulio- 
zos fabrikai, negaudami pa
kankamai medžių, stovinėjo 
be darbo ir gnaibė algas dar
bininkams. Tuo tarpu vis že
myn smunkanti markė nespė
jo kelti darbo atlyginimo tuo 
greitumu, kaip kilo pragyveni
mo brangumas. Klaipėdos dar
bininkus palietė nedarbas; dėl 
menkų algų kilo streikai, o 
sunki ir rytojaus netikra pa
dėtis kėlė darbininkuose neri
mo, vertė juos išnaujo peržiu- statė Tilžėje bene 1 batalionus

politinį nusistatymą, 
žvejų tarpe labiausia

■ II ■ ■

rėti savo 
Mieste ir 
vargo užgauti pradėjo rodyti 
palinkimo Lietuvos pusėn. Kai
me tokių pat simpatijų ėmė 
reikštis darbininkų ir mažaže
mių tarpe.

Pagaudami tą nepasitenkini
mo ūpą “lietuvninkų” vadai 
dar prieš Kalėdas ir Kalėdų 
šventėmis ėmė šaukti žymes
niuose krašto punktuose ini- 
tingus-susi rinkimus. Susirinki
muose kėlė su negirdėtu iki 
šiol lietuvninkams griežtumu 
balsą prieš vokiečių persekioji
mus, machinacijas ir jų norą 
laikyti kraštą pavergtą; prieš 
gresiamąjį šalies ateičiai pa
vojų. Susirinkusieji buvo kvie
čiami gelbėti kraštą ir kelti ko
vą už Mažosios Lietuvos prisi
glaudimu prie Didžiosios. Buvo 
iškelta mintis tuojau visur 
organizuoti Klaipėdos krašto 
gelbėjimo šalininkus į tam 
tikrą organizaciją su sky
riais vietose, su Vyriau
siu Komitetu priešaky. Mi
tinguose priimta visa eilė 
rezoliucijų minėtąja prasme ii 
pradėta mėgsti pati organiza
cija. Ūmu laiku susikūrė apie 
20 skyrių ir susidarė Centro 
Komitetas.

Tuo paeįu laiku, numatant 
reikalą net ginklu ginti savo 
teises ir savo politinius sieki
mus, buvo iškelta mintis kur
ti jaunimo tarpe karines orga
nizacijas Lietuvos šaulių pa
vyzdžiu. Ėmė kurtis partizanų 
būriai, rasdami sau šalininkų 
net Klaipėdos darbininkų tar
pe.

Sausio 6—8 dieną Kaune jau 
pilna buvo žinių, kad Klaipė
dos krašte prasidėjo sukilimas, 
o greitesnių norų žmonės tvir
tino, kad ir pati Klaipėda jau 
užimta. Tuo pačiu laiku papli
to gandų, kad būriai savanorių 
iš Lietuvos, nesirokuodami su 
valdžios draudimu, slapta pe
rėjo sieną ir prisidėjo prie 
Klaipėdos sukilėlių. Keletą die
nų Kaunas ir visa Lietuva mi
to įvairiais paskalais apie įvy
kius Klaipėdos krašte. Kalbėjo 
apie muštus su franeuzais ir 
*Treišitatin!inkais,” apie- žymų 
sužeistųjų skaičių, apie tai, 
kad lenkai iš Dancigo jau 
suspėję atgabenti savos kariuo
menės francUzams pagalbon.

Šiandien padėtis ima aiškėti. 
Telegramų teikiamomis žinio
mis beveik visas Klaipėdos 
kraštas pasemtas sukilimo vil
nies. Bęlieka sukilėlių neužim
ta pati Klaipėda, bet sukilėliai 
stovi čia pat už miesto. Suki
limui visur vadovauja Klaipė
dos Gelbėjimo Komitetas ir jo 
komisarai. Pasipriešinimo be
veik niekur nesutikta. Iškarto 
“heimatbundininkai”, ypač ties 
Tilže bandę įsivelt į kovas, bet 
pagalios pasibraukę. Vokiečių 
valdžia, matomai prisibijoda
ma, kad sukilimas kartais ne
persimestų per Nemuną, pa

kad 
pa- 
no-

va

ikom isarui praneša-

Darbi- savosios kariuomenės, bet bent 
kokių agresingų žygių iš jos 
pusės nelaukiama.

Vieni patys 1 frafltuzai, — 
pirmutinis, reikia spėti, p. Pe
tisnė, —< iškarto buvo pašokę 
gintis iki paskutiniojo; buvo iš 
Klaipėdos išėję laukan ir apsi
kasę; buvo pradėję net šaudy
ti į sukilėlių burius; bet jau 
šiandien parėjo žinia, 
franeuzai metę apkasus ir 
sitraukę į miestą. Jie vis da 
rį ginti Klaipėdą.

Sausio 11 dieną sukilėlių
das Budrys j tfu buvo apsupęs 
Klaipėdą iš sausumos ir pa
siuntė p. Petisne raštą. Rašte 
Antantos 
Ina, kad sukilėliai apėmę visą
kraštą; kad savąją visų neken
čiamą Direktoriją pakeitęs Vy
riausia Mažosios Lietuvos Gel- ! 
bėjimo Komitetas, kuris yra 
dabar vyriausioji ‘krašto val
džia; kad sukilėliai visur esą 
gyventojų sutinkami su di- i 
džiausiu džiaugsmu; kad ad- Į 
ministracija ir policija einą po 
senovei savas pareigas; kad , 
sukilėliai nekariaują su “Aukš- j 
laja Santarve” ir esą neitralus ■ 
garbingai francuzų karinome- | 
nei. Ir todėl p. Budrys prašo j 
p. Petisne, kad jis atitrauktų 
francuzų kariuomenę į jos 
būstinę ir sulaikytų ją nuo ka- ’ 
ro veikimų, o policijai įsakytų 
eiti tiesiogines jos pareigas, 
nekliudant p. Budriui ramiai

1 
d

Prancūzams, gyventojams ir ■. 
lojalioms valdininkams suki- j 
lėlių yadas žada pilną neliečia- J 
mybę ir jų asmens, ir jų tur- j 
to. Ponui Petisne Budrys duo-2 
da laiko atsakyti iki sausio 12 j 
dienos 3 valandai.

iP. Petisne, nelaukdamas nu- j 
statytos valandos jau yra pra- ; 
nešęs sukilėlių vadui, kad jisS 
tarsis su juo, kaip tik gaus j 
nurodymų iš Paryžiaus: Ar p.| 
Petisne tikrai laukia iš Pary-1 
žiaus nurodymų kaip tartis su i 
sukilėliais, ar tik vilkina laiką,« 
kol ateis jam pastiprinimų, pa- j 
rodys artimiausios dienos.

Pas rims čia Kaune kalbama,! 
kad 14 ar 15 sausio dipną Klai-s 
pėda busianti jau sukilėlių ran-j 
koše. Pačioj Klaipėdoj nuo! 
s-usio 9 dienos prasidėjo ge-| 
neralinis darbininkų streikas! 
ekonominio pobūdžio. Dabar| 
laikraščiai paduoda žinių, kadi 
bent dalis darbininkų linksta! 
sukilėlių pusėn. Klaipėdos “irei-a 
statininkai,” iškarto pasišiau-B 
šę, pastaruoju momentu nuri-i 
mę ir žadą pasilikti neitralųs.j

Ko gi sukilėliai siekia?
Sausio 9 dieną Gelbėjimo! 

Komitetas paskelbė savo ma-J 
nifestą. Jame Komitetas sako,! 
kad jis yra paėmęs į savo ran-S 
ką krašto valdžią, kad senoj ii 
Direktorija pašalinama, kad! 
naujos Direktorijos pirminiu-! 
ku skiriamas , ,E. Simonaitis,! 
kuriam pavedama sudaryti! 
nauja Direktorija iš 5 asmenų.! 
Lietuvių ir vokiečių kalboms! 
duodama lygių teisių. Politi-1 
niai senosios Direktorijos prie-1 
šininkai amnistuojami. Komi-! 
tetas rūpinsis kiek galimai 
greičiau sušaukti Klaipėdos! 
krašto seimą. Visi kviečiami I 
būti ramus, dirbti savo darbą.! 
Įvedama visam krašte išimtiesl 
stovis ir ypatingas prie nau-1 
jos /direktorijos teismas, kuris! 
spręs išimtinų prasikaltimų by-1 
las.

Tai viskas.
Vadinasi, sukilta tik prieš?

tus ją nauja ir eitų prie savo-1 
<jo Seimo .rinkimų. Įvykęs su-1 
kilimas yra revoliucinis žygis.! 
Kaip jis seksis ir kaip toli spės 8 
nueiti, tai pairę j/ nuo daugelio J 
priežasčių, kurių šiuo momen-i 
tu nėra galimybės numatyti.1
Toliausis jo tikslas, — tai 
“priglaudimas” Klaipėdos kraš-J 
to prie. Lietuvos. Jo pasiseki-J 
ųias labai daug pareis nuo to, j 
kiek takto mokės parodyti su-'J 
kilimo vadai, derinant savoj 
santikins su vokiškuoju Klai- J 
pėdos elementu. Kaip butų ne-j 
butų, Klaipėdos likimas turės 1 
būt išspręstas artimiausioj įįtei-J
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Vokietijos darbi
ninkų atsišaukimas

Visos Vokietijos darbinin
kų profesinės sąjungos at
sišaukė į Jungtinių Valstijų 
atstovų butą ir senatą, pra
šydamos užtarimo nuo Fran
ci jos. Tie dvylika milionų 

organizuotų darbininkų, 
kartu su savo šeimynomis 
sudarančių daugiaus kaip 
pusę Vokietijos gyventojų, 
matyt, nesitiki, kad ši šalis 
atvirai stotų skriaudžiamos 
respublikos pusėje; bet jie 
turi vilties, kad Amerika ga
li pavartot savo autoritetą 
sulaikymui Francijos val
džios nuo galutino Vokieti
jos sunaikinimo.

Visai teisingas yra Vokie
tijos darbininkų nurodymas, 
kad Amerika žadėjo, jogei 
su Vokietija bus apsieita 
teisingai, jeigu ji nuvers sa
vo despotinę valdžią ir pa
dės ginklus. Vokietijos dar
bo žmonės išpildė šitą Ame
rikos pasiūlymą, ir dabar jie 
turi teisės reikalauti, kad 
Amerika laikytų savo žodį.

Jeigu kongresas ir nepai
sys to atsišaukimo, tai į vi
suomenes opiniją jisai, be 
abejonės, padarys nemažos 
įtakos. Amerikos darbinin
kų organizacijos turėtų 
spausti valdžią, kad ji stab
dytų Francijos militaristus.

Proto 
bankrutai.

Anąmet, kai lenkų Želi
govskis puolė Vilnių ir Ame
rikos lietuviai sukilo pro
testuoti prieš tai, tai musų 
komunistėliai drabstė juos 
už tai purvais. Ginti Lietu
vą nuo lenkų imperializmo 
buvo, musų komunistėlių su
pratimu, nusidėjimas.
Bet praėjus kiek laiko ir tie 

patys gaivalai pradėjo kito
kią giesmę traukti. Jie ėmė 
šaukti, kad Lietuvos valdžia 
pardavusi Vilnių lenkams. 
Jie ėmė graudenti lietuvius 
darbininkus nepasitikėti Lie
tuvos “buožėmis”, kurie esą 
pasiryžę visą Lietuvos kraš
tą atiduoti lenkų imperia
listams.

\ Pirma buvo nusidėjimasf verstis šarlatano darbu, 
gintis nuo lenkų imperializ- Drapstydami purvais viską, 
mo, o paskui pasidarė nusi ką kiti žmonės daro, jie ti- 
d ė j imu pasiduoti lenkų im- kiši atkreipti į save publikos

Apž valga
domę ir pasipelnyti iš jos. 
Kuo gi kitu tie visuomenės 
parazitai gyventų?

P. S. Kai šis straipsnis jau 
buvo parašytas, pastebėjo
me “Lietuvos Komunistų 
Partijos Atsišaukimą Klai
pėdos Klausimu”. Jame sa
koma, kad “geriausia butų, 
jei Klaipėdos kraštas butų 
vėl sujungtas su Vokietija”; 
bet proletariatas dar, girdi, 
neturįs pajiegų tatai įvykin
ti, ir krašto likimas busiąs 
todėl išspręstas, “atsižvel
giant Antantos interesų”.

Bet, jeigu Antanta (San
tarvė) nenorės -<• grąžinti 
Klaipėdos kimštą Vokietijai 
(o Santarvė tikrai to neno
rės!), tai koks tuomet bus 
tinkamesnis būdas tą klau
simą išspręsti? Atsišaukime 
skaitome:

“Klaipėdos krašto dar
bininkų (ir) valstiečių 
sunki padėtis maža kuo 
tepasikeis, ar tai čia po 
senovei viešpataus fran
cuzų okupantai, ar jis pa
klius į naujų okupantų •?- 
lenkų ar lietuvių nagus.”

Tuo budu Lietuvos komu
nistai sako, kad beveik nesą 
skirtumo, ar Klaipėdos kraš
tas paliks Francijos ar Len
kijos imperialistų naguose, 
ar jisai susidės su Lietuvos 
respublika!

Daugiaus net. Atsišauki
mo autoriai,, juodžiausiais 
dažais nupiešė darbo žmonių 
padėtį Lietuvoje, šaukia 
Klaipėdos krašto darbinin
kams:

“Lietuvos darbininkų 
klesa kenčia tokį neapsa

komą ekonominį jungą, 
Lietuvoj siaučia toksai 
buržuazijos baltasis tero
ras, kad Klaipėdos krašto 
draugai darbininkai nega
li ir įsivaizdinti.. Visa
tai laukia ir jus, Klaipėdos 
Lrašto draugai darbinin
kai, jei tik j savo nagus 
pačiups jūsų kraštą kruvi
noji budelių Kauno val
džia.”

Iš šitų žodžių tegali būt 
tik vienas išvedimas: tas, 
būtent, kad Klaipėdos krašto 
darbininkams susijungimas 
su Lietuva butų dar pragaiš
tingesnis dalykas, negu gy
venimas po Francijos ir Len
kijos imperialistų letena!

Reiškia, Lietuvos komu
nistai taip sprendžia Klai
pėdos krašto klausimą: ge
riausia5 butų jį sugrąžinti 
Vokietijai; blogiaus bus, jei
gu jisai paliks francuzų ir 
lenkų nąguose; bet užvis blo
giausia bus, jeigu jisai susi
dės su Lietuva.

Kadangi Klaipėdos krašto 
grąžinimas Vokietijai yra 
negalimas, tai Lįetuvos ko
munistai, vadinasi, faktinai 
stoja už francuzų in lenkų 
imperialistų ? viešpatavimą 
Mažojoje Lietuvoje!

Ir jie drįsta šitokioje dva
sioje kalbėti susipratusiųjų 
Lietuvos darbininkų vardu! 
Per ką gi jie laiko Lietuvos 
darbininkus!

perializmui!
Šitokį pat nesugebėjimą 

vartoti savo smegenis galima 
pastebėt pas komunistus ir 
dabar, kuomet iškilo krizis 
Klaipėdos krašto klausime. 
Komunistiški rėksniai laido 
savo nepraustas burnas vie
šuose susirinkimuose ir sa- 4 
vo spaudos šlamštuose prieš 
tuos žmones, kurie remia 
Klaipėdos lietuvių pastan
gas sujungti tą kraštą su 
Lietuva; jie “įrodinėja”, kad 
Mažosios Lietuvos darbinin
kai “nukentėtų’,’1 jeigu ji pa
taptų Lietuvos respublikos 
dalim.

Kokią tad ateitį siūlo 
Klaipėdos kraštui tie darbi
ninkų mulkintojai? Visi 
gerai žino, kad didžiosios 
Europos valstybės neleis 
tam kraštui grįžti atgal prie 
Vokietijos. Todėl jisai gali 
tiktai arba jungtis su Lietu
va, arba palikti francuzų ir 
lenkų kontroliuojamu “frei- 
štatu”; kitokios išeities jam 
nėra. Ir jeigu komunistai 
smerkia v Klaipėdos krašto 
susidėjimą su Lietuvos res
publika, tai, reiškia, jie sto
ja už “freištatą”; reiškia jie 
remia Francijos ir Lenkijos 
imperialistų' politiką toje te
ritorijoje !

Nudardėti ligi šitokios ne- 
sąmoniškos pozicijos ir kar
tu reklomuoti save, kaipo 
“vienintelius proletariato 
kovotojus”, gali tiktai gai
valai, visiškai išsikrausčiu- 
sieji iš proto.

Bet štai kokią žinią pra
neša iš Berlino paskilbusis 
sovietų valdžios simpatizato- 
rius, Isaac Don Levine, Ame
rikos laikraščiams:

“Sovietų valdžia palan
kiai žiuri į lietuvių užė
mimą Klaipėdos, kadangi 
Lietuva yra vienintelis' 
Rusijos draugas tarp Pa
baltos kraštų. Jie dabar 
gali sustabdyti Francijos 
kareivių ir amunicijos ga
benimą per Klaipėdos 
uostą į Lenkiją....”

Vadinasi, net Rusijos bol
ševikai pritaria tam, kad 
Klaipėdos kraštas butų lie
tuvių rankose — tie patys 
bolševikai, kurie mažųjų 
tautų teises skaito “buržua
ziniu išmislu”. Ir supran
tama, kodėl jie pritaria: Lie
tuva sovietų valdžiai nėra 
pavojinga, o francuzai su 
lenkais, įsigalėję Klaipėdoje, 
panaudotų ją, kaipo bazę, 
agresingiem^ žygiams prieš 
sovietų Rusiją.

Taigi, ne tik Lietuvos res
publikos interesai, ne tik 
tautinio apsisprendimo prin
cipas, bet ir visos rytų Eu
ropos (ir pirmiausia Rusi
jos!) ateitis reikalauja, kad 
Klaipėdos kraštas butų iš
plėštas ir Francijos ir Len
kijos imperialistų nagų ir 
sujungtas su Lietuva. Tik 
lietūviškiems komunistams 
toks klausimo išsprendimas 
netinka.

Kodėl? Kuo jie vadauja- 
si savo nusistatyme ? Kokius 
jie turi tikslus?

Kitokio atsakymo į šituos 
klausimus negali būt, kaip 
tik tas, kad jie galutinai nu
sibankrutavę protu, mėgina

VAIKŲ MIRTINGUMAS.

Naujoji Zelandija yra nedi- 
dc|ė šalis; laikraščiai apie ją 
tik retkarčiais tepaduoda ži
nių. Vienok, politiniu ir so
cialiniu žvilgsniu ta tolima 
Paciifiko sala jau nuo senai 
yra atkreipusi į save sociolo
gų ir ekonomistų domesį. Į 
ją pradėta žiūrėti kaipo į sa
vo rųšies laboratoriją. 'Pasta
ruoju laiku Zelandija tinka
mai išsprendė vieną pirmaei
lių klausimų — vaikų mirtin
gumo klausimą.

Pasaulinis karas nuvarė be 
laiko į kapus keletą desėtkų 
milionų jaunų žmonių. Euro
pos labiausia nukentėjusios 
valstybės yra labai susirūpi
nusios dėl savo gyventojų skai
čiaus sumažėjimo. Dar praei
tų metų pradžioje buvo gali
ma skaityti laikraščiuose to
kių sensacingų pranešimų: 
Francijos Medicinos Akademi
jos narys, Dr. Carnot, siūlo, 
kad sveikiems ir tvirtiems vy
rams butų leista vesti po ke
lias pačias. Girdi, tik tuo bu
du begalima išgelbėti francu
zų tautą nuo išnykimo.

Bet ar ištikrųjų Franci j ai ir 
kitoms Europos valstybėms 
gręsia pavojus dėlto, kad ten 
mažai vaikų tegimsta? Anaip
tol ne. Washingtono Vaikų 
Biuras paskelbė raportą, kv.Y 
surinkta statistinių žinių apie 
vaikų, mirtingumą įvairiose ša
lyse.

Kokiose šalyse : daugiausia 
miršta vaikų? Kokiose ma
žiausia? Pasirodo, kad Pietų 
Amerikoje vaikų mirtingumas 
yra didžiausias. Pavyzdžiui, 
Ghilės respublikoje iš kiekvie
no tūkstančio gimusių vaikų 
306 miršta nesulaukę vienų 
metų. Italijoje ir Ispanijoje 

mirtingumas irgi yra nepapra
stai aukštas., Bet didžiausią Eu
ropos gyvenimo anomaliją . su
daro Vokietija. Net pirm karo 
vaikų mirtihgumas ten buvo 
labai didelis. O tuo tarpu Vo
kietija didžiavosi savų miestų 
sanitarumu ir tvarka. 1919 m. 
raportas rodo, jog tik ketu
riose valstybėse vaikų į mirtin
gumas buvo didesniu, negu 
Vokietijoje. Kiekvienam tūk
stančiui gimimų vaikų nesu
laukusių vienų metų amžiaus 
mirtingumas buvo toks; dū
lėje — 306, Vengrijoje — 264, 
Japonijoje — 184, Ispanijoje

- 183 ir Vokietijoje — 145. 
Francija, kuri karo metu pra
žudė 5,000,000 žmonių ir kur 
gimimų skaičius žymiai su
mažėjo, iš tūkstančio gimusių 
vaikų kas metą netenka 119, 
Škotija — 102, Danija — 92, 
Anglija —• 89, Airija — 88, 
Jungtinės Valstijos — 87, Švei
carija — *82, Norvegija <— 64, 
Australija — 69 ir Naujoji Ze
landija tik 45.

Suprantamas daiktas, kad 
Vaikų Biuras susiinteresavo 
tokiu reiškiniu. Ar Zelandijos 
klimatas ir jos padėtis suda
ro tokias apystovas, kad vai
kų mirtingumas*" ten yra taip 
mažas? Be abejojimo, Zelan
dijos klimatas yra labai svei
kas. Bet tai dar neišaiškina 
tikrosios padėties. Rekordai 
rodo, jog kadaise ir Zelandi
joje buvo didelis vaikų mir
tingumas. Pavyzdžiui, 1872 m. 
iš kiekvieno tūkstančio gimu
sių vaikų mirė 102.

Zelandijoje yra susikurusi
taip vadinama “Karališka Nau
josios Zelandijos Moterų ir
Vaikų Sveikatos Draugija.”
Toji draugija veikia jau nuo 
1907 m. Per' jos rankas per 
eina apie vienas ketvirtdalis
visų gimusių vaikų. Draugija 
turi nemažą skaičįių slaugių, 
kurios yra. žinomos kaipo “po
nios Plunket slaugės.” Slau
gių pareigos yra lankyti mo
tinas ir teikti joms reikiamų 
informacijų, kaip prižiūrėti 
vaikus. Jos leidžia specialioj 

laikraštį “Musų Vaikai” ir pla
tina jį. Sergančius vaikus ir 
motinas prižiūri slaugės. Drau
gijos palaikymui nemažą su
mą pinigų skiria valdžia, o 
taipgi ir šiaip geros valios 
žmonės. Kokią naudą atnešė 
ta draugija jau galima sprę
sti iš to fakto, jog iki 1907 
m. iš kiekvieno tūkstančio gi
musių vaikų mirdavo 69 ne
sulaukę vienų metų, o dabar 
bemiršta tik 45.

Butų, žinoma, klaida many
ti, jog vien tik motinų' švie
timas gaili sumažinti vaikų 

mirtingumą. Nors, tiesa, kiek
vienam apšviestam žmogui 

yra gerai žinomas tas faktas, 
jog daugelis vaikų miršta tik 
todėl, kad jie neturi tinkamos 
priežiūros. Bet, iš kitos pu
sės, ekonominės sąlygos vai
dina ytin svarbų vaidmenį. Ze
landija yra viena pažangiau
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Įvykiai Klaipėdos krašte
S t. Kairys

KAUNAS, I. 14.
Po Kalėdų ir ypač po Naujų 

Metų Kaune paplito žinių, kad 
Klaipėdos krašte neramu. Gy
ventojų tarpe, ypač lietuvių, 
augo nepatenkinimas ir noras 
rasti bent koks įmanomas ga
las be mieros užvilkintam 
Klaipėdos krašto klausimui. 
Tautiniai susipratusiems ar 
pradęj ilsiem s tautiniai pra
kusti “lietuvninkams” darėsi 
nebepakenčiamas tas vokiškai- 
francuz iškasai režimas, kurį 
įdiegė visam krašte senoji Di
rektorija su Steputaičiu prieša
ky, palaikoma p. Petisnė.

Lietuvių tautininkų nery- 
mav'imas da dėlto .padidėjo, 
kad matomai artinosi Klaipė
dos krašto likimo sprendimas 
ir sulig to visi vadinamieji 
“freištatininkai” (nepriklauso
mo Klaipėdos krašto šalinin
kai), francuzai, lenkai, jų mo
kami agentai, jų laikomi laik
raščiai sujudo agituoti. Buvo 
agituojama už tai, kad Klaipė
dai nėra jokio išrokavimo dė
tis su Lietuva ir reikia siekti 
jei ne nepriklausomybės, tai 
bent tokio laikinojo režimo, 
kucmet kraštas pasiliktų Tau
tų Sąjungos globoje, o patį 
Klaipėdos kraštą valdytų mišri 
komisija, vadovaujant francu- 
zams, lenkams ir jų šalinin
kams. Buvo visai aišku, kad 
toksai laikinasai režimas, nu
matytas 10—15 metų, butų tei
kęs visokių pirmenybių fran- 
euzams ir lenkams, butų glo
bojęs stambiuosius Klaipėdos 
pirklius ir pramonininkus, bu
tų po senovei vergęs lietuviš
kąjį kaimą vokiškojo miesto 
naudai.

Sustiprintas okupantų ir vo
kiečių tautininkų veikimas su- 
žadino prie darbo ir lietuvius 
“prisiglaudimo” prie Lietuvos 
šalininkus. Prasidėjo gana 
smarki agitacija laikraščiuose 
ir lapeliais. Jaunimo tarpe ėmė 
kibtis pusiau kultūrinės, pu
siau karinės organizacijos, kur 
lietuviškosios vienybės obalsiai 
buvo statomi pirmon vieton. 
Tas politiniai-tautinis judėji
mas Klaipėdos lietuvninkų tar
pe rado gyvesnės užuojautos 
ir paramos Didžiosios Lietuvos 
visuomenėj.

“'Lietuvninkų” darbuotei ėjo 
pagalbon suvarginta ekonomi
nė krašto padėtis. Lietuvos ve
damoji Klaipėdos blokada pra
dėjo būt skaudžiau jaučiama. 
Prekyba, ypač žiemai atėjus, 
aptilo; lentpiuves ir celiulio
zes fabrikai, negaudami pa
kankamai medžių, stovinėjo 
be darbo ir gnaibė algas dar
bininkams. Tuo tarpu vis že
myn smunkanti markė nespė
jo kelti darbo atlyginimo tuo 
greitumu, kaip kilo pragyveni
mo brangumas. Klaipėdos dar
bininkus palietė nedarbas; dėl 
menkų algų kilo streikai, o 
sunki ir rytojaus netikra pa
dėtis kėlė darbininkuose neri
mo, vertė juos išnaujo peržiu 

siųjų šalių pasaulyje. Darbi-! 
ninku įtaka ten yra labai di
delė. Su jų valia įstatymda- 
viai turi skaitytis. O taip da
lykams esant, ten kreipiama 
nemažai domės ir į darbinin
kų ekonominę padėtį.

Naujosios Zelandijos pavyz
dys kuoaiškiausia parodo, kaip 
gali būti išspręstas vaikų mir
tingumo klausimas. Reformos 
turi būti daromos kaip ekono
mijos, taip ir švietimo srity
se. Ir kas įdomiausia, jog ša
lys, kur darbininkai yra susi
pratę ir jų įtaka yra didelė, 
labiausia domisi Zelandija. 
Apie porą metų atgal kaiku- 
rios Australijos valstijų ėmė 
vykinti tokių jau reformų, 
kaip/ir Zelandija. Ir ką mes 
mątome? Australija dabar pri
klauso toms šalims, kur vai
kų mirtingumas yra mažiau
sias.

rėti savo politinį nusistatymą. 
Mieste ir žvejų tarpe labiausia 
vargo užgauti pradėjo rodyti 
paliiikimo Lietuvos pusėn. Kai
me tokių pat simpatijų ėmė 
reikštis darbininkų ir mažaže
mių tarpe.

Pagaudami tą nepasitenkini
mo ūpą “lietuvninkų” vadai 
dar prieš Kalėdas ir Kalėdų 
šventėmis ėmė šaukti žymes
niuose krašto punktuose mi- 
tingus-susirinkimus. Susirinki
muose kėlė su negirdėtu iki 
šiol lietuvninkams griežtumu 
balsą prieš vokiečių persekioji
mus, machinacijas ir jų norą 
laikyti kraštą pavergtą; prieš 
gresiamąjį šalies ateičiai pa
vojų. Susirinkusieji buvo kvie>- 
čiami gelbėti kraštą ir kelti ko
vą už Mažosios Lietuvos prisi
glaudimą prie Didžiosios. Buvo 
iškelta mintis tuojau visur 
organizuoti Klaipėdos kfrašto 
gelbėjimo šalininkus į tam 
tikrą organizaciją su sky
riais vietose, su Vyriau
siu Komitetu priešaky. Mi 
tinguose priimta visa eilė 
rezoliucijų minėtąja prasme ii 
pradėta mėgsti pati organiza
cija. Ūmu laiku susikūrė apie 
20 skyrių ir susidarė Centro 
Komitetas.

Tuo paėįu laiku, numatant 
reikalą net ginklu ginti savo 
teises ir savo politinius sieki
mus, buvo iškelta mintis kur
ti jaunimo tarpe karines orga
nizacijas Lietuvos šaulių pa
vyzdžiu. Ėmė kurtis partizanų 
būriai, rasdami sau šalininkų 
net Klaipėdos darbininkų tar
pe.

Sausio 6—8 dieną Kaune jau 
pilna buvo žinių, kad Klaipė
dos krašte prasidėjo sukilimas, 
o greitesnių norų žmones tvir
tino, kad ir pati Klaipėda jau 
užimta. Tuo pačiu laiku papli
to gandų, kad būriai savanorių 
iš Lietuvos, iicsirokuodaini su 
valdžios draudimu, slapta pe
rėjo sieną ir prisidėjo prie 
Klaipėdos sukilėlių. Keletą die
nų Kaunas ir visa Lietuva mi
to įvairiais paskalais apie įvy
kius Klaipėdos krašte. Kalbėjo 
apie muštus su franeuzais ir 
*Treiš|tatin]in(kais,” apie žymų 
sužeistųjų skaičių, apie tai, 
kad lenkai iš Dancigo jau 
suspėję atgabenti savos kariuo
menės francUzams pagalbon.

Šiandien padėtis ima aiškėti. 
Telegramų teikiamomis žinio
mis beveik visas Klaipėdos 
kraštas pasemtas sukilimo vil
nies. Belieka sukilėlių neužim
ta pati Klaipėda, bet sukilėliai 
stovi čia pat už miesto. Suki
limui visur vadovauja Klaipė
dos Gelbėjimo Komitetas ir jo 
komisarai. Pasipriešinimo be
veik niekur nesutikta. Iškarto 
‘‘heimatbundininkai”, ypač ties 
Tilže bandę įsiveli į kovas, bet 
pagalios pasibraukę. Vokiečių 
valdžia, matomai prisibijoda-
nia, kad sukilimas kartais ne- butų, Klaipėdos likimas turės ‘ 
persimestų per Nemuną, pa- būt išspręstas artimiausioj atei-j 
statė Tilžėje bene 1 batalionus | ty.

savosios kariuomenės, bet bent 
kokių agresingų žygių iš jos 
pusės nelaukiama.

Vieni patys frarttnizai, - 
pirmutinis, reikia spėti, p. Pc- 
tisnė, —■ iškarto buvo pašokę 
gintis iki paskutiniojo; buvo iš 
Klaipėdos išėję laukan ir apsi
kasę; buvo pradėję net šaudy
ti į sukilėlių burius; bet jau 
šiandien parėjo žinia, kad 
francuzai metę apkasus ir pa
sitraukę į miestą. Jie vis da no
rį ginti Klaipėdą.

Sausio 11 dieną sukilėlių va
das Budrys j tfu buvo apsupęs 
Klaipėdą iš sausumos ir pa
siuntė p. Petisne raštą. Rašte 
Antantos komisarui praneša
ma, kad sukilėliai apėmę visą 
kraštą; kad savąją visų neken
čiamą Direktoriją pakeitęs Vy
riausia Mažosios Lietuvos Gel- j 
bėjimo Komitetas, kuris yra 
dabar vyriausioji ‘krašto val
džia; kad sukilėliai visur esą 
gyventojų sutinkami su di
džiausiu džiaugsmu; kad ad
ministracija ir policija einą po 
senovei savas pareigas; kad , 
sukilėliai nekariaują su “Aukš- į 
laja Santarve” ir esą neitralus
garbingai francuzų kariuome
nei. Ir todėl p. Budrys prašo 
p. Petisne, kad jis atitrauktą 
francuzų kariuomenę į jos 
būstinę ir sulaikytų ją nuo ka- / 
ro veikimų, o policijai įsakytų 
eiti tiesiogines jos pareigas,' 
nekliudant p. Budriui ramiai < 
įžengti Klaipėdon.

Prancūzams, gyventojams ir J 
lojaliems valdtininkaips suki- J 
lėlių vadas žada pilną neliečia- ] 
mybę ir jų asmens, ir jų tur- • 
to. Ponui Petisne Budrys duo-3 
da laiko atsakyti iki sausio 12 j 
dienos 3 valandai.

P. Petisne, nelaukdamas nu-j 
statytos valandos jau yra pra-J 
nešęs sukilėlių vadui, kad jis J 
tarsis su juo, kaip tik gaus j 
nurodymų iš Paryžiaus; Ar p. J 
Petisne tikrai laukia iš Pary-j 
siaus nurodymų kaip tartis su J 
sukilėliais, ar tik vilkina laiką, 
kol ateis jam pastiprinimų, pa-J 
rodys artimiausios dienos.

Pas rims čia Kaune kalbama,.® 
kad 14 ar 15 sausio dieną K lai-j 
pėda busianti jau sukilėlių ran-j 
koše. Pačioj Klaipėdoj nuo! 
s usio 9 dienos prasidėjo gc-S 
neralinis darbininkų streikas^ 
ekonominio pobūdžio. Dabar ■ 
laikraščiui paduoda žinių, 
bent dalis darbininkų linksta! 
sukilėlių pusėn. Klaipėdos “irei-a 
Matininkai,” iškarto pasišiau-1 
šę, pastaruoju momentu nuri-1 
mę ir žadą pasilikti neitralųs.j

Ko gi sukilėliai siekia?
Sausio 9 dieną Gelbėjimo! 

t

Komitetas paskelbė savo ma-j 
nifestą. Jame Komitetas sako,! 

/kad jis yra paėmęs į savo ran j 
ką krašto valdžią, kad senoji! 
Direktorija pašalinama, kad! 
naujos Direktorijos pirminiu-! 
ku skiriamas , 5E. Simonaitis,! 
kuriam pavedama sudaryti! 
nauja I>irc*ktorija iš 5 asmenų.! 
Lietuvių ir vokiečių kalboms! 
duodama lygių teisių. Politi-! 
niai senosios Direktorijos prie ! 
šininkai amnistuojami. Komirl 
tetas rūpinsis kiek galima! 
greičiau sušaukti Klaipėdos! 
krašto seimą. Visi kviečiami! 
būti ramus, dirbti savo darbą.! 
Įvedama visam krašte išimties! 
stovis ir ypatingas prie nau-Į 
jos /direktorijos teismas, kuris! 
spręs išimtinų prasikaltimų by-1 
las.

Tai viskas.
Vadinasi, sukilta tik prieš® 

senąją Direktoriją, kad pakei-fi 
tus ją nauja ir eitų prie savo ! 
jo Seimo .rinkimų. Įvykęs su-j 
kilimas yra revoliucinis žygis.! 
Kaip jis seksis ir kaip toli spės g 
nueiti, tai pareis nuo daugelio! 
priežasčių, kurių šiuo mdmen-ž 
tu nėra galimybės numatyti., 
Toliausis jo tikslas, — taij 
“priglaudimas” Klaipėdos kraš-J 
to prie, Lietuvos. Jo pasiseki-1 
ųias labai daug pareis nuo to,j 
kiek takto mokės parodyti su-'l 
kilimo vadai, derinant savoj 
sentikius su vokiškuoju Klai-J 
pėdos elementu. Kaip būti] ne- j
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Nematytas
Prieaugis

Iš 175 Chicągos Bankų, turinčių tau
pomuosius depozitus, tik keturi buvo, 
kurie turėjo prieaugi taupomųjų depo
zitų virš miliono dolerių tarp rugsėjo 
15 d. ir gruodžio 29 d. ir vienu tų 
keturių buvo ŠITAS BANKAS’.
Tai yra geriausia įrodymas užsitikė- 
jimo, kurį turi šitas bankas tarp žmo
nių ačiū savo stiprumui, saugumui ir 
patarnavimo kokybei.
Šitas bankas brangina jūsų sąskaitų, 
vis viena ar ji butų didelė ar maža. 
Net jei nekalbate nei žodžio angliš
kai, tai jus jausitės kaip namie šita
me banke, nes čia kalbama lietuviš
kai.

Peoples s"sS"'’ Bank
Bankas ant Kampo
47os ir Ashland Av.

Chicago, Illinois

ŠALTINIAI
Paskolos ir Atskaitos ...... ....................................................... $2,005,522.61
Parėmimai J............................................................. 445.74
Jung. Valst Valdžios investmentai.............................................
Miesto ir Korporacijų Bonai .....................................................  895,576.21
Banke Namas ir įtaisymai ..........   Iol,859.ii9
Pinigų ant rankų ir pripuolamų iš bankų ............................. 639,<o8.9t>
Visoki kiti šaltiniai ......... *....................................................................  1,264.38

Visas turtas $3,836,778.32.
SKOLINGUMAI

Akcinis kapitalus .................... ..................... ...........................—Š200,000.00
Perviršis ...........................................................-..................................  50,000.00
Neišdalinti pelnai .............................................................................
Atsargines sąskaitos ......................................................................... 25,693.07
Neišmokėti Dividendai   ......................................................................  28.00
Mokėtinos sąskaitos ........................................................................... 59,000.00
Depozitai .............v............................................................................ 3,400,324.14

Visi skolingumai $3,836,778.32.

VIRŠININKAI:
Asą Wiersema ........ prezidentas
George Dalenberg vice-prez. 
Nicholas W. VViersema, 

kasininkas

Frederick J. Wiersema, 
kasininko padėjėjas

H. O. Roempler, 
kasininko padėjėjas

Calvin L. Wiersema, 
kasininko padėjėjas

VALSTIJINIS TAUPOMASIS BANKAS
>■ 1891 m.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yrą taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų ■ 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums‘ visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkn Ruffles savo aptiekoje šiandie už G5c., ’rba prisiųskito 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratorija.

F. AD. R1ČHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

T

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

KODĖL?
D _ rytas — )
2) — PIETUS — -
3) — VAKARAS. )

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą; ) ™ *
2) — Salutaras vidurius išvalo; SVEIKATA
3) — Salutaras pataiso sveikatą. )

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO 
1707 S. Halsted St., Chicago, Illinois.

TRYS DIENOS LAIKAI.

—

12th STREET
Tel. Kedzic 8902

2514-16 Roosevelt Rd. X 
Arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILL.

Milžiniška demonstracija 
dėl Klaipėdos

Kaunas. — Sąryšy su pas
kutinių dienų nepaprastais įvy
kiais Klaipėdos krašte, sekma
dienį, sausio 14, 'Kaune Lietu
vos Jaunimo Sąjungą surengė 
didelę iškilmingą demonstraci
ją

12 vai. dienos Rotušės AiR^ 
štėj susirinko dideliausia mi
nia jaunimo, žilgalvių sene

lių, eilinių kareivių ir kari
ninkų.

Susirinkusiųjų ūpas buvo 
nepaprastai pakilęs, tartum 
jie visi butų pasiryžę visoms 
savo iegomis padėti klaipėdie
čiams jų šventame pasiliuosa- 
vimo darbe.

Iš Rotušės balkono Lietu
vos jaunimo vardu kalbėjo ke
li kalbėtojai. Nušviesdami iLie-
tuvos sunkią politinę padėtį ir 
Antantes, ypač Francijos kla
stas, jie karštai kvietė susi
rinkusius teikti sukilusiems 
broliams klaipėdiečiams mate
rialinę ir moralinę pagelbą. 
Amerikietis p. Martus ragin
damas sulig išgales remti klai- 
lūdiečius aukomis, patsai pa

sižadėjo aukoti 100 litų.
Laike prakalbų vienas pilie

tis stipriu balsu šaukė, kad 
reikią reikalaut iš valdžios, 
tad pastaroji pareikalautų iš 
raneuzų liautis apgaudinėti 

Lietuvą Lenkijos naudai. Mi
nioje pasigirdo balsai: “šalin 
frAncuzai apgavikai!” Paga
lios susirinkusieji išnešė rezo
liuciją: 1) Sveikinti brolius 
klaipėdiečius pasiryžusius nu-“ 
sikratyt engėjų jungą. 2) Kvie
sti visus Lietuvos piliečius vi
somis galimybėmis paremi 
klaipėdiečius jų šventoj kovo
je. 3) Pareikalaut iš valdžios, 
kad jį nedarytų jokių kliūčių 
teikt klaipėdiečiams materiali
nę ir moralinę pagalbą.

Priėmus rezoliuciją susirin
kusieji nutarė daryti iškilmin
gą demonstraciją Kauno gat
vėmis ir į atatinkamas vald
žios įstaigas. Pasibaigus kal
boms dūdų orkestras griežė 
Lietuvos himną, o paskui, mu
zikai griežiant maršą, ' kelių 
tūkstančių minia su vėliavo
mis ir plakatais su užrašais 
“Už Klaipėdą ir Vilnių” pasi
leido į miestą. Pradėję savo 
eiseną demonstrantai pirmiau
sia atėjo pas valstybės prezi
dento rumus, kur padarė pre
zidentui pareiškimą kokiais 
tikslais pas jį atėjo, ir per
skaitę anksčiau minėtą rezo
liuciją demonstrantai pažymė
jo, kad ši demonstracija yra 
tik pradžia — pirmutinė. “Jei 
valdžia neišpildys trečiojo re
zoliucijos punkto, mes pas 
famstą ateisime kasdieną.” 
Be to buvo išreikšta nepasi
tenkinimas, kad valdžia netik
tai neteikianti sukilusiems 
klaipėdiečiams pagalbos, bet 
dargi draudžia nuo tokių žy
gių ir krašto piliečius, ž

Išklausęs minios pareiškimą 

prezidentas Stulginskis atsakė 
pabrieždamas, kad valdžia la
bai atjaučianti ir įvertinanti 
klaipėdiečių žygį, bet pati bū
dama ypatingoje padėtyje, ne
turinti galimybės jų paremti. 
Valdžios esąs nusistatymas ri- 

visus konfliktus ir atgautšti 
kas mums priklauso taikos ke
lių.
nę, . ___ _ _
gi ar vėliau ar anksčiau mes 
atgausime ne tik Klaipėdą, bot 
ir Vilnių — musų sostinę.

Nuo prezidento demonstra- 
tai atėjo prie niinisterių pir
mininko ir čia padarė tokį 
pat pareiškimų — perskaitę 
rezoliucijos trečiąjį punktą 
graudeno valdžią nepasitikėti, 
kaip lig šiol, Antantės vilinga 
diplomatija bei' jų notomis, 
bet daugiau pasitikėt tautos 
valia ir jos pasiryžimais. P. 
Galvanauskas savo atsakyme 
tarp kitko pažymėjo, kad Lie
tuvos valdžia buvus nusista
čiusi Lietuvos teises gint kiek

Girdi, esame giliai įsitiki- 
kad tuo taikingu keliu vis-

NAUJIENOS, Chicago, Ui. 

tie musų geri norai nebusią! 
suprasti, mes busime priversti 
imtis ir griežtesnių priemo
nių.

Iš ministerių pirmininko ma
nifestantai atėjo prie Krašto 
Apsaugos ministerijos rūmų. 
Padarę pareiškimą reikalavo 
tuč tuojau nuimti nuo Klaipė
dos krašto pasienio karinę sar
gybą ir be jokių kliūčių leisti 
per sieną ginkluotus būrius 
savanorių beį šaulius, nes, gir
di, jau išmušė dvyliktoji va
landa, laukti toliau nebegali
ma ir t. t. Bet iš Kr. Aps. mi
nisterijos nesulaukta jokio at
sakymo.

Eidami, pakeliui manifes
tantai apsistepinėjo ties sveti
mų valstybių atstovybėmis. 
Ties Anglijos Konsulatu susto
ję sugrojo Lietuvos himną. 
Konsulas nepasirodė.

Amerikos konsulas, senelis

■

galint taikiu budu, betgi jei y-—

p. Edwards, demonstrantus 
prielankiai pasitiko ir su jais 
kalbėjosi. Į konsulą kalbėjo 
angliškai ir išvertė lietuviškai 
p. EcRvurdso kalbą amęrikie- 
tis Mautus. Amerikos konsu
las reikšdamas Lietuvai ge
riausius kloties likti laisva ne
priklausoma valstybe pažymi 
jo, kad svarbiausia Jungt. Val
stijų politika esanti įvykinti 
pasaulyje ramybę ir laisvą tau
tų apsisprendimą. Bet dabarti
nių politinių konfliktų sūku
ryje laikantis neitraliai ir tik 
tada įsikišianti į tuos ginčus, 
jei pamanysianti, kad aiškiai 
laužoma teisybe. Pabaigus jam 
kalbėti, demonstrantai kelius 
syk pakėlė Amerikos konsulą 
aukštyn. Kilnojamas žilgalvis 
senelis linksmiai juokėsi ir 
mosavo į demonstpptus ran
komis, o minia triukšmingai 
šaukė: Valio, Amerika.

Atėję prie Francuzų konsu
lato — nors konsulo ir nesu
laukė, o laukė apie pusvalan
dį, nes tarnautojų buvo pra
nešta, kad lauktų, ateisiąs iš 
miesto — padarė pareiškimą, 
kuriame pabriežė, kad Pran
cūzų okupacinė valdžia pri
valo skaitytis su Klaipėdiečių 
pareikštaja valia, kaipo to 
krašto pilnateisių šeimininkų, 
o jei jie norės juos ginklu pri
versti nusileist, tai tada ir lie
tuvių tauta sugebės ginklu ap
siginti.

Iš Francuzų konsulato eida
mi demonstrantai dar buvo 
sustoję ties Šaulių Sąjungos 
bustu ragindami šaulius kiek
vieną minutę būti pasiryžu- 
siams stot į sukilusių Klaipė
diečių eiles. Galop demonstran
tai atėjo Karo Miižejaus aik
štėn prie' Paminklo Žuvusioms 
už Lietuvos nepriklausomybe *•

karžygiams atiduot jiems pa
garbą už jų pasiaukojimą tė
vynei. Čia demonstrantai buvo 
sutikti kariško orkestro muzB 
kos ir užbaigiant demonstra
ciją vienas kalbėtojas pasakė 
labai karštą prakalbą, — kad 
mes čia prieš karžygių pamin
klą turime patvirtint savo pa
siryžimą: ar žūt už šventus 
musų siekimus, ar likti lais
vais.

Išmušus 5 valandai ir mu
zikai pagriežus gedulių mar
šą, gaudžiai skambinant Lais
ves Varpui, demonstracija už
sibaigė.

— Petras Klimka.

SSE3= —-

AUŠRA
\ * . —

Apšvieta—Kultūra—T urtas
AUŠROS BENDROVĖ yra padarius pienus ir 

' pradėjus < didelį milžinišką darbą, kuris Bend
rovės nariams ir visiems lietuviams 
didžiausią naudą - kaip jų dvasiai, jų 
taip Ir jų turtui. , 

S *** * • / ’ V

Aušros Bendrovės veikimas apims • Į “
kontinentų, Europą ir Ameriką,-visą lietuvišką 
pasaulį

atneš
protui,

abudu

■)

If HlfAI TAI YRĄ UOLA, ANT ku- || M V | A rios “AUŠROS” BENDROVE 
l\ i® I U stato sav0 “Bažnyčią” ir “pek- 

los vartai jos nepergalės” — Su 
KNYGOS pagelba Aušros Bendrovė sukraus sau ir 
visiems lietu viams visus dvasiškus ir svietiškus turtus

kurių išpardavimas siekia šimtų tūk
stančių egzempliorių, o taipgi užsi
ims leidimu lengvų visiems prieina
mų knygų, kurių prasiplatinimas irgi 
sieks šimtų tūkstančių egzempliorių.

BENDROVĖS NARIAMS TOKIU 
BUDU BUS UŽTIKRINTAS PASTO
VUS IR NUOLATINIS PELNAS, o 
taipgi didelis užsiganėdinimas, kad. 
jų indėtas pinigas atlieka tokį milži
nišką svarbų darbą visiems Lietu
viams ir padeda budavoti šviesią Lie
tuvos ateitį.

Kiekvienas tikras Lietuvos sūnūs pri
. . ' * v ‘ ■* »

valo tapti Aušros Bendrovės Nariu
ATSILIEPK ŠIANDIEN ADRESU

Aušros Spaudos Bėtidrovė
1614 W. 46th St., Chicago, III.
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ŠALTINIAI

Iš 175 Chicagos Bankų, turinčių tau
pomuosius depozitus, tik keturi buvo, 
kurie turėjo prieaugi taupomųjų depo
zitų virš miliono dolerių tarp rugsėjo 
15 d. ir gruodžio 29 d. ir vienu tų 
keturių buvo ŠITAS BANKAS’.
Tai yra geriausia įrodymas užsitikė- 
jimo, kurį turi šitas bankas tarp žmo
nių ačiū savo stiprumui, saugumui ir 
patarnavimo kokybei.
Šitas bankas brangina jūsų sąskaitų, 
vis viena ar ji butų didelė ar maža. 
Net jei nekalbate nei žodžio angliš
kai, tai jus jausitės kaip namie šita
me banke, nes čia kalbama lietuviš
kai.

Peoples Bank

Chicago. Illinois

Paskolos ir Atskaitos ...... y..........................
Perėmimai ............. .................. :................
Jung. Valst. Valdžios Investmentai ..............
Miesto ir Korporacijų Bonai .......................
Banke Namas ir įtaisymai ..........................
Pinigų ant rankų ir pripuolamu iš bankų 
Visokį kiti šaltiniai.......... ’......~..J................

visas turtas
SKOLINGUMAI

Akcinis kapitalus ......
Perviršis ........................
Neišdalinti pelnai ......
Atsarginės sąskaitos . 
Neišmokėti Dividendai 
Mokėtinos sąskaitos ...
Depozitai ............. „.........

$2,005,522.61
.......... 445.74
... 142,35.0.64
. 895,576.21

... 151,859.79
.. 639,758.95

....... 1,264.38

$3,836,778.32.

$200,000.00
... 50,000.00
. 101,733.11
... 25,693.07
.......... 28.00
... 59,000.00
3,400,324.14

$3,836,778.32.

Asą Wiersema ......... prezidentas
George Dalenberg vice-prez.
Nicholas W. Wiersema, <•

kasininkas

Visi skolingumai
VIRŠININKAI: 

Frederick J. Wiersema, 
kasininke padėjėjas

H. O. Roempler, 
kasininko padėjėjas

Calvin L. Wiersema, 
kasininko padėjėjas

VALSTIJINIS TAUPOMASIS BANKAS 
ĮSTEIGTAS 1891 m.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yrą taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų - 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Ruffles savo aptiekojo šiandie už G5c., ’rba prisiųskito 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

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

KODĖL?
1) — RYTAS — )
2) - PIETUS - TRYS DIENOS LAIKAI.
3) — VAKARAS. )

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą; ) .
2) — Salutaras vidurius išvalo; SVEIKATA
3) — Salutaras pataiso sveikatą. j

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.,
1707 S. Halstcd St., Chicago, Illinois.

Milžiniška demonstracija 
dėl Klaipėdos

Kaunas. — Sąryšy su pas
kutinių dienų nepaprastais įvy
kiais Klaipėdos krašte, sekma
dienį, sausio 14, Kaune Lietu
vos Jaunimo Sąjungą surengę 
didelę iškilmingų demonstraci
ją. A

12 vai. dienos Rotušės AiR^ 
štėj susirinko dideliausia mi
nia jaunimo, žilgalvių sene

lių, eilinių kareivių ir kari
ninkų.

Susirinkusiųjų ūpas buvo 
nepaprastai pakilęs, tartum 
jie visi butų pasiryžę visoms 
savo iegomis padėti klaipėdie
čiams jų šventame pasiliuosa- 
vimo darbe.

Iš Rotušės balkono Lietu
vos jaunimo vardu kalbėjo ke
li kalbėtojai. Nušviesdami Lie
tuvos sunkią politinę padėtį ir 
Antantės, ypač Franci jos kla
stas, jie karštai kvietė susi
rinkusius teikti sukilusiems 
broliams klaipėdiečiams mate
rialinę ir moralinę pagelbą. 
Amerikietis p. Marius ragin
damas sulig išgalės remti klai
pėdiečius aukomis, patsai pa
sižadėjo aukoti 100 litų.

Laike prakalbų vienas pilie
tis stipriu balsu šaukė, kad 
reikią reikalaut iš valdžios, 
kad pastaroji pareikalautų iš 
franeuzų liautis apgaudinėti 
Lietuvą Lenkijos naudai. Mi
nioje pasigirdo balsai: “šalin 
Prancūzai apgavikai!” Paga
lios susirinkusieji išnešė rezo
liuciją: 1) Sveikinti brolius 
klaipėdiečius pasiryžusius nu-" 
sikratyt engėjų jungą. 2) Kvie
sti visus Lietuvos piliečius vi
somis galimybėmis paremi 
klaipėdiečius jų šventoj kovo
je. 3) Pareikalaut iš valdžios, 
kad jį nedarytų jokių kliūčių 
teikt klaipėdiečiams materiali
nę. ir moralinę pagalbą.

Priėmus rezoliuciją susirin
kusieji nutarė daryli iškilmin
gą demonstraciją Kauno gat
vėmis ir į atatinkamas vald
žios įstaigas. Pasibaigus kal
boms dūdų orkestras griežė 
Lietuvos himną, o paskui, mu
zikai griežiant maršą, kelių 
tūkstančių minia su vėliavo
mis ir plakatais su užrašais 
“Už Klaipėdą ir Vilnių” pasi
leido i miestą. Pradėję savo 
eiseną demonstrantai pirmiau
sia atėjo pas valstybės prezi
dento rūmus, kur padarė pre
zidentui pareiškimą kokiais 
tikslais pas jį atėjo, ir per
skaitę anksčiau minėtą rezo
liuciją demonstrantai pažymė
jo, kad ši demonstracija yra 
tik pradžia — pirmutinė. “Jei 
valdžia neišpildys trečiojo re
zoliucijos punkto, mes pas 
ramstą ateisime kasdieną.” 
tie to buvo išreikšta nepasi
tenkinimas, kad valdžia netik
tai neteikianti sukilusiems 
klaipėdiečiams pagalbos, bet 
dargi draudžia nuo tokių žy
gių ir krašto piliečius. /

Išklausęs minios pareiškimą 
prezidentas Stulginskis atsakė 
pabrieždanias, kad valdžia la
bai atjaučianti ir įvertinanti 
klaipediečių žygį, bet pati bū
dama ypatingoje padėtyje, ne
turinti galimybės jų paremti. 
Valdžios esąs nusistatymas ri
šti visus konfliktus ir atgaut 
kas mums priklauso laikos ke
lių. Girdi, esame giliai įsitiki
nę, kad tuo taikingu keliu vis- 
<*i ar vėliau ar anksčiau mes 
atgausime ne tik Klaipėdą, bet 
ir Vilnių — musų sostinę.

Nuo prezidento demonstra- 
tai atėjo prie niinisterių pir
mininko ir čia padarė tokį 
pat pareiškimą — perskaitę 
rezoliucijos trečiąjį punktą 
graudeno valdžią nepasitikėti, 
kaip lig šiol, Antantės vilinga 
diplomatija bei/ jų notomis, 
bet daugiau pasitikėt tautos 
valia ir jos pasiryžimais. P. 
Galvanauskas savo atsakyme 
tarp kitko pažymėjo, kad Lie
tuvos valdžia buvus nusista
čiusi Lietuvos teises gint kiek 
galint taikiu budu, betgi jei 
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tie musų geri norai nebusiu 
suprastu mes busime priversti 
imtis ir griežtesnių priemo
nių.

Iš niinisterių pirmipinko ma
nifestantai atėjo prie Krašto 
Apsaugos ministerijos rūmų. 
Padarę pareiškimą reikalavo 
tuč tuojau nuimti nuo Klaipė
dos krašto pasienio karinę sar
gybą ir be jokių kliūčių leisti 
l>er sieną ginkluotus burtus 
savanorių beį šaulius, nes, gir
di, jau išmušė dvyliktoji va
landa, laukti toliau nebegali
ma ir t. t. Bet iš Kr. Aps. mi
nisterijos nesulaukta jokio at
sakymo.

Eidami, pakeliui manifes
tantai apsistojinejo ties sveti
mų valstybių atstovybėmis. 
Ties Anglijos Konsulatu susto
ję sugrojo Lietuvos himną. 
Konsulas nepasirodė.

Amerikos konsulas, senelis

' p. Edwards, demonstrantus 
prielankiai pasitiko ir su jais 
kalbėjosi. Į konsulą kalbėjo 
angliškai ir išvertė lietuviškai 
p. bkhvtardso kalbą amerikie
tis Martus. Amerikos konsu
las reikšdamas Lietuvai ge
riausios kloties likti laisva ne
priklausoma valstybe pažymė>- 
jo, kad svarbiausia Jungt. Val
stijų politika esanti įvykinti 
pasaulyje ramybę ir laisvą tau
tų apsisprendimą. Bet dabarti
nių politinių konfliktų sūku
ryje laikantis neitraiiai ir tik 
tada įsikišianti į tuos ginčus, 
jei pamatysiantj, kad aiškiai 
laužoma teisybė. Pabaigus jam 
kalbėti, demonstrantai kelius 
syk pakėlė Amerikos konsulą 
aukštyn. Kilnojamas žilgalvis 
senelis linksmiai juokėsi ir 
mosavo į demonstputus ran
komis, o minia triukšmingai 
šaukė: Valių, Amerika.

i; 1118'1 u iMM'iH'ki I'.j.;,, ........

U lllfft B TAI YRĄ UOLA, ANT ku- 
|f HS vF I ■■ r*°« “AUŠROS” BENDROVE 
I % IH | U ra *tato savo “Bažnyčią” ir “pek

los vartai jos nepergalės” — Su 
KNYGOS pagelba Aušros Bendrovė sukraus sau ir 
visiemslietu viams visus dvasiškus ir svietiškus turtus

Apšvieta—Kultūra—T urtas 
' r

AUŠROS BENDROVĖ yra padarius pienus ir
' pradėjus didelį milžinišką darbą, kuris Bend

rovės nariams ir visiems lietuviams atneš 
didžiausią naudą - kaip jų dvasiai, jų protui, 
taip ir jų turtui. >
Aušros Bendrovės veikimas apims abudu 
kontinentų, Europą ir Ameriką,**visą lietuvišką 
pasaulį.

AMERIKOJE Aušros Bendrovė 
yra savininkė didžiausio knygų, tur
to,, nes turi kaipo savo nuosavybę vi
sas knygas kokios buvo Amerikoje 
išleistos ir turi atpirkus didžiausias 
knygų sankrovas iš A. Olszewskio ir 
iš Naujienų. Šito knygų turto vertė 
siekia $150,000.00.

/

LIETUVOJE Aušros Bendrovė, su
sidėjusi su sau giminingomis Lietu
vos bendrovėmis, ketina leisti daugy
bes naujų knygų, ypatingai-gi užsi
ims leidimu mokykloms vadovėlių,

Kiekvienas tikras Lietuvos sūnūs pri
valo tapti Aušros Bendrovės Nariu.

ATSILIEPK ŠIANDIEN ADRESU

Aušros Spa dos Bendrovė
1614 W. 46th St., Chicago, III.

, . -s. — ■■■■—

Atėję prie Franeuzų konsu
lato — nors konsulo ir nesu
laukė, o laukė apie pusvalan
dį, nes tarnautojų buvo pra
nešta, kad lauktų, ateisiąs iš 
miesto — padarė pareiškimą, 
kuriame pabriežė, kad Fran
euzų okupacinė valdžia pri
valo skaitytis su Klaipėdiečių 
pareikšta j a valia, kaipo to 
krašto pilnateisių šeimininkų, 
o jei jie norės juos ginklu pri
versti nusileist, tai tada ir lie
tuvių tauta sugebės ginklu ap
siginti.

Iš Franeuzų konsulato eida
mi demonstrantai dar buvo 
sustoję ties Šaulių Sąjungos 
bustu ragindami šaulius kiek
vieną minutę būti pasiryžu- 
siams stot į sukilusių Klaipė
diečių eiles. Galop demonstran
tai atėjo Karo Mjužejaus aik
štėn prie ’ Paminklo Žuv-usiems 
už Lietuvos nepriklausomybe

kurių išpardavimas siekia šimtų tūk
stančių egzempliorių, o taipgi užsi
ims leidimu lengvų visiems prieina
mų knygų, kurių prasiplatinimas irgi 
sieks šimtų tūkstančių egzempliorių.

BENDROVĖS NARIAMS TOKIU 
BUDU BUS UŽTIKRINTAS PASTO
VUS IR NUOLATINIS PELNAS, o 
taipgi didelis užsiganėdinimas, kad. 
jų indėtas pinigas atlieka toki milži
nišką svarbų darbą visiems Lietu
viams ir padeda budavoti šviesią Lie
tuvos ateitį.

_______________________ 5

karžygiams atiduot jiems pa
garbą už jų pasiaukojimą tė
vynei. Čia demonstrantai buvo 
sutikti kariško orkestro muzn 
kos ir užbaigiant demonstra
ciją vienas kalbėtojas pasakė 
labai karštą prakalbą, — kad 
mes čia prieš karžygių pamin
klą turime patvirtint savo pa
siryžimą: ar žūt už šventus 
musų siekimus, ar likti lais
vais.

Išmušus 5 valandai ir mu
zikai pagriežus gedulių mar
šą, gaudžiai skambinant Lais
vės Varpui, demonstracija už
sibaigė.

— Petras Klimka.
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CHICAGOS
:: ŽINIOS ::
Paroda Dailės Institute

Pillsbury’o Geriausi Miltai padaro geres
nius maistus, nes jie yra geresni miltai. Jie 
padaryti iš moksliškai parinktų kviečių, su
maltų j geriausią rūšį, kokia yra žinoma. 
Tik pamėginkite jų tortams, kaviniam pyra
gaičiui, pampuškoms, pyragaičiams, duonai 
ir kitiems maistams. Taipgi galima sumai
šyti su ruginiais miltais darant ruginę 
duoną.
Pillsbury’o Geriausieji patiks jums nes jie 
visuomet yra vieni i ’ '«• ištikimi ir iš jų išei
na maistai, kurie gardesnį ir sveikesni. Už
sisakykite Pillsbury’o Geriausių pas savo 
krautuvininką šiandien. t

Vasario 1 dieną Dailės In
stitute atsidarė dailės paroda. 
Parodą sudaro Chicagos ir 
apielinkės artistai. Paveiksite 
sutalpinta virš 300 ir skulp
tūros kurinių apie 50.

Į šią parodą buvo prisiųsta 
daugiausia ultramodernistiniai 
paveikslai, bet maža dalis jų 
buvo priimta, kita dalis pa
likta parodai po šios (kubis- 
tų parodai). Reikia sakyti, kad 
kai kurie ultramodernistų pa
veikslai yra labai reikšmingi. 
Pa v., vienas (paneli) piešia 
žmogaus gyvenimo eigą, nuo 
ryto iki vakaro vaizduoja ain- 
žį. Antras, realistinis; vaizduo
ja karo metų “duonos eilę”. 
Piešėjas, liaus Larvin, begalo 
duoda didelį įspūdį į žiūrė
toją, kai baduoliai sušalę ken
čiu kūno ir dvasios kančias.

— Š.

PASIUNTĖ $250,000 
RUSIJON.

PILLSBURY FLOUR MILLS COMPANY
MINNEAPOLIS, U. S. A.

Pillsbury’o Maistų Šeima

Pillsbury’o Geriausieji Miltai, 
Ruginiai Miltai (devynias rū
šys), Sklindžitfms Miltai, Svei
katai Seienys, Kvietiniai Miltai, 
Farin.-u

Pereitą ketvirtadienį Ghica
gos Amalgamėtų Taupymo 
bankas pasiuntė Maskvon pus
trečio šimto tūkstančių dole
rių. Pinigai skiriami Rusų- 
Amerikos Industrinei korpora
cijai, kurioj norima įvesti 
amerikoniškus rūbų gamina
mo metodus. Sidney Hillman, 
galva Rubsauvių Amalgamėtų 
unijos ir industrinės korpora
cijos, asmeniškai pasiuntė siun
tinį.

HJULMANAS TARSIS SU 
RŪBŲ IŠDIRBĖJAIS.

Nariai nau- 
„ dojas “Order of 

Owto” — Apuokų (Me
nu susiselpimui ir pasise

kimui gyvenime.
Kiekvienas Apuokas turi virš pusės miliono draugų Apuokų visam civi

lizuotam pasauly į kurųios jis gali kreiptis pagalbos prašydama, kada tik jam 
reikalinga. Tarp Apuokų narių nėra taiksyklinių sienų. Turtingi ir betur
čiai, klotys ir nepavykimai Apuokų Ordene stovi ant vienos lygės. Kiekvieno 
apuoko pareiga yra ne slėpti savo reikalų, o eiti pas kitų Apuokų ir prašyt: 
pagalbos.

Apuoką Ordinas nėra sėklinis, ar politinis. Tai yra slapta brolybių Ir 
labdarybe* draugija bes iru pinant i vien baltveidžiais. Ji moka pensijas naš 
lems, suteikia prieglaudą našlaičiams ir yra įsteigusi daug kitų labdarybių 
Apuokams nariams, tarp tų ligoninę, sanatorijų ir Tautini Parkų. “The Orda 
ef Owls” nėra apdraudos organ* žarija. Mokesčio 75c. į mėnesį. Rinkliavų 
nėra. Nėra jokių priedinių mokesčių.

Naujas čnrteris Mtmama

Didėji Pagclhingos Rankos Brolija \ isiems pakviestiems patapti čarteriuotais 
nariais Naujuose Lizduose siūloma specialė įstojamoji mokestis tik $10.9t 
(Nereikia nei gydytojo ištyrimo, nei “ant Ožkos joti”).

Apuokų lakiai vejama visų narių apsaugai ir laimei. Jie teikia ištai 
gingns klubinius kambarius nariams susimkti ir pasigerėti vienas kito drau 
gyjrte. Kiekvienas Uždas teikia socialius dalykus augščiausio budo. Samdymo 
Bitiną, Gydytojų, Chirurgų, Dentistų Tarybos patarnavimą ir tt. Savaitinė pa
šalpa ligoj ir nelaimėj ir mirtinė pašalpa iki $250, apdraudžiant savo narius 
senos rūšies brolinėje apdraudos d nutrijoje be jokio priedinio mokesnio nuo 
Apuokinių narių.

Kad tave pakviestų ^arteriniu nariu įsirašyti pasiųsk šitą kuponą:

Pasiusk šitą Kuponą 
ORDER OF OWLS

Elmer J. Geis, 3221 S. Morgan St., Chieago, III.
Aš norėčiau sužinoti daugiau apie Apuokų Ordeną be jokios prievoles 
man prisirašyti.

Vardas ...........................................................................................................
Adresas .................................................... ...........................................

Geriausias laikas mane matyti yra....... ...............................

NAUJŲ METŲ NUTARIMAS
Pradėk Naujus Metus kaip reikiant, statydamas dabar. Visokia nar
dai# sudMaps. I visus užrisakymus, didelius ar mažus atkreipiame 
kuo didžlausies domės.

Morgan Park Lumber Co.,
Kokybės 5r Patarnavimo Kiemas

Tri. Brverly 0397 ir 1279, 1955 W««t 111 St.
—■ f—‘"ZTZZS ■ ■ i. i • imZStf

Sidney Hillmanas, Rubsiu- 
sių Amalgamėtų Unijos prezi
dentas, randasi Chicagoj. At
einančią savaitę jis turėsiąs 
pasitarimą su rūbų manu fak
torių atstovais kasilink nau
jos algų sutarties.

PAVOGĖ ŠEŠIS AUTO
MOBILIUS.

Užvakar banditai pavogė 
Clūcagoj šešis automobilius. 
Tą pačią dienų policija sura
do du pirmiau pavogtu auto
mobiliu.

SUSIDŪRĖ TRAUKINIAI.

Pereitą trečiadienį susidūrė 
ekspresiniai traukiniai (eleva- 
’oriai) ant 12-tos gatves sto- 
ies. Į šiaurius bėgantis Engle- 

vvoodo ekspresinis traukinys 
smogė į užpakalį Evanstono 
ekspresinį traukinį. Susitren- 
kiinas buvo galima girdėti už 
kelių blokų. Keli pasažieriai 
apo lengvai sužeisti stiklais, 
’raukiniaf negalėjo bėgioti per 
alandą liiko.

NAMŲ STATYTOJŲ STREI
KĄ PERMATO.

Chicagos namų statytojų 
utredkas ir vėl jaučiamas po 

l.o, kai kontraktoriai nešusi
ai^ su unijos atstovais. Uni

jos pareikalavo, kad senoji al
gų skalė — $1.25 valandai — 
butų sugrąžinta. Kontraktorių 
asociacija reikalavimą atmetė. 
Unijų su kontraktoriais sutar
tis baigiasi gegužio 1 dieną 
šių metų.

LAIMĖJO ASTUONIŲ VA
LANDŲ DIENĄ.

Jungtinių Valstijų GeJžkelių 
taryba priėmė tarimą, kurs su
teikia gelžkelių brolijų signa
lų darbininkams astuonių va
landų darbo dieną, bet atme
tė reikalavimą pakelti algas. 
Signalų darbininkai reikalavo 
sugrąžinti karines algas. Nu-

(Seka ant 7-to pusi.)

/ .......

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 ii’ todėl išmin

tinga turėti namuose po ranka

Severos Kosulio Balsamą
Kaina 25 ir 50 centų

Gerklė dažnai suskausta ir paraudonuoja, bet daug pagelbės, kuomet

Severos Antisepsolis

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

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

W. F. Severą Co. Cedar Rapids, Iawa.
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E. L E K T R A
šviesą ir psjiegą suvedame į senu* ir naujus namais, taipg 

Hrbtuves. Cash arba ant išmokėjimo
Pirmutinė Lietuvių EkAtros Korporacija Amerikoje

TH E BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c
A. BARTKUS, l’rea.

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

Ofiso Telefonas T\n tt a DDAAD Busto Telefonas
Central 4104 Ulv. II. /A, OlLvI/A.17 Armitage 3299

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai . tapo 
pjlnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
15106 A. Darbutaite
15111 I. Mišeikienė
15130 M. Dambrauskienė
15133 J. Valasevičius
15166 E. Marcinkevičiūtė
15239 K. Laureckienė
15241 J. Sabaliauskas
15244 M. Jasicnė
15252 A. Butavičius
15255 V. Eidintiene
15263 V. Butavičius
15265 S. Norvilą
15274 A. Vasiliauskaitė
1&383 M. Fabijonavičiene

15284 A. Daugelis
15285 O. BalickienS
15288 E. Jocoitė
15301 K. Liauskas
15312 V. Misikienė
15313 P. Buvidas
15335 V. Kaunietienė
15343 M. Norkevičienė
15374 A. Paulinius
15352 K. Karbauskas
15354 O. Sausanavičius
15356 A. Mileika
15378 D. Kausis
15379 Z. Staševičieiiė
15380 G. Dugnięne
15384 J. BurdulintS
15385 B. Springrienė
15389 A. Matukaitienė
15394 O. Jasinskienė
15401 M. Vainorienė
15402 O. Šimkienė
15407 M. Ruzevičienė
15410 K. Pociuniukė
15411 J. Kaciusis
15414 P. Ziška
15420 J. Urmoniene '
15424 J. Matuliauskas
15428 A. Liepinaitis
15435 P. Stanislovai t is
15437 S. Stankus
15439 B. Matužaitė
15440 J. Malionius
15442 A. Valantienė
15443 J. Stapulionis
15446 A. Gedgaudaitė
15456 J. Pagaviems
15458 J. Žilius
15460 P. Stalgaitis

15462 M. Kragičia
15465 O. Lapavičiene
15466 P. Juška
15467 M. Šimkienė
15468 P. Gedvilienė
15471 A. Račkauskas
15474 V. Arlauskas
15475 V. Šiaurys
15477 J. Kasevskaitė
15489 V. Žukauskienė
15492 V. Imba
15494 O. Tervidaitė
15495 M. Kanclerienė
1541)8 S. Solcevliui

15500 A. Spukieno
15501 M. šliužienč
15502 J. Stonienė
15507 J. Žilionis
15511 V. Bagolienč
15516 K. Pocius
15521 O. Sviderskienė
15526 N. Kasparienė
15527 P. Kasparui
15528 V. Svirskis
15529 J. Vaškevičius
15537 P. Trumpauskui
15538 J. Stanioniui
15542 J. Macaičiui
15544 P. Putnevičius
15545 O. Putnevičienė
155^8 O. Venclauskienė
15549 J. Zakaras
15554 M. Skučienė
15558 B. Barkauskas
15560 J. Bagdonavičius
15561 M. Krupelis
15569 A. Buknienė
15578 D. Urbonienė
15587 M. Gricienė
15592 A. Bagdonas
15613 E. Palinauskis
15615 J. Lešinskis
•15616 M. Janulis
15617 S. Janulis
15618 J. Janulienė
15619 K. Kiršinąs
15622 C. Kinkovičia
15623 E. Gelžinienė
15625 M. Šimkienė
15665 O. Bornotienė
15673 M. Lokošaitis
15687 S. Bagdonas

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

SIRENOS BAISIAI
_ _ _ SKAUDĖJO

Mrs. Robinson papasako
ja, kaip ji atrado pagalbą im
dama Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound.

JUS AKYS
Yra jums brangesnes už viską. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skaihj 
dėjimą, jei turi akių uždegimą, j^ 
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo
met ateikite pas mane pasitarti.

Patarimai suteikiami dovanai. Vie
nintelis lietuvis akių daktaras (Opto- 
metrist) ant Bridgeporto.

DR. SERNĖR, ŠERNAS
3315 So. Halsted St. Chieago, III.

Ofiso valandos: tik vakare nuo 6 iki 
9. Nedėliomis nuo 10 iki 1.

Amarilio, Texas. ♦— “Didžiausią 
man kliūtį darė strėhos. Jos skaudė

davo taip baisiai, 
kad be maž ko ne
nugalavo manęs ir 
aš turėjau mėšlun
gį . Taip aš sirgau 
apie trejus metus; 
ant galo draugė 
patarė man pamė
ginti J#dia E. Į 
Pinkhany’s Vege
table Compound. 
Nuo to laiko mano 

’ sveikata pagerėjo,
aš užlaikau namus ir galiu savo dar
bą dirbti. Aš patariu savo drau
gėms imti Vegetable Compoundą, ka
dangi jis man tikrai pagelbėjo.” — 
Mrs. C.' B. Robinson, G08 N. Lincoln 
St., Amarilio, Tex.

Vegetable Com-pound yra puikus 
vaistas moterims. Jis pašalina kliū
tis, kurios padaro, tokius simptomus 
kaip strėnų skaudėjimas, skausmingos 
antdrapanės, nereguliarumus, pailsi
mas, pavargimas, nervuotumas. Tą 
tolydžio parodo tokie laiškai kaip po
nios Robinson ir kaip viena moteris 
nupasakoja kitai, šitos moters žino, 
ką jis joms gero padarė. Jis tikrai 
vertas yra pamėginti.

Šeimininkės padaro didelę klaidą 
leisdamos sau taip susirgti, kad pas 
ias beveik nėra pajiegų naminėms 
priedermėms eiti.

n A VII) RITTER * CO '
Anglis? ir Koksai

Pirkite anglie tiesiai h retail
komu Visu pristatėm

ofisąs 3301 Norma* A»
Tel Vards 2296

■ Reumatizmas Sausge’e;
■ — —...........    M

M Nesikankykite savęs skaus E 
B mals, Reumatizmu, Sausgėle 
SI Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu E 
H — raumenų sukimu; nes skau- E 
Įdėjimai naikina kūno gyvybę 

Ir dažnai ant patalo paguldo.
CAP8ICO COMPOUND ma Į 

Rtis lengvai prašalina virfaaJ- K 
natai ligas; mum» šiandie iau I 
gybė žmonių aiunčia paMka- ■ 
vonėi pasveikę. Preki SOc per t 

Spačtą 55c arba dvi už $1.08. I 
Knyga: “ŠALTINIS SVEL • 

K A TO S”, augalais gydytiem ■ 
H kaina/50 centų.■ Justi n Kulis ! 
S 3269 $o. Hilittd SI. Cbiup. III. J 
■■■■■■■■■■■■■■■■■MM1

Akiu, Ausu, Nosies Gerkles
KLIŪTIS

visokios rųžies srydžiau 
per 25 metus prie Sta
te gatvės.

Žvairas akis atitai
sau saugiai, tikrai, ir 
greitai savo specialiu 
budu; toasilus išimu 
prieblandos miego pa
galba ; akinius pritai
sau už $5 ir daugiau.

Parašyk dykos kny-

O. CARTER
120 So. State St.

Valandos: 9 iki 5 Septintad. 10 iki 12

-------------------------

Katurs Gare Instituto
DU. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Cbiroprata*, 
Naturopathas

■ lydau įvairias ligas, o ypatingai 
ižsisenėjusias, be vaistu ir opera

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

i Tel. Armitage 4331
I)r. C. A. KIRKWOOD

Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas specialumas 

1562 Milwaukc<* Avė.
Arti Robey gatvės 

Chieago, 111.

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. į
2159 VV. 21 St., kampas Leavitt St.

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

9 iki 12 a. m.

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

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 0313

Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 

k .....................   >

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

Ketvirtad. ir septintad. 9 iki 1
Dr. Felix A. Manelis

NAPRAPATHAS’
Diagnoza pagal sutarimą.

3247 Emerald Avė., Chieago, UI.
V
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20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymo mene

iniptomai pareiškiu 
akių ligas 

Ar jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos ? 
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta? 
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius taš

kus ?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit katarakta?
Ar turit žvairas akis?
JOHN J. SMETANA

AKINIŲ SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Avė. 

kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platto ap
linkos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius, visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiamą 
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 ploi- 
tom galima valgyti kiečiausią maistą. 
Garantuojame visą savo darbą, ir že
mas musų kainas. Sergėkite savo dan
tis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

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

St. Paul’s Į
H os nitai

828 West 35th PL
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65.00.

<r ■ — ’
^rganti žmonėt* yra užprateail 

pasitarti nu Dr Roaa
DYKAI PATARIMAI

'teriaart AMERIKOS IR EUItO 
“09 cydymo hi
(’hroniŠk.
^ervingun)<
Krauu
šlapumo

ir
Privatinių
Ligi
Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli sutriki 
lymą .

DR, B. M. flOSS
35 South Dearborn St 

(Kampas Monroe Ir Dearborn St.) 
Imkite elevaltorių iki 6-to augito 

Priėmimo kambarys 506, 
Chieago, IU.

Ofiso valandos 10-5 po piet. NedJH 
dieniais 10-1 po piet. PaaeM^j, 
Seredoj ir Subatoj valMMMto 6-8 v.

TOI8DMUMTS MBTŲ TOJB 
pačiojk vncrojv.

C n < i i:i' .......... . Į

liko išgydyti, tai gerinusia vlefik 
ligonių atsilankymui. i
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

Paroda Dailės Institute

Pillsburys
Best Flour

Pillsbury’o Geriausi Miltai padaro geres
nius maistus, nes jie yra geresni miltai. Jie 
padaryti iš moksliškai parinktų kviečių, su
maltų į geriausią rūšį, kokia yra žinoma. 
Tik pamėginkite jų tortams, kaviniam pyra
gaičiui, pampuškoms, pyragaičiams, duonai 
ir kitiems maistams. Taipgi galima sumai
šyti su ruginiais miltais darant ruginę 
duoną.
Pillsbury’o Geriausieji patiks jums nes jie 
visuomet yra vien* <• ištikimi ir iš jų išei
na maistai, kurie gardesnį ir sveikesni. Už
sisakykite Pillsbury’o Geriausių pas savo 
krautuvininką šiandien. ,

Vasario 1 dieną Dailės In
stitute atsidarė dailės paroda. 
Parodą sudaro Ghicagos ir 
apielinkes artistai. Paveikslų 
sutalpinta virš 300 ir skulp
tūros kurinių apie 50.

Į šią parodų buvo prisiųsta 
daugiausia ultramodernistiniai 
paveikslai, bet maža dalis jų 
buvo priimta, kita dalis pa
likta parodai po šios (kubis- 
tų parodai). Reikia sakyti, kad 
kai kurie ultramodemistų pa
veikslai yra labai reikšmingi. 
Pa v., vienas (paneli) piešia 
žmogaus gyvenimo eigą, nuo 
ryto iki vakaro vaizduoja ain- 
žį. Antras, realistinis; vaizduo
ja karo metų “duonos eilę”. 
Piešėjas, Hans Larvin, begalo 
duoda didelį įspūdį į žiūrė
toją, kai baduoliai sušalę ken
čiu kūno ir dvasios kančias.

— š.

PASIUNTĖ $250,000
RUSIJON.

PILLSBURY FLOUR MILLS COMPANY
M1NNEAPOLIS, U. S. A.

Pillsbury’o Maistų šeima

Pillsbury’o Geriausieji Miltai, 
Ruginiai Miltai (devynios rū
šys), Sklindžidms Miltai, Svei
katai Sė'lenys, Kvietiniai Miltai, 
Farina.

Pereitą ketvirtadienį Chica- 
gos Amalgametų Taupymo 
bankas pasiuntė Maskvon pus
trečio šimto tūkstančių dole
rių. Pinigai skiriami Rusų- 
Amerikos Industrinei korpora
cijai, kurioj norima įvesti 
amerikoniškus rūbų gamina
mo metodus. Sidney Hillman, 
galva Rubsiuvių Amalgametų 
unijos ir industrinės korpora
cijos, asmeniškai pasiuntė siun 
tinj-

HJUULMANAS TARSIS SU
RŪBŲ IŠDIRBĖJAIS.

* Nariai nau
dojas “Order of
— Apuokų Orde-

nu susišelpimui ir pasise- 
kimui gyvenime.

Kiekvienas Apuokas turi virš pusės miliono draugų Apuokų visam civi
lizuotam pasauly į kuriuos jis gali kreiptis pagalbos prašydama, kada tik jam 
reikalinga. Tarp Apuokų narių nėra taiksyklinių sienų. Turtingi ir betur
čiai, klotys ir nepavykimai Apuokų Ordene stovi ant vienos lygės. Kiekvieno 
apuoko pareiga yra ne slėpti savo reikalą, o eiti pas kitą Apuoką ir prašyt

Sidney Hillmanas, Rubsiu- 
sių Amalgametų Unijos prezi
dentas, randasi Chicagoj. At
einančią savaitę jis turėsiąs 
pasitarimą su rūbų manu fak
torių atstovais kaslink nau
jos algų sutarties.

PAVOGĖ ŠEŠIS AUTO
MOBILIUS.

Užvakar banditai pavogė 
Clūcagoj šešis automobilius. 
Tą pačią dieną policija sura
do du pirmiau pavogtu auto
mobiliu.

SUSIDŪRĖ TRAUKINIAI.

pagalbos.
Apuokų Ordena* nėra sektini*, ar politini*. Tai yra slapta brolybės Ir 

labdarybe* draugija besirūpinanti vien baltveidžiais. Ji moka pensija* na* 
lėnu*, suteikia prieglaudą našlaičiam* ir yra įsteigusi daug kitų labdarybių 
Apuokam* nariam*, tarp tų ligoninę, sanatoriją ir Tautini Parką. “The Orda 
•f 0wls” nėra apdraudo* organizacija. Mokesčio 75c. j mėneej. Rinkliavų 
nėra. Nėra jokių priedinių mokesčių.

Pereitą trečiadienį susidūrė 
ekspresiniai traukiniai (eleva- 
’oriai) ant 12-tos gatves sto- 
ies. Į šiaurius bėgantis Engle- 

woodo ekspresinis traukinys 
smogė į užpakalį Evanstono 
ekspresinį traukinį. Susitren- 
timas buvo galima girdėti už 
kelių blokų. Keli pasažieriai 
apo lengvai sužeisti stiklais, 
'raukiniai negalėjo bėgioti per 
alandą lįiko.

Naujas karteris mimama
namų Statytojų strei

ką PERMATO. \
DidSji Pagelbingos Rankos Brolija visiems pakviestiems patapti čarteri uotais 
nariai* Nanjuose Lizduose siūloma specialė įstojamoji mokestis tik $10.91 
(Nereikia nei gydytojo ištyrimo, nei “ant Ožkos joti”).

Apuokų lindai vejama visų narių apsaugai ir laimei. Jie teikia ištai 
gingu* kliuvinius kambarius nariams susimkti ir paaigerfti vienas kito drau
gyste. Kiekvienas Lizdas teikia socialius dalyku* augščiausio budo. Samdymo 
Blusą, Gydytojų, Chirurgų, Dentistų Tarybos patarnavimą ir tt. Savaitine pa
šalpa ligoj ir nelaimėj ir mirtino pašalpa iki $250, apdraudžiant savo narius 
senos rūšies brolinėje apdraudos di .-n ijoje be jokio priedinio mokesnio nuo 
Apuokinių narių.

Kad tave pakviestų čarteriniu nariu įsirašyti pasiųsk šitą kuponą:

Pasiusk šitą Kuponą 
ORDER OF OWLS 

Elmer J. Geis, 8221 S. Morgan St., Chieago, III.
Aš norėčiau sužinoti daugiau apie Apuokų Ordeną be jokios prievoles 
man prisirašyti.

Vardas ...........................................................................................................

Chicagos namų statytojų 
streikas ir vėl jaučiamas po 
‘o, kai kontraktoriai nesusi- 
arę su unijos atstovais. Uni

jos pareikalavo, *kad senoji al
gų skalė — $1.25 valandai — 
butų sugrąžinta. Kontraktorių 
asociacija reikalavimą atmetė. 
Unijų su kon trak toriais sutar
tis baigiasi gegužio 1 dieną 
šių metų. 

>

LAIMĖJO ASTUONIŲ VA
LANDŲ DIENĄ.Adresas ................................. .................. ...........................................

Geriausias laikas mane matyti yra....... ...............................

Jungtinių Valstijų Gelžkelių 
taryba priėmė tarimą, kurs su
teikia gelžkelių brolijų signa
lų darbininkams aštuonių va
landų darbo dieną, bet atme
tė reikalavimą pakelti algas. 
Signalų darbininkai reikalavo 
sugrąžinti karines algas. Nu-

(Seka ant 7-to pusi.)

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

Beverps Kosulio Balsamą
Kaina 25 ir 50 centų

Gerkle dažnai suskausta ir paraudonuoja, bet daug pagelbės, kuomet

Severos Antisepsolis
\

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

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

W. F. Severą Co. Cedar Rapids, Iawa.
■ ............ ■■■ ....... ................................ ....... ................... ... ........... ............... ........... . , /

STRĖNOS BAISIAI
SKAUDĖJO

Mrs. Robinson papasako
ja, kaip ji atrado pagalbą im
dama Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound.

uof dr. h. a. broad Busto Telefonas 
Armitage 3269

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Piniįry Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir PramonSs 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai _ tapo 
pjlnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo:
15106 A. Darbutaite
15111 I. Mišeikienė
15130 M. Dambrauskienė
15133 J. Valasevičius
15166 E. Marcinkevičiūtė
15239 K. Laureckienė
15241 J. Sabaliauskas
15244 M. Jasienė
15252 A. Butavičius
15255 V. Eidintienė
15263 V. Butavičius
15265 S. Norvilą
15274 A. Vasiliauskaitė
15383 M. Fabijonavičienė
15284 A. Daugelis
15285 O. Baltokienė
15288 E. Jocoitė
15301 K. Liauskas
15312 V. Misikienė
15313 P. Buvidas
15335 V. Kaunietiene
15343 M. Norkevičienė
15374 A. Paulionis
15352 K. Karbauskas
15354 O. Sausanavičius
15356 A. Mileika
15378 D. Kausis
15379 Z. Staševičienė
15380 G. Dugnięne
15384 J. Burdulį utė
15385 B. Springrienė
15389 A. Matukaitienė
15394 O. Jasinskienė
15401 M. Vainorienė
15402 O. Šimkienė
15407 M. Ruzevičienė
15410 K. Pociuniuke
15411 J. Kaciusis
15414 P. Ziška
15420 J. Urmonienė
15424 J. Matuliauskas
15428 A. Liepinaitis
15435 P. Stanislovai lis
15437 S. Stankus
15439 B. Matužaitė
15440 J. Malionius
15442 A. Valantiene
15443 J. Stapulionis
15446 A. Gedgaudaitė
15456 J. Pagavičius
15458 J. Žilius
15460 P. Stanaitis

15462 M. Kragičia
15465 O. Lapavičienė
15466 P. Juška
15467 M. Šimkienė
15468 P. Gedvilienė
15471 A. Račkauskas
15474 V. Arlauskas
15475 V. Šiaurys
15477 J. Kasevskaitė
15489 V. žukauskiąnė
15492 V. Imba
15494 O. Tervidaitė
15495 M. Kanclerienė
15498 S. Šekeliui
15500 A. Spukienė
15501 M. šliužienė
15502 J. Stonienė
15507 J. Žilionis
15511 V. Babelienė
15516 K. Pocius
15521 O. Sviderskienė
15526 N. Kasparienė
15527 P. Kasparui
15528 V. Svirskis
15529 J. Vaškevičius
15537 P. Trumpauskui
15538 J. Stanioniui
15542 J. Macaičiui
15544 P. Putnevičius
15545 O. Putnevičienė
15548 O. Venclauskienė
15549 J. Zakaras
15554 M. Skučienė
15558 B. Barkauskas
15560 J. Bagdonavičius
15561 M. Krupelis
15569 A. Buknienė
15578 D. Urbonienė
15587 M. Griciene
15592 A. Bagdonas
15613 E. Palinauskis
15615 J. Lešinskis
15616 M. Janulis
15617 S. Janulis
15618 J. Janulienė
15619 K. Kiršinąs
15622 C. Kinkovičia
15623 E. Gelžinienė
15625 M. Šimkienė
15665 O. Bomotienė
15673 M. Lokošaitis
15687 S. Bagdonas

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Amarilio, Texas. »— “Didžiausią 
man kliūti darė strėnos. Jos skaudė

davo taip baisiai, 
kad be maž ko ne
nugalavo manęs ir 
aš turėjau mėšlun
gį . Taip aš sirgau 
apie trejus metus; 
ant galo draugė 
patarė man pamė
ginti I^ydia E. 
Pinkhanr’s Vege- 
table Compound. 
Nuo to laiko mano 
sveikata pagerėjo, 

aš užlaikau namus ir galiu savo dar
bą dirbti. Aš patariu savo drau
gėms imti Vegetable Compoundą, ka
dangi jis man tikrai pagelbėjo.” — 
Mrs. C." B. Robinson, G08 N. Lincoln 
St., Amarilio, Tex.

Vegetable Com-pound yra puikus 
vaistas moterims. Jis pašalina kliū
tis, kurios padaro, tokius simptomus 
kaip strėnų skaudėjimas, skausmingos 
antdrapanės, nereguliarumas, pailsi
mas, pavargimas, nervuotumas. Tą 
tolydžio parodo tokie laiškai kaip po
nios Robinson ir kaip viena moteris 
napasakoja kitai, šitos moters žino, 
ką jis joms gero padarė. Jis tikrai 
vertas yra pamėginti.

Šeimininkės padaro didelę klaidą 
leisdamos sau taip susirgti, kad pas 
jas beveik nėra pajiegų naminėms 
priedermėms eiti.

DAVTD RUTTF/R & CO
Anglis? ir Koksai

‘‘irkite anglis tiesiai ta .'•tail
kj“vnų Visu pristatėm

^jrle ofisą? 3301 Norma* M
\Tftl Yards 2296

JUS AKYS
Yra jums brangesnes už viską. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skavn 
dėjimą, jei turi akių uždegimą, ja* 
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo
met ateikite pas mane pasitarti.

Patarimai suteikiami dovanai. Vie
nintelis lietuvis akių daktaras (Opto- 
metrist) ant Bridgeporto.

DR. SERNĖR, ŠERNAS
3315 So. Halsted St. Chieago, III.

Ofiso valandos: tik vakare nuo 6 iki 
9. Nedėliomis nuo 10 iki 1.

KIMBHIIIIlIaaBIIP**
■ eumatizm9s SausgM g

------------------------------- i
M Nesikankykite savęs skaus E
■ mais, Reumatiąmu, SausgSle
SS Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu E
■ -- raumenų sukimu; nes skau- Z

Į
dėjimai naikina kūno gyvyb* K 
Ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND ma | 
sti* lengvai praįaiina viri**!- E 
natas ligas; mum* šiandie 4au Į 
gybė žmonių siunčia padMks- ■ 
vonėa pasveikę. Prok* 50c per ■ 

— pačtą 55c arba dvi už $1.05. •
Knyga: “ŠALTINIS SVKI- • 

E K A TO S”, augalai* gydytie*. ■ 
kaina /50 centą.

■ Justin Kulis r !
» 3259 So. Ualiltd SI. Cblup, III. J■ ■■R ■■■■■■■■■■■■■»’____
/'" .....———

Akiu, Ausų, Nosies Gerkles
KLIŪTIS

visokios rųšie« gydžiau 
per 25 metus prie Sta
te gatvės.

Žvairas akis atitai
sau saugiai, tikrai, ir 
greitai «avo specialiu 
budu; toaailus Uimu 
prieblandos miego pa
galba ; akinius pritai
sau už ir daugiau.

Paraįyk dykos kny
gelės.

FRANKLIN O. CARTER 
120 So. State St.

Valandos: 9 iki 5 Septintad. 10 iki 12

-..... —......................... 1 1

Hsture Bure Instituto
DR. J. A. VELONIS 

O* t eopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

■ lydau įvairias ligas, o ypatingai 
/aisenėjusias, be vaistu ir opera

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

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

Nuo G iki 8 vakarais.
Ncdčldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5G98.

r 1 ' ~ ........
l’el. Annitage 4331

Dr. C. A. KIRKWOOD
Ištikima Dentisterija

Piorijos gydymas specialumas 
1562 Miiwaukee Avė.

Arti Robey gatvės 
Chieago, 111.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
/ CHIROPRACTOR

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

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

9 iki 12 a. m.

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

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 0313

Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

V J

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

Ketvirtad. ir septintad. 9 iki 1
Dr. Felix A. Manelis

NAPRAPATHAS' 
Diagnoza pagal sutarimą.

3247 Emerald Avė., Chieago, III.
V- ------‘

20 metą prityrimo
Akinių pritaisymo

akių Ilgias
Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ?
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius taš

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

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

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjime,, 
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 egzaminayimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiM 
klaidas. Specialė atyda atkreipiamą 
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 skausmą. 
Bridge geriausio aukso. Su musų plei- 
tom galima valgyti kiečiausią maistą. 
Garantuojame visą savo darbą, ir že
mas musų kainas. Sergėkite savo dan
tis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

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

Paul’s
H ospital

828 West 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65.00.

"♦‘riranti žmonėm yra užprašomi 
juusitarti «<u Dr Ros*

DYKAI PATARIMAI 
'Priamu AMERIKOS (R Kimo 
“OS gydymo hndal nuo

ChrnniŠkt
Nervingum- 
Krunp 
šlapumo 

ir
Privatinių 
Li«
Jeigu jus turite
nenusiminkite. Atvažiuokite bs4 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy- 
lymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St 

(Kampas Monroe ir Dearborn Bt.) 
Imkite elevaltorių iki 5-to augšto

Priėmimo kambarys 606, 
Chieago, III.

Ofiso valandos 10-6 po piet. NedA 
dieniais 10-1 po piet. PaneMyj, 
Seredoj ir Subatoj vnkeeešs 6-8 v.

TRISD75Š1MT8 MMTU TOJU 
PAČIOJE VIETOJI.

Vieta kartoj tufceta»M*d tanevlą 
liko išgydyti, tai gąrtanfti VMC 
ligonių atsilankymui.
--------------------------------J
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NIEKADĖJAS BELDŽIA I 
DURIS.

Chicagos Žinios
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

Chicagoj. Ligos forma, sa
koma, lengva, tečiaus svei
katos komisininkas tuojaus 
davė prasergėjimą. Tarp jo 
nurodymų, kaip reikia apsi
saugoti nuo posargų, yra ši
tie patarimai: “Laikyk ko
jas sausai! Jei turi slogas, 
buk namie ir pasilsėk 24 va
landas! Žiūrėk, kad orga
nizmas veiktų kaip reikiant 
ir imk liuosylų, jei reikia!” 
Trinerio Kartusis Vynas yra 
vaistas, kurį visi ėmėjai gi
ria kaipo ištikimiausią liuo- 
sylą ir toniką skilviui. Jis 
išvalo žarnas, palaiko ata
tinkamą vidurių veikimą ir 
sustiprina visą sistemą. Pa
siskaityk šito nesenai gauto 
laiško: “Old Forge, Pa., 
gruod. 9d., 1922 m. — Per 
ketverius pastaruosius me
tus aš visuomet laikiau Tri
nerio Kartųjį Vyną namuo
se ir posargų metų buvau 
jau pas mirties duris, bet 
Trinerio kartusis Vynas iš
gelbėjo mane ir todėl aš nie
kuomet nebusiu be jo. Mi- 
chael Guli, 218 Sussex St.” 
Nuo šalčio imk Trinerio Se- 
datyvą Kosuliui. Visose ap- 
tiekose ir pas vaistų parda
vinėtojus. — Joseph Triner 
Company, Chicago, III.

tarimas paliečia 15,000 darbi
ninkų.. Ant kai kurių gclžke- 
lių darbininkai, kurie, gauda
vo 68 centus valandai, nuo da
bar gaus 72 centu. ‘Tarimas 
nubalsuotas penkiais balsais: 
trimis publiikos atstovais, ir 
dviem darbininkų atstovais ta
ryboje. Gelžkelių atstovai bal
savo prieš ir vienas darbinin
kų atstovas, A. P. Wharton, 
taipgi balsavo prieš.

teronai šiandie rengia didelį 
vakarą su įvairiu programų, 
Mildos svetainėj, 3142 S. Hal
sted gat. Pageidaujama, kad 
lietuviai atsilankytų vakaran 

kuoskaitlingiausiai ir arčiau 
susipažintų su lietuviais liute
ronais. — Kas.

Cicero.

“ADOMAS IR JIEVA 
SCENOJE.

Sausio 28 d., Lietuvių Liuo
sybės svetainėj, L. M. P. S.

UŽDARĖ DEVYNIS 
SALIUNUS.

Federalinis teisėjas Ciiffe, 
prašant specialių valstijos ad
vokatų padėjėjų, įsakė užda
ryti devynis Chicagos saliunusi 
Arthur Franza, 729 W. North 
Avė.; Mike Bolda, 2425 N. 
Ashland Avė.; Edvvard Ryan, 
417 N. Halsted gat.; Joseph 
Brinninger, 3458 Southport 
Avė.; Peter Fisher, 3500 Lin
coln Avė.; Samuel Harris, Og
den ir Westcrn Avės.; W. Pau- 
Hnsky, Madison ir Desplaines 
gat.; Otto Kleck, 6242 Cottage 
Grove Avė.; ir Edward darko 
4964 Milvvaukee Avė. Jie vi-

Sulošta

buvo: A. 
rolėj, p-

nėjime.

PAČIOS MUŠIMAS 
.KAINAVO $100.

JUOZAS BERNOTAS

persiskyrė su šiuo pasauliu sau
sio 31 d., 1923 met., miesto li
goninėje — plaučių uždegimu. 
Velionis turėjo amžiaus 48 me
tus, Amerikoje išgyveno 21 me
tus, Lietuvoje paliko moterį ir 2 
dukterį.

Laidotuvės bus vasario 5 d., 
1923 met. 8 vai. ryto 
4538 So. Rockvvell St. 
jimas,bų^j l^įnyčių 
Paneles Švenčiausios,

John Ainir norėjo tinkamai 
nubausti savo pačiutę. Jis su
sigavęs ją apmušė. Pačiute iš
trukusi iš jo rankų raportavo 
policijai, kuri atvykusi arešta
vo p. Aminj. Dalykas atsidū
rė pas teisėją Schulman, So. 
Clark gatvės policijos nuova
doj. Teisėjas nusprendė, kad 
p. Amir turi užsimokėti šim
tą* dolerių baudos. Nežila 

Įmušti pačiutės. i

kp. statė scenoje M. Petraus
ko dvejų aktų operėtą “Ado
mas ir Jieva.” Publikos prisi
rinko pilna svetainė, 
gerai.

Svarbiausi Vaidylos 
Kvedaras — Adomo
lė Z. Vaicikauskaitė — Jievos 
rolėj ir K. Luobikis — grafo 
rolėj.

A. Kvedarui nieko negalima 
primesti; jis lošė gerai. P-lė 
Z. Vaicikauskaitė, kuri man 
teko pirmu kartu- patėmyti 
scenoje, irgi lošė gerai; jos 
balsas skambus, dailus ir ma
lonus. Sužinojau, kad jinai ne
senai atvyko iš Lietuvos. Rei
kia tikėtis, kad- p-lė Vaicikau
skaitė lavinsis ir toliau;, tuo
met mes ebieagiečiai turėsime 
naują žvaigždę scenoje. Paste
bėsiu, kad Jievai kostiumas 
nebuvo geriausiai pritaikintas. 
Luobikis neatsakė grafo ro
lei; nebuvo tinkamai išmokęs 
rolės.

Dar reikia pastebėti, kac 
grafo kambary nesimatė tar
nų, kurių būtinai reikėjo. Gra
fas be tarnų ne kaip atrodo. 
Publika buvo labai patenjein- 
la. • — Reporteris.

Tolinus sekė koniisijų rapor
tai. J. Antanaitis ir kiti išda
vė raportą, kad ateinančiam 
teatrui, kuris įvyks kovos me
nesį, komisija dirba sutarti
nai ir tikisi gerų pasekmių. 
Komisija rinkimo pro gramo 
išdavė raportą, kad darbas ei
na sėkmingai ir jau turi su
rinkę virš 400.00 dolerių ir ti
kisi surinkti daugiau. Audito
rium korporaęijos direktorius 
pranešė, 1 kad jau planai yra 
paduoti dirbti ir svetaine šį 
pavasarį bus pradėta statyti. 
Komisija dėl pasitarimo su 
kitomis Organizacijomis dėl 
surengimo apvaikščiojimą 16 
vasario, paminėjimo 5 metų 
sukaktuvių Lietuvos Neprigul- 
mybės, pranešė, kad susitarta 
su didžiulėmis organizacijomis 
Obicagoje ir yra išrinktas ben
dras Komitetas iŠ visų kolo
nijų. Ap vaikščiojimas įvyks 
Vasario 18 d., Ashland Boule
vard Auditorium. Taipgi ko
misija vardan bendro komite
to kvietė visas draugijas ir pa
vienius skaitlingai dalyvauti 
dpvaikščiojime.
\ Ant galo buvo renkama val

dyba 1923 metams. Likosi iš
rinkti: pirm. B. Butkus, pag. 
J. RaceviČius, Nut. rašt. A. J. 
Lazauskas, Kasierius Ant. Za
latorius, Maršelka Ant. Vilkas, 
Direktorius į Auditorium kor
poraciją užtvirtintas Ant. Bu- 
gailiškis.

Ant

PRANEŠIMAI. APSTOJIMAI

Lazauskas.

AUKOS SOCIALDEMO
KRATAMS.

TĖVŲ IR MOTINŲ ATIDAI.

Sausio 31 d., Bielinio pra
kalbose, F. Gedmino Salėj, 
South Chicagoj, buvo renka
mos aukos Lietuvos Socialde
mokratams. Viso aukų surink
ta $4.30. Aukavusiems taria
me širdingą ačiū.

— Komitetas.

LiatHYlii Rateliuose

,North Sidės Draugijų Sąryšis reA- 
gaa draugišką vakarėlį septintadienj 
vasario 4 d., 1923 m. Liuosybės sve
tainėj, 1822 Wabansia Avė. Kalbės 
'‘Naujienų” redaktorius P. Grigaitis; 
be to bus ir daugiau pamarginimų. 
Prasidės 7 v. v.

Draugijų žiniaiJ — D. L. K. Keistu
čio Pašelp. Kliubas rengia vakarą 
verbų nedėlioj, kovo 25 d., Meldažio 
salėje . Stato scenoje trijų aktų dra
mą ‘‘Trokštu Mirties’*. Draugijy/pra- 
fiome nieko nerengti ta dieną, kad ne- 
pakenfetumet musų vakarui.

Rengimo Komisija.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirinki
mą vasario 4 d., 1 vai. po pietų, Mil
dos svet., 3142 S. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku susirinkti, nes 
randas daug svarbių dalykų aptarti. 
Norintys kliuban įstoti kviečiame^ atsi
lankyti, nes dabar yra numažintas 
įstojimas.

Nut. rašt. S. Kunevičia.

Lietuvių Ląisvės Kliubas laikys mė
nesinį susirinkimą vasario 3 d., 7:30 
vakare, Jono "Mazelausko svet. 3255 
So. Union Avė. Gerbianti kliubiečiai 
meldžiami visi laiku pribūti, nes turi
me daugybę reikalų aptarti.

Nut. rašt. J. Demereękis.

North Sidos. — Jaunuolių Bijūnė
lio draugijėlės dainų repet., po vado
vyste p. P. Sarpaliaus, įvyks sekma
dienį, vasario 4 d., 10 vai. ryto ir or- 
kestros rep. nuo 12 dieną, Liuosybės 
svet., 1822 Wabansia Avė.

— Komitetas.

iš namų, 
Išlydi 

Nekali,os 
Brighton 

Parke iš ten į šv. Kazimiero ka
pines;

Gihtinės bei pažįstami malonė
kite dalyvauti laidotuvėse.

Kviečia
Jonai Aglininai

4538 So. Rockwell St.

Iš lietuvio liuterony 
pastogės

CUNARD
Lietuvos V aidžios Privilegija.

2,310 LIETUVIŲ 
gali atvažiuoti j Ameriką prade
dant ateinantį Liepos mėnesį. Cu- 
nard patarnavimas yra greičiau
sias tavo gintinoms atvažiuoti į 
Ameriką, žmonės turėdami Cunard 
bilietus gali ant syk išvažiuoti, nes 
( unard 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 agento 
savo mieste, arba 
prie arčiausio.

Kiek man teko patirti, lie
tuviai liuteronai mažai žinomi 
musų visuomenei. Kai 
visai netiki, kad esama 
vių liuteronų^ lietuviai 
likai mano, kad lietuvis 
nai turi būti katalikas, 
kurie liuteronus vadina 
sais. Toks pavadinimai 
dingas: juk ir katalikų 
prūsų.

kurie 
lietu- 
kata- 
buti-

Kai
pru- 
klai-

yra

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

GRABORIUS IR
Balsamuotojas
Turiu automo

bilius visokiems 
eikalams. Kaina

prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago,

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

verčiami' lietuviai liuteronai, 
veik išimtinai, susimetė į Pru
sus — Klaipėdos kraštą. Gal 
dėlto, kad buvo persekiojami 
lietuvių katalikų ir vokiečiai 
su prūsais buvo liuteronais.

Vokietijos pasieny lietuviai 
liuteronai buvo vadinami lie
tuvninkais, o lietuviai katali
kai — žemaičiais. Tuomet ne
būta supratimo, kad visi lie
tuviai, nežiūrint tikybinių skir
tumą, buvo lietuviais. Gal tai 
buvo dėlto, kad kiekvienas 
veikimas grupavosi bažnyčio
se, o bažnyčios buvo priešin
gos viena kitai. Bet tas įpro
tis skirstyti lietuvius užsiliko 
iki šiai dienai.

Kad toks įprotis
— tai faktas. Lietuvių liute
ronų parengimuose lietuvių 
katalikų veik nesimato. Gal čia 
kaltas lietuvių liuteronu nevei
kimas, nesistengi mas susiar
tinti su plačiąja lietuvių vi
suomene. Jau 26 metai kaip 
Chicagoj gyvuoja Lietuvių Liu
teronų Draugija, kuri mažai 
kam žinoma. Juk Chicagoj 
randasi daugybė lietuvių, kaip 
katalikų, taip laisvų ir liute
ronų. Čia gyvuoja ir parapi
ja, kurion susispietę dievotie
ji liuteronai. Bet minėta 
gija yra laisva ir nieko 
ri bendro su tikėjimu, 
jos gali priklausyti visi.

Kad geriau pasirodžius lie
tuvių visuomenei, lietuviai liu-

gyvuoja

Pranešimas
Plačiai pagarsė

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

drau- 
netu- 
Prie

MILŽINIŠKA DEMONSTRACIJA 
JUB1LĖJUS

Penkių metų sukaktuvių Lietuvos 
Nepriklausomybės

Rengia visos Chicagos Progresyvių 
Draugijų Bendras Komitetas.

Nedėlioj, Vasario-Feb. 18, 1923, 
Ashland Boulevard Auditorium 

Van Buren St. ir Ashland Boulevard
Pradžia 2 vai. po pietų.

šiame jubilėjiniame apvaikščiojime 
maloniai apsiėmė dalyvauti: Birutės 
Choras, Pirmyn Mišrus Choras ir Jau
nuolių Orkestras. Kalbėtojai: K. Bie
linis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas, Dr. A. L. Graičunas, P. 
Grigaitis, Naujienų Redaktorius ir Dr. 
C. Kasputis. »

Chicagos ir apielinkės Lietuviai
Prašome visų iš anksto pradėti 

rengtis j šj milžinišką apvaikščiojimą. 
Mes norėtumėm, kad nei vienas lietu
vis ir lietuvaitė nepraleistų šio svar
baus apvaikščiojimo.

Bendras Komitetas.

Rockford, III. — S. L. A. 77 kp. su
sirinkimas įvyks vasario 4 d. 2 vai. p. 
p., naujoj svetainėj, tautiškoj bažny
čioj, ant Island Avė. Visi nariai jsi- 
temykit nes kitokių pranešimų nebus. 
Visi ateikit ant šio susirinkimo ir ki
tus paraginkit.
S. L. A. 77 kp. pirm. P. G. Aleksynas.

Liet, švietimo Dr-ja rengia prakal
bas su ' krutamaisiais paveikslais ne
dėlioj vas. 4 d., 7:30 v. v., Raymond 
Cbapel, 816 W. 31 St. Bus ir dainų, 
[ėjimas liuosas. Kviečia Komitetas.

LSA. 86 kp. susirinkimas įvyks va
sario 4 d. Aušros svetainėj 3001 So. 
Halsted St., pradžia 1 vai. po pi«U|. 
Malonėkit visi atsilankyti.

Kviečia Sekretorius,

Indiana Harbor, Ind. — Susivien. 
Lietuv. Amerikoj 185 Kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario 4 dieną, 10 vai. iš ryto, 
Katherin House Svet., 188 i u De- 
dor Sts. Prašau visus draugus su
sirinkti laiku ir naujų narių atsives
ti. —Fin. Rašt. Pranas Barzdys.

West Pnllman. — West Pullmano 
Liet. Pašelp. Kliubas rengia pirmą 
maskaradinį balių Šeštadieny, vas. 3 
d., Bajorūno svet., 120 ir Halsted gt. 
Kviečiamo visus atsilankyti.

—Komitetas.

JIEŠKAU APS1 VEDIMUI MER- 
ginos arba našlės, kad ir su vai
kais; gali būti ir gyvanašlė, kuria 
vyras apleido, amžiaus nuo 20 iki 
38 metų. Aš turiu 38 metus, gerai 
užsilaikau, genui uždirbu. Gali atsi; 
šaukti ir neturtingos. Kiekvienai 
duosiu atsakymą. Mano adresas: 
W. M. P. P. O. Box 23 Herrick.O

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS

Jeigu nori su taupyt pusę pinigų ant 
anglių ir turėti šiltus kambarius, tai 
apmušk boilerį ir paipas.

FRANK YANČIUS 
4140 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6817

MES taisome automobilius jū
sų namuos garaže. Jei generato
rius, ar kas kitas neveikia, 
pašaukite mus. Mes duodame pa
tarimus dovanai. 2423 W. 46 St., 
Phone Lafayette 1329.

NORI pirkti, moka augščiausias 
kainas už seną auksą, sidabrą, plati
ną, deimantus, laikrodėlius, auksines 
kepures dantims ir tiltus ir senus ne
tikrus dantis.

U. 8. SMELTING W0RKS 
120 S. State St., 5 lubos, šalę Fair’o

Utarninke, Vasario 6 d. Drg. K. Bic-1 
linis, Lietuvos Socialdemokratų Parti-1 “ 
jog atstovas kalbės Bridgeporte, Mil
dos salėj, 3142 So. Halsted St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Draugai lite
ratūros mylėtojai, ateikite visi į pra
kalbas.

Rengia LDLD. 19 Kuopa.

PRAPUOLĖ ŠUNIUKAS BALTAS 
garbiniuotas, mažas. Buvo nukirp
us gražiai sprandus, o galva ne

kirpta. Kas turite malonėkite te
grąžinti, arba kas patėmysit tokį 
mniuką, malonėkite pranešti.

V ię ♦
3232 Auburn avė. Chicago 111.

IŠRENOAVOJIMUI

A. L. T. Sandaros,Chicagos Apskri
tis turės šeimynišką vakarėlį priimti 
delegatams grjžus’ems iš Sandaros 
^eirno. Vakarėlis įvyks sekmadienį 
vasario 4 d., 7:30 va. vak. Fellowship 
svetainėje, 831 W. 33 PI. Visų Sanda
ros kuopų narius ir svečius kviečia da
lyvauti. A. L. T. S. Ch. Apskritis.

ANT BANDOS OFISAS, tin
kamas ofisui ir privatiniam 
žmogui. 2 ruimai garu šildo
mi, elektra ir Visį patogumai. 
Atsišaukite pas J. G. Burba. 
1214 S. Halsted St. Blvd. 2469

Iki šiol Ciceros pažangieji 
lietuviai neturėjo kur savo 
vaikų mokinti lietuvių kalbos 
bei rašybos, nes nė vienas lais
vių tėvų vaikas nenori eiti 
prie minyškų. Ne tik laisvų, 
bet ir rimtų katalikų vaikai 
lanko viešąsias mokyklas, kur 
nemokinama lietuvių kalbos. 
Ačiū tam lietuvių vaikučiai 
negali pramokti savo tėvų kal
bos bei rašybos. Kai kurie gal 
mano, kad čia-gimiams lietu
viams pakanka mokėti anglų 
kalbos, nes jie nemano gyven
ti Lietuvoj. Taip manyti klai
dinga. Nežiūrint, kad jie ir ne
gyventų Lietuvoj, bet juk ten 
yra daugelio giminės, pusbro
liai ir broliai, su kuriais rei
kės susirašinėti. Nemokant lie
tuvių kalbos, anglų kalba juk 
nerašysi, nes jie ten neper- 
skaitys. Kai jie parašys Ame
rikon savo kalba, tai čia-gi- 
miai negalės perskaityti. Ačiū 
tam vieni antrų negalės su-

SUSMĖ KOMUNISTŲ REDAK 
TORIŲ.

namuose

'CHICAGO. — Thomas O’- 
Flaherty, redaktorius komuni
stinės Am. Darbininkų partijos 
organo Voice of Labor tapo po 
licijos areštuotas jo
ir bus išduotas federalinei val
džiai.
peržengimą immigračijos įsta
tymų. Jis atvykęs į Jungt. Val
stijas 1914 m. Be ^to kaltina
ma, kad jis kurstė nuversti 
valdžią prievartos pagelba.

Jis yra kaltinamas už

Msiimkit laiškus iš Pašto

Tatai dar mažmožis. Pa-

bumas pats savaimi pasirodo. 
Ciceros Draugijų Sąryšis, per
matydamas ir įvertindamas tą 
svarbą, įsteigė vaikučiams mo
kyklą, kurioj bus mokinama 
lietuvių kalba ir rašyba. Mo-

tai yra rytoj, vasario 4 dieną, 
Lietuvių Liuosybės svetainėj; 
10 valandą ryto. Taigi tenai 
nepamirškite atvesti savo vai
kučius ir paraginkite kitus tai

Ciceros Korespondentas.

BRIDGĖPORTAS.

Praeitą antradienį, sausio 
30 diena, Susivienijimas Drau
gijų. ant Bridgeporto laikė sa
vo metinį susirinkimą Mildos 
svet. Peršaukus draugijų var
dus, pasirodė, kad prie Susi
vienijimo priklauso 31 drau
gijos ir visos dirba sutartinai, 
kad pasistačius nuosavą sve
tainę, tai yra Chicagos Lietu
vių Auditorium. Tą patį va
karą įstojo į Susivienijimą 
dar viena draugija, po vardu 
Jaunuolių Orkestro, kuri susi
deda iš jaunų mergaičių ir jau
nų bernaičių.

šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą, 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
eur padėta iškaba “Advertised 
Window° lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU- 
MTERĮ, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas lai
ko tik keturioliką dienų 
paskelbimo.
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Bockus Frank 
Cekauckas Jonas 
Erdimovici Romaldos 
Egnatini Ale 
Gedrimas Ignate 
Jokubauskis Andanos 
Jokubauskas Jonas 
Katela Kazis 
Kiusus W.' 
Kliusas W. 
Kūle Barbora 
Molis ,Vira 
Musneckis Stanislawas
Muller Gustas 
Nieuradomski Pietris 
Ploni Antanas 
Radoskus I^evantas 
Rokstis Elvira 
Romashko Nike 2 
Rubutis Hortenseja 
Strimskaitė Noste 
Tavicanis Johan 
Urbonas Juzapus 
Vilčinskas Vin/ 
Valančius Jozap 
Varnas Dominikas

Pranešimas

nuo

LSS. VIII Rajono konferencija bus 
vasario 11 d.,' 11 vai. ryte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. —Sekr. A. Grebelis.

North Side. — Jaunuolių Bijūnėlio 
draugijėlės lietuvių kalbos pamokos, 
po vadovyste Dr. A. Montvido, įvyks 
šeštadienį vasąrio 3 d., I vąl. po pie
tų, Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė. i— Komitetas.

Laisvos Jaunuomenes Vyrų choras 
laiko repeticijas kiekvieną sekmadienį 
Mark White Sq. Knygyno svetainėj 
'nuo 10 vai. ryto. Chorą veda gabiau
sias mokytojas A. Kvedaras. Visi 
dainoriai meldžiami nesivėluoti, o taip
gi, kas myli dainuoti, yra kviečiami 
prisidėti. — Valdyba.

- ' J 1 * - r’ - . . .

Cicero. — Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 194 kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus vasario 4, 2 vai. po 
pietų, Onos Tamuliunienės svet., 1447 
So. 49th Avė. Draugai, draugės, ma
lonėsite laiku atsilankyti ir užsimokė
ti mėnesines duokles, taipgi yra kito
kių svarbių dalykų.

— K. Genis, fin. sekr.

Roseland. — L .S. S. 137 kp. mėne- 
sinisėsusirinkimas bus nedėlioj, vasa
rio 4 d., 10 vai. ryto Chas. Strumilo 
svetainėj. Visi nariai ir norinti-pri
sirašyti kviečiami atsilankyti laiku.

— Organizatorius.

L. S. S. VIII Rajono visuotinas na
rių susirinkimas bus pirmadeinį, vasa
rio 5 d., Aušros salėj, 3001 So. Hals- 
sted St. Dalyvaus K. Bielinis. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.
L. S; S. VIII Rajono sekr A. Grebelis.

Bridgeporto Jaunuolių orkestros na
riai atsineškit instrumentus šeštadie
nį, vasario 3 d., nes po mokyklos bus 
praktikos; turime dalyvauti vasario 18 
Lietuvos nepriklausomybes sukaktuvė
se. E. Grušaite, sekr. ,

Iškilmingai balius su gražiu pamar- 
ginimu rengiamas Lietuvių Liuteronų 
Paš. draugystės, šeštadienį, subatoje, 
vasario 3 d., Mildos svetainėse, 3142 
So. Halsted gat. 6:36 v. v. Visi lie
tuviai kvieęiami atsilankyti laiką sma
giai praleisti ir pamatyti ką nors ge
ro.

Kviečia L. L. P. dr-stės Komitetas.

Dr-stė Palaimintos Lietuvos mėne
sinis susirinkimas įvyks šeštadienį, va
sario 3 d., 7 vai. vakare, paprastoj 
svet., vasario 11 d. susirinkimo ne
bus, nes įvyks drstės metinis balius.

' Rast.

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa- 
šelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, vasario 3 d., 8 vai. 
vakare, paprastoj svetainėj, 3301 So. 
Morgan gat. Visi kliubiečiai malonė
kite pribūti laiku į susirinkimą.

A. J. Lazauskas, rašt.

Roseland. — Draugišką vakarėli su 
lietuviškais šokiais rengia Draugijų 
Sąryšis palaikąs Aušros Knygyną va
sario 3 d., 7 v. v., 158 E. 107 gatvės. 
Malonėkite skaitlingai atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti prie puikios 
Valter Šimkus muzikos.

Kviečia Komisija.

Bridgeport. — Nedėlioj, vasario 
(Feb.) 4 d. 1:30 P. M., Elta Commerce 
kambariuose, 3251 S. Halsted St., į- 
vyksta L. M. P. S. rėmėjų ir užinte- 
resuotų veikėjų suėjimas, 
svarbu atvykti.—Komitetas.

Visiems

North Side. — Lietuvių Politinio 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, vasario 5 d., 7:30 vai. 
vak., bažnytinėj salėj. Nariai, malo
nėkit pribūti ir nauju narių atsivesti.

—Rašt.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovės Direktorių ir Draugijų atstovu 
mėnesinis susirinkimas įvyks pirma
dienį, vasario 5 d., 7:30 vai. vakare 
Keistučio spulkos name, 840 W. 33rd 
St. Gerbiami direktoriai ir draugijų 
’tstovai malonėkite visi laiku pribūti, 
nes turim daug svarbių reikalų do1 
oętarinvo. Taipgi ir kiįos draugystės 
kutinai bei kuopos, kurios dar nėrr 
nrisid?.juni.os prie bendrovės, yra kvie
čiami įstoti.

Kaz. Denfejreckis, B-vės sekr

Dr-stes Sūnų Lietuvos Vakaruose 
susirinkimas įvyks nedėlioj, vasario 4 
d. 1 vai. po pietų, svetainėj po num 
1750 So. Union Avė. kampas 18th St 
Malonėsite visi nariai pribūti laiku, 
peš yra daug svarbių reikalų nutarti 
ir atsiveskite naujų narių j draugyste 
prisirašyti.

Chas. Kliinavičia, rašt.

Drg. K. BIELINIO
Lietuvos Socialdemokratų

Partijos atstovo
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

Kalbės sekamose dienose 
ir vietose:
4 d. Vasario, nedėlioj,

Liberty Salėj, 8 ir Adams 
St., Waukegan, III., 2 vai. 
p. p.

5 d. Vasario, panedėlyj,
Aušros salėj, 3001 S. Hal
sted St., visuotiname LSS. 
VIII Rajono narių susirin
kime. '
Visose lietuvių kolonijose lie

tuviai darbininkai privalėtų su
rengti d. K. Bieliniui prakalbas, 
nes jis yra geras kalbėtojas. No
rėdami surengti jam prakalbas, 
malonėkite kreiptis į žemiau pa
sirašiusį. —A. žymont, 
1739 S. Halsted st., Chicago, III.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAi
PAJIEŠKAU 2-jų draugių: Zofijos 

ir Valerijos LukinskaiČįų. Jos tūlą 
laiką yra gyvenusios Rygoje ir atva
žiavusios Amerikon apie 12 metų at
galios gyveno Brooklyne, N. Y. Pas
kutinį laišką esu gavusi 1914 metais 
iš Lavvrence, Mass. Todelgi, meldžia
me jų pačių atsišaukti arba pažįsta
mi man pranešti. Zofija Kazlauskai- 
tė-Rukuiza, 4558 So. Paulina St., Chi
cago, III.

PAJIESKAU savo brolio Joe 
(Juozo) Bublio. kurs šeši motai at
ėjai gyveno Wilkes7Barre, Pa., ad
resu 194’Zj Boland Avė. Musų du 
broliai yra įnirę. Prašau jo greitai 
atsišaukti arba kas apie jį žino, 
meldžiu man pranešti.

John Bublys
427’/a Ogden Avė., Aurora, 111.

LABAI GERA proga dakta
rui, dentistui ir kitokiam biz
niui išduodama randon kampi
nis namas, 5 ruimų fletas, ka
dangi arti nėra tokių profesijų 
;a| čid yra gera proga. Atsišau- 
kit 3150 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 3305

RANDAI 7 kambarių fletas, 
Įaru apšildomas elektra, vanos 
šiltas vanduo, naujai dekoruo
ti. Randa tik $55 į menesį. At- 
sišaukit 3256 So. Union avė. 
pirmos lubos.

IŠDUODAMA RANDON 6 ruimų 
lėtas tinkamas advokatui, daktarui ir 

jiaip privatiškai šeimynai. Garų ap- 
ildoma. Ruimai randasi Halsted ir 

25th St.
Kreipkitės pas savininką.

A.i JUOZAPAVIČIŲ
3362 So. Ix>we Avė.

ĮIEŠKO lAMBARlįl
JIEŠKAU KAMBARIO prie laisvų 

žmonių, geistina, kad butų su valgiu, 
vienam vaikinui. Iiidgeporto ar 
Brighton Parko kolonuose ar jų ap
ylinkėse. Kas turite atsišaukite į 
Naujienas.

1739 S. Halsted St. No. 202

HN.YMAI KAMUmy
PARANDAVOJ1MUI kamba

rys šviesus, garu apšildomas ir 
elektros šviesa. 3341 S. Auburn

Avė. 3-čios lubos iš priekio.
I ...........i«*ri m m......................

IŠDUODAMA IŠTAISYTAS 
kambarys prie privačios šei
mynos vienam ar dviem vaiki
nam.

Tel. Republic 2000.

PASIRANDĄVOJA KAMBARIAI 
darbininkams žmonėms su valgiu 
ar be valgio. Labai pigus pragy
venimas, kambariai šviesus ir ap
žiūrima viskas gerai.

Family Hotel
1(506 So. Hakted St.

Klauskit Mrs. .Gadciko

JIESKO DARBO
PAJIEŠKOJIMAS. “Ekjiert 

Barber” paj ieško darbo vaka
rais ir subatomis; atsišaukit 
nuo 6-tos lig 9-tos v. v.

Tel. Lafayette 6078

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA SENA MOTĖJ IS 
pridabojimui dviejų mergaičių, viena 
8 melų, o kita 5 ihetų. Del lok čio 
galima bus ant vietos susitaikyti.

Atsišaukite:
2942 N. Francisco A ve. 

1-mos lubojj.
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NIEKADĖJAS BELDŽIA I 
DURIS. Chicagos Žinios

Posargoš vėl apsireiškė 
Chicagoj. Ligos forma, sa- 
koma, lengva, tečiaus svei
katos komisininkas tuojaus 
davė prasergėjimą. Tarp jo 
nurodymų, kaip reikia apsi
saugoti nuo posargų, yra ši
tie patarimai: “Laikyk ko
jas sausai! Jei turi slogas, 
buk namie ir pasilsėk 24 va
landas! Žiūrėk, kad orga
nizmas veiktų kaip reikiant 
ir imk liuosylų, jei reikia!” 
Trinerio Kartusis Vynas yra 
vaistas, kurį visi ėmėjai gi
ria kaipo ištikimiausią liuo- 
sylą ir toniką skilviui. Jis 
išvalo žarnas, palaiko ata
tinkamą vidurių veikimą ir 
sustiprina visą sistemą. Pa
siskaityk šito nesenai gauto 
laiško: “Old Forge, Pa., 
gruod. 9d., 1922 m. — Per 
ketverius pastaruosius me
tus aš visuomet laikiau Tri
nerio Kartųjį Vyną namuo
se ir posargų metų buvau 
jau pas mirties duris, bet 
Trinerio kartusis Vynas iš
gelbėjo mane ir todėl aš nie
kuomet nebusiu be jo. Mi- 
chael Guli, 218 Sussex St.” 
Nuo šalčio imk Trinerio Se- 
datyvą Kosuliui. Visose ap- 
tiekose ir pas vaistų parda
vinėtojus. — Joseph Triner 
Company, Chicago, III.

(Tąsa nuo 6-to pusi.)
tarimas paliečia 15,000 darbi
ninkų.. Ant kai kurių gclžke- 
lių darbininkai, kurie, gauda
vo 68 centus valandai, nuo da
bar gaus 72 centu. 'Tarimas 
nubalsuotas penkiais balsais: 
trimis publikos atstovais, ir 
dviem darbininkų atstovais ta
ryboje. Gelžkelių atstovai bal
savo prieš ir vienas darbinin
kų atstovas, A. P. Wharton, 
taipgi balsavo prieš.

teronai šiandie rengia didelį 
vakarą su įvairiu programų, 
Mildos svetainėj, 3142 S. Hal
sted gat. Pageidaujama, kad 
lietuviai atsilankytų vakaran 

kuoskaitlingiausiai ir arčiau 
susipažintų su lietuviais liute
ronais. — Kas.

Cicero.

“ADOMAS IR JIEVA” 
SCENOJE.

Sausio 28 d., Lietuvių Liuo
sybės svetainėj, L. M. P. S.

UŽDARĖ DEVYNIS
SAL1UNUS.

Federalinis teisėjas Ciiffe, 
prašant specialių valstijos ad
vokatų padėjėjų, įsakė užda
ryti devynis Chicagos saliunus: 
Arthur Franza, 729 W. North 
Avė.; Mike Bolda, 2425 N. 
Ashland Avė.; Bdward Ryan, 
417 N. Halsted gat.; Joseph 
Brinninger, 3458 Southport 
Avė.; Peter Fisher, 3500 Lin
coln Avė.; Samuel Harris, Og
den ir Western Avės.; W. Pau- 
Hnsky, Madison ir Desplaines 
gat.; Otto Klerk, 6242 Cottage 
Jlrove Avė.; ir Edward Glarko 
4964 Mihvaukee Avė. Jie vi
si kaltinanti degtinės pardavi
nėjime.

Sulošta

buvo: A. 
rolėj, p-

PAČIOS MUŠIMAS 
•KAINAVO $100.

JUOZAS BERNOTAS

persiskyrė su šiuo pasauliu sau
sio 81 d., 1923 met., miesto Ii- 
gobinėje — plaučių uždegimu. 

■ Velionis turėjo amžiaus 48 me
tus, Amerikoje išgyveno 21 me
tus, Lietuvoje paliko moterį ir 2 
dukterį.

Laidotuvės bus vasario 5 d., 
1923 met. 8 vai. ryto iš namų, 
4538 So. Rockvvell St. Išlydei 
jimas^bjų^jį hąįnyčią Nekali,os 
PanėlcsSvenciausios, Brighton 
Parke iš ten į šv. Kazimiero ka
pines:

Giminės bei pažįstami malonė
kite dalyvauti laidotuvėse.

Kviečia

John Amir norėjo tinkamai 
nubausti savo pačiutę. Jis su
sigavęs ją apmušė. Pačiutė iš
trukusi iš jo rankų raportavo 
policijai, kuri atvykusi arešta
vo p. Aminj. Dalykas atsidū
rė pas teisėją Schulman, So. 
Clark gatvės policijos nuova
doj. Teisėjas nusprendė, kad 
p. Amir turi užsimokėti šim
tą* dolerių baudos. Nevjalia 

Įmušti pačiutės. >

kp. statė scenoje M. Petraus
ko dvejų aktų operėtą “Ado
mas ir Jieva.” Publikos prisi
rinko pilna svetainė, 
gerai.

Svarbiausi Vaidylos 
Kvedaras —- Adomo
le Z. Vaicikauskaitė — Jievos 
rolėj ir K. Luobikis — grafo 
rolėj.

A. Kvedarui nieko negalima 
primesti; jis lošė gerai. P-le 
Z. Vaicikauskaitė, kuri man 
teko pirmu kartu patemyti 
scenoje, irgi lošė gerai; jos 
balsas skambus, dailus ir ma
lonus. Sužinojau, kad jinai ne
senai atvyko iš'Lietuvos. Rei
kia tikėtis, kad- p-lė Vaicikau
skaitė lavinsis ir toliau;, tuo
met mes chicagiečiai turėsime 
naują žvaigždę scenoje. Paste
bėsiu, kad Jievai kostiumas 
nebuvo geriausiai pritaikintas. 
Luobikis neatsakė grafo ro
lei; nebuvo tinkamai išmokęs 
rolės. ? i

Dar reikia pastebėti, kad 
grafo kambary nesimatė tar
nų, kurių būtinai reikėjo. Gra
fas be tarnų ne kaip atrodo. 
Publika buvo labai patenkin
ta. — Reporteris.

Tolinus sekė komisijų rapor
tai. J. Antanaitis ir kiti išda
vė raportą, kad ateinančiam 
teatrui, kuris įvyks kovos mė
nesį, komisija dirba sutarti
nai ir tikisi gerų pasekmių. 
Komisija rinkimo programo 
išdavė raportą, kad darbas ei
na sėkmingai ir jau turi su
rinkę virš 400.00 dolerių ir ti
kisi surinkti daugiau. Audito
rium korporaqijos direktorius 
pranešė, kad jau planai yra 
paduoti dirbti ir svetainė šį 
pavasarį bus pradėta statyti. 
Komisija dėl pasitarimo su 
kitomis Organizacijomis dėl 
surengimo apvaikščiojimą 16 
vasario, paminėjimo 5 metų 
sukaktuvių Lietuvos Neprigul- 
mybės, pranešė, kad susitarta 
su didžiulėmis organizacijomis 
Chicago j e ir yra išrinktas ben
dras Komitetas iš visų kolo
nijų. Apvaikščiojimas įvyks 
Vasario 18 d., Ashland Boule
vard Auditorium. Taipgi ko
misija vardan bendro komite
to kvietė visas draugijas ir pa
vienius skaitlingai dalyvauti 
apvaikščioj ime.

Ant galo buvo renkama val
dyba 1923 metams. Likosi iš
rinkti: pirm. B. Butkus, pag. 
J. Bacevičius, Nut. rašt. A. J. 
l^azauskas, Kasierius Ant. Za- 
\atorius, Maršelka Ant. Vilkas, 
Direktorius į Auditorium kor
poraciją užtvirtintas Ant. Bu- 
gailiškis.

Ant

PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI, APSIVEDIMAI.

Jonai Aglininai
4538 So. Rockwell St.

CUNARD
Lietuvos X aldžtos 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 išvažiuoti, 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 atremto 
savo mieste, arba 
prie arčiausio.

UONARl) line
140 N. Dearbom St., Chicago, III.

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

R A BŪRIUS IR 
Balsamuotojas
Turiu automo- 

’ilius visokiems 
eikalams. Kaina 

prieinama.

3319 Aubum 
Avė., Chicago.

Pranešimas
Plačiai pagarsė

jęs 20 metų pra
ktikos fotografi- 
stas A. Voitkcvi- 
čius pagrįžo iš 
Lietuvos ir savo 
name 636 W. 1$ 
St., Chicago, III. 
atidarė Photo 
Studio pagal nau
jausios mados.

Lazauskas.

AUKOS SOCIALDEMO
KRATAMS.

TĖVŲ IR MOTINŲ ATIDAI.

Liitoviu Rateliuosei

Iš lietuviu liuterony 
pastogės

Kiek man teko patirti, 
tuviai liuteronai mažai žinomi 

kurie 
lietu- 
kata- 
buti- 

Kai 
pru- 
klai- 

yra

lic-

musų visuomenei. Kai 
visai netiki, kad esama 
vių liuteronų, lietuviai 
likai mano, kad lietuvis 
nai turi būti katalikas, 
kurie liuteronus vadina 
sais. Toks pavadinimas 
dingas: juk ir katalikų 
prūsų.

Tiesa, tam tikrų aplinkybių 
verčiami' lietuviai liuteronai, 
veik išimtinai, susimetė į Pru
sus — Klaipėdos kraštą. Gal 
dėlto, kad buvo persekiojami 
lietuvių katalikų ir vokiečiai 
su prūsais buvo liuteronais.

Vokietijos pasieny lietuviai 
liuteronai buvo vadinami lie
tuvninkais, o lietuviai katali
kai — žemaičiais. Tuomet ne
būta supratimo, kad visi lie
tuviai, nežiūrint tikybinių skir
tumą, buvo lietuviais. Gal tai 
buvo dėlto, kad kiekvienas 
veikimas grupavosi bažnyčio
se, o bažnyčios buvo priešin
gos viena kitai. Bet tas įpro
tis skirstyti lietuvius užsiliko 
iki šiai dienai. x

Kad toks įprotis gyvuoja 
— tai faktas. Lietuvių liute
ronų parengimuose lietuvių 
katalikų veik nesimato. Gal čia 
kaltas lietuvių liuteronu nevei
kimas, nesistengimas susiar-
tinti su plačiąja lietuvių vi
suomene. Jau 26 metai kaip 
Chicagoj gyvuoja Lietuvių Liu
teronų Draugija, kuri mažai 
kam žinoma. Juk Chicagoj

katalikų, taip laisvų ir liute
ronų. Čia gyvuoja ir parapi
ja, kurion susispietę dievotie
ji liuteronai. Bet minėta 
gija yra laisva ir nieko 
ri bendro su tikėjimu, 
jos gali priklausyti visi.

Kad geriau pasirodžius 
tuvių visuomenei, lietuviai

drau- 
netu- 
Prie

lie- 
liu-

Roseland, 111. — S. L. A. 139 kp. 
mėnesinis susirinkimas atsibus suba- 
x>je, 3 d. vasario, 7:30 v. v. Aušros 
tambariuose po num. J0900 Michigan 
Avė. Roonv 6-7. Nariai, atsilanky- 
dtė visi, atsiveskite ir naujus

Kviečia Valdyba.

Sausio 31 d., Bielinio pra
kalbose, F. Gedmino Salėj, 
South Chicagoj, buvo renka
mos aukos Lietuvos Socialde
mokratams. Viso aukų surink
ta $4.30. Aukavusiems taria
me širdingą ačiū.

— Komitetas.

North, Sidės Draugijų Sąryšis ren
gia draugišką vakarėlį septintadiėnį 
vasario 4 d., 1928 m. liuosybės sve
tainėj, 1822 Wabansia Avė. Kalbės 
“Naujienų” redaktorius P. Grigaitis; 
be to bus ir daugiau pamarginimų. 
Prasidės 7 v. v.

Draugijų žiniaiJ — D. L. K. Keistu- 
Čio/Pašelp. Kliubas rengia vakarą 
ve/bų nedėlioj, kovo 25 d., Mėldažio 

je . Stato scenoje trijų aktų dra- 
m. “Trokštu Mirties0. Draugijų pra
sme nieko nerengti ta dieną, kad ne- 
akenjdumet musų vakarui.

Rengimo Komiai j a.

MILŽINIŠKA DEMONSTRACIJA 
JUBILĖJUS

Penkių metų sukaktuvių Lietuvos 
Nepriklausomybės

Rengia visos Chicagos Progresyvių 
Draugijų Bendras Komitetas.

Nedėlioj, Vasario-Feb. 18, 1923, 
Ashland Boulevard Auditorium 

Van Buren St. ir Ashland Boulevard
Pradžia 2 vai. po pietų.

šiame jubilėjiniame apvaikščiojime 
maloniai apsiėmė dalyvauti: Birutės 
Choras, Pirmyn Mišrus Choras ir Jau
nuolių Orkestras. Kalbėtojai: K. Bie
linis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas, Dr. A. L. Graičunas, P. 
Grigaitis, Naujienų Redaktorius ir Dr. 
C. Kasputis. *

Chicagos ir apielinkčs Lietuviai
Prašoma visų iš anksto pradėti 

rengtis į Šį milžinišką apvaikščiojimą. 
Mes norėtumėm, kad nei vienas lietu
vis ir lietuvaitė nepraleistų šio svar
baus apvaikšČiojimo.

Bendras Komitetas.

JIEŠKAU APS1 VEDIMI 1 MER- 
ginos arba našles, kad ir su vai
kais; gali būti ir gyvanašlė, kurk 
vytas apleido, amžiaus nuo 20 ik 
38 metų. Ąš turiu 38 metus, gera 
užsilaikau, genai uždirbu. Gali atsi
šaukti ir neturtingos. Kiekvienai 
duosiu atsakymą. Mano adresas: 
W. M. P. P. O. Box 93 Herrick.O

1 ...... ... ........ ....... .......... .....

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS

Jeigu nori sutaupyt pusę pinigų ant 
anglių ir turėti Šiltus kambarius, tai 
apmušk boilerį ir paipas.

FRANK YANCIUS 
4140 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6817

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirinki
mą vasario 4 d., 1 vai. po pietų, Mil
dos svet., 3142 S. Halsted St. Visi Į 
nariai malonėkite laiku susirinkti, nes 
randas daug svarbių dalykų aptarti. 
Norintys kliuban įstoti kviečiame atsi
lankyti, nes dabar yra numažintas 
įstojimas.

Nut. rašt. S. Kunevičia.

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys mė
nesinį susirinkimą vasario 3 d., 7:30 
vakare, Jono "Mazelausko svet. 3259 
So. Union Avė. Gerbiami kliubiečiai 
meldžiami visi laiku pribūti, nes turi
me daugybę reikalų aptarti.

Nut. rašt. J. Demereękis.

North Sides. — Jaunuolių Bijūnė
lio draugijėlės dainų repot., pe vado
vyste p. P. Sarpaliaus, įvyks sekma
dienį, vasario 4 d., 10 vai. ryto ir or- 
kestros rep. nuo 12 dieną, Liuosybės 
svet., 1822 Wabansia Avė.

— Komitetas.

Rockford, III. — S. L. A. 77 kp. su
sirinkimas įvyks vasario 4 d. 2 vai. p. 
p., naujoj svetainėj, tautiškoj bažny
čioj, ant Island Avė. Visi nariai jsi- 
tėmykit nes kitokių pranešimų nebus. 
Visi ateikit ant šio susirinkimo ir ki
tus paraginkit.
S. L. A. 77 kp. pirm. P. G. Aleksynas.

Liet, švietimo Dr-ja rengia prakal
bas su ' krutamaisiais paveikslais ne
dėlioj vas. 4 d., 7:30 v. v., Raymond 
Chapel, 816 tV. 31 St. Bus ir dainų. 
Įėjimas liuosas. Kviečia Komitetas.

LSA. 86 kp. susirinkimas įvyks va
sario 4 d. Aušros svetainėj 3001 So. 
Halsted St., pradžia 1 vai. po pietą. 
Malonėkit visi atsilankyti.

Kviečia Sekretorius,

Indiana Harbor, Ind. — Susivien. 
Lietuv. Amerikoj 185 Kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario 4 dieną, 10 vai. iš ryto, 
Katherin House Svet., 138 in De- 
dor Sts. Prašau visus draugus su
sirinkti laiku ir naujų narių atsives
ti. —Fin. Raėt. Pranas Barzdys.

West Pullman. — West Pullmano 
Liet. Pašelp. Kliubas rengia pirmą 
maskaradinį, balių šeštadieny, vas. 3 
d., Bajorūno svet., 120 ir Halsted gt. 
Kviečiame visus atsilankyti.

—Komitetas.

Utarninke, Vasario 6 d. Drg. K. Bie
linis, Uetuvos Socialdemokratų Parti
jos atstovas kalbės Bridgeporte, Mil
dos salėj, 3142 So. Halsted St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Draugai lite
ratūros mylėtojai, ateikite visi į pra
kalbas.

Rengia LDLD. 19 Kuopa.

A. L. T. Sandaros.Chicagos Apskri
tis turės šeimynišką vakarėlį priimti 
delegatams grjžus’ems iš Sandaros 
Seimo. Vakarėlis įvyks sekmadienį 
vasario 4 d., 7:30 va. vak. Fellowship 
svetainėje, 831 W. 33 PI. Visų Sanda
ros kuopų narius ir svečius kviečia da
lyvauti. A. L. T. S. Ch. Apskritis.

MES taisome automobilius jū
sų namuos garaže. Jei generato
rius, ar kas kitas neveikia, 
pašaukite mus, Mes duodame pa
tarimus dovanai. 2423 W. 46 St., 
5hone Lafayette 1329.

NORI pirkti, moka augščiausias 
kainas už seną auksą, sidabrą, plati
ną, deimantus, laikrodėlius, auksines 
cepures dantims ir tiltus ir senus ne
tikrus dantis.

U. 8. SMELTING WORKS
ISO S. State St., 5 tūbos, fiala Fair’e

. -......................... ,i. i.Į—.. ■—  .................■ *»

PRAPUOLĖ ŠUNIUKAS BALTAS 
garbiniuotas, mažas. Buvo nukirp
us gražiai .sprandus, o galva ne

kirpta. Kas turite malonėkite te
grąžinti, arba kas patėmysit tokį 
šuniuką, malonėkite pranešti.

V •
3232 Auburn avė. Chicago 111.

IŠRENDAVOJIMUI
ANT BANDOS OFISAS, tin

kamas ofisui ir privatiniam 
žmogui. 2 ruimai garu šildo
mi, elektra ir Visį patogumai. 
Atsišaukite pas J. G. Burba. 
5214 S. Halsted St. Blvd. 2469

Iki šiol Ciceros pažangieji, 
lietuviai neturėjo kur savo 
vaikų mokinti lietuvių kalbos 
bei rašybos, nes nė vienas lais
vių tėvų vaikas nenori eiti 
prie minyškų. Ne tik laisvų, 
bet ir rimtų katalikų vaikai 
lanko viešąsias mokyklas, kur 
ftBhiokinaina lietuvių kalbos. 
Ačiū tam lietuvių vaikučiai 
negali pramokti savo tėvų kal
bos bei rašybos. Kai kurie gal 
mano, kad čia-gimiams lietu
viams pakanka mokėti anglų 
kalbos, nes jie nemano gyven
ti Lietuvoj. Taip manyti klai
dinga. Nežiūrint, kad jie ir ne
gyventų (Lietuvoj, bet juk ten 
yra daugelio giminės, pusbro
liai ir broliai, su kuriais rei
kės susirašinėti. Nemokant lie
tuvių kalbos, anglų kalba juk 
nerašysi, nes jie ten neper-

riko n savo kalba, tai čia-gi- 
miai negalės perskaityti. Ačiū 
tam vieni antrų negalės su
prasti.

Tatai dar mažmožis. Pa
žvelgus į tautinę, kultūrą, svar
bumas pats savaimi pasirodo. 
Ciceros Draugijų Sąryšis, per
matydamas ir įvertindamas tą 
svarbą, įsteigė vaikučiams mo
kyklą, kurioj bus mokinama 
lietuvių kalba ir rašyba. Mo-

tai yra rytoj, vasario 4-dieną, 
Lietuvių Liuosybės svetainėj, 
10 valandą ryto. Taigi tenai 
nepamirškite atvesti savo vai
kučius ir paraginkite kitus tai

Ciceros Korespondentas.

BRIDGĖPORTAS.

Praeitą antradienį, sausio 
30 dieną, Susivienijimas Drau
gijų ant Bridgeporto laikė sa
vo metinį susirinkimą Mildos 
svet. Peršaukus draugijų var
dus, pasirodė, kad prie Susi
vienijimo priklauso 34 drau
gijos ir visos dirba sutartinai, 
kad pasistačius nuosavą sve
tainę, tai yra Chicagos Lietu
vių Auditorium. Tą patį va
karą įstojo į Susivienijimą 
dar viena draugija, po vardu 
Jaunuolių Orkestro, kuri susi
deda iš jaunų mergaičių ir jau
nų bernaičių.

SUĖMĖ KOMUNISTŲ REDAK 
TORIŲ.

O

namuose

1 CHICAGiO. — Thomas 
Flaherty, redaktorius komuni
stinės Am. Darbininkų partijos 
organo Voice of Labor tapo po 
licijos areštuotas jo
ir bus išduotas federalinei val
džiai.
peržengimą iminigracijos įsta
tymų. Jis atvykęs į Jungt. Val
stijas 1914 m. Be ^to kaltina
ma, kad jis kurstė nuversti 
valdžią prievartos pagelba.

Jis yra kaltinamas už

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą, 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Wiųdow’> lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU- 
MTERĮ, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas lai
ko tik keturioliką dienų 
paskelbimo.
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337 
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Bockus Frank 
Cekauckas Jonas 
Erdimovici Rom-aldos 
Egnatini Ale 
Gedrimas Ignate 
Jokubauskis Andanos 
Jokubauskas Jonas 
Katela Kazis 
Klusus WJ 
Kliusas W. 
Kūle Barbora 
Molis, Vira 
Musneckis Stanislavvas 
Muller Gustas 
Nieuradomski Pietris 
Ploni Antanas 
Radoskus I kvantas 
Rokstis Elvira 
Romashko Nike 2 
Rubutis Hortenseja 
Strimskaitė Noste 
Tavicanis Johan 
Urbonas Juzapus 
Vilčinskas Vin/ 
Valančius Jozap 
Varnas Dominikas

Pranešimai
•, f ■

nuo

LSS. VIII Rajono konferencija bus 
vasario 11 d., 11 vai. ryte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. —Sekr. A. Grobeiis.

North Side. — Jaunuolių Bijūnėlio 
draugijėlės lietuvių kalbos pamokos, 
po vadovyste Dr. A. Montvido, įvyks 
šeštadienj vasario 3 d., 1 vąl. po pie
tų, Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė. t— Komitetas.

Laisvos Jaunuomenes Vyrų choras 
laiko repeticijas kiekvieną sekmadienį 
Mark White Sq. Knygyno svetainėj 

’nuo 10 vai. ryto. Chorą veda gabiau
sias mokytojas A. Kvedaras. Visi 
dainoriai meldžiami nesiveluoti, o taip
gi, kas myli dainuoti, yra kviečiami 
prisidėti. — Valdyba.

Y* M I • . .» . > ?

Cicero.
Amerikoje 194 kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus vasario 4, 2 vai. po 
pietų, Onos Tamuliunienes svet., 1447 
So. 49th Avė. Draugai, drauges, ma
lonėsite laiku atsilankyti ir užsimokė
ti mėnesines duokles, taipgi yra kito
kių svarbių dalykų.

— K. Genis, fin. sekr.

— Valdyba.

Susivienijimo Lietuvių

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovės Direktorių ir Draugijų atstovu 
mėnesinis susirinkimas įvyks pirma
dienį, vasario 5 d., 7:30 vai. vakare 
keistučio spulkos name, 840 W. 33rd 
SL Gerbiami direktoriai ir draugijų 
•tstovai malonėkite visi laiku pribūti, 
nes turim daug svarbių reikalų de1 
afttąrim-o. Taipgi ir kiįos draugystes 
Yfiūbai bei kuopos, kurios dar nėrė 
nrisidėjurios prie bendrovės, yra kvie
čiami įstoti.

Kaz. Demereckis, B-vės sekr

TARAI GERA proga dakta
rui, dentistui ir kitokiam biz
niui išduodama randon kampi
nis namas, 5 ruimų fletas, ka
dangi arti nėra tokių profesijų 
.ai čid yra gera proga. Atsišau- 
kit 3159 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 3305

Roseland. — L .S. S. 137 kp. mėne- 
sinisėsusirinkimas bus nedelioj, vasa
rio 4 d., 10 vai. ryto Chas. Strumilų 
svetainėj. Visi nariai ir norinti, pri
sirašyti kviečiami atsilankyti laiku.

— Organizatorius.

L. S. S. VIII Rajono visuotinas na
rių susirinkimas bus pirmadeinį, vasa
rio 5 d,, Aušros salėj, 3001 So. Hals- 
sted St. Dalyvaus K. Bielinis. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.
L. S: S. VIII Rajono sekr A. Grebelis.

Bridgeporto Jaunuolių orkestros na
riai atsineškit instrumentus šeštadie
nį, vasario 3 d., nes po mokyklos bus 
praktikos; turime dalyvauti vasario 18 
Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvė
se. E. Grušaitė, sekr. .

Iškilmingas balius su gražiu pamar- 
ginimu rengiamas Lietuvių Liuteronų 
Paš. draugystes, šeštadienį, subatoje, 
vasario 3 d., Mildos svetainėse, 3142 
So. Halsted gat. 6:3i v. v. Visi lie
tuviai kvieęiami atsilankyti laiką sma
giai praleisti ir pamatyti ką nors ge
ro.

Kviečia L. L. P. di4-stės Komitetas.

Dr-stė Palaimintos Lietuvos mėne
sinis susirinkimas įvyks šeštadienį, va
sario 3 d., 7 vai. vakare, paprastoj 
svet., vasario 11 d. susirinkimo ne
bus, nes įvyks drstės metinis balius.

RaŠt.

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa- 
telpos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, vasario 3 d., 8 vai. 
vakare, paprastoj svetainėj, 3301 So. 
Morgan gat. Visi kliubiečiai malonė
kite pribūti laiku į susirinkimą.

A. J. Lazauskas, rašt.

Roseland. — Draugišką vakarėlį su 
lietuviškais šokiais rengia Draugijų 
Sąryšis palaikąs Aušros Knygyną va
sario 3 d., 7 v. v., 158 E. 107 gatvės. 
Malonėkite skaitlingai atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti prie puikios 
Valter Šimkus muzikos.

Kviečia Komisija.

Bridgeport. — Nedėlioj, vasario 
(Feb.) 4 d. 1:30 P. M., Elta Commerce 
kambariuose, 3251 S. Halsted St., į- 
vyksta L. M. P. S. rėmėjų ir užinte- 
resuotų veikėjų suėjimas. Visiėms 
svarbu atvykti.—Komitetas.

North Side. — Lietuvių Politinio 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, vasario 5 d., 7:30 vai. 
vak., bažnytinėj salėj. Nariai, malo
nėkit pribūti ir naujų nariu atsivesti.

—Rast.

pustės Sūnų Lietuvos Vakaruose 
susirinkimas įvyks nedėlioj, vasario < 
d. 1 vai. po pietų, svetainėj po num 
1750 So. Union Avė. kampas 18th S4. 
Malonėsite visi nariai pribūti laiku, 
"es yra daug svarbių reikalų nutarti, 
ir atsiveskite nauju narių i draugyste 
prisirašyti.

Chas. Klimavičia, rašt.

RANDAI 7 kambarių fletas, 
}aru apšildomas elektra, vanos 
šiltas vanduo, naujai dekoruo
ti. Randa tik $55 į mėnesi. At- 
sišaukit 3256 So. Union avė. 
pirmos lubos.

rg. K. BIELINIO
Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos atstovo

PRAKALBŲ MARŠRUTAS

Kalbės sekamose dienose 
ir vietose:
4 d. Vasario, nedėlioj,

Liberty Salėj, 8 ir Adams 
St., Waukegan, III., 2 vai. 
P- P-

5 d. Vasario, panedėlyj,
Aušros salėj, 3001 S. Hal
sted St., visuotiname LSS. 
VIII Rajono narių susirin
kime. '
Visose lietuvių kolonijose lie

tuviai darbininkai privalėtų su
rengti d. K. Bicliniui prakalbas, 
nes jis yrta geras kalbėtojas. No
rėdami surengti jam prakalbas, 
malonėkite kreiptis į žemiau pa
sirašiusį. —A. žymont,
1739 S. Halsted st., Chicago, III.

PAJIEŠKAU 2-jų draugių: Zofijos 
ir Valerijos Lukinskaičių. Jos tūlą 
laiką yra gyvenusios Rygoje ir atva
žiavusios Amerikon apie 12 metų at
galios gyveno Brooklyne, N. Y. Pas
kutinį laišką esu gavusi 1914 metais 
iš Lawrence, Mass. Todelgi, meldžia
me jų pačių atsišaukti arba pažįsta
mi man pranešti. Zofija Kazlauskai- 
tė-Rukuiza, 4558 So. Paulina St., Chi
cago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Joe 
(Juozo) Bublio, kurs šeši metai at
gal gyveno Wilkes;Barre, Pa., ad
resu 194^ Boland Avė. Musų du 
broliai yra įnirę. Prašau jo greitai 
atsišaukti arba kas apie jį žino, 
meldžiu man pranešti.

John Bubi y s
427*/a Ogden Avė., Aurora, 111.

IŠDUODAMA RANDON 6 ruimų 
Tetas tinkamas advokatui, daktarui ir 
iiaip privatiškai šeimynai. Garų ap- 
•ildoma. Ruimai randasi Halsted ir 
25th St.

Kreipkitės pas savininką.
Aa JUOZAPAVIČIŲ
3362 So. Lowe Avė.

JiESKŪ lAIiiARlįl
JIEŠKAU KAMBARIO prie laisvų 

žmonių, geistina, kad butų su valgiu, 
vienam vaikinui. Ikidgeporto ar 
Brighton Parko kolonuose ar jų ap
ylinkėse. Kas turite atsišaukite į 
Naujienas.

1739 S. Halsted St. No. 202
e

SM.YMAI KAMMffiįJ
PARANDAVOJLMU1 kamba

rys šviesus, garu apšildomas ir 
elektros šviesa. 3341 S. Auburn 

Avė. 3-čios lubos iš priekio.

IŠDUODAMA IŠTAIKYTAS 
kambarys prie privačios šei
mynos vienam ar dviem vaiki
nam.

' Tel. Republic 2000.

PASIRANDĄVOJA KAMBARIAI 
darbininkams žmonėms su valgiu 
ar be valgio. Labai pigus pragy
venimas, kambariai šviesus ir ai>- 
žiurima viskas gerai.

Family Hotel
1606 So. Halsted St.

Klauskit Mrs. .Gadeiko

JIEŠKO DARBO
PA J IEŠKOJIMAS. “Ekpert 

Barber” pajieško darbo vaka
rais ir subatomis; atsišaukit 
nuo 6-tos lig 9-tos v. v.

Tel. Lafayette 6078

MOTERŲ
REIKALINGA SENA MOTERIS 

pridabdjimui dviejų mergaičių, viena 
8 metų, o kita 5 nletų. Del mokesčio 
galima bus ant vietos susitaihyti.

Atsišaukite:
2942 N. Francisco Avė. 

l-mos lubos.
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REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME STOCKAI-SEROS DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

MOTERŲ VYRŲ
REIKALAUJAMA prityrusių mo

terų skudurams ir popierems skirsty
ti. Nuolatinis darbas, geras mokes
nis, garu apšildomas ir nedegamas na
mas. Dray and Co., 343-353 N. Shel- 
don St. 2 blokai į šiaurę nuo Fulton 
Street.

PARDAVĖJŲ

PARDAVIMUį saldainių krau 
tnvė su namu lietuvių apgyven-

Vyrų pardavinėti užsisakymui | 
padirbtus drabužius — piošČius, j 
leperlijamus ploščius ir aprėdalus j . •—. . , , ». .. Union Avė.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
saliunas su barais ir visais įtaisy
mais. Saliunas randasi prie gat- 

toi apylinkei priešais lietuvių vekarių ir netoli biznių, visokių 
. “L y- C j • * r- tautų apgyventa viela. Pardavimobažnyčių. I ardavinio priežastį priežastis patirsite ant vietos; par- 
patirsit ant vietos. A. S. 1817 S. duosiu mažakaina “Lysas” 3 me- 

. tams. 2018 W. 22 St.

•PARDAVIMUI namas su bučerne. 
Namas mūrinis, dviejų augštų su beiz- 
mentu; 3 pagyvenimai ir Storas. Ga
ražas 2 mašinoms. Kaina $13,200. 
Parduodama dėl ligos.

2050 W. 22nd St. 
arti Hoync Avė.

ŠERAI AKCIJOS pardavi
mui Am. 'Lietuvių Rūbų Bend
rovės 10 Šerų. Norintieji pirk
ti kreipkitės sekančiu adresu: 
A. Ambrazas 1614 W. 46 St.

tiesiog iš dirbtuvės vartotojui. Mes 
parūpiname pavyzdžius nemoka
mai. Pilna drabužių krautuvė 

REIKALAUJA MERGINŲ, MEK; j tirpai"™GINŲ, MERGINŲ, kurios yra 16 ik, j «?«">. Įj' „7™* p‘_
.J no-1 .esnėmis negu krautuvėse. Vyrai, 

airie netingi, lengvai gali padaryti 
3000 per pirmus metus ir įsikur- 
i sau pastovų augantį verslą. Pri- 
yrimas musų šakoj yra pageidau- 
anufs, bet nėra būtinas. Mes duo
tam gerus nurodymus. Mes norim 
ik vyrų, kurie sugeba pardavinėti 
r yra kuogeriausio budo. Tokiems 
neš siūlom vieną didžiausių ir tik- 
iausių progų pinigų pasidaryti. 
<reiplis laišku ar asmeniškai po 
mm. 532 S. Throop Street. Paklau

sti Mr. McShane.

25 metų amžiaus — nevedusių. J 
vas darbas dirbtuvėj, prityrimas ne
reikalingas, išmokus pakeliama mo 
kesnis, ateikit tik tą dieną, kada pri
sirengę stoti prie darbo. Turi mo
kėti angliškai kalbėti ir rašyti.

ILLINOIS MINIATURE LAMP 
DIVISION, 

2243 W. Harrison St.

DIDELIS BARGENAS! I 
laiką turi būt parduota cijjąn 
retų ir rašomųjų dalykų 
Geroj vietoj ir geras įrengimas. E lėk 
trinė iškaba. Priežastis pardavimo, 
savininkas nusipirko namą; be to dar 
turiu kitą biznį. Parduosiu už pirmą 
pasiūlymą. 3113 So. Halsted St.

umpą

autuve

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
bučernė, verta $2000, parduosiu už 

. $700, greitai perkant. Turiu par- 
; J duoti arba mainysiu ant automobi- 
j lio, ar gero loto. Atsišaukite.

4554 So. Rockvzell St.

EXTRA PARDAVIMAS, arba mai
nysiu ant namo, drapanų ir visokių 
smulkmenų krautuvę. Biznis geras ir 
geroj vietoj, lysas ilgam laikui. Ran
da pigi. Priežastis pardavimo patir
site ant vietos. Kreipkitės .

3249 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 6823

MOfiTGEClAI-PASKOlDS

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sil- 
lius, 1920 "S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.; ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shuma ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštadienįo vakarą, D. 
Žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

REIKALINGA MERGINA 
PRIE APSKRITO DARBO 

NAMUOSE
2700 N. Richmond St.

Tel. Albany 9241
PAUAVIMUI

RELKAIL1NGA senyva mote
ris namus pridaboti, kuri nega
li dirbU dirbtuvėje. Valgis, 
kambarys. Atsišaukit į Naujie
nų skyrių. 3210 S. Halsted St.

No. 29

EXTRA. čia yra bargenas, 
parsiduoda maišytų tavorų biz
nis. Labai pigiai, arba mainysiu 
ant namo, loto, arba automobi
lio. JPardavimo priežastis, labai 
svarbi. 3318 So. Halsted St.

PUSDYKIAI BUČERNĖ. Par
siduoda bučerne ir grosernė 
Westsidės apylinkėj, biznis iš
dirbtas per ilgus laikus. Randa 
pigi lysas ant kiek tik nori. 
Parsiduoda daug pigiau negu 
verta, arba mainysiu ant na
mo, loto, automobiliaus, saliu- 
no; norintis įsigyti gerų ir pel
ningų biznį, pasiskubinkite, nes 
toki® bargenas ne visados bus; 
kas bus pirmesnis, tas laimes. 
Kreipkitės pas Frank Gf Lucas 
4116 Archer Av> Lafayette 5107

PARDAVIMUI labui pigiai 3 daik
tai, būtent: vargonai, kukninis pe
čius ir vokiškas armonikas ant 
trijų eilių. Savininką galima ma
tyti nedalioj nuo 9 vai. ryto iki 1 
po pietų.

Win. Sabaliauskas
234,5 So. Leavitt St., Chicago, III.

PARDAVIMUI Pathe fonografas, 
geras motoras, su 3 springsais au
tomatiškai sustoja, vartotas tik vie
ną mėnesį; piarduosiu pigiai. Kreip
kitės subatoj po pietų arba neda
lioj

3120 Emerald Avė.
2-ros lubos, iš užpakalio.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Naujas mūrinis namas 2jų pagyve

nimų , 5 ir 6 kambariai, garažas 2 ma
šinoms, namas yra įtaisytas pagal vė
liausios mados, randasi gražioj vietoj 
South gidėj; parsiduoda pigiai, 
išsimaino ant mažesnio namo, 
automobilio ar farmos.

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824

arba 
loto,

Skolinam pinigus ant pir
mų ir antrų Morgičių 

patinkamomis išlygomis 

MAREK KRAUS 
1720 W. Chicago Avenue, 

arti Augštutinio Kelio. 
Kasa atdara kas vakaras 

iki 9 vai. 
Kalbame lietuviškai.

S

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm1. T. Janu
lis, 937 W. 34th 1’1.; Vice-pirm. J. 
RaceviČius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Aubum Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

REIKIA PRITYRUSIŲ 
OPERATORIŲ PAJIEGA 
VAROMOMS MAŠINOMS. 
NUOLATINIS DARBAS

ATLAS 2100 So. Morgan St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

AR NUSIBODO TURĖT BOSĄ 
ANT SAVĘS?

Jei taip, tai ateikit ir įaitikinkit. 
Parduodu cigarų, cigaretų ir kitokių 
eikalingų daiktų krautuvę; biznis iš- 
tirbtas per 4 metus; gera proga ve- 
lusiems, kur vyras gali dirbti, o mo- 
eris apsidirbti nam*e ir didesnę už 
yro pėdę padaryti; taipgi gali neve- 
lęs, jei nori pasidalyti pinigo. Ne- 
iokant; pamokinsiu .— ir bus pats 
nt savęs bosas. Parduodu, nes turiu 
itą didesnį biznį. Atsišaukit, 1844 
lanalport Avė. Tek Canal 3514.

PARDAVIMUI grosemo ir vaisių 
krautuvė. Vietos užtektinai; norin
čiam galima turėti ir bučeruę. Visi 
rakandai yra geri. Priežastis parda
vimo savininkas važiuoja j Europą.

3205 So. Wallace St.

PARDAVIMUI saliunas; lietuvių 
ir lenkų ^kolonijoj. Biznis labai 
geroj biznių vietoj. Namas naujai 
įrengtas. Pigiai parduosiu, kas greit 
atsišauks.

8911 Commęrčial Avė.
So. Chicago, III.

Phoae Boulevard 2892

SVARBUS PRANEŠIMAS perkan
tiems propartes. Mes priimam bonus 
ir visokios rūšies šorus, nskuriuos pil
na kaina, o nekuriuns tisk kUk jie 
verti. Jeigu pirksi propertę pat mu
sų ofioą, tai gali savo bona ar Šerą 
apvereti į pinigus. Platesnėm* ži
nioms kreipkitės į Milda Real Estate 
Co., 751 W. 31 St., Chicago, III.

MOKYKLOS

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejykla, 43 centai į valandų 
Nuolatinis darbas. Kreiptis j 
samdymo skyrių Crane Co., So 
Canal ir 15 gat., arba Kedzie 
Avė. and 40th St.

PARDAVIMUI saliunas, 
oj vietoj, biznis išdirbtas.

Kreiptis
821 W. 34 St.

ge-

REIKALAUJAMA darbinin 
kų sengeležių kieme.

A. LEVINE & CO.,
1475 So. State St.

PARKUODAMA PUSĖ GA- 
•ažo biznio, arba mainoma ant 
mtoniobilio, ar ’čeverykų 
;ymo šapos, ar kokio kito 
lio. John Miksliis 

2857 W. 39-th PI.

tai- 
biz-

REIKALAUJAMA pardavėjų Rea 
Estate pardavinėti. Prityrimas ne 
reikalingas, aš išmokinsiu turiu darbi 
5 vyrams nuolatai ar po 3 valandai 
vakarais, čia yra proga daug pinige 
išsidaryti ant komiš'no. Matykit J 
Namon, 808 W. 33 Place, art-. Hal 
sted gatvės.

PARSIDUODA VALGYKLA 
ics savininkas turi apleisti 
Jiicagų, todėl parduos pigiai, 

I ruimai pagyvenimui užpaka- 
y. 1332 S. Morgan St. *

REIKALAUJAMA
DARBININKŲ.
KREIPTIS:

1319 W. 32-rd PI.

pardavėjo

kilus par 
rųšies pa

purdavę

RelKALALJAMA 
plačia pažintimi ir 
samdyti ir užžiureti 
davinėjimui augštos 
siūlymo. Prityrusis
jų vedėjas, kuris pašvęs pilnų 
laikų, gaus tikrų paramų ii 
gali uždirbti tikrai gerus pini 
gus. Turi kalbėti angliškai. 
Room 620 Pi7 North Dearbon 
St. Kreiptis šeštadienį vas. 3 d.

REIKALAUJAMA molderių žilos 
geležies liejykloj. Kreipkitės 

Samdymo Skyrius 
tarp 7 v. ryto ir 5 vai. po pietų 

International Harvester Co.
2600 W. 31 Blvd.

REIKALAUJAMA lietuvių tori n 
čių plačią pažintį, pardavinėti gerą 
investmentą savo draugams. Turi mo 
keti angliškai. Rašykite angliškai 
šituo adresu:

J. L. CONNERS
609 Wellington Avė., 
Tel. I.ake View 8981

REIKIA VYRŲ 
NUOLATINIS DARBAS VI

E. F. Houghton and Co.
3534 Shields

DAILYDŽIŲ PRIE KARŲ
Prityrusių dailydžių prie nauju 

prekinių vagonų; darbas vidui už 
gerą apmokėjimą.

American Car and Foundry Co.
.2310 So. Paulina St.

REIKTA dviejų vyrų ant farmos, 
vienas kuris yra prityręs, antras se
nas, negalintis dirbti dirbtuvėj, arba 
atvažiavusia iš Lietuvos. Pastovus 
darbas, geras mokesnis, arti Chicagos. 
Kreipktis.

T. SHURN,
R. F. D. 1, Hinsdale, III.

Tel. Downers Grove 813 W. 1

HEIKAB4AUJA prityrusių 
operatorių prie pajiega varo
mų mašinų. Darbas nuolatinis, 
geras užmokesnis. Fashion j 
fhirment Co.; 7 H) W. Mrrdton 

St. Room 306

PARSIDUODA minkštų gė
dinu Parlor, 4201 S. Albany 
St. Priežastis pardavimo: 
-minkąs turi kitų biznį.

sa-

PARDAVIMUI saliunas labai 
eroj vietoj, ir gerai biznis ei

ta. Priežastis pardavimo liga. 
Creipkitės 943 W. 33-rd St.

Tel. Yards 0949

BARGENAI DIRBTUVĖS 
PAVYZDINIŲ 

ovos, sofos, sofinės lovos, supamieji 
r šiaip krėslai; šikšna ar audimu ap- 
lušti; daugybė raštų; bus parduoda- 
ia po vieną ar krūvomis; ateikite 
atys į dirbtuvę ar telefonuokite: 
; įdare 4276. Mr. Lundstrom — 3656 

’dihvaukee Avė.

PARDAVIMUI cigarų, saldainių ir 
isokių reikalingų daiktų krautuvė, 
abai geri įtaisymai ir parduosiu pi
nai iš priežasties nesutikimo partne
rių.

Kreipkitės:
5017 Cottage Grove Avė.

Tel. Kenwood 0534

PARDUODAMA VALGYK
IM TIKS KAMPU; DARO GE
RĄ BIZNĮ.

KREIPKITĖS:
2144 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, sal- 
lainių ir mokyklos daiktų krautuve 
r visokių mažmožių. Biznis senas, 
erai išdirbtas, parduosiu greitai už 

teisingą pasiūlymą. Priežastis par- 
lavimo patirsite ant vietos.

3518 So. Wallace St.

PARDAVIMUI minkštų gė
rimų parlor, su dideliu puikiu 
užeigos ruimu. Priežastis .—ap
leidžiu šių šalį. Kreipkitės pas 
savininkų: 4914 S. Ashland Av.

PARSIDUODA puse saliuno 
geroj vietoj prie lietuvių Liuo- 
sybės namo. Klauskite J. Leva- 
nas, 4920 W. 14-th St., .

Cicero, Illinois.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
SKAINSKONIŲ KRAUTUVĖ. 
GERA VIETA. PIGI 
RANDĄ.

4535 Wallace St.

PARSIDUODA bučerne ir groser
nė; gera vieta patyrusiam tame biz
nyje ir vartojančiam anglų kalbą 
žmogui . Randa pigi $30 mėnesiui su 
pagyvenimu ir garažu dviem automo- 
biliam. Pardavimo- priežastis, vienas 
partnerys eina i garažo biznį. Atsi
šaukite 3533 So. Čalifomia Avė., Chi- 
oago, III.

PARDAVIMUI bučtrni ir grosąrnl 
su namu. Bizniu išdirbtas par 7 ma
tus. Biznis cash. Randasi gražioj 
apielinkej. Brighton Parke. Par
duosiu pigiai, nęs turiu išvažiuoti į ki
tą miestą.

Tel. Lafayette 0950

PARSIDUODA namas, bučerne ir 
grosernė; gera vieta, apgyventa vo
kiečių ir švedų, biznis cash and carry. 
Biznis ir pagyvenjimui 6 kambariai, 
elektra, gazas, varia, karšto vandens 
šiluma ir beizmentas per visą namą, 
garažas. Parduosiu arba mainysiu 
ant kito namo. Priežastis: savininkas 
eina į kitą biznį. 5601 So. Lincoln St.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seėley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattera ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir i 
merginoms, atsineškit audeklą, su- I 
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 1 
drapanas.

Biznio Ir namų kursai skrybėlių ' 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, į 
arba telefonuokit klausdamos ln- ! 
formacijų. |

Sara Patek, pirmininke.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut. 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
FranciŠkus Girdvainis; Kontrolės 
RaŠt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shemaitis; 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.

PARDAVIMUI čęverykų taisymo 
dirbtuvė, turi būti parduota j šešias 
dienas, nes išvažiuoja į kitą mieefą. 
Visos mašinos pirnvos klesos; išdirbta 
vieta, darbo užtektinai. Kas norit pa
sidaryti gerą pragyvenimą, atsišaukit.

3303 So. Aubura Avė .

NEPAPRASTA proga, jei norit įsi
gyti gražų mūrinį bizniavą namą. Te
kis bargenas niekuomet nepasikartos; 
turi būt parduota šią savaitę. Na
šias vertas $7,000, parduos už $5200 
išmokėjimais. $1,000 įmokėti. '•— Sa
vininkas, 10947 S. Michigan Avė. Tel. 
Pullman 0649.

AUŠROS

DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 192t 
m-.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrauskis, nut. rašt. A. Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckae 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

PARDAVIMUI grosernė labai pi
giai. Kas nori tokį biznį, geriausia 
proga dabar įsigyti. Grosernė randa
si Southsidej prie biznevos gatvės; 4 
gražus kambariai gyvenimui, randa 
pigi.

4922 So. Ashland Avo.

MOKYKLOJE
AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI nedidele grosernė 
labai geroj vietoj, 
gyvenimui, lydąs 
$15.00 j mėnesį, 
tis liga.

Kreipkitės
3726 So.
Tcl. Boulevard 3784

Gražus kambariai 
ilgas, landos tik 
Pardavimo jjriežas-

Wallace St.

PARSIDUODA ’ groserne. prie put 
mokyklos; biznis gerai . išdirbtas. 
Randa nebrangi, kambariai gyveni- 
iivui. Parduosiu pigiai. Priežastis 
pardavimo svarbi.

Atsišaukit
3656 So. Union Avė.
Tel. Boulevard 3784

PARSIDUODA mašinšapč ir smul
kių išdirbinių dirbtuvė; mūrinis na
mas ir garažas užpakalyj. Geras biz
nis, turi būti parduota sykiu ar^tski- 
rai, nes mes turime kraustytis į dides
nę vietą. Parduosiu prieinama kaina. 
Kreipkitės.

467 W. 31 St.

PAiRDAVLMtJI saliunas. Se
nas ir išdirbtas biznis arti prie 
didelių dirbtuvių. Priežastis 
l>ardavimo patirsite ant vietos. 
Kreipkitės 319 Root St.

PARDUODAMA SALIUNO 
DAIKTAI PIGIAI. 
KREIPEIS PAS:

JACOB HOLANIK, 
1800 So. Morgan St.

1NIM1MI ŽINIA. Kas nori par
duoti koncertinų “Triple”, ma
lonėkit atsišaukti nurodytu ad
resu, pažymėdami kainų. Gust 
Urnezis, 4625 S. Francisco Av.

DIDELIS bargenas, parsiduoda bu
čemė ir grosernė. Lysas ir pigi ran
da. Parduosiu labai pigiai . Kas pir
mesnis ,tas laimes, tai yra auksinė 
vieta.

Kreipkitės:
J. LEPAS,

3452 So. Halsted St. arba 
3016 Normai Avė.

PARDAVIMUI LABAI GRA- 
žųs balti kaip sniegas, Eskimo 
spitz šuniukai 7 nedčlių senu
mo.

1748 W. 45 St.

AUKSO KASYKLOS.
PARDUODAMA bučemi ir 

grosernė. Pasiskubink, tas bar
genas nelauks ilgai. Atsišauk it 
pas Jos. Stukis 809 W. 35 St.

PARDAVIMUI valgykla, turi 
būt parduota greitu laiku, nes 
savininkas turi du bizniu 
vienų turi parduoti. Randa pigi
ir biznis išdirbtas per ilgus 
arėtus. Kreiptis 2325 S. Leavitt 
Street.

ir

PARDAVIMUI Trokas 2-jų 
ir pusės tono — mažai vartotas 
— geras kaip naujas. Įtaisai 
moderniški. Parduosiu pigiai. 
Kreipkitės: “Aušra” 1614 W 

46-tli St. (Box 3)

TURIU išmainyti 2 kampinius lo
tus ant namo naujai pradėtoj koloni
joj; geistina, kad butų du pagyveni
mai; kad ir didelį morgičių priimsiu.

ST.t MARKŪNAS,
654 W. 120 St. 

West Pullman, III.

Mokinama:

RAKANDAI

NAMU SAVININKŲ ATYDAI.
Turime keletą ūkių, mainyti ir par

duoti. Malonėkite atsišaukti laišku, 
kurie norite turėti gerą ukj.

P. A. MAŽEIKA,
1377 E. 57th St., 

Chicago, III.

1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba

• X

3) Visokios rūšies mate
matikos.

PARDUODAMA rakandai 3 
kambariams 7 • menesių senu
mo. Parduos visus kartu, ar 
atskirai. Išvažiuoju į kitą mie
stų. Tony Bendzat

712 W, $-th PI.

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
(foras dėl dviejų biznių. Kepykla ir 
sąliupas. Saliuno biznis išdirbtas per 
1 metus; su pagyvenimu; arba galima 
mainyti ant mažesnio namo; kreipki
tės:

3935 So. Kedzie Avė

Tai seniausia ir ge
riausia mokykla, i •

Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
* v 4

300>S. Halsted St.
Chicago.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirm. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt. 
M. čeplinskas, 3544 Ix>we av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 juowe 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 8759 Wallace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3629 Ix>we avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesi} pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Ray- 
mond Chapely 816 W. 31 gat.

NAMAI-ZEME
-1 ___ Į . _

PARDAVIMUI S. W. SIDĖJ.
$100 įmokėti, likusius po $16 

<as mėnesį už U akro vietų ar- 
;i Archer Avė. —- tik $800.

3935 S. Kedzie Avė.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Brighton Parke! Naujas mūrinis 

namas, dviejų aukštų, po 5 kambarius. 
Elektra, maudynė su aukštu skiepu. 
Parduosiu labai pigiai.

4922 So. Ashland Avė..

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS PAš. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.: 
pirm. J. BaČunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt. P. La penis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičius, 
16Ž6 N Oakley aVe.; ižd. J. Makric- 
kas; 3256 I^moyne str. Susirin
kimai būna pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio, L’uoeybės svet., 
1822 Wabansia avė, 7:30 vai. vak.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 6630 So. Westem Avė. Storas ir 
8 flatai po 4 kambarius. Karšto van
dens šiluma. Gam^aa 24x22 su šilu
ma. Kas aarits įgavai supirkti, a t ai 
šaukit šią savaitę nas asu jrivarataA 
parduoti. Maviajuakas, MM Ss. Mep- 
ewood Avė., Chkags, III.

- I I'f.iirin I Į.III H'« '■ 1«l <     •' w.!

PARDAVIMUI namas 2 pagyveni
mais, Storas ir 2 kambariai is užpa
kalio.

6 kambarių fletas, augštąs, maudy- 
nė, elektra ir visi parankamai. Savi
ninkas parduos labai pigiai. Kaina 
$4,800.

Pardavimui naujas 3 pagyvenimų 
kampinis namas, štoras ir 2 pagyveni
mai po ė kambarius; galima pirkti mi 
nzniu, ar be biznio; biznis bučemė. 
didelis bargenas.

2 pagyvenimų namas 5 kambariais 
3725 Lowe Avė. Kąina $4,800. At
sišaukit pas

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674

TURIU IŠMAINYTI lotų prie 
66 gatvės ties bulvaru ir vie
nuolynu ant 6 ruiiAų namo; 
<ad ir didelį morgičių priimsiu 
St. Markūnas 654 W. 120-th 
Str., West Pullman, III.

PARDAVIMUI, didelis Bargenas. 
Tik $2650. Trijų augštų medinis 
namas. Krautuvė ir du pagyveni
mai pp> 4 kambarius. Elektra, ga
ras; taipgi namelis užpakaly.
1627 S. Morgan St., arti 18 gatvės

------ v----—- - • - - 5 V r •

STORAS ir šeši pagyvenimai prie 
Morgan gat. arti 12-tos. 
genas.

6 pagyvenimai prie 14 
sted gat. Bargenas.

ROOSEVELT REAL 
EXCHANGE,

802 Roosevelt Rd., 2 lubos

Didelis bar-

Pl. arti Hal-

ESTATE

GERA BIZNEVA nuosovybė, aplie
ta pilnai aprūpinta ir 6 pagyvenimai. 
Taipgi gera kriaučių šapa ir šeši pa
gyvenimai viršui.

Geras bargenas.
FOtFRNIER & SMITH, 

2600 W. 59th St.

PARDUODAMA mūrinis na
mas su lotu, 5 pagyvenimai po 
1 kambarius. Išeinama vieta 
vidui ar gožas. Raudos $65 į 
mėnesį. Kaina $6,200. Kreiptis 
—2080 Canalport Avė., 1 lubos 
-----<----------------------------------

BARGENAI

Naujas mūrinis namas su Sun 
Parlors 2 fletai cimentinis beiz
mentas vėliausios mados įtaisymai 
$8,400. Tony Skurdelis, 

4454 S. Western Avė.
Bučernė, mainysiu ant namo; bi

znis labai geras. Priežastį patirsite 
ant vietos. Tony Skurdelis 

4454 So. Western Avė.

BARGENAS

Mūrinis naujas namas, Storas ir 
2 fletai? Garažas 2 karams prie di
delės bizniavus gatvės karų linijos, 
$14,000.

Mūrinis naujas namas, Storas ir 
5 pagyvenimai, 2 lotai gražioj vie
toje; parsiduoda su visu bizniu tik 
už $24,500.

Mike Mince, 
4454 So. Wcstern Avė.

DIDELI BARGENAI
Mūrinis naujas kampinis

4 pagyvenimais, vėliausios 
įtaisymai. $15,000.

Mūrinis naujas namas, 2 
veniniai* beizmentas, garažas, vė
liausios mados įtaisymai $7,500.

Mūrinis naujas namas, 2 Storai ir 
2 fletai prie karų linijos gera vie
la bizniui .........................   $11,500

Mūrinis naujas namas, 2 fletai 5 
ir 6 kambariai, $8200 mainis ant 
loto.

Mūrinis namas, 3 fletai po 6 kam 
larius su beizmentu parduodu tik 
už $11,500.

Mūrinis naujas namas su Saliu- 
nų 3 fletai ir Storas, parsiduoda su 
visu bizniu, $19,500.

• Frank Dobrovvolski, 
4454 So. Western Avė.

namas 
mados

pagy-

DIDELIS BARGENAS,
Turi būti greitai parduota mūri

nis namas 2 pagyvenimais ir Sto
ru; namas keli metai atgal staty
tas, kaina $7,500. Kreiptis septinta- 
dienį į savininką.

538 W. 37 St. 1 lubos

PARDAVIMUI bungalas 5 kam- 
inriais, 1% ar 2 akrai žemes, Viš- 
invkas 16 per 20 šulinys, duobė 

vandeniui vidui. $5,200 su 2 akrais 
G. R. Ųavlik. $4,700 su 146 akro.

Downers Grove, III., netoli Hur- 
ingtono gelžkclio.

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

Ateikite į musų šapą kokiu nebu’ 
dienos laiku ar vakare. Mes parody 
sim, kaip mes galim jus išmokyt 
amato ‘ptlieltamu nuo darbo laiku, ki 
riuo jus visuomet uždirbsite gerą ai 
gą.

Specialč taksa bus suteikta jum 
šį mėnesį. (Atsinešk šitį apskelbim; 
su savim).

THE MASTEI? CUTTING AND 
TAILOR1NG SCHOOL

190 N. State St., Kampas Lak* St.
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kaanicka. vedėjas.

Amerikos Lietuviy Mokyki
3106 S. Halsted St^ 

Chicago, III.
Mokinafima: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typevvriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos. 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, DaBrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos, Oratorystės.

. Klesos dienomis ir vakarais.V. . . ,
PR1VATES AUTOMOBILIŲ 

$20 Instrukcijos $25
Jei nori turėt gerą darbą, tad atoi 

ir pasimatyk su mumis. Mokinarr 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budi 
visokio išdirbimo automobilius. Lafc 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINI 

1507 W.-Madison St.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina lietuvių fr Anglą kalbą 
Grammar School, High School iv 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augėlesniąsias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry 
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:8( 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės. *

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A. 
Enzbigelis, 354 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Avė.: nut. rašt. J. Valonchius 10910 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V. 
Dargis 10520 So. State St.; ižd. J. 
Balvočius, 138 E. 114 Place. Susi
rinkimai laikomi pirmą penktadienį 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvite 
svet., 341 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 40 m*.

JETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS valdyba 1928 metamu: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strplie, 2018 So. Peoria St; 
kontrol. rašt. A, I^knickas 8862 So. 
Halsted St; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 So. Lovve Avė. ir A. Kny- 
stautas, 8156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Aubum 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadieni* 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Aubum Are. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

JETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAL 
dyba 1923 metama: pirm. A. Zai- 
latoris. 827 W. 33rd St.; pa^vlb. D. 
Priedelis, 3417 So. Iz’avitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
VVallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitia, 
3601 So. Ix>we Avė.; kontr. rašt. S,. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kaaoa 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius j. Mazalauskas, 8259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaa- 
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio. Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami į 
kliuba visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1928 metane 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauskis; nut. rašt. I. YušČius; 
fin. rašt. I. Vedeelds, 726 W. l$th 

. St.; centro rašt. F. BakŠinekis; ka
sos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. Klimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas B. 
Romanas.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metame: 
pirm. Fr. Bacevič*. 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus. 1812 
Halsted St.: nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierjus 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai huną kas antrą sekna- 
djen; kiekvieno mėnesio,,Malij; , 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.
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REIKIA DARBININKŲ (, REIKIA DARBININiy
----- VYRŲ

PARDAVĖJŲ

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
•PARDAVIMUI namas su bučerne.MOTERŲ

REIKALAUJAMA prityrusių mo
terų skudurams ir popierems skirsty
ti. Nuolatinis darbas, geras mokes
nis, garu apšildomas ir nedegamas na
mas. Dray and Co., 343-353 N. Shel- 
don St. 2 blokai į šiaurę nuo Fulton 
Street.

REIKALAUJA MERGINŲ, MER
GINŲ, MERGINŲ, kurios yra 16 iki 
25 metų amžiaus — nevedusių. Leng
vas darbas dirbtuvėj, prityrimas ne
reikalingas, išmokus pakeliama mo 
kesnis, ateikit tik tą dieną, kada pri
sirengę stoti prie darbo. Turi mo
kėti angliškai kalbėti ir rašyti.

ILLINOIS MINIATURE LAMP 
DIVISION, 

2243 W. Harrison St.

REIKALINGA MERGINA 
PRIE APSKRITO DARBO 

NAMUOSE
2700 N. Richmond St.

Tel. Albany 9241

Vyrų pardavinėti užsisakymui 
padirbtus drabužius — ploščius, 
leperlijamus ploščius ir aprėdaius 
iesiog iš dirbtuvės vartotojui. Mes 
parūpiname pavyzdžius nemoka
mai. Pilna drabužių krautuve 
.mulkmenų kainomis parankiame 

' agamine. Viskas, ką tik vyrai ir 
I aikai dėvi kainomis 20 nuoš. pi- 
j ;esnėmis negu krautuvėse. Vyrai, 

airie netingi, lengvai gali padaryti 
,3000 per pirmus metus ir įsikur- 
i sau pastovų augantį verstų. Pri- 
yrimas musų šakoj yra pageiduu- 

| anuts, bet nėra būtinas. Mes duo
imu gerus nurodymus. Mes norim 

Į ik vyrų, kurie sugeba pardavinėlji 
r yra kuogeriausio budo. Tokiems 
neš siūlom vieną didžiausių ir tik- 
iausių progų pinigų pasidaryti, 
kreiptis laišku ar asmeniškai po 
lųm. 532 S. Throop Street. Paklau

sti Mr. McShahe.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI saldainių krau 
tuvė su namu lietuvių apgyven
to i apylinkei priešais lietuvių vekarių ir netoli biznių,

J ; tautų apgyventa viela. 1

duosiu maža kaina. “ 
tams. 2018 W. 22 St.

bažnyčią. Pardavimo priežastį pažastis" paul 
patirsit ant vietos. A. S. 1817 S.
Union Avė.

PARDAVIMUI minkštų . gėrimų 
saliunas su barais ir visais įtaisy
mais. Saliunas randasi prie gat- 

, visokių 
Pardavimo 

site ant vietos; par- 
Lysas” 3 ine-

Namas mūrinis, dviejų augštų su beiz- 
mentu; 3 pagyvenimai ir Storas. Ga
ražas 2 mašinoms. Kaina $13,200. 
Parduodama dėl ligos.

2050 W. 22nd St. 
arti Hoyne Avė.

i . ...................n.. .................. .........................................r.

DIDELIS BARGENAS! Į trumpą
PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 

bučernė, verta $2000, parduosiu už r. • i « mlaiką turi būt parduota cigarų, eiga- Maitai perkant. Turiu par-
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė, duoti arba mainysiu ant automobi- 
Geroj vietoj ir geras įrengimas. Elek- *10’ ar ae!’-°r J0*0, Atsišiuikiti‘.

;xi,..lJ LjajĄu nnrrlovimA 4554 So. Rockwcll St.trinė iškaba. Priežastis pardavimo, 
savininkas nusipirko namą; be to dar 
turiu kitą biznį. Parduosiu už pirmą 
pasiūlymą. 3113 So. Halsted St.

EK^RA PARDAVIMAS, arba mai
nysiu ant namo, drapanų ir visokių 
smulkmenų krautuvę. Biznis geras ir 
geroj vietoj, lysas ilgam laikui. Ran
da pigi. Priežastis pardavimo patir
site ant vietos. Kreipkitės v 

3249 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 6823

REIKAįLlNGA senyva mote
ris namus pridaboti, kuri nega
li dirbti dirbtuvėje. Valgis, 
kambarys. Atsišaukit į Naujie 
nų skyrių. 3210 S. Halsted St.

No. 29

EXTRA. Čia yra bargenas, 
kiargiduoda maišytų ta v orų biz
nis. Labai pigiai, arba mainysiu 
ant namo, loto, arba automobi
lio. JPardavimo priežastis, labai 
svarbi. 3318 So. Halsted St.

PUSDYKIAI BUČERNĖ. Par
siduoda bučerne ir grosernė 
Westsidės apylinkėj, biznis iš
dirbtas per ilgus laikus. Randa 
pigi lysas ant kiek tik nori. 
Parsiduoda daug pigiau negu 
verta, arba mainysiu ant na
mo, loto, automobiliaus, saliu- 
no; norintis įsigyti gerų ir pel
ningą biznį, pasiskubinkite, nes 
tokie bargenas ne visados bus; 
kas bus pirmesnis, tas laimes. 
Kreipkitės pas Frank Gf Lucas 
4116 Archer Av» Lafayette 5107

PARDAVIMUI labai pigiai 3 daik
tai, butent: vargonai, kukni.nl* pe
čius ir vokiškas armonikas ant 
trijų eilių. Savininką galima ma
tyti nedalioj nuo 9 vai. ryto iki 1 
po pietų.

Win. Sabaliauskas
2345 So. Leavitt St., Chicago, III.

PARDAVIMUI Pathe fonografas, 
geras motoras, su 3 springsais au
tomatiškai sustoja, vartotas tik vie
ną mėnesį; parduosiu pigiai. Kreip
kitės subatoj po pietų arba nedė- 
lioj

3120 Emerald Avė.
2-ros lubos, iš užpakalio.

PARDAVIMUI saliunas; lietuviu 
ir lenkų kolonijoj. Biznis labai 
geroj biznio vietoj. Namas naujai 
įrengtas. Pigiai parduosiu, kas greit

REIKIA PRITYRUSIŲ
OPERATORIŲ PAJIEGA
VAROMOMS MAŠINOMS.

2100 So. Morgan St.

BEIKIA DARBINiliKU
VYRŲ

AR NUSIBODO TURĖT BOSĄ 
ANT SAVĘS?

Jei taip, tai ateikit ir įsitikinkit. 
?arduodu cigarų, cigaretų ir kitokių 
eikalingų daiktų krautuvę; biznis iš- 
lirbtas per 4 metus; gera proga ve- 
’.usiems, kur vyras gali dirbti, o mo- 
eris apsidirbti nanr&e ir didesnę už 
yro pėdę padaryti; taipgi gali neve- 

lęs, jei nori pasidalyti pinigo. Ne
mokantį pamokinsiu — ir bus pats 
nt savęs bosas. Parduodu, nes turiu 
itą didesnį biznį. Atsišaukit, 1844 
lanalport Avė. Tek Canal 3514.

PARDAVIMUI grosemo ir vaisių 
krautuvė. Vietos užtektinai; norin
čiam galima turėti ir bučernę. Visi 
rakandai yra geri. Priežastis parda
vimo savininkas važiuoja į Europą.

3205 So. Wallax?e St.

įrengtas. Pigiai parduosiu, kas 
atsišauks.

8911 Commercial Avė.
So. Chicago, III.

Phone Boulevard 2892

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Naujas mūrinis namas 2jų pagyve

nimų) 5 ir 6 kambariai, garažas 2 ma
šinoms, namas yra įtaisytas pagal vė
liausios mados, randasi gražioj vietoj 
South aidėj; parsiduoda pigiai, arba 
išsimaino ant mažesnio namo, loto, 
automobilio ar farmos.

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6824

SVARBUS PRANEŠIMAS perkan- 
tiemu propertes. Mes priimam bonus 
ir visokios rūšies Šerus, nekuriuos pil
na kaina, o nekuriuas tiek kiak jie 
verti. Jeigu pirksi propertę paf mu
sų ofisą, tai gali savo bona ar serą 
apversti į pinigus. Platesnėms ži
nioms kreipkitės į Milda Real Estate 
Co., 751 W. 31 St., Chicago, III.

STOCKAI-SEROS
ŠERAI—AKCIJOS pardavi

mui Am. 'Lietuvių I^ibų Bend
roves 10 Šerų. Norintieji pirk
ti kreipkitės sekančiu adresu: ‘ 
A. Ambražas 1614 W. 46 St.

Chicago, III.

MORTGECIAI-PASKOLOS
Skolinant pinigus ant pir

mų ir antrų Morgičių 
patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS 

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio.

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai.

Kalbame lietuviškai.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠĖL
TOS KLIUBO VALDYBA 1923 me- 
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sil- 
lius, 1920^. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.; ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shuma ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštadienįo vakarą, D. 
žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Bacevičius, 332G So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Auburn Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

MOKYKLOS

PARSIDUODA bučerne ir groser
nė; gera vieta patyrusiam tame biz
nyje ir vartojančiam anglų kalbą 
žmogui . Randa pigi $30 mėnesiui su 
lagyvcnimu ir garažu dviem automo- 
>iliam. Pardavimo- priežastis, vienas 
jartnerys eina į garažo biznį. Ap
šaukite 3533 So. Califoraia Avė., Chi- 
oago, III.

PARDAVIMUI bučemi ir groserni 
su namu. Biznis išdirbtas psr 7 me
tus. Biznis cash. Randasi gražioj 
apielinkėj. Brighton Parke. Par
duosiu pigiai, nęs turiu išvažiuoti j ki
tą miestą.

Tel. Lafayette 0950

PARSIDUODA namas, bučerne ir 
grosernė; gera vieta, apgyventa vo
kiečių ir švedų, biznis cash and carry. 
Biznis ir pagyvenimui 6 kambariai, 
elektra, gazas, vana, karšto vandens 
šiluma ir beizmentas per visą namą, 
garažas. Parduosiu arba mainysiu 
ant kito namo. Priežastis: savininkas 
eina į kitą biznį. 5601 So. Lincoln St.

VALENTINES DRESSMAKING 
CDLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seėley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking Ir pattern ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursą* moterims ir į 
merginoms, atsineškit audeklą, su- [ 
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau <' 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių į 
padarymui. Kreipkitės, rodykit, į 
arba telefonuokit klausdamos la- ' 
formacijų. į

Sara Patek, pirmininkė.

IJETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut. 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Ražt., 
Franciškus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shemaitis; 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.

PARDAVIMUI čęverykų taisymo 
dirbtuvė, turi būti parduota į šešias 
dienas, nes išvažiuoja į kitą mice«ą. 
Visos mašinos pirmos klesos; išdirbta 
vieta, darbo užtektinai. Kas norit pa
sidaryti gerą pragyvenimą, atsišaukit.

3303 So. Auburn Avė .

NEPAPRASTA proga, jei norit įsi
gyti gražų mūrinį bizniavą namą. Te
kis bargenas niekuomet nepasikartos; 
turi būt parduota šią savaitę. Na- 
•las vertas $7,000, parduos už $5200 
išmokėjimais. $1,000 įmokėti. — Sa
vininkas, 10947 S. Michigan Avė. Tel. 
Pullman 0649.

AUŠROS

DRAUGYSTES LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 19M 

' m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrauskis, nut. rašt. A. Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklą, 43 centai į valandą 
Nuolatinis darbas. Kreiptis j 
samdymo skyrių Crane Co., So 
Canal ir 15 gat., arba Kedzie 
Avė. and 40th St.

PARDAVIMUI galiūnas, 
’oj vietoj, biznis išdirbtas.

Kreiptis
821 W. 34 St.

ge- PARDAVIMUI grosernė labai pi
giai. Kas nori tokį biznį, geriausia 
proga dabar įsigyti. Grosernė randa
si Soutbsidej prie biznevos gatves; 4 
gražus kambariai gyvenimui, randa 
pigi.

4922 So. Ashland Avo.

AUTOMOBILIAI

REIKALAUJAMA darbinin 
kų sengeležių kieme.

A. LEVINE & CO.,
1475 So. State St.

PARDUOiDAMA PUSE GA- 
ažo biznio, arba mainoma ant 
lutomobilio, ar 'čeverykų 
tymo šapos, ar kokio kito 
lio. John Mikshis 

2857 W. 39-th PI.

tai- 
biz-

PARDAVIMUI nedidele grosernė 
labai geroj vietoj, 
gyvenimui, lysas 
$15.00 į mėnesį, 
tis liga.

Kreipkitės
3726 So.
Tel. Boulevard 3784

Gražus kambariai 
ilgas, randos tik 
Pardavimo jįriežas-

Wallace St.

REIKALAUJAMA pardavėjų Rea 
Estate pardavinėti. Prityrimas ne 
reikalingas, aš išmokinsiu turiu darbi 
5 vyrams nuolatai ar po 3 valandai 
vakarais. Čia yra proga daug pinige 
dasidai-yti ant komiš no. Matykit J 
Namon, 808 W. 33 Place, art. Hal 
sied gatvės. .. 4

PARSIDUODA VALGYKLĄ 
les savininkas turi apleisti 
.hieagą, todėl parduos pigiai, 

t ruimai pagyvenimui užpaka- 
y. 1332 S. Morgan St.

PARSIDUODA i grosernė. prie pat 
mokyklos; biznis gerai išdirbtas. 
Randa nebrangi, kambariai gyveni
mui. Parduosiu pigiai. Priežastis 
pardavimo svarbi.

Atsišaukit
3656 So. Union Avė.
Tel. Boulevard 3784

RFJKALAUJAMA 
DARBININKŲ. 
KREIPUS:

1319 W. 32-rd PI.

RėlKAl aA L j A M A pa rda vėj o

samdyti ir užžiurėti kilus par
davinėjimui augštos rųšies pa
siūlymo. Prityrusis pardavė 
jų vedėjas, kuris pašvęs pilną 
laiką, gaus tikrą paramą ii 
gali uždirbti tikrai gerus pini 
gus. Turi kalbėti angliškai. 
Room 620 Pi7 North Dearbori 
St. Kreiptis šeštadienį vas. 3 d. 

tarp 1 ir 5 v. po pietų.

PARSIDUODA minkštų go- 
’imų Parlor, 4201 S. Albany 
>t. Priežastis pardavimo: sa- 
ininkas turi kitą biznį.

“"PARDAVIMUI saliunas labai 
eroj vietoj, ir gerai biznis ei- 

1a. Priežastis pardavimo liga.

PARSIDUODA maŠinšapė ir smul
kių išdirbinių dirbtuvė; mūrinis na
mas ir garažas užpakalyj. Geras biz
nis, turi būti parduota sykiu artitski- 
rai, nes mos turime kraustytis į dides
nę vietą. Parduosiu prieinama kaina. 
Kreipkitės.

467 W. 31 St.

Tel. Yards 0949

BARGENAI DIRBTUVES 
PAVYZDINIŲ 

ovos, sofos, sofinės lovos, supamieji 
r šiaip krėslai; šikšna ar audimu ap- 
rnšti; daugybė raštų; bus parduoda
ma po vieną ar krūvomis; ateikite 
atys j dirbtuvę ar telefonuokite: 
jldare 4276. M r. Lundstrom — 3656 

Mihvaukee Avė.

PARDAVIMUI saliunas. Se
nas ir išdirbtas biznis arti prie 
didelių dirbtuvių. Priežastis 
j>ardavimo patirsite ant vietos. 
Kreipkitės 319 Root St.

REIKALAUJAMA mvlderių žilos 
geležies liejykloj. Kreipkitės 

Samdymo Skyrius 
tarp 7 v. ryto ir 5 vai. po pietų 

International Harvester Co.
2600 W. 31 Blvd.

REIKALAUJAMA lietuvių turi n 
čių plačią pažintį, pardavinėti gerą 
investmentą savo draugams. Turi mo 
keti angliškai. Rašykite angliškai 
šituo adresu:

J. L. CONNERS
609 Wellington Avė., 
Tel. Irake View 8981

PARDAVIMUI cigarų, saldainių ir 
isokių reikalingų daiktų krautuvė, 
abai geri įtaisymai ir parduosiu pi
dai iš priežasties nesutikimo partne- 
ių.

Kreipkitės:
5017 Cottage Grove Avė.

Tel. Kenwood 6534

PARDUODAMA SALIUNO 
DAIKTAI PIGIAI. 
KREIPTIS PAS :

JACOB HOLANIK, 
1800 So. Morgan St.

REIKIA VYRŲ
NUOLATINIS DARBAS VI-

PARDUIOOAMA VALGYK
IM TIES KAMPU; DARO GE
RĄ BIZNĮ.

KREIPKITĖS:
2144 So. Halsted St.

■ .... w
TNiDOMI ŽINIA. Kas nori par

duoti koncertiną “Triple”, ma
lonėkit atsišaukti nurodytu ad
resu, pažymėdami kainą. Gust 
Urnezis, 4625 S. Francisco Av.

E. F. Iloughton and Co.
3534 Shields

DAILYDŽIŲ PRIE KARŲ
Prityrusių dailydžių prie naujy 

prekinių vagonų; darbas vidui uz 
gerą apmokėjimą.

American Gar and Foundry Co.
2310 So. Paulina St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, sal- 
lainių ir mokyklos daiktų krautuvė 

:r visokių mažmožių. Biznis senas, 
rerai išdirbtas, parduosiu greitai už 

ueisingą pasiūlymą. Priežastis par- 
lavimo patirsite ant vietos.

3518 So. Wallace St.

DIDELIS bargenas, parsiduoda bu- 
černė ir grosernė. Lysas ir pigi ran
da. Parduosiu labai pigiai . Kas pir
mesnis ,tas laimes, tai yra auksinė 
vieta.

Kreipkitės:
J. LEPAS,

3452 So. Halsted St. arba
3016 Normai Avė.

PARDAVIMUI Trokas 2-jų 
ir pusės tono — mažai vartotas 
— geras kaip naujas. Įtaisai 
moderniški. Parduosiu pigiai. 
Kreipkitės: “Aušra” 1614 W 

46-th St. (Box 3)

v
TURIU išmainyti 2 kampinius lo

tus ant namo naujai pradėtoj koloni
joj; geistina, kad butų du pagyveni
mai; kad ir didelį morgičių priimsiu.

ST. MARKŪNAS, 
654 W. 120 St.

West Pullman, III.

RAKANDAI

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI.
Turime keletą ūkių, mainyti ir par

duoti. Malonėkite atsišaukti laišku, 
kurie norite turėti gerą ūkį.

P. A. MAŽEIKA,
1377 E. 57th St., 

Chicago, III.

REIKIA dviejų vyrų ant farmes, 
vienas kuris yra prityręs, antras se
nas, negalintis dirbti dirbtuvėj, arba 
atvažiavuris iš Lietuvos. Pastovus 
darbas, geras mokesnis, arti Chicagos. 
Kreipktis.

T. SHURN,
R. F. D. 1, Hinsdale, III.

Tel. Dovvners Grove 813 W. 1

PARDAVIMUI minkštų gė
rimų parlor, su dideliu puikiu 
užeigos ruimu. Priežastis -—ap
leidžiu šių šalį. Kreipkitės pas 
savininkų: 4914 S. Ashland Av.

PARDAVIMUI LABAI GRA- 
žųs balti kaip sniegas, Eskimo 
spitz šuniukai 7 nedėlių senu
mo.

174A W. 45 St.

PARSIDUODA puse saliuno 
geroj vietoj prie lietuvių Lauo- 
sybės namo. Klauskite J. Leva- 
nas, 4920 W. 14-th St., _

Cicero, Illinois.

AUKSO KASYKLOS.
PARDUODAMA buč*rni ir 

grosernė. Pasiskubink, tas bar- 
genas nelauks ilgai. Atsišaukit 
pas Jos. Stukis 809 W. 35 St.

REIKALAUJA prityrusių 
operatorių prie pajiega varo
mų mašinų. Darbas nuolatinis, 
geras užmokesnis. Fashion 
fhirment Co., 716 W. Madtsan j

St. Room 306

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
SKAiNSKONIŲ KRAUTUVĖJ 
GERA VIETA. PIGI 
RANDĄ.

4535 Wailace St.

PARDAVIMUI valgykla, 
būt parduota greitu laiku, 
savininkas turi du bizniu 
vieną turi parduoti. Randa 
ir biznis išdirbtas per i
urėtus. Kreiptis 2325 S. Leavitt 
Street.

turi 
nes 

ir 
pigi

PARDUODAMA rakandai 3 
kambariams 7 < mėnesių senu
mo. Parduos visus kartu, ar 
atskirai. Išvažiuoju į kitą mie
stą. Tony Rendzat

712 W. lįl-th PI.

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
geras dėl dviejų biznių. Kepykla ir 
saliunas. Saliuno Į>Įznię išdirbtas per 
t metus; su pagyvenimu; arba galima 
mainyti ant mažesnio namo; kreipki
tės:

3935 So. Kedzie Avė

MOKYKLOJE
Mokinama:

1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba

• >
3) Visokios rūšies mate

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla, i *
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001* S. Halsted St.

Chicago.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirm. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
YurŠas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt. 
M. čeplinskas, 3544 I»we av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 L<owe 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 3759 Wallac« 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3629 Ix>we avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesiį pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Ray- 
m»nd Chapely 816 W. 31 gat.

NAMAI-ZEME
■ 11

PARDAVIMUI S. W. SIDĖJ.
$100 įmokėti, likusius po $16 

<as menesį už U akro vietą ar- 
;i Archer Avė. — tik $800.

3935 S. Kedzie Avė.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Brighton Parke! Naujas mūrinis 

namas, dviejų aukštų, po 5 kambarius. 
Elektra, maudyne su aukštu skiepu. 
Parduosiu labai pigiai.

4922 So. Ashland Avė..

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠ. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.: 
pirm. J. BaČunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičiu*, 
16^6 N Oakley aVe.; ižd. J. Makric- 
kas; 3256 I^moyne str. Susirin
kimai būna pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio, Luosybės svet., 
1822 Wabansia avė, 7:30 vai. vak.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 6630 So. Westem Avė. Storas ir 
3 flatai po 4 kambariu*. Karšto van
deni šiluaaa. GaJM&M 24x22 >u šilu
ma. Kas aarita geaai supirkti, at&i- 
šaukit šią aavažtę na* asu priversta* 
parduoti, ftaviainka*, S*. Map- 
ewood Avė., Chkaga, III.

. l<-ww I. UI i i w III « I

PARDAVIMUI namas 2 pagyveni
mais, Storas ir 2 kambariai is užpa
kalio.

6 kambarių fletas, augžtąs, maudy
nė, elektra ir viri parankumai. Savi
ninkas parduos labai pigiai. Kaina 
$4,800.

Pardavimui naujas 3 pagyvenimų 
kampinis namas, Stores ir 2 pagyveni
mai po 6 kambarius; galima pirkti su 
rizniu, ar be biznio; biznis buČemi. 
didelis bargenas.

2 pagyvenimų namas 5 kambariais 
3725 I>owe Avė. Kąina $4,800. At
sišaukit pas

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674

TURIU IŠMAINYTI lotą prie 
66 gatvės ties bulvaru ir vie
nuolynu ant 6 ruinlų namo; 
<ad ir didelį morgičių priimsiu 
St. Markūnas 654 W. 120-th 
Str., West Pullman, III.

PARDAVIMUI, didelis Bargenas. 
Tik $2650. Trijų augštų medinis 
namas. Krautuvė ir du pagyveni
mai pr> 4 kambarius. Elektra, ga
ras; taipgi namelis užpakaly.
1627 S. Morgan St., arti 18 gatvės

STORAS ir šeši pagyvenimai prie 
Morgan gat. arti 12-tos. Didelis bar
genas.

6 pagyvenimai prie 14 PI. arti Hal
sted gat. Bargenas.

ROOSEVELT REAL ESTATE 
EXCHANGE, 

802 Roosevclt Rd., 2 lubos

GERA BIZNEVA nuosovybi, aptik
ta'pilnai aprūpinta ir 6 pagyvenimai. 
Taipgi gera kriaučių šapa ir šeši pa
gyvenimai viršui.

Geras bargenas.
FOTIRNIER & SMITH, 

2600 W. 59th St.

PARDUODlAMA mūrinis na
mas su lotu, 5 jiagyveniinai po 
1 kambarius. Išeinama vieta 
vidui ir gazas. Randos $65 į 
menesį. Kaina $6,200. Kreiptis 
—<2080 Canalport Avė., 1 lubos

BARGENAI

Naujas mūrinis namas su Sun 
Parlors 2 fletai cimentinis beiz- 
mentas vėliausios mados įtaisymai 
$8,400. Tony Skurdelis, 

4454 S. Western Avė.
BučernC, mainysiu ant namo; bi

znis labai geras. Priežastį patirsite 
ant vietos. Tony Skurdelis

4454 So. Western Avė.

BARGENAS

Mūrinis naujas namas, Storas ir 
2 flptai, Garažas 2 karams prie di
delės bizniavos gatvės karų linijos, 
$14,000.

Mūrinis naujas namas, Storas ir 
5 pagyvenimai, 2 lotai gražioj vie
toje; parsiduoda su visu bizniu tik 
už $24,500.

Mike Mince, 
4454 So. Western Avė.

DIDELI BARGENAI
Mūrinis naujas kampinis namas 

4 pagyvenimais, vėliausios mados 
taisymai. $15,000.

Mūrinis naujas namas, 2 pagy
venimai* beizmentas, garažas, vė
liausios mados įtaisymai $7,500.

Mūrinis naujas namas, 2 Storai ir 
2 fletai prie karų linijos gera vie- 
a bizniui .......................    $11,500

Mūrinis naujas namas, 2 fletai 5 
ir 6 kambariai, $8200 niainis aut 
oto.

Mūrinis namas, 3 fletai po 6 kam 
marius su beizmentu parduodu tik 
už $11,560.

Mūrinis naujas namas su Saliu- 
np 3 fletai ir Storas, parsiduoda su 
visu bizniu, $19,500.

• Frank Dobrowolski, 
4454 So. Western Av*.

DIDELIS BARGENAS,
Turi būti greitai parduota mūri

nis namas 2 pagyvenimais ir Sto
ru; namas keli metai atgal staty
tas, kaina $7,500. Kreiptis septinta- 
dienį į savininką.

538 W. 37 St. 1 lubos

PARDAVIMUI bungalas 5 kam
bariais, IMi ar 2 akrai žemes, Viš- 
invkns 16 per 20 šulinys, duobė 

vandeniui vidui. $5,200 su 2 akryjs 
G. R. Ųavlik. $4,700 su 1# akro.

Downers Grove, III., netoli Bur- 
ingtono gelžkclio.

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

Ateikite į musų šapą kokiu nebu’ 
dienos laiku ar vakare. Mes parody 
sim, kaip mes galim jus išmokyt 
amato 'atliekamų nuo darbo laiku, ki 
riuo jus visuomet uždirbsite gerą ai

Speciale taksa bus suteikta jum 
šį menesį. (Atsinešk šitą apskelbim; 
su savim).

THE MASTER CIITTING AND 
TAILOR1NG SCHOOL

196 N. State St., Kampas I>ak* St.
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

Amerikos Lietuvio Mokyki:
3106 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typevvriting, 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, v
P1UVATES AUTOMOBILIŲ 

$20 Instrukcijos $25
Jei nori turėt gerą darbą, tad atei 

ir pasimatyk su mumis. Mokinau 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budi 
visokio išdirbimo automobilius. Lafr 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINi 

1507 W. Madison St.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A. 
Enzbigelis, 354 E. Kensingtcn Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Avė.: nut. rašt. J. Valonchius 10910 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V. 
Dargis 10520 So. State St.; ižd. J. 
Balvočius, 138 E. 114 Place. Susi
rinkimai laikomi pirmą penktadienį 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvil* 
svet., 341 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 40 m.

JETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY- 
STĖS valdyba 1928 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3848 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 8862 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
ne, 3219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadieni* 
vakarą kiekvieno menesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Aubum Av*. 
Draugystėn priimami visi sv*iki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. NorfntHji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

JETUVIŲ LAISVĖS KIJUBO Va£ 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za- 
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
priedelis, 3417 So. Ix*avitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Ix>we Avė.; kontr. rašt. 8. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; ka?»0B 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halst*d 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 325$ 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio. Jono Matfalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami į 
kliuba visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

LEVESKIO MOKYKLA'
’ Persikėlė

Mokina Uetuvių ir Anglų kalbų 
Grammar School, High School F 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasia* 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry 
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:8( 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
L kampas 33čios gatvės.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 met<»*w 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauskis: nut. rašt. T. Tuščius; 
fin. rašt. I. Vedeekis, 726 W. l$tli 

» St.; centro rašt. F. BakŠinckis; ka
sos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršai Ims 
V. Balseviče ir A. Klimaitis; lip
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S 
Romanas.

DRAUGYSTĖS PAIaAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metam*: 
pirm. Fr. Bacevič*. 3029 So. Union 
^vo.; pagelb. S. Venckus. 1812 3*. 
Halsted St.: nut. rašt. Tg. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai huną kas antrą sekti A- 
djenj kiekvieno mėnesio,. Maliągt&- 
kio salėj, 1845 So. F h - r i i 
vai. po pietų.
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