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Mūšia
Lenkai veržia! neutralinėn 

zonon; lietuviai ją gina
Santarvė atidavė Klaipėdą Lietuvai

Prancūzai gelbsti lenkus

Francijos angliakasiai streikuoja

Ambasadory taryba atidavė 
Klaipėdą Lietuvai.

Ambasadoriai išnešė tą nuos
prendį vakar, gavus žinią, 
kad Klaipėdoje susidarė nau
ja valdžia. ,

PARYŽIUS, vasario 16. — 
Soverenitetas ant Klaipėdos, 
Pabalti jos krašto atskirto nuo 
Vokietijos ir po karo buvusio 

po santarvės ambasadorių ta
rybos šiandie atiduotas Lietu
vai.

Pradžioj sausio mėn. j tą 
kraštą įėjo lietuvių nereguliari- 

, vado* 
sukilėliųvaujamą Simonaičio, 

vadovo.

Ambasadorių taryba 
reikalavo iš Lietuvos 
šias ginkluotas spėkas ir jos 
vadovus. Tarybai oficialiniai 
šiandie pranešta, kad sukilėlių 
Simonaičio valdžia pasitraukė 
ir kad tapo sudaryta kita, talki
ninkų pripažinta, valdžia, va
dovaujama V. Gailiaus.

Taryba po to nutarė atiduoti 
Klaipėdą Lietuvai.

Autonomija Klaipėdai.
Talkininkų kareiviai laiko 

užėmę jiems paskirtą dalį kra
što, užtikrinimui išlaikymo 
tvarkos.

%Į talkininkų sąlygas atidavi
me soveiTniteto įeina suteiki
mas absoliutės autonomijos ir 
suorganizavimas gabenimo į- 
monių svetimų šalių prekybai, 
kaip vandeniu, taip ir geležin
keliais, kad tuo apsaugojus 
Lenkijos ir Lietuvos interesus 
tuose distriktuose, kurių Klai
pėda yra priėjimu prie jurų.

tada pa- 
ištraukti

Susirėmimas su graikais
KONSTANTINOPOLIS, vas.

16. 10 nedidelių valčių, pil
nos Graikijos brigandų, bandė 
išsėsti Garina paežery, bet bu
vo apšaudytos turkų patrolių.

i

Lietuviai kariauja su 
lenkais

Užimantys pusę neutralinės zo
nos lenkai pasitiko ginkluotą 
lietuvių pasipriešinimą. 12 
lenkų sužeista.

16.—VARŠAVA, vasario 
Susirėmimai tarp Lenkijos ka
reivių ir Lietuvos nereguliari- 
nių ištiko keliose vietose oku
puojant neutralinę zoną, kurią 
pavedė Lenkijai tautų sąjungos 
taryba.

Dvylika Lenkijos kareivių li
ko sužeista; lietuviai taipjau 
paliko kelis sužeistus mūšio 
lauke, kada jie buvo priversti 
trauktis. Užmuštų nėra.

Didesnė dalis pietinės zonos 
ir svarbi dalis zonos centro, 
atiduoto Lenkijai, jau yra p<( 
Lenkijos administracija. Lie
tuviai vis dar priešinasi oku
pacijai likusios dalies zonos.

Oficialinės žinios sako, kad 
lenkų veržimasis prasidėjo va
kar 6 vai. ryte. Puolančius ka
reivius vadinama T^nkijos po-

Susirėmimas su Lietuvos ne- 

karnia miestelio (ant Vilniaus- 
Varėnos geležinkelio); mažes
nių susirėmimų buvo ir keliose 
kitose vietose. ‘Lietuviai trau- 
kdamies paliko savo sužeistuo
sius lenkų rankose.

Oficialinės žinios patvirtina, 
kad 12 lenkų liko sužeista.

Žinios iš zonos rodo, kad len 
kai tapę gerai priimti vietos 
gyventojų. Iš priežasties vaka
rykščio judėjimo, didele dalis 
pietinės zonos tarp Lietuvos ir 
Lenkijos ir didelė dalis centra- 
linės zonos dabar yra Lenkijos 
rankose.

Lietuviai išsprogdino tiltą.
f

VILNIUS, vasario 16. — 
Lenkijos pasienio sargyba su
sirėmė su Lietuvos šauliais ar
ti Pujškarnios. Buvo nemažas 
oersišaudymas, laike kurio 1 
oficicrius ir 2 kareiviai liko su
žeisti. Lenkijos sargyba užė
mė Puškarnią.

Lietuvos pasienio sargyba iš
sprogdino tiltą arti Vaitavo ir 
išardė geležinkelio bėgius ties 
Varėna.

Lenkai grūmoja Lietuvai
Lietuva nieko neatsakė į Pil

sudskio grūmojimus.

VARŠAVA, vasario 16 (Ra
šo Wiilliam E. Nash). - Aštri 
nota tapo pasiųsta bevieliniū 
telegrafu pereitą naktį iš Vil
niaus į Kaimą, įspėjanti, kad 
Lenkija skaitys Lietuvą atsa- 
koniSngą už karingus žygius 
neregubarinių prieš Lenkijos 
špokas,' kurios okupuoja neut- 
ralinę zoną. Kaunp valdžia pri
pažino gavimą notos, bet nieko 
į ją neatsakė.

Šis įspėjimas, taipjau įspėji
mas neutralinčs zonos gyvento
jams prieš kėlimą lokalinių su
mišimų yra priskaitomi marša
lui Pilsudskiui, dabartiniam 
viršininkui Lenkijos armijos 

yra Vilniuje.

Siaurinės Francijos ang
liakasių streikas

Streikuoja nuo 25,000 iki 50,- 
000 angliakasių už pakėlimą 
algos. Gal ir daugiau sustrei
kuos.

PARYŽIUS, vasario 16.
Angliakasių streikas šiaurinėj 
Francijoj, paskelbtas komuni
stinės Jungtinės Generalinės 
l)ąibo Federacijos, kuri atsi
metė nuo Generalinės Darbo 
Konfederacijos, prasidėjo šian
die, dalyvaujant galbūt 25,000

Viešųjų darbų ministerija 
paskelbė, kad Pas de Galais 
apgardoje iš 50,000 angliakasių 
sustreikavo tik 3,000.

Streikierįų raštinėj tečiaus 
pasakyta, kad ten gautosios ži
nios rodo, jog sustreikavo dau
giau 50,000 angliakasių ir buvo 
pranašaujama, kad ryto strei
kuos 100,000, o iki pirmadienio 
prisidės prie streiko didžiuma 
visos Francijos angliakasių.

Komunistai sako, kad už 
streiko nėra jokios politikos ir 
neturi nieko bendr^sfi Franci
jos keblumais Ruhr distrikte. 
Straikas esąs paskelbtas tik 
tam, kad iškovojus didesnes al
gas. Esą komunistų žvilgsniu, 
kova Ruhr distrikte yra tik ko
va tarp Francijos ir Vokietijos 
kapitalistų. \

Lenkija tarsis su Rusija
MASKVA, vasario 16. — 

Lenkija paprašė atnaujinti de
rybas apie Rusijos-Lenkijos 
prekybos sutartį.

Rusijos užsienio reikalų mi
nisterija pasiuntė notą, pri-

Kur lietuviai kaujasi su lenkais

Lietuvos žemkipis. — Pietuose ir rytuose, užbraižytasis 
plotas yn^'p^grobtas lenkų- Taškais pažymėta in'utralinč zo
na, kur liktuvihi dabar mušasi su bandančiais ir tą zoną pa
sigriebti lenkais. Mūšiai ištiko jau keliose vietose. Pasigro- 
bimu vadovauja Lietuvos dvarininkas gen. Juozas Pilsudskis

imančią pakvietimą ir siūlan
čią derybas pradėti vasario 26 
d., Maskvoje.

Francija gelbsti Lenkiją
Duoda jai kariniams reikalams 

milžiniškų kreditų.

PARYŽIUS, vas. 16—Fran
cijos atstovų butas 515 balsų 
prieš 68 nutarė suteikti Lenki
jai 400,000,000 frankų ($24,- 
000,000) valdžios kreditų, Len
kijos nupirkimui Francijoje 
ginklų ir geležinkelių reikme
nų. Tai padaryta pildant ‘drau
giškumo” sutartį, padarytą 
1921 m.

Andre Tardieu užprotestavo 
prieš Francijos kompanijų par
davimą, su žinia ir pritarimu 
Francijos valdžios, kelių aerop
lanų Rusijos valdžiai. • Girdi, 
negalima remti Lenkiją ir tuo 
pačiu laiku ]>ardavinėti gink
lus Rusijai, kuri yra Lenkijai, 
nedrauginga-

PINIGŲ KURSAS
Vakar vasario 16 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų \.....
Belgijos 100 frankų .....
Danijos 100 frankų .......
Finų 100 markių ..........
Francijos 100 frankij ... 
Italijos 100 litų ..............
Lietuvos 100 Litų............
I<enkų 100 markių........
Norvegijos 100 kronų .... 
Olandų 100 guldenų ....
Šveicarų 100 markių .... 
Švedijos 100 kronų ........
Vokietijos 100 markių ....

. $4.68 

.... Hc 

. $5.32 
$19.06

. $2.60 

. $6.03

. $4.88 
$10.00 

....  Uc 
$18.65 
$39.55 
$18.79 
$26:60

.... Hc

Derybos su anglais pairo 
Francuzai nepatenkinti — ga
vo mažiau, negu reikalavo.

LONDONAS, vasario 16.
Anglų ir franeuzų konferenci
ja jau užsibaigė šiandie ir kiek 
žinoma, premjeras Bo»ar Law 
atsisakė praleisti franeuzų o- 
kupacines spėkas pėr anglų 
okupacijos zoną Colognc. 'Pe
čiaus sprendžiama, kad jis su
tiko pavesti franeuzams mažą 
zoną užbaigimui franeuzų kon
trolės.

Anglijos valdininkai tyli apie 
konferencijos pasekmes, bet 
manoma, kad mažai atsiekta iš 
lygi ni m u i' A ūgli j os-F ranci j os 
nesutikimų, jei bent francuzai 
tenkintųsi anglų koncesijomis, 
kurios yra daug mažesnės, ne
gu kad francuzai reikalavo.
Francuzai tariasi su anglais.

LONDONAS, vasario 15. — 
Francijos ir Anglijos ministeriai 
pradėjo savo konferenciją, ku
rioj bus rišamas klausimas 
apie Anglijos kooperavimą su 
franeuzais ir belgais išrišime 
Ruhr transportacijos . proble
mų. Jei to kooperavimo nebus 
atsiekta, tai veikiausia bus at
šaukti Anglijos okupacijos ka
reiviai iš Gologne distrikto. 
Konferencijoj dalyvauja Ang
lijos premieras Bonar Law, už
sienio reikalų ministeris Gur- 
zon, karo ministeris Derby 
grafas. Franciją gi atstovauja 
viešųjų darbų ministeris Le 
Trocųuer. IH#

Sveikina Lietuvą
Chicagos Liet. Prekybos Tary

ba kviečia “valyti ginklus“ 
atvadavimui Vilniaus.

CHICAGO. Amerikos Lie
tuvių Prekybos Taryba pasiun
tė Lietuvon sekančio turinio 
kablegramą:
“Galvanauskas

Ministeris Pirmininkas, 
Kaunas, Lietuva.
“Sveikinam su Nepriklau

somybes Švente. Pranešta 
Presoj, kad Ambasadorių 
Taryba paveda Klaipėdą Lie
tuvai’! Valyk it ginklus at va
davimui Vilniaus.
“Lithuanian American Cha- 
mber of Commerce

“Joseph Elias, President.“

Vokietijos darbininkai šau
kiasi j visą pasaulį

BIELEFELD, Vestfalijij, va
sario 16. Paskelbdamos, kad 
“musų pergalė yra jūsų perga
lė“, visos Vokietijos maklerių 
unijos išleido bendrą atsišau
kimą į viso pasaulio darbinin
kus remti Ruhr darbininkų pa
syviu priešinamos kovą prieš 
“imperializmą ir militarizmą.”

Manifestas sako, kad be pa- 
gimdimo didžiausios nelaimės, 
okupacija naikina civilizaciją, 
trukdo Europos rekonstrukci
ją, patrempia gyventojų sicki- 
mąsi prie geroves ir dizorgani- 
zuoja yiso pasaulio ekonominį 
gyvenimą.

Minima ir apie nedorą fran
euzų ir belgų elgimąsi su Rurr 
maineriais. Pareiškiama, kad 
beginkliai žmonės yra kapoja
mi luagaikomis gatvėmis ir kad 
iš Esseno vien į vieną dieną 
pranešta apie 20 tokių atsiti
kimų.

Belgai baudžia vokiečius
BERL1NAS, vasario 16. —j 

Iš Duissburgo pranešama, kad| 
belgų karo teismas už atsisaky
mą priimti belgų suimtus žmo
nes, kalėjimo viršininkas, reko
rderis ir inspektorius tapo nu
teisti 6 mėnesiams kalėjimai] 
ir užsimokėti po 50,000 markių 
pabaudos. Kada jie bus paliuo- 
suoti iš kalėjimo, jie liks- iš
tremti į Vokietiją.

Išnešus tokį nuosprendį ka
lėjimo štabas* paskelbė streiką 
ir kaliniai liko perkelti į Dues- 
scldorfą.

Kancleris Gurno paskelbė, 
kad šelpimui Ruhr gyventojų 
tapo surinkta 3,000,000,000 
markių, neskaitant surinktų už 
sieny pinigų.

Francuzai ir belgai bando 
sustabdyti gabenimą kalkių vo
kiečių tarpykloins ant dešiniojo 
Reino kranto, kad tuo priver
tus jas užsidaryti. Nė trauki
niams, ne laivams neleidžiama 
gabenti kailkių, bet tarpyklos 
dar turi kalkių tūlam laikui.

[Pakvietimas
Ryto, kaip jau visiems ži

noma, Ashland Boulevard 
Auditarium įvyks didžiau
sias apvaikšeiojimas penkių 
metų paminėjimo Lietuvos 
Neprikulmybės.

Norėtumėm, kad Chicagos 
progrėsyvė visuomenė pasi
rodytų visu savo galingumu 
— visi atsilankytų į apvaikš- 
čiojimą-jubilėjų.

Momentas begalo svarbus. 
Klaipėda prijungta prie Di
džiosios Lietuvos!

Lietuvai iš lenkų pusės 
gresia didžiausias pavojus— 
karas.

Budėkime!
Mes nenorime karo!
Mes nenorime, kad musų 

jauni, sveiki ir gražus jau
nuoliai Lietuvoje bereikalin
gai lietų savo kraują.

Mes stovime už taiką, mei- 
lę, vienybę ir brolybę!

Mes stovime už ‘mažųjų 
tautų apsisprendimą!

Mes norime, kad Vilnius 
butų sugrąžintas Lietuvai!

Mes norime, kad Lietuva 
butų nepriklausoma ir lais
va!

Kiekvienas lietuvis ir lie
tuvė, kuriems tie dalykai ru
pi, lai nepraleidžia tos bega
lo svarbios progos — atsi
lanko į apvaikščiojimą-jubi- 
lėjų.

Bendras Komitetas rūpes
tingai yra prirengęs viską, 
kad ta iškilmė ant yisados 
pasiliktų chicagiečių atmin
tyje.

A. ŽYMONTAS, 
Bendro Komiteto Pirminin.

NEBUSIĄ KARO.

MASKVA, vasario 16. — Jo
kio karo Europoj artimoj atei
ty nebus. Taip pareiškė Ciče- 
rinas pasikalbėjime su Rusijos 
laikraštininkais, kurie pasta
ruoju laiku labai daug kalbėjo 
apie visokias galimybes karo.

“Ekonominis gyvenimas tu
ri būti pakeltas į savo tinkamą 
stovį pirma negu galės prasi
dėti didelis karas”, sake čiče- 
rinas.

čičerinas pranašavo, kad 
Francijos ir Vokietijos fabri
kantai, spiriami bendrų reika
lų, bus priversti susitaikinti.

Šiandie — giedra; maža per
maina temperturoje.

Saulė teka 6:45 v., leidžiasi 
5:24 v. Mėnuo leidžiasi 6:30 v. 
vakare.

RYTO visi į Ashland Boulevard Auditoriumą
Lietuvos Nepriklausomybės Penkių Metų Sukaktuvių Apvaikšeiojimas. Pradžia 2 vai. po piet
) ■ IMLI UI I < . I IN I >1 f Ii <INA!
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Užmirštos kalendoriuose 
“Bažnytinės dienos”

laikraščiai kas mo
ntavo skaitytojams 

orius, ant ku- 
Bažnytinės

Amerikoniškos Šven- 
Lietuviams minėtinos

.................r m ■■NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KRE1PKITRS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS.

S. L FABION AS 00.Kiek man iinoma, kone vi
si beturiu 
tai duoda 
sieninius ka
rių yra pažymėta 
Šventas”, 
tčs“, 
dienos”, etc.

Bet svarbiausios b aŽn y t i- 
n 6 s d i e n o s nepažymėtos, o 
ją Vra g*na daug, pradedant 
Kražių akerdynę, — Joniškio 
žudynės, Vilniuje riaušės &v. 
Mikalojaus bažnyčioj, Kalvari
joj kraujo praliejimas, Simne 
galvų skaldymas, Lazdijuose 
peštynės, Scrantone iš revolve
rių šaudymasi, Philadelphijoj 
galvą skaldymąsi, Shenandory 
grandiniais bažnyčia apjuosta, 
kur gerbiamas kun. Milukas 
turi pro langą lipti šv. mišių 
laikyti, Pittsburgo lietuviškos 
vėliavos sudraskymas, Chica- 
goj šv. Jurgio parapijoj po 
kelis kartus riaušės ir areštai, 
West Si'dėj riaušės, 18 gatvėj 
■eramumai prie kun. Stepo
naičio, Clevelande, Wcstvillėj 
po kelis kartus, na ir kas vi
sa tai gali atminti. Beje, Wilkes 
Barrėj, na, ir dabar Boselan- 
«ie rožančiai ir pipirai varto
jami tai, pagal paskutinio 
karo išradimus, rankinės 'gra
natos ir nuodingi gazai. Bet 
Roeeiąndo karas nėra pasibai
gęs, tik nežinia kodėl policija

Lapelio, nei Vyskupo pasiun
tinio neklauso — nei muša, 
nei aręštuoja parapijonų, tur 
būt yra priaigėrus ciciMzmo, 
nes čia jau du kartu K. Bie
linis lankėsi su prakalbomis.

Iš visą virs paminėtų atsi
tikimą tai galima imti už pa
vyzdį Wiikes Barrią parapiją 
kur nei lasas kraujo netiko 
pralietas, • parėpijonys nuo 
kunigo vienok atsikratė labai 
lengvai, nes dirbo visi sutarti-’
nai.

Kada 
šuoli už 
si prasikaltėliai, ją tarpe bu
vo daugelis ir kunigų. Vienas

iš Sibiro likosi paliuo
1863 m. sukilimą vi-

tokią teko ir Vitkabarieeiains,; 
lt. y. kun. J. B. Mat jam atvy-1 
kus į Ameriką tuomet buvo 
garsinama, kad Arkansas val
stijoj galima gauti labai pigiai 
temis. ^Nuvykęs į Arkansas. 
kunigas J. B. apėmė plotą že
mei, pastatė bažnytėlę, paėmė 
kelii freitus veršių auginti, na, 
o parapijonų nėra. Nėra nei 
pinigų. O iš veršių tiek nau- 
los, kaip iš davatkų. Tai ku
nigėlis buvo priverstas j ieško
tis vietos — ir pakliuvo į Viiks- 
barius. Tai rodos apie 1895 ar

savoSaulės Šviesos Komitetas iš Apuokų Ordeno daro kaip tik pagal 
vardą — siunčia spindulius šviesos ir draugiškumą ten, kur tamsa užklups 
musų gyvenantį brolį, Apuoką.

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

vieną musų brolį esantį čia dabar, kurio vardą aš neminėsiu, yra prislėgusi 
į. .krausto i jo namus, suvartojo visus jo £>inig£us ir aCemc jmn 

Ltrąsą. Naktis darosi šalta ir nejauki jam ir jo mylimiesiems. Tegul Saules 
Šviesos Komitetas paima ir suramina jį, Aš rašau jo vardą ant šitos popieroa 
ir įdedu Saulės šviesos skrynutėn, kad palengvinus brolius.

Tada Saulės šviesos Komitetas skubina pagelbą greitai ir tykioj. Vardai 
niekuomet nėra minėjam'’. Tačiaus visų veidai nušvinta, sulinkę liemenįs iš
sitaiso, atsiranda drąsa, link kur matėsi tik nuliūdimas, prasideda dainos ir 
džiaugsmas. • *

Saulės šviesos Komitetas tveria

Draugingiausia Organižacija pasaulyje
Virš 600.000 Apuokų visame pasaulyje susirinkę j daugiau kaip 2500 

lizdų, idant pasigęlbejus pątįs sau ir kits kitam, su Saulės Šviesoj teisingu- 
m-o ir nuoširdžiu draugiškumu.

Tie lizdai suteikia sergantiems ir sužeistiems pašalpų ir gydytojaus 
patarnavimų, gelbsti gauti darbas savo speciališkume ir moka posmertinę 
$250 be jokio antdčlio savo nariams.

Didžiausia plačio pasaulio. Apuoką Ordenos rūpinasi našlaičiais ir naš
laitėmis, 'suteikia pensiją ir ligonbutj ir didžiausį tautini parką atsigaivini
mui. Visokia pašalpa yra duodama lygiai visiems lizdams — visi yra lygus.

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

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

Draugai kviečia draugus — ateikit, stokit su m ūmūs j besiplėtojančiu 
Šviesybę ir draugiškumo, dėl kožnos gyvasties ir dėl gyvasties patsai savo. 
Mums vistiek ar jus esate turtingas ar bėdnas, garsus ar nežinomas, ar koks 
jūsų tikėjimas yra. ar koki jūsų politiški įsitikinimai, bi tik esi baltas ir ga
lintis duoti r priimti draugiškumo pašalpų, nebusi atmestas.

• Pasiųsk šitų Kuponų
ORDER OF OWLS

Elmer J. Geis, 3221 S. Morgan St., Chicago, 111.
Aš norėčiau sužinoti daugiau apie Apuokų Ordeną be jokios prievolės ; 
man prisirašyti.

v ’ Vardas ..........................................................................................................
Adresas ................................................................... f............. .

Geriausias laikas mane matyti yra..............v....................." <

Kovo 18
809 W. 351h St.,' Chicago

Te!. Boulcvard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigas ir 

Parduodam Laivakortes.L-L i - - - — - -

K. S. JU3G2LI0NIS
ADVOKATAS

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

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarų, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedėliotais nuo 9 

iki 12 ryto.
■M*

Milžiniškas Jubilėjus
PENKIŲ METŲ SUKAKTUVIŲ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

Rengia Visos Chicages Progresyvių Dr-jų Bendras Komitetas
šiame jabilėjiniame apvaikš&tjame apaiėmė 

dalyvauti:y. “Birutes” choras, Pirmyn Mišrus Cho
rą* ir Jaunuolių Orkestras.
Kalbėtojai:

K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratu Partijos 
atstovas, Dr. A. L. Graičunas, P. Grigaitis, Nau- 
jieiių Redaktorius ir Dr. C. Kasputis.

Ashland Boulevard Auditorium
Van Buren gat. ir Ashland Doulevard

1896 metus. Kietosios angelių 
kasyklos tame laike dirbo la
bai mažai, mokestis buvo la
bai menka, o kunigui pinigų 
taip reikė, — nors pats lįsk 
po žeme.

Už bažnytinius patarnavi
mus ėmė brangiai, o parapi
jonų nei už šunį nelaikė. Apie 
per 30 metų išbuvęs Sibire, 
įpratęs buvo rusiškai keikti 
“matuškom” ir “skatinam”, 
tai ir bažnyčioj pamokslą sa
kydamas vartodavo tuos rusiš
kus keiksmus keikdamas para- 
pijonus. Tame ne-ra nieko ypa- 

linga, — mes gerai žinome, 
kad. ‘kunigai visi yra pasižy
mėję keikimu, tame juos gal 

nugalėtų tik senovės dvarų an
trininkės.

Parapijonys viilksbariečiai 
buvo daugiausiai dzūkai nuo 
Simno ir Metelių. Nebegalėda
mi pakęsti tokio žiauraus du
sių ganytojo, jie išrinko ko
mitetą ir nusiuntė į Scrantoną 
pas vyskupą Gitarą. Tasai iš
klausęs jų skundo kunigą tik 
pagyrė: “fader Džio iz o’rait, 
j u boiz go bom”. Dz ūkeliai 
pasikrapštė paausius ir sako: 
“Gerai. .Kad tau geras, tai tu 
jį ir užlaikyk.”

Kaip tarė, taip ir padarė.
Pargrįžę namo. Sušaukė su- 

į smukimą, pranešė ką girdėjo 
nuo vyskupo ir ką jie mano 
daryti: kunigas būna jų na
muose, naudoja/ savo reika
lams bažnyčią, ailtorių, aprėda- 
lus — tai jiems viską turi at
likti už dyką. O kad vysku
pui jis geras, lai jis jį ir už
laiko. Ir nutaria, kad pp baus
me nei vienas parapijonų nemo 
ketų už patarnavimą ir neva
dintų jo kunigu, bet tiesiog — 
Juozu. -

Ir ką manote? ►— pakentęs 
apie porą metų “Juozas” vie-

Sekmadienyj, Vasaria-Feb. 18,1923 m.
Pradžia 2-rą vai. po pietų

Jau penki metai, kai Lietuva tvarkosi savarankiai. Daug kovų 
daug vargo Lietuvos liaudžiai teko pdrgyventi. šiandien Lietuva yra 
nepriklausoma. Bet nepriklausomybe dar nėra viskas—LietuVa turi 
būti ne tik nepriklausoma, bet taipgi laisva, demokratinga.

šiame apvaikščiojime bus pažymėta ne tik praėjusių pfenkų me
tų Lietuvos žmonių kovos etapai, bot ir dabartinė jų kbva už laisvę ir 
demokratybę. X .

Mes tikimės, kad nė vienas lietuvis ar lietuvė, kuriems tie dalykai 
rupi, nepraleis progos dalyvauti apvaikščiojime. ..J,™,. ~1 ’ V BENDRAS KOMITETAS.

©Mžiaosia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

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

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja j 
Lietuvą arba ant ūkis.

UŽkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.
ną labai šiltą vasaros sekma
dienį atlaikęs pamaldas nebe
lijo nei į sakyklą. Nutrenkęs 
viršutinį bažnytinį apvalkalą 
pasakė evangeliją 
atsisveikinimą su

ir pradėjo 
parapijoni- 

mis: “....vašu mat, skotinos, 
Jozas — pašliubavok, Jozas 
— pakrikštavok, Jozas — pa- 
laidavok, o Jozas pinigas ne^ 
dok, o Jozas balus neturi” — 
iškišo basą koją iš po bažny
tinių marškinių ir vėla sukei
kęs: — “Jozas ir kelnes ne
turi...” atsigręžęs užpakaliu į 
bažnyčią pasikėlė bažnytinius 
marškinius ir parode nuogą.... 
“to visos parapijonos ]>abuči:ok, 
o Jozas išvažiok —■ to pasku
tinis Dievo žodis dėl jus, sko
tinos,

Ir
Ir 

kratė

ki-
La-

gud bai!”
išvažiavo.
taip Viilkstbai’iečiai atsi- 
savo ganytojo. Nereikė

nei' policijos, nei teismų, 
revolverių.

Ar tą negali paspkti ir 
tų lietuvių parapijų vadai?
bai gerai žinoma, kad doleris 
yra visagalis, ir tik tą visaga
lį dolerį užrakink kišenėj, tai 
nereiks nei po vyski/po prie
menes šliaužot, nes ten vis- 
vien nieko nelaimėsi.

RUSU DIDŽIOJI OPERA
A ad: tori ■m Teatre. Keturias savaites, Prasidės Vasario 19 d. Pirma savaite 
Panedėly, vasario 19: Čaikovskio “PIKOVAJA DAMA”, su Mash’r Bourskaya, 
Vnlentinova, Osipova, Danil&ff. Panteleeff, Radeeff; Konduktorius Fuerst. 
Ūtarninke, Moussorgskio “BOJUS GOUNOFF”. su CHAPL1N, Panteleeff, 
Dneproff, Svetsloff, Tulchinoff. Pasvolskaya, Mirovitch; Konduktorius Fiveis- 
ky, Seredoje. Dargomyszko “RUSALKA”, su I^lnshir, Valentinova, Busanov- 
sky, Karlisli, Hrjanovsky: Konduktorius Vasilieff. Ketverge, Moussorgskio 
“BORIS GODUNOFF” su CHALIAPIN ir kiti tie patįs artistai, pėtnyčioj, 
“CARMEN”. Bourskaya, Mashir, Daniloff, Tulchinoff: Konduktorius Vasileff. 
Subatoj dieną, “BORIS GODUNOFF”, su CHALIAPIN ir kiti tie patįs artis
tai. Subatos vakare, Rimsky-Korsakoff “CZARS BRIDE’U su Kazanskaya, 
Pasvolskaya. Panteleeff, Busanovsky, Karlash: Konduktorius Fiveisky. Nedė
lios vakaro “THE JEWESS” su Gusieva, Ivanovą. Busanowsky, Svetloff, 
Hrjanowsky, Tulchinoff: Konduktorius Vasilieff.
Kuomet Chaliapinas dalyvaus kainos sekamos: Žemutinis floras $6.G0. Balko
nas, $4.40, $3.30, $2.75 ir $2.20. Pirma galerija, $2.20 ir $1.65: Antra 
galerija, $1.65. ir $1.10.
Kiti perstatyrh-ai: žemutinis floraš, $2.75, $2.20, $1.65 ir $1.10. Pirma gale
rija, $1.10. Antra galerija 85c. ,i

Dar prie to reikia pridėti 10 nuošimčių karės taksų.

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

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

Dienų 10c.-27c.-3Gc. (ir taksai)
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

MAJESTir
lyl-TMeATRE-W

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
Ir padirba visokius Dokumentus, 
berkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli* 
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.

i'el. Randolph 4758

A. a fiT.AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIAT1ON BLDG.

19 So. La Saile St.
Rcom 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po piet^N

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 9. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Hoir.nj Bank Bldg.,
Kamp. Milvraukea ir Ashland Avės

Ofiso via.1.: nuo O i&i G ir nuo 
7 iki 9 vakare.

S. W. BANKS
, ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1311 Recter Building
West Moilroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: G iki 9 vai.
- ---- ------  -

79

Hermai) P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Ghamber of Commerce
133 W. Wa*hington St„ 

Phone Main 1308 
Chicago, III

Aš nenoriu atsitraukti nuo 
savo straipsnio antrašo. Kad 
kas nors užsiimtų surinkti ži
nias apie tokias ‘^bažnytines 
dienas”, kurios lietuviams kai
navo daug, daug pinigo byli
nėtis, ir daug kraujo pralieta 
bereikalingai, butų labai gerai 
jas matyli ant sieninių kalen
dorių, c.

Naujienų Skaitytojas.

Monroe ęat. arti Stato 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekinad.
Šventėmis

22c. ir 45c. (ir taksai) 
Šeim. rateliarns ’

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

8 Dideli komediniai aktai ir 
krnt. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.’’

ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini 
gus ant nekrutamos nuosavybes. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS
8236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

GARSINKITIES NAUJIENOSE
J. P. WAITCHES

r.AWVEH Lietuvy, Ad»ot«t«.
Dienomis Room 514-516

127 N. Dearborn St.
Telephone Randolph 5584

Vakarais: 10736 S. Wabaah Avė.
Tol.: Pullhtan 637L

'..'•''Li.:' I rt'in
< jh.■; < , i
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mstų Pačių
įKOflESPONūENCldūFji

SHENANDOAH, PA.

sprendimui
Ne visiems lietuviams yra žinomas turtas didžiausio Lietuvių 

Banko Amerikoje.

Ne visiems yra žinoma, kaip tas Bankas augo ir dabar auga.
čia paduodame oficialių raportų skaitlines.

Vasario 2, 1920 m. 2,143,150.63

2,399,448.25

Vasario 2,1923

ir LAIVAKORTĖS

Vienybėje Galybė
Reikia'tikėtis, kad už kelių metų, šis Lietuvių Valstijinis Bankas 

sieks 110.000,000.00.

BUVO SEKANTIS
Kovo 3, 1917 m.
Vasario 2. 1918 m.

$242,790^38
$738,553.12

Mirė kun. S. Pautienius.

-----------Vasario 6 dieną pasimirė 
Jeffersono ligoninėj, Philadel- 
phijoj, Shenandoah’o lietuvių 
šv. Jurgio parapijos klebonas 
kun. Simanas Pautienius, 60 
metų amžiaus. Buvo kilęs iš 
Skerpejų kaimo, Lankeliškių 
parap., Vilkaviškio apsk. Kū
nas jo lapo pargabentas į She- 
nandoah ir palaidotas vietos 
kapinėse vasario 10 dieną.

Tunnel Riidge anglių kasy
klose tapo sunkiai sužeistas 
lietuvis Stasys Stackevičius.

St. Vai.

klaipėdiečius jų kovoje už lai
svę. Bus priimtos rezoliuci
jos su reikailavinių, kad Klai
pėda butų priskiria prie Lie
tuvos.

• • • t :' 7 i t *

Liet. Operos artistų Koncertas.
Dar vienas įžymus nuotikis, 

tai Lietuvos Operos artistų p]).

Olekos, ]tyros ir Leškcvičiaus 
koncertas. Tas koncertas įvyks 
šeštadienį, vasario 24 d., 7:30 
vai. vak. Liet. Mokslo Drau
gijos sale'j. Reikia tikėtis, kad 
lietuviai, mylintieji dailę, gau
siai susirinks j tų garsių Lie
tuvos artistų koncertą.

J. Virbickas.

2310 LIETUVIŲ
Gali atvažiuoti j Ameri

ką ateinanti liepos 
mėnesį.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

WAUKEGAN, ILL.
Rugpjūčio 2,1922 m. /

i DABARTINIS
TURTAS

$2,591,445.75

Jgyk šiandie Tamsta šio Banko knygelę ir kalbink kitus turėti 
visus bankinius reikalus su šiuo savo Banku.

BANKINĖS SĄSKAITOS
SIUNTIMAS

Banko Valdyba:
Joseph J. Bilas, President 
Andrev.' H. Novak, Vice Pieš. 
James P. Doody, Vice-President
VVilliam M. Antonisen, Cashier 
S. V. Valanchauskaf.

A saistant Cashier
C. S. Pavietas, Ass’t Cashier.

Ruošimos paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės šventę.

Vasario 11 dieną Lietuvių 
Svetainėj įvyko draugijų atsto
vų susirinkimas. Tikslas — 
kaip ir kada Lietuvos penkių 
metų nepriklausomybės' šventę 
švęsti. Apsvarsčius nutarta ap
vaikščiosimą rengti sekmadie- 

! nį, vasario 18 dieną Lietuvių 
Svetainėj, prie Llincoln ir 9-tos 
gatvių, kviečiant apvaikščioji- 
me visus be partijų skirtumo 
lietuvius.

Kalbėtojais bus kum. J. B. 
Kloris ir J. Bagdžiunas iš Chi- 
cagos. Pradžia 2 vai. po pie- 
ty-

Visi lietuviai kviečiami su
sirinkti.

K-to rašt. Nik. Kulys.

Padaryk Einamąją.
■ Pradžią

p

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

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

Apsimoka 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
rinio mokesnio nėra. Visa, kas reikia, tai ateiti ir savo pirmą 
Kliubinį depozitą padaryti.

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

The Stock Yards Savinga Bank
4162 So. II a! s te d Street, Chicago, Illinais.

Geonge j 
Washington j

“Ekonomija padaro links- J 
mius namus ir tvirtą šalį, j 
Įsidomėkit tai giliai”. Pa- |’ 
dekite padaryti man šią B 
šalį tvirtesnę įvedant eko- | 
nomiją i jūsų linksmius na E 
mus.
Pradekite taupinti šian
dien nuo $1.00 ir daugiau. * i

■....alStatoaik
3252 So. Halsted St., Chicago, Illinois.

Mos dar turime Lietuvos zcmlapiij pas 
save, bot j e išeina greitai. Jeigu jus 
esate kostunteris musų Banko arba ki
tu kokio banko — tai nedaro skirtu
mo, me.i norime, kad jus gautumėt tą 
puikia ir.apą šalies, kur jus esate gi
mę... M a pa yra duodama dykai kiek
vienam lietuviui, kuris reikalauja jos. 
Nelaukite kol visas išduosime... Atei
kite į Bankų tuojau., arba., rašykite 
mums laiškų, o mes atsiųsime jums 
mapą paštu. Jus busite už tai mums 
dėkingas ir užganėdintas... Panas Gri
sius, Mucikas arba Sedenka musų ban- 
koje turės už garbę pasimatyti su ju
mis ypatiškai musų bankoje. Kuomet 
ateisite Į musų Banką, klauskite jų.-

, PITTSBURGH, PA.
■— ---- ♦—

Pittsburgho ir apielinkės 
lietuvių žiniai.

Pittsburgho draugijų suva
žiavime šių metų vasario 12 
dieną Lietuvių Mokslo Draugi
jos salėj buvo nutarta suruoš 
ti didelį masinį mitingą pen
kių metų Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuvėms paminė
ti ir pareikšti lietuvių nusista
tymą Klaipėdos reikale. Tas 
masinis susirinkimas nutarta 
laikyti ir bus laikomas sek
madienį, vasario 25, 2 vai. po 
pietų Liet. Mokslo’ D-jos sa
lėj, 142 Orr St., Pittsburghe. 
Tam reikalui tapo išrinktas 
komitetas iš šių piliečių: pir
mininkas A. Marchukonis, pa
dėjėjas Rom. Paplauskas, Sekr. 
Juozas Virbickas, kasier. Kast. 
Stravinskas, kasos prižiūrėto
jai P. Marmokas, P. Pikšrys 
ir M. Urlakis. Komitetas va
dinsis Pittsburgho Klaipėdos 
Gelbėjimo Komitetas.

Tatai Pittsburgho ir apielin- 
kė«x lietuviai, kurių gyslose te
ka tikrų lietuvių kraujas, kvie
čiami dalyvauti tame masi
niame susirinkime vasario 25 
dieną, kad visi kaip vienas 
galėt tune paremti sftvo brolius

rausr&
Mihvaukec Avė. ai Division St., near Ashland A ve.

“Chicagos didžiausias bankas už vidurmiesčio.” 
r h

Pooples
Bankas ant Kampo
47os ir Ashland Av.

Ghicago, Illinois

CITIZENS STATE BANK
MELROSE VARK. ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankini.1 vultndos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po ol*t, išariant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki l po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

cunard]

lėtu via
Lietuvių Dakt

rD8. A. J, BEfffASIUS '
PHYSICIAN IR SURGEON

3461 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
. ................... ■■■■..Ii! .............. t.................................. Z

CUNARD LINE
140 N. Dearbom St., Chicago, III

DAVTD RCTTER & CO., 
Anglis Ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai 13 zetall 
kiemų. Visu* p ris tat o ra.
South Stele ofisas 3301 Normai Ay, 

Tel. Yards 2296.

Lietuvos Valdžios Privilegija.
2,310 LIETUVIŲ 

gali atvažiuoti j Ameiiką prade
dant ateiaantj Liepos mėnesį. Cu
nard patarnavimas yra greičiau
sias tavo giminėms atvažiuoti j 
Ameriką, žmonės turėdami Cunard 
bilietus gali ant syk išvažiuoti, nes 
Cunard laivas plaukia iš Europos 
beveik kasdieną. Išvažiuojančius iš 
IJetuvos per Cunard Liniją lydi 
kompanijos laotuvys atstovas, ku
ris palengvina visus išeivio vargus. 
Už patarnavimą nėra ekstra kaštų.

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

tės prie laivų kompanijos 
savo mieste, arba*’ • 

prie arčiausio,

DR.S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

A. L. IA«IS, M. D.
4643 So. Mich i ja n Are.

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

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

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

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Imama X-spindulių paveikslai. : 
Duodama Nitrous Oxid ir

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

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

—

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III.

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Norinčių atvažiuoti yrą dešimtį 
kartų daugiau. Todėl patariame vi
siems Amerikos lietuviams kurie 
nori atitraukti savo gimines šiais 
metais, kad jie pasiųstų laivakor
tes, affidavitus ir pinigų dabar, nes 
tie kurie pirmiau paduos savo pra
šymus, tai tie galės greičiau atva
žiuoti.

MesHLietuvoje turime įsteigę spe
ciali skyrių kuris rūpinasi išgavi
mu visti leidinių reikalingų dėl va
žiuojančių i Ameriką, šis skyrius 
suteikia patarnavimą tiems kurie 
yra gavę laivakortes per musų ben
drovę arba jos įgaliotus atstovus.

Norintieji platesnių informacijų 
kreipkitės laišku arba ypatiškai.

Lithuanian Sales 
Corporation 

414 Broadway, 
Boston 27, Mass.

3313 So. Halsted St. 
Chicago, III.

IIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

FRENCH B NesvYorkB PlymcuthAvVffšffV Havre—Paris
Jūrėmis visa kelionė j Lietu
vą iria Jon, garlaiviais: 
ROUHS1LLON ...... vas. 22
PARIS ..................... kovo 7
CHICAGO ............ kovo 8
FRANCE ....................kovo 14

Pukiauds sutvarkymas — 
kambariai dviem, keturiems 
ir destemH žmonėms. Valgo
mas kambarys, rūkomas, ba
ras, barbernė, atdaras paden
gtas viršus, puikiausia pran
cūziškas valgis, vynas ir alus 
teikiama veltui, muzika, šo
kiai. Tik Amerikos ar Lietu. , 
vos pasui prancūzu vizos ne
reikia. Visais reikalais kreip 1 
kitės prie vietos French Li
ne agento, arba j kompani- 1 
jos ofisą, 19 Hiate St., Nevv . ’

< York City.—Ch’cagos ofisasV 1 
133 N. Dearbom St. I

DETROIT, WIGAN
West 1394 Herai. 6678'

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

(arba .asistentas)
GRABORIUS

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

-- ................... - - T - - Į , - ------------- J

Dali tarai
Draugijos Nariai

DR. F. MATULAITIS
8109 Jos. Campau Avė.

DETROIT, MICH.

Ofiso ya!.; 1—3 dięną, 7—8 vak.

Tel. Market 6284, Markei 4526 .

Telephone. Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chissfe, IU.

A. Bra
Lietuvis Gydytojas ir Okirwr«*s

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

Telephone Central 3362 
1824 VVabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
ItL'zideneijos tol. Kodais 7715

IR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4661 So. Ashlasd Avė.

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

Telephone Yards 5032

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

CHICAGO, ILL.A
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte ir- 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. A. ŠIMUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

Telefonas Boulevard 7042

JI. C. Z. VEŽELLS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Baigusį
Akušeri

us kolegi
ją; ilgai 
praktika- 
usi Penn- 
silvanijos 
hospitalė- 
e. Pasek- 
ningai pa
tarnauja 

>rio gim- 
kymA. Puo
la rodą vi- 
<eki»s« li- 

ir ki
tokiuose 

reikaluose 
moterims ir 
merginoms.

—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žineraaa per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
I 3110 arba 0375
i Naktį Drexel 950
I Boulevard 4136

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

z Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

t Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas I)rexel 2880

Tel. Pulhrzan 5432

A, sąra
i i d A

Turiii patyrimą 
■lolerų ligose; ru 
•estingai prižiu- 
u ligonę ir ku
kį laike ligos.

10929 S. State St.
Chicago, III.

WA'7 71»EWICZ
(Banienė)

Akušcrka

113 S. Halsted st 
Tel. Blvd. 3138 
’er 15 metų pa- 
ekmingo prak- 

likavimo turiu 
>atyrim«. Pasak
ingai paiaanau- 
u prie gimdymo 

Kiekviename 
sitikime 
-paįišką 
ėjimą.

patarimus 
erims ir 

noms veltui.

at- 
teikiu 

prižiu- 
Duodu 

mv- 
mergi-

/ — -■■r. ....
Office Hours: 10 iki 12 pietų 

5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

BU, A. L YUSKA
PHYS1CIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

■ ... i —........................ /

Dr. Maiirite Kabu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR, P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
— I          III ■

r— ....
DR. P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas
3243 South Halsted St.

Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

' • ■f l

■

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

---- ------ g.---------------------------
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Runas Gydytojas ir Chirurgas

• Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

, 1 OptomvtrlM
< TeL BOU le»»r4 b-tr?

’ 4C<9 8. Ashland Aw
t' Kampu 47-toa tat.
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’ti jame laikiną valdžią. Da-! ti viską, ką Lietuva yra iš- 
bar, pasirodo, laukti — su

by rizika, kad SanUrvės-nusi-
The Lithuanian News l’ub. (Jo., Ine. statymas VėliaUS gali persi-

keisti — jau nebereikės.
Abmasadorių taryba pasi

skubino išspręsti klausimą 
, veikiausia dėlto, kad ji no- 
■ rėjo nuraminti Lietuvą ta
me momente, kai lenkai at
eis užimti Tautų Sąjungos

mUJIEMOS
The Lithuanian Daily New» 

Publiahed Daily excepl Sunday

Socialistai sako, kad tai esą

Editor P. Grigaitis

1739 South Halšted Street 
Chicago, 111.

*Telephone Koosevelt 8500

Subscription Kates: 
H'OO por yoar in Canada. 
$7.00 per year outsido of Chicago. 
|¥.00 per year in Chicago 
\ 3c per copy.

Entcred as Second Class Matter 
M are h 17th, 1914, at the Post Oflice 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879. \

Naujienos eina kasdįan./4iskiriant 
saknmdiaiiius. laidžia Ffaujienų Bon- į 
drevė, 1739 S<>. Halstad St., Chicago, 
UI. — Telafonaa: Koosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chic«gvJ« — paštu:

MoUuaa ...... ..........................

kovojusi per penketų metų. 
Tos nelaimės todėl reikia kad 
ir čia dar taip stengtis iš
vengti.

EKBMfflFi

kimas ištiko ir Belgijos pini
gus. Gi tuo patim laiku Vo- niekas daugiau, kaip tik pa- 
kielijos markės pakilo dau- kartojimas Panamos skanda- 
giau, negu dvigubai. Doleriu 
jau buvo mokama 50,000 mar
kių, gi paskutinėmis dienomis 
pradėta bemokėti tik 20,000.
Kas atsitiko?

Butų visai natūralūs daly
kas, jei vokiečių pinigai smuk-

-...................... ...............--..... --..... ....

Kuopu darbuote.

šeštadienis, Vasąris 17,1922

lo.

TURKAI NORI DAUGIAU 
GYVENTOJŲ.

Chicago, III. — Vasario 11 
d., M. Punio namuose 4005 
Brighton PI. įvyko L. S. S. 174 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
Narių atsilankė gražus būre
lis. Kadangi musų kuopa pa
starais porą mėnesių neką te
nuveikė, tai ir praeitame susi
rinkime nedaug kas buvo svar
styta. Įsirašė kuopon vienas 
naujas narys. Turėjo dar du 
nauji nariai atvykti, bet dėl 
ligos neatsilankė. Tikimasi at
einantį susirinkimą su jais 
pasimatyti. Į ateinantį susirin
kimą prisižadėjo kiekvienas 
narys atsivesti dar po vieną 
naują draugą. Išrinkta delegr. 
tas į L. S. S. Aštunto Rajono 
konferenciją, kuri buvo 11 d. 
vasario “Naujienų” name, d. 
M. Karlovas.

Nutarta užsimokėti Rajonui 
duokles už sausio ir vasario 
mėnesius, nes iki 1923 buvo 
pirmiaus užmokėta pilnai. Są
jungos reikaluose M. Karlovas 
paaiškino nariams kaip moka
ma mėnesinės duoklės Socia
listų partijai, būtent, kad tik 
l21/2 cento eina partijai, o ki
ti lieka Sąjungoj.

Ateinantį guri rinkimą mu
turta laikyti subatej, 10 d. ko
va, M. Punio mimuege, 4005 
Sa. Brighton PI. ant antro auk
što. — M. Kas.

Turkijoje proponuojama 
leisti labai įdomų patvarky
mų, kuriuo einant butų įves
tas verstinas apsivertimas. Ma
ža to, šeimynoms Įsakoma kas 
treji metai turėti vienų vaikų. 
Arlhur Brisbane dėlei lo ra
šo:

1S-

Bet, matoma, pasaulis nieko 
gera nesitiki iš franeuzų 
baigų avantiur ir nemano, 
kad jiems šiseks išgauti 
Vokietijos pa racijos mokes
nius. f

LaikrašČĮib pranešimais, mar
kės kursas Vokietijoje ėmęs

NORI PLAKTI RYKŠTĖ
MIS KALINIUS.

priteistąją jiems neitralinės 
zonos pusę Vilniaus fronte. 
Neitralinės zonos užėmimui 
buvo paskirta vasario 15 d.

Tame kompromise, kurį 
Santarvės komisija siūlė lai
kinam Klaipėdos krašto su- 

$8.uo tvarkymui, buvo tarp kitko 
numatytas Klaipėdos miesto 
padalinimas į tris juostas: 

3o franeuzišką, anglišką ir lie- 
. 18c tuvišką. Iš to buvo galima 

numanyti, kad Santarvė ke
tina išskirti miestą iš krašto 
teritorijos ir paskui gal būt 
neduoti jo Lietuvai. Bet iš
rodo, kad ir šitame dalyke 
Lietuva laimėjo, nes Inter
national News Service tele
grama aiškiai sako, kad Lie
tuvai teko ir Klaipėdos mies
tas ir distriktas.

Taigi, šiaip ar taip, Lietu
vos pasisekimas yra nemen
kas. Po penkerių metų ne- 
priklausomo gyvenimo ji 
šiandie gali jau gana drąsiai 

rėti į ateitį.

mą

3o

75c

TriMM .....
BtLmv mtaeaum ........
Vmcnm aUncMiti ......

j«r nešiotojus
Viena kopija ...............
Savaitei ........... . .......

Minesiai ..........................
Savienyleee Valstijose ne Chicafoje

faita:
Metama ..................... . ..... -......  $7.00
Pusei metų ..............-.............. 3.50
Trims mėnesiams......................  1A5
Dviem mėnesiam ..........    1-25
Vienam mėnesiui ..............  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metama .................................... >».©•
PvMt Metų ......................   4.00
Trinas mėaee’aaas ......................  2.00
Piai<UB redMa siųsti pašto Money

Klaipėdos kraštas
teko Lietuvai.

Associated Press praneša ž 
iš Paryžiaus, kad Santarvės, 
ambasadorių taryba suteikė 
Lietuvai suverenitetų (vy
riausių galių) Klaipėdos 
krašte. Kita žinių agentūra, j 
International News Service, 
praneša taip pat iš Pary
žiaus; kad ambasadorių ta-

Karo su 
Lenkais nebus.

Lenkai jau pradėjo 
puoti nei tralinę zonų 
niaus fronte ir, kaip buvo

oku-
Vil-

ryba atidavė Lietuvai Klai- laukiama, tarp jų ir neregu-
pėdos miestą ir kraštą.

Rašant šiuos žodžius, dar jiegų jau kilo kruvinų susi- 
nėra žinios, kokiomis sąly- rėmimų. Yra didelio pavo- 
gomis Lietuva gavo Klaipė- jaus, kad tie susirėmimai 
dos kraštą. Ypatingai svar- gali iššaukti karą.’ 
bu butų žinoti, ar su šita utio- Mums rodosi tečiaus, kad 
vana“ nėra surišta K;aipė- ienkaį stengsis karo išveng- 
dos uosto internacionalizaci-1 Karas jiems butų nau^ 
ja ir Nemuno internaciona- • dingas tiktai tuomet, jeigu 
lizacijos įvykinimas. Amba- jje butų pasiryžę užgrobti 
sadorių taryba, be to, galėjo|vįSą Lietuvą; bet tą jie var- 
statyti Lietuvai da ir kokių o-į?į drii 
nors sąlygų sulig Vilniaus.

Kol šitie <
kės, tol nebus galima pJii^i las, Lenkija, dar labiaus’įsi- 
įvertinti tą Santarvės pa- galėtų. Antra, toks lenkų 
siuntinių nuosprendį. Lie- žygis sukeltų prieš juos ru- 
tuviai galės priimti jį visiš- sus, kuriems nėra pageidau-

liarinių ginkluotų Lietuvos

daryti. Viena, tam 
pasipriešintų Anglija, kuri 

dalykai nepaąiš- nenori, kad Francijos vąsa-

tuviai galės priimti jį visiš-
kM pasitenkinimu tiktai ta- jama, kad Lenkija jiems vi- 
me atsitikime, jeigu Klaipė- siškai atkirstų kelių susisie- 
dos kraštas buvo priskirta# kimui su Vokietija. *”dos kraštas buvo priskirta# kimui su Vokietija. Trečia, 
Lietuvai be jokių varžančių' toks lenkų pasikėsinimas nu- 
sąlygų kaip tame krašte,1 gąsdintų ir atstumtų nuo jų 
taip ir Lietuvos pretenzijose kitas Pabaltės respublikas, 
sulig Vilniaus.

Bet vis dėlto- galima pasi- rusus, laiko Lenkijos pusę, 
džiaugti jau ir tuo, kas yra 
tikrai palankaus Lietuvai grobti Lietuvą, 
tuose pranešimuose. Tas jiems tuomet gali būt išro- 
faktas, kad Klaipėdos kraš*| kavimas eiti prieš ją į karų? 
tas tapo nutarta sujungti Kad dar daugiaus Lietuvos 
su Lietuva, reiškia labai di-! žemės atsiplėšti ? Bet sveti- 
delį laimėjimą Lietuvai. Vost mų žemių jie yra jau ir taip 
keletas savaičių atgal juk daugiau prisiplėšę, negu pa* 
buvo pavojaus, kad Mažo- jiegia tinkamai jas sutvar- 
sios Lietuvos teritorija bus kytiz 
paversta “freištatu” ir pa-'Į Tuo budu reikia manyti, 
teks į franeuzų ir lenkų na- kad Lenkija vartos ginkluo- 
gus.

Šitą laimėjimą padidina' reikės, kad įsitvirtinus toje 
da ir ta aplinkybė, kad Klai- (dalyje neitralinės zonos, ku- 
pėdos krašto klausimas ta- (rią jai pavedė Tautų Sąjun- 
po išspręstas be tolimesnių ga. O šitokiam atsitikime 
atidėliojimų. Ambasadorių vargiai ir Lietuva bus linku- 
tarybos komisija, vesdama si siųsti prieš lenkus savo re- 
derybas su klaipėdiečiais ir guliarinę armiją.
su Lietuvos atstovu, žadėjo Bet ir partizanų kova yra 
pavesti Klaipėdos kraštą pavojingas dalykas, nes iš 
Lietuvai Uuž keleto mene-1 jos gali išsiplėtoti karo gais- 
sių”, o tuo tarpu siūlė įsteig- ras. Karas gi gali sunaikin-

kurios dabar, iš baimės prieš

Bet jeigu lenkai negali 
tai koks

tų jiegą tiktai tiek, kiek jai

Tokio dalyko, kaip huma- 
ningumas, Georgijos valstijos 
kalėjimams tirti komisija, ma
toma, nepripažįsta. O kad taip 

pakanka perskaityti seka- 
vieno laikraščio žinią:
“Viena moteris, kuri yra

susidomėjusi pietinių val
stijų kaliniais, praneša, kad 
Georgijos valstijos kalėj im: 
komisija kaip • vienu balsu 
pareiškusi tą nuomonę, jog 
kaliniai reikia plakti rykš
tėmis. Be plakimo, girdi, 
kaliniai nenorį jokio darbo 
dirbti. Kiekviena valstija ži
no geriausia, kaip jai tvar
kytis. Bet kad rastųsi to
kia draugija^ kuri užgirių 
visuomeninę vergiją, kuo
met privatinė vergija jau 
yra panaikintą, —« tą reiš
kinį ištikrųjų sunku tupra-

tokių bufolių^ k»ri« «£ yli- 
ni/fus apsiimtu 01 ate t i rete
žiais surakintus žmones?” «
Kartų nesenai miręs rašyto

jas/ ir filosofas, Max Nordau, 
prašė jo knygos kritiko pri
siųsti savo paveikslų: esu jis 
norįs pamatyti fizionomija to 
žmogaus, kuris drįsiąs tokių 
niekų rašyti.

Tikrai butų 
lyti fizionomijas 
jos narių, kurie
šimtyje drįsta viešai rekomen
duoti kalinių plakimų rykštė
mis.

Įdomu paiml
ios komisi- 

dvideši mtame

FAŠIZMAS IR KATALIKYBĖ.

Dabartinis Italijos premje
ras, Mussolini, kadaise priklau
sė /kairiajam socialistų spar
nui. Todėl, kai jis atsistojo 
prie valdžios vairo, buvo spė
jimų, jog fašistų vadas laiky
sis anli-klerikalinės politikos. 
Bet atsitiko visai priešingai.

Kai Meksikos valdžia išvijo 
papos pasiuntinį už dalyvavi
mų religinėse apeigose po, at
viru dangum, tai Italijos am
basadorius Meksikai, kuris at
stovauja Mussolini valdžių, 
griežtai užprotestavo prieš 
Meksikos valdžios žygį. Gi'pats 
papos pasiuntinys dėl to įvy
kio didelio skandalo nekėlė.

Dabar ateina žinių, kad fa
šistų organizacijos taryba, ku
riai pirmininkavo premjeras 
Mussdlini, priėmė tekią rezo
liuciją:

’ “Žmągus negali priklau
syti vienu ir tuo pačiu lai
ku fašistams ir masonams. 
Fašistas, kuris priklauso ma
sonų organizacijai, privalo 
atsižadėti masonų, nes prie
šingame atvejyje jis negali 
būti fašistu/’
Siūlydamas priimti tą rt- 

zoliuciją, Mussolini pareiškęs, 
kad masonų organizacija per
daug užsiimanti politika, gi fa
šistai negalį pripažinti jokioms 
organizacijoms politinės ga
lios. Antra, masonų ordenas 
esąs perdaug internacionalus ir 
todėl priešingas fašistų prin
cipams; trečia, fašistai turį bū
ti palankus katalikybei ir to
dėl negalį priklausyti maso
nams.

Taip dalykams esant, “vier- 
nieji katalikai”, žinoma, nesi
priešins Mussolini diktatūrai, o 
Vatikanas suteiks savo 
minimą uzurpatoriaus 
žiai.

KURIOZAS.

Vėliausios žinios 
kad Francuos pinigai 
puolė 11 punktų. Toks

i<as paskyre;
!ibų mar

m

opio 490,000,000 
aų sustabdymūi | 

pinigais. .Del 
kurso kilimo 

biržoje Įvyko / didžiausi pani
ka. šimtai Amerikos pirklių 
jipgi skaudžiai nuikentėjo. Jie 
prisipirko daugybę prekių, bet 
iškarto nesumokėjo visų pini
gų. Dabar, kai markė, pakilo, 
jiems prisieina dvigubai mokė

Socialistų spauda griežtai 
smerkia valdžios politikų. J 
tvirtina, jog valstybės banko 
direktoriai suteikė informaci
jų anglių ir geležies baronams, 
kurie prie# porų savaičių par
davė miliaBua dolerių, a dar 
bar, kai markes kursas paki
lę, v< HpirkiB^ja fotonu# ir

“Jeigu tą Įstatymą būti 
galima pravesti gyvenimai! 
lai Į dvidešimts penkis me
tus Anatolijos gyventojų 
skaičius pašoktų nuo 8,000,- 
000 iki 48,000,006. Pagalve 
kitę, kas atsitiktų, jeigu gy
ventojų skaičius augtų tokii 
jau spartumu visame pa
saulyje. Laimei, Viešpats 
taip parėdė, kad ‘medžiai 
neaėga iki dangaus.”
Francija irgi yra labai susi

rūpinusi dėl gyventoj^ skai
čiaus. Tas klausimas labiau
sia rupi džingoms, kurie nori 
turėti kuodai!jiwwri» » “mairio 
kanuolėms”, kart galėjiM laiky
ti pavergime Vekiatiją. Džin- 
gos visą laiką apaliaoja į pat- 
riotiniutt jausmus dirtiuti tau
tą, bos esą pavejama iš vokie-

Čitm yra rtaiųj rtideom’*, negu 
f ramcuziiMse.

Lietuviu Darbininko Li 
teraturos Dr-jos Chica 

g<te Rajono įstatai.

LSS. VIII RAJONO
KONFERENCIJA.

LSS. VIII Rajono konferen
cija įvyko sausio 11 dieną Nau
jienų name. Konferenciją atida
rė organizatorius J. Vainaus- 
kas 12 vai. dieną ir kuopų 
mandatams sutvarkyti paskyrė 
J. F. Vili ir A. Kemėžą. Kuo- 
pfi mandatus betvarkant pa
kviesta P. Grigaitis pasakyti 
konferencijai įžengiamąją kal
bą. Tykiai ir rimtai Grigaitis 
praileda savo kalbą ir pažymi, 
kad nieko lokio nepaprasto, 
nieko ypatingo, delei ko susi
rinkusieji delegatai turėtų su
trupinti, laiko eiga gyveni man 
neįnešė. Bet kalbant organiza
cijos reikalais, pasak kalbėtojo, 
ši konferencija turėtų skaityti 
:ivo pareiga paveikti didelį dar

bą. Tas darbas yra organizaci
jos atsleiginias. Siautusi trejetą 

at 1 no’ivnė audra su

nes organiza- 
aulė ant viso 
Tas apsnudi-

laiKino ne tik ui 
m taulb sobiališ! 
'ijas. Ta audra t: 
žemės kamuolio. 
:uas ir ap- lija, kurio delei jaut
rios širdies socialistų darbuo
tojams tenka tiek daug susi
rūpinti yra los audros vaisius.
Jot nusiminimas nėra tas vais

tas, kurs socialistų organizaci
jai padarytas žaizdas galėtų už
gydyti. Neallaidžiai įtemptas 
darbas, organizacijaixir idėjai 
pasišventimas, gali ir turi per
galėti visas klintis. Iš nesenai 
atvykusio ir dabar po įvairias 
kolonijas su prakalbomis ke
liaujančio Lietuvos. Socialde
mokratų Partijos atstovo mes 
pabiriame, kad Lietuvių sočiai 
listų organizuotai dirva yra pa
ruošta. Jungtinių Valstijų' so
cialistų darbuotė vėjais nenu
ėjo: šios šalies lietuvių minios 
socialistiniu mokslu, socialisti
niais idealais ir sociailsitiniu ju
dėjimu tapo supažindintos. Ne
rasime šiandien nė vienos lie
tuviais apgyventos vielos, kur 
mažiau ar daugiau
musų draugų, musų sekėjų ir

nesirastų

palai pritarėjų. Jie betgi vieni su ki- 
vald-' tais nesusižino, jie nesusitaria, 

jie neturi savo vielos organi
zacijų. Reikia todėl i daugiau 
pastangų, daugiau bandymų, 
daugiau įtempto darbo, kad 
tas minias sutraukus į organi
zaciją. Jeigu šis delegatų susi-

I> ra neša, 
vėl nu-
pat li-' rinkimas tokiam darbui pra-

rų iani 
k ui turi n į, 
ninku j u
pas

-b *~ 
aitų, prakalbų

džių padarys, tai uz metų ar 
porui* savo darbu mes tikrai 
pasidžiaugsinle. Naujai atgijusi 
organizacija bus kur-kas stip
resnė, kur-kas labiau patyrusi.

Baigus Grigaičiui savo kalbų, 
mandatų tvarkymo komisija 
pranešė, kad konferencijoj da
lyvauja 14 delegatų nuo 
kių kuopų.

Kuopų sumanymai. — 
4 kuopos delegatai žodžiu 
nešė, kad jų kuopa per
Hajonjy pataria Pildomajam 
Komitetui įsteigti “Naujieno
se” tam tikrą LSS. reikalams 
skelbti skyrių, kur LSS. reika
lais raštai butų spausdinami 
tam tikrose su “Naujienų” Re
dakcija sutartose dienose. Įne
šima plačiai apkalbėjus, 
spręsta įteikti 
Komitetui.

Komitetų raportai.— Apšvie- 
tos komisija pranešė, kad visų 
švietimo darbą ji jau buvo pri
rengus, bej tuo tarpu atvyko iš 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir savo darbų jai

pen-

pra-
VIII

nu- 
jį LSS. Pild.

kirs svečio maršrutui. Bet sve
čiui iškeliavus komisija pasi
žadėjo savo darbų atnaujinti.

Rengimui masinių susirinki
mų protestui .prieš Lietuvos 
valdžios įvestųjų verstinų Jung
tinių Valstijų lietuviams regist
racijų komisijos narys, A. Kc- 
mčža, pranašė kad tokių pro
testo susirinkimų buvo sureng
ta ttys, kas davė pakankamai 
gorų pasekmių.

Perskaityta nauja LSS. Ra
jono konstitucija ir pą ilgoko 
apkalbėjimo vienbalsiai priim
ta. Konstitucija greitu laiku 
bus perspausdinta “Naujienų” 
LSS. reikalų skyriuje. Kuopoms 
patariama jų iš laikraščio išsi
kirpti ir savo artimiausius su
sirinkimus pašvęsti vien tik 
konstitucijos apkalbėjimui ir 
jos nubalsavimui.
' Rajono viršininkais 1923 me

tams išrinkta: J. F. Vilis, org; 
Karlovas, užrašų rast; A. Ko- 
mėža, ižd; Ona Banienė, fin. 
rašl; Pocius, knygius; komite
to nariai: J. Bardauskas ir K. 
Misius. Iždininkas nutarta lai
kyti po $300 kaucij

Konferencija baij 
po pietų.

4:30 v.
J. Lapaitis, 

A. Kemėža.

1. Bendrieji dėsniai.
1 §. LDLD. Chicagos Rajo

no organizacija sudaroma, ei
nant LDLD. konstitucijos 11 §, 
duodančiu jai teisę kurti įvar
dintos Draugijos Rajono orga
nizacijas. LDLD. Chicagos Ra
jono organizacija savo veiki
mą vaduojasi Draugijos ko»- 
stitucija ir šiais įstatais.

2 §. LDLD. Clūcagos Rajo
no organizacijos veikimo plo
tas apima Chicagos miestą ir 
jo apylinkes, bet lasai plotas 
gali būti kaskartų plečiamas ar 
taurinamas, einant Rajono 
Konferencijos nutarimais.

3 §. LDLD. Chicagos Rajo
no org. reikalus taria ir tvar
ko: a) Rajono Konferencijos, 
b) Rajono Komitetas, c) Ra

mono Referendumai, jei to rei
kalauja DDLH konferenciija

ir jei lokius referendumus bus 
nutarusi Rajono Konferencija.

II. Rajono Konferencija.
4 §. Rajono Konferencija 

yra sprendžiamoji Rajono org. 
Įstaiga. Ji susidaro iš atstovų 
renkamų vieniems metams L. 
D. L. D.kuopų visuotinuose na
rių susirinkimuose. Kiekviena 
kuopa turinti mažiau 5 narių 
siunčia Rajono Konfeirencijon 
vieną atstovų; kuopęs turinčios 
daugiau narių siunčia po vienų 
atstovų nuo penkių narių, skai
tant nepilnų penkinę už pilna.

Pastaba I/**Pavieni LDLD. 
nariai iš tų vietų, kur nėra 
kuopų gali dalyvauti Rojo no 
Konferencijoje patariamuoj u 
balsu.

Pastaba II. Atstovavimo nor
mos Rajono Konsticusįai nu
tarus gali būti pakeisto-sN

Pastaba III. jRajono Konfe
rencijose patariamuoju balsu 
dalvauja LSS. VIII Rajono ir 
Lietuvių Socialistines Jaunuo
menes Lygos komitetų atsto
vai.

5 §. LDLD. Rajono Konfe
rencijos renkasi bent du kartu 
Į metus. Privalomųjų sesijų 
laika nustato Rajono Konfe
rencija. Nepaprastos Rajono 
Konferencijos, skubiems klau
simams spręsti, šaukia Rajono 
Komitetas.

6 §. LDLD. Chicagos Rajono 
org. konferencijos sprendžia:

a) Rajono org. įstatų keiti
mų ar praplėtimų;

b) nustato Rajono darbuo
tės planų ir pirmų Rajonan 
naujas LDLD. kuopas;

c) prižiūri ir nustato Rajo
no org. darbuotes planą ir vei
kimo taktiką;

d) tvirtina Rajono darbų 
apyskaitas, pajamų ir išlaidų 
sąmalas, riša ginčus tarp vie
tos organizacijų;*

e) svarsto ir tvirtina visus 
R. Komiteto patiektus instruk
cijų projektus ir sumanymus, 
liečiančius Rajono organizaci
jos, LDLD. agitacijos ir propo- 
$mdos reikalus;

f) nustato taisykles socialis
tinei literatūrai platinti, jai 
bendrai skaityti ir sprendžia 
ristis kitus su literatūra suriš
tus klausinius; <

g) Išklauso LDLD. Centro 
Fomlieto • /.iulymus ir taria

nimaii vykinti; 
ip organizuoti 

ini darbi- 
-r.. ruošimą 
, koncertų

ir it. Aptaria Moksleivių Fon- • 
do romiriio reikalus ir kitus su 
Fondu surištus klausimus;

i) išklauso kuopų atstovų 
pranešimų, Rajono Komiteto 
raportų visais darbuotes klau
siniais;

j) renka Rajono Komitetą ir 
Įvairias Komisijas.

7 Įvykus Rajono Konfe
rencijai artimiausiu laiku kuo
pų atstovai šaukia visuotinus 
kuopų narių susirinkimus ir 
padaro pranešimus apie Rajo
no Konferencijos nutarimus, 
svarstytu* klausimus ir visus 
kitus Raj*as «rg. reikalus.

UI. Rajono Komitetas.

8 §. Rajono Komitetas susi
deda iš 5 narių: pirmininko 
(organizatoriaus), sekreloriaus, 
iždininko, finansų sekretoriaus 
ir knygininko, renkamų Rajo
no Konferencijų visiems me
tams.

9 §. Rajono Komitetas: a) 
vykdo Rajono ^pnfercnciji. 
nutarimus;
sius Rajono org. reikalus; 
prižiūri 
steigia 
Rajono 
priima 
dienotvark
jai, svarsto ir duoda jai rapor
tus: pagamina pajamų ir iš
laidų sąmatas; f) ruošia in
strukcijų projektus; g) susine- 
ša su C. Komitetu, h) atsto
vauja Rajono organizacijai.

10 §. Rajono Komitetas skel
bia LDLD. organnuose Rajo
no Konferencijų dienotvarkę 
14 dienų prieš Rajono konfe
rencijai susirenkant.

IV. Lėšos.
11 §. Rajono 

lėšos susidaro 
kesnių sj>c 
nedaugiau 
pų ruošiamų 
koncertų; c) 
parduodamus 
teratura; ir c

Rajono
b) vedk cinamuo

C;
kuopų veikimų; d i 

naujas kuopas, jas il4 
Konferencijos ( sesijas 
Rajonan; e) paruošia 

Roj. Konfereifci-

visuoti- 
nutari- 
Rajono 

omitetas skel-

organizacijos 
a) iš narių mo- 

iliąi uždedamų; b) 
gryno pelno kuo 

vakarų, paskaitų, 
iš nuošimčių už 
laikraščius ir ii- 

) iš Rajono org.
įvairių parengimu. *■ / ‘

12 §, Aukos ir kilos pajamos 
skiriamos Į tam tikrus Fondus, 
kurie gyvuoją prie 
Centro Komiteto.

I\ S. ^Einant LDLD. 
no narių sltsirinkimo 
m u LDLD. Chicagos 
01 g. laikina: is
bia visų narių žiniai: a) Įvar
dytus Rajono org. įstatus; b) 
prašo draugų išsikirpti iš laik
raščio juos ir aptarti; c) skel
bia, kad einant šiais įstatais, 
iki kovo mcn. 11 dienos kuo
pos privalo išrinkti savo atsto
vus Rajono Konferencijon; ir 
d) kad Rajono konferencija 
įvyks kovo mėn. 11 d. “Nau
jienų” name, 11 vai. ryto. JL-

Rajono konferencijos dienot 
varkė 
ta.

bus savo laiku paskelb

LDLD. Chicagos Rajono 
Laikinasis Komitetas

Pirtis ir Vonios
Pirtis remontuota prie naujos val

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

SHAPIRO BROS. Savininkai.
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Kova Roselando parapijoj
/

Kaip jau huvo pranešta pir
madienio “Naujienose,”' Kose- 
lando parapijonys yra pasiry
žę pašalinti kunigą Lapelį, bet 
Lapelis užsispyręs laikosi. Ne
begalėdamas suvaldyti savo pa
rapijonų, kelios savaitės atgal 
kunigas 'Lapelis buvo parsi- 
kvietęs net du misijonieriu, 
kurie per yisą savaitę 
čionai misijas, 
das, sake pamokslus, saikdino 
žmones, kad butų geri parapi
jonys. Žmonių būdavo 
tėtė bažnyčia kas
Skaplėrių, rožančių, 

šventų paveikslėlių, 
parduota už 500 dok; bažny
čiai surinkta aukų apie 500 
dol. Paskutinį vakarą buvo 
renkamos aukos misijonie- 
riams, surinkta 620.48. Išviso 
suviršum 1(500 dol. Ištivo ma
nyta, kad jau tuo viskas ir pa-/

ti. Bet čia įpuolė į 
du poli čia ntai, kurie 
rapijonų pastatyti
Pamatę policmonus tuodu vy
ru grįsta atgal ir atsisėda. Po- 
licmanai pradeda moti rankom 
vyskupo pasiuntiniui, kad tas 
grįžtų prie altoriaus, bet tas 
vis šaukia, kad suareštuotų tą 

laikė ■ parapijoną kailio triukšmadarį, 
panial-i Žmonės sukilo iš suolų; vieni

buvo pa- 
už dury.

pilnu- 
vakaras.

šaukia, kad areštuotų vysku
po pasiuntinį, kiti — kad tą 
parapijoną. Bobos puola prie 
pclicmonų, neduoda areštuoti. 
Policnianai nebežiūri to žmo
gaus, bet nori numalšinti žmo
nes. Bažnyčioj didžiausis triuk
šmas. Vieni bėga laukan, kiti 
šaukia, kad vyskupo pasiunti
nys eitų laukan. Kai kurios 
moterys nusigandusios alpsta. 
Vieną moterį nešte išnešė iš 
bažnyčios. Žmonės ' kone visti

Kun. P. LAPELIS 
Roselando klebonas — prieš 

kurį sukilo parapijonįs.

Kada jau žmonės iš- 
jau buvo 

viskas nu- 
užsriuanęs 
į gatvę ir

daugiau policijos. Komitetai 
reikalauja, kad areštuotų vys
kupo pasiuntinį, bet vieno po- 
licmano butą gero kataliko, jis 
ima prašyta komitetų, kad 
leistų pabaigti sumą. Komite
tai policmano prašymo paklau-į 
so, bet kiti vėl šaukia areštuo
ti kun. Lapelį. Policnianai ei
na ieškoti Lapelio. Ieško vi
sur, bot Lapelio nesuranda. 
Kun. Lapelis, sako, buvęs pa
sislėpęs varpinėj, augštai prie 

<varpų.
siskirstė ir policija 
pasišalinusi ir jau 
rimę, kun. Lapelis 
pažiūrėti pro langą 
žmonės jį pamatė.

Mitingas.
3 vai. po pietų, kada žmonės 

susirinko niitingan, kun. Bum- 
šus paskelbia, kad reikia rink- 

i tis prie maldos, nes prasidė- 
j siųs parapijos mitingas. Bet, 
• sako, ko! dar pradėsime mitin- 
, gą, aš turiu jums išaiškinti, 

>, o ligi sieiš-
■ a.škinsiįs tų penkių klausimų, 
nė vienam neduosiąs balso, ir 
kas kelsiąs triukšmą, busiąs

1 areštuojamas. Savo kalboje 
! kun. Bunišas .privadžioja pa-

Bet parapijonys sužinoję, j penkis klausimus 
kad kun. Lapelis buk tai 
visus pinigus 
sionieriams, jiems atidavęs. 1 
Misionieriams davęs tik 4001 
dol. iš 620 dolerių. Užklaustas!
komiteto, kodėl nea Irdavęs v- Į ra pi joninis, kad jie butų geri, 
sų pinigų misionieriams, kuni- kaj klausytų jo, kun. Bumšo, 
gas buk atsakęs, kad \y.-»kupas i q neklausytų tų, kurie eina 
tiek tevelijęs duoti. O mįsio- (prieš kun. Lapelį, kurie eina: 

į Strumilo svetainę susirinki
mų laikyti. Jisai pradeda šmeiž
ti (Jias. Strumilą. Strumilas 
pakelia ranką ir prašo balso. 
Buinšas neduoda. Strumilas at
sistoja ir sako: “Meldžiu bal
so!” Kun. Lapelis pamatęs 
Strumilą nori persergėti Būni-, 
šą, kad čionai esąs Strumilas. 
Bunišas neklauso. Lapelis sa-<

nicriams sakęs, kad parapijos 
komitetas tiek tiktai teliepęs 
duoti. Tas parimi joninis baisiai 
nepatiko ir jie‘atnaujino savo 
atakas prieš Lapelį. Nėdėlioj, 
vasario 4 d. po pietų turėjo 
būti parapijonų susirinkimas, 
bet kun. Lapelis nedavė svetab 
nes. Tarp parapijonų kilo Ne
ramumas. Davatkos, sako, pi
pirais kai kam barstę. Ir susi
rinkimas neįvyko.

Kada jau ir misijos r 
jo, tai 11 d. vasario kun. La
pelis pasikvietė vyskupo pa
siuntinį kun. Dr. Dunue, ir ku
nigą 
sias 
nešė 
dien 
gas 
jį pasitikti ir labai

Jr iškilmingai priimti. Taipgi 
pranešė, kad 3 vai. po pietų 
busią prakajbos bažnytinėj sve
tainėj.

Atvažiuoja vyskupo pasiun
tinys kun. ~Dr. Dunnc. Laiko 
sumą; pusėje sumos pradeda 
sakyti angliškai pamokslą prie 
altoriaus atsistojęs. Žmonės ne
suprantantys anglų kalbos ma
nė, kad jisai ištikrųjų sako 
pamokslą, bet tai buvo ne pa
mokslas, o lik barimas ir ko

vojimas lietuvių. Vienas pa
rapijoms nebeiškentęs atsilie
pė: “dfionai ne vieta 1 
tingą, — jei nori lai! 
gą, tai

*clbe-

Buinšą. Atlaikęs pirnia- 
mišias kun. Lapelis pra- 
parapijonims, kad Siau
busius didelis ir garbin- 
svečias, o todėl reikėsią 

garbingai

Mis. Goffman sirgo 
septynis metus

i. , . I
Ji liko išgelbėta nuo ope-t 

racijos per Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound.

Sidell, III. —. “Aš visai buvau 
nerviška. Aš kentėjau nuo skaudė-

'. s? $

Lietuvių Visų šventų parapijos bažnyčia Roselande, III. 
—kur įvyko parapijonų sukilimas.

ei j a liepia visiems išsiskirsty
ti. Kun. Lapdlis grąsina vie
nam parapijonų, kad jisai iš- 
imsiąs “iIldžionkš^ną,’, tada ne
tiktai jie negalėsią į (bažnyčią 
ateiti, bet ir arti bažnyčios ne
galėsią prieiti.

Užklausus komiteto, kaip jie 
mano tą kovą baigti, atsakė: 
Vyskupo dabar nėra, o kaip 
vyskupas parvažiuos, mes ku
nigą Lapelį išvarysime.

—Reporteris.

CICERO KRIAUŠIŲ ŠAPA
Buivis, Bartkus ir Kulpinskis — 

siuvam vyri kas drapanas visokios 
naujausios mados pigiausia kaina nuo 
$30 ir augščiau.

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

Pranešimas
Plačiai pagarsė

jęs 20 metų prar 
ktikos fdtografi- 
stas A. Voitkevi- 
Čius pagrįžo iš 
Lietuvės ir savo 
name 636 W. 18 
St., Chicago, III. 
atidarė Photo 
Studio pagal nau
jausios mados.

ko: “Čionai yrir Strujnilas,
duok jam balso.” Bumš^s su- 
sipra/nta. Strumilas sako: “Aš 
nesu bedievis ir aš nesu para
pijos ardytojas. Aš nedariau 
svetaines tiems, kurie eina 
prieš tikėjimą. O dabar duodu 
visiems, nes aš svetainę turiu 
dėl biznio, ir kas man užmo
ka, tam ir duodu. Jus esate pa
rapijos ardytojai, jus visa čio
nai darote su savo davatkomis, 
ir jus Čį4 dar šmeižiate ir nie
kinate Arisai nekaltus žmones!”

St/umilui pabaigus kalbėti 
visi /parapijonys 
ploja rankomis. t

Kun. Bunišas matyi 
kad bus blogai, padeda 
milo atsiprašyti.
vėl mėgina tuos “penkis klausi
mus” aiškinti, keikdamas “Nau
jienas.” Bet parapijonys ne
rimauja ir vienas po kilo pra
deda prašytis balso. Bunišas 
neduoda. Parapijonys ima 
šaukti, kad Bunišas sustotų 
niekinęs parapijoms. Jie sau-1

išsiimk, jei nori pilie- 
Kup. Bunišas 
geresniu nepa-

triukšmingai

irstydamas, 
a Stru- 

Atsiprašęs

kia: “Tu grinorius, ką tik at
važiavęs, nori čia mumis Ame
rikos piliečius šmeižti, — po- 
piėras
čius mokinti.” 
sako, kad jojo
darys Amerikos pilietybės po
pieriai. Visi iš visų kampų šau
kia, kolio-jasi, vieni kiliems 
grasina kuinščįomis. Atvažiuo
ja policija. Vielų šaukia, kad 
tuos areštuotų, įriti kad tuos. 
Kun. Lapelis pranyksta, kun. 
Buinšas susimaišo į parapijo
ms. Lapelio šalininkai nurodo 
ant dviejų komiteto narių, kad 
policija juos iškrėstų. Policija 
krečia. Krečiamųjų vienas iš
sitraukia maldaknygę ir para
pijos kortelę, paskui išsijima 
cigare tų dėžutę ir klausia po- 
licmaną, ar nori jtios atimti. 
Kun. Bunišas pabėgęs į pašalį 
šaukia: “Parapijonys, kurie su 
manim, ateikite pas mane!” 
Prieina šešios moterėlės ir du 
vyrai. Pamatęs, kad netur pa
sekėjų, Bunišas nutyla, ir poli-

DIDELIS SARGINAS PIANŲ

T~^

NESIRKITE!
Specialistas gydyme Reumatizmo

Dr. Wm. A. Schoenrock
47th St. ir Ashland Avė

Phone Boulevard 2536

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

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių specialistas

Faleiigvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aidų karštį, atitaisc 
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 atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Pkonc Boulevard 7589

B
 dėjimų/ m ano kai
riojo šono, 
visuomet 
kankindavo, 

negalėjau nei 
klodčs laikyti 

savęs nakties 
ke. AŠ sirgtai 
septynis 

bet 
džiai, 
tinius aštu^nioliką 
mėnesių, ir; taip bu 
vau nusilpusi, kad jau niekas man 
nebuvo miela, verčiau buvo mirti 
negu gyventi. Aš negalėjau nieko 
dirbti be pagelbos, ir daktarai man 

pasakė, kad vienatinis būdas išsi- 
gydymui, operacija. Bet aš ifesu- 
tikau su tuo, vėliau mano vyras 
parnešė man butelį Lydia Pink- 
liam’s Vegetable Compound ir pra
šė manęs, kad vartočiau. Aš išvar-. 
tojau 18 butelių, dabar jaučiuosi 
ift metų jaunesnė. Gyvenimas pil
nas ateities. Aš dabar dirbu visą 
stubos darbą ir turiu didelį daržą. 
Aš niekuomet nebusiu be Vegetab
le Compound savo namuose ir ka
da mano dvi dukters užaugs į mer
ginas, aš išmokinsiu ir jas vartoti 
Vegetable Cbmpound. Aš visuomet 
esu pasirengusi pasakyti ir savo 

iaukda-į kaiminkai kaip ji gali pasigelbėti 
pagelba tų gyduolių jo jus galite 
.vartoti mano vardą ir adresą kaipo 

Tuoj liudijimą apie gerumą Lydia E.

v ■ . . . Pinkhhm’s gyduiMių” —■ Mrs. Ida
pašoko du vyru tą žmogų mi-JM Coffman, R. B. 2, Sidell, 111.

kuris 
mane 

aš 
už-t 
ant 
lai-i 
per1 

metus, 
netain skau- 

kai|4 pastai- 
v. .-A • 1 * 1 _ _

mitin- 
eik j beizmentą, į sve- 

Vyskupo pasiuntinys 
labai supyko ir iškėlęs 
su sugniaužtais kuinš- 

eiti nuo alto- 
i ogaus

dėl to
rankas
čiais pradėjo
riaus prie to
nias: “Suareštuokite, suimki
te, suriškite

koncerti

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Iahūs Avė.

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12tfr STREET
Tel. Kedzie 8902 C ; i

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, 
nų, akripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių v 
šoktų daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisoni viską, kam kas reiki 
o ypač muzikališkuB instrumentus ir prisiunčlam j kitus miestui 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsled St., Chicago, III.

Šviesą ir pajiegą suvedame Ibsenus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išniokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n ei

A. BARTKUS, PreS.~
1619 W. 47th St., Tęl. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Ofiso Telefonas TYT» TU A A A Bus,to Telefonas
Central 4104 II. 21. DKUAD Armitege 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Kode! nepirkti pas savuosius?
Daugelis apsiperka pianus ir nežinodami tikros jųjų vertes, už
moka daug dauginus ir turi prastų pianą.
Mes turime keletą aukštos rūšies Pianus, katruos parduodame už 
stebėtinai numažintų kainų.

ADAM SCIIAAF, Cabinct Grand vertas 350 dol.
parduosim už • -s................................................... $160.00
SCHAEFFJER Pianas vertas 700 dol už ............ $400.00
REMINGTON Plavėr vertas 600 dol. už ............ $350.00
PRICE and TEEPLE Pianas 800 dol. už ...............$500.00

Prie kožnp piaho pridedama 24 rolius ir benčių, taipgi kožnas 
pianas yra gvarantuotas ant 10 pietų. Parduodam už cash ir ant 
išniokesčio.
Didelis pasirinkimas Gramafonų, lietuviškų rekordų, rolių dėl 
Player Pianų ir kitų prekių. Krautuvė vakarais atdara iki 0 vai.

JUOZAS F. BUDRIK,
3343 So, Halstcd St., Chicago, III.
Katalogus siunčiame į kilus miestus ir išpildom užsakinius greitai 
per paštų arba expresų. ,

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo, 
i Bridge geriausio aukso. Su musų plei- 
tom Ralinva 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.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriau.! AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo
Chroniško
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų
leigu jus turite bite kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iŠ toli suteiksiu geriausi gy
dymą ...

DR. B. M. ROSS
35 South Doarbom St, 

(Kampas MonroeMr'De rborn SU) 
Imkite elevaitorių' iki 5-to augito i 

Priėmimo kambarys 606, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedtl- 
dieaiais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Beredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METU TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmoni* 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.
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> NAUJIENOS, Chicago, III

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- 

tingra 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.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau- 
doj us “*

Raffies 
tą pleiskanų mirtinąjį priešą <—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją
tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos t no jaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Uuftlcs savo nptiekojo Šiandie už. 65c., arba priaiųskito 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai j labaratoriją.

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

Fu'- į-i

■ .

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

KODĖL?
2) - pietus - : TRYS DIENOS LAIKAI.

> 3) — VAKARAS. ’
TODĖL, KAD:

7. » *

Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą; ) A rn .
2) — Salutaras Vidurius išvalo; Į-. SVEIKATA
3) — Salutaras’ pataiso sveikatą. 1

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

S U N K I LIGA
Dažnai išsivysto iš jsise- 
nčjusio šalčio. Milionai 
žmonių kožną žiemų mir
šta nuo paprasto pers:šal- 
dymo. Jei užsišaldęs, tai 
greičiausia naudok J. Bal
trūno .Sveikatos Gelbėto
ją. Apart to, dar galite 
gauti sekančias gyduoles:

1. Kraujo Valytojas, ku
ris išvaro šaltj ir sušildo 
kraują.
2. Krištolava čeraunin-

ko Aliva, išvaro šaltį, išvalo skilvį ir grobus.
3. Inkstų Gyduolė, kuri išvaro šaltį iš inkstų ir strėnų.
4. Minerališka gyduolė dėl maudynės, ištraukia iš viso kūno šaltj 

ir visus nesveikumus. Sekančių gyduolių kaina I Bonka $1.00. Tos 
gyduolės yra geriausios, ne.s daktarai ir slaugiotojos (Nurse) tikrina 
ir lieoia naudoti tokiuose gydymo atsitikimuose. Reikalaujant ir pi
nigus prisiunčiant iš kalno, mes gyduoles išsiunčiant į visas dalis 
Suv. Valstijų. *

Brangus Broliai ir Seserys,'šitą apskelbimą pasilaikykite ateičiai. 
SVEIKATOS GELBĖTOJAS — DRUG CHEMICAL CO.

J. Baltrėnas, Prop. | i
2500 W. Pershing Road Chicago, III. Phone Lafayettc 091!)RUDENS AIDAI

Nauja eilių knyga iš Lietuvos 
Parašė Adomas Jakštas.
100 puslapių. Kaina 40c.

TURINYS:
Paskutinis lapas. Trauki

nyje iš ryto. Kelionė. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau
gas. Saulė. Gyvenimo kal
nas. Žmonijos idealas. Sap
nas. Iš VI. Solovjovo. Tva
nas. Iš VI. Solovjovo. Ne
prietelis. Pasauliui. Šalti
nis. Nakties ramumas. Bus 
audra. Traukiny. I^aimė. Ko 
mums reikia. Iš mužikų dai
nų. Iš Bourdillono. Jiega ir 
meilė. Nauji metai. Pavasa
riui. Iš A. N. Maikovo. Pas
tarasis atsisveikinimas. Die- 
vuje. Dvi operi. Ex quo om- 
nia. Iš VI. Solovjevo. Mano

draugei. Lietuviui. Mylėk. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems. Lėlė. Ką mes 
mokam1? Nauja religija. Dip
lomatas. Varna. Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengrų bajoras. Raudonų ei
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant parna
so. Pranašas. Pasaka. Jau
nas magas. Auka. Anate
ma. Valkolaikio daina. Kur
mis ir sliekas. Batukas ir 
koja. Varlės politikės. Du 
gaidžiu. Kiaulė ir asilas. 
Dievas ir žvaigždės.

Reikalaukite tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Garsinkities “Naujienose”

Dar dėl Am. lietuviy 
registracijos

Kauno “Lit. Žinios” savo 20 
num. įdėjo šitokį Lietuvos At
stovo p. Čarneckio “Laiškų į 
Redakciją” ir p. Šleževičiaus 
atsakymą į jį: v

Laiškas į Redakciją.
1922 m. gruodžio įnėn. 13 d.

Nr. 27883.
Neatsisakyk, Tamsia, padėti 

^artimiausiame “L. Ž.” numery 
ž cmiaii -uotas pas <ic?l

p, Sleževičiaus straipsnio “Del 
Amerikos Lietuvių Registraci
jos” — “Lietuvos žinių” Nr. 
208.
7 P. M. Šleževičius savo straip
snyje daro man užmetimų, pir
ma, kuo remiantis imama už 
Lietuvos užsienių pasus iš gy
venančių Amerikoj Lietuvos 
piliečių po dešimts dolerių, ir 
antra, kuo remiantis Atstovy
bė paskelbusi, kad iš neužsi
registravusių ir neišsiėmusių 
pasų Lietuvos piliečių bus kon
fiskuotas Lietuvoje turtas.

Del pirmo užmetimo turiu 
pranešti, kad mokesnis už Lie
tuvos pasus išduodamus Su
vienytose Valstybėse imamas 
einant “Užsienio pasams duo
ti taisyklėmis” (eilinis Nr. 789, 
§ 10 o pastaba), paskelbtomis 
“Vyriausybės Žinių” Nr. 9!).

Del antro užmetimo tik tiek 
tegaliu pasakyti, kad jisai ne
turi fak tino pamato, nes At
stovybė pa našių dalykų apie 
turto konfiskavimą iš neužsi- 
registravusių niekur nėra skel
busi.

Matomai p. Šleževičius buvo 
klaidingai painformuotas. Re
gistracijos ir pasų reikalavimu 
yra vykdomi griežtai prisilai 
kant Lietuvos įstatymų ir val
džios parėdymų.

Prašau priimti, Pone Redak 
toriau, mano tikros pagarbos 
pareiškimą.

V. Čarneckis,

vis vien į kokią valstybę jis 
nevažiuotų (ir į tą pat Ameri- 
l<‘j) — jis moka už užsienio 
pasą metams fili 2000 auk., 
bet jei Lietuvos pilietis karo 
melu gyveno Amerikoj ir da
bar nori gauti sau matinį už
sienio pasą — tai jis privijo 
ne tiek mokėti, kiek moka 
kiekvienas Uetuvos pilietis, 
bet tiek, kiek už tokį pasą mo
ka Amerikos valstybės pilietis! 
Prie ko Čia Amerikos valdžia? 
Kur čia piliečių lygybė?! Kur
niokratų Vyriausybe galėjo to
kias taisykles išleisti. Bet ir 
ta vyriausybė vieno menesio 
laikotarpiu suprato ir atitaisė 
savo klaidą. Tik p. Čarneckis 
nepanorėjo su įstatymais susi
pažinti ir savo klaidos 
syti. .

Kas gi liečia “turto 
kavinio” paskelbimą,
amerikiečiams buvo paskelb
tas “Informacijos Biuro”, ku
ris yra p. Čarneckio žinioje. 
Aš manau atstovo jiareiga yra 
sekti, kad jo žinioje esamasis 
“Biuras” neskleistų melagingų

atitai-

konfis- 
tai jis

ir Lietuvai kenksmingų žinių 
ir neklaidintų visuomenes. Poz 
nas Čarneckis yra atsakomin- 
gas už to “Biuro” skleidžiamas 
žinias: jei to “Biuro” buvo 
paskelbta klaidinga žinia, jis 
turėjo tuoj atitaisyti. O ar tas 
“Informacijos Biuras” paskel
bė “turto konfiskavimą” - - ar 
ne, manau, kad tai gerai žino 
Amerikos lietuviai ir man tai 
pr i roti i net i nem'kalmga.

M. Šleževičius.

Nuvylė skaus
mą šalini 

liaišiiH petys, meS- 
lungiškaH ti'uuky- 

muskulų, iš- 
nurytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skani
nio. Tačiau patry
nus triųiutį

PAIN-EKPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-Expellcrii ir 
skausmas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonką šiandien 
pas savo aptiokorli;— 
kaina tik 85 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamčgzdžiojlmų.
F. AD. RICHTER & C0.

104.114 South 4th St. 
Brooklyn, N. Y.

Pillsbury’s

šeštadienis, Vasaris 17,1923

20 metų prityrimo 
.Akinių pritaisymo mene

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

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

DR. SERNER, ŠERNAS
3315 So. Halsted St. Chicago, III.

Ofiso valandos: tik vakare nuo 6 iki
9. Necldioinis nuo 1 O ilci 1.

I.1,

b-

UNITEDAMERICAN LINES 
JOINT SERVICE WITH 

HAMBURGAMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias 

visas dalis 
Lietuvos 

Laivai išplaukia kas 
vaite nuo prieplaukos 
North 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- 
menadinės lubos tik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis. 
Laivai: 
“Hansa”, “ 
Carroll” ir 
taipgi specialės kajutos. 

Nauji laivai trimi šriu- 
bais “Resohite”, “Relian- 
ce” ir “Albert Ballin” veža 
1.2 ir 3 klesos pasažierius 
Uni|ed American 

Lines
154 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

sa-
86,

I&1
t

“Mount Clay”, 
Bayern”, Mount 

Thuryngya”

•i

Liet. Atstovas Washingtone 
M. Šleževičiaus paaiškinimai.

“Užsienio pasams duoti tai
syklėse” (eilinis Nr. 789, § 10 

-o pastaba), paskelbtose “Vy
riausybės Žiniose.” Nr. 9!), yra 
aiškiai pasakyta:

“Už užsienio pasą arba jo 
pratęsimą vieniems metams — 
2000 auksinų, pusei melų — 
1000 auks.”

Pastaba. Atstovybės ir kon
sulatai užsienyje už išduoda
mus užsienio pasus ima toki 
pat mokesnį, kaip ir vietos vy
riausybė iš savo piliečių už už
sienio pasus, šios taisyklės iš 
25 liepos 1922 m. paskelbtos 
buvo rugpjūčio 5 d. 1922 m. 
Toliau, rugsėjo 20 d. 1922 m. 
minėtųjų taisyklių 10 § buvo 
šiaip pakeistas: “Už užsienio 
pasą arba jo pratęsimą vie
niems metams — 40 litų, pusei 
metų —• 25 lit.” Pastabos jau 
nebėra. (“Vyr. žiu.” N. 107, 
eik, Nr. 832). Nei vienose, nei 
kitose taisyklėse apie 10 dole
rių nei kalbos nėra.

Rugpiuty mėn. 1922 m. do
leris svyravo tarp 500 1500 
auk. už vieną dolerį; 40 gi litų 
aiškių-aiškiausia sudaro tik 4 
dolerius.

“Užsienio pasams duoti tai
syklė,” paskelbtos “Vyr. žin.” 
Nr. 99 ir “Vyr Žinių” Nr. 107 
nėra nei S t. Seimo, nei Seimo 
priimtos; lai lik taisyklės, o 
ne įstatymas.

Jeigu ir skaityti’ kad p. Čar
neckis turėjo teisės imti iš gy
venančių Amerikoje piliečių 
ne. po 2000 auk., bet tiek, kiek 
Amerikos valdžia ima iš savo 
piliečių, tai jis galėjo daryti 
tai tik iki rugsėjo 21 d. 1922 
m., kuomet buvo paskelbta im
ti už užsienio- pasą po 40 litų ir 
“pastaba” visai išmesta.

Dabar dar keletą žodžių dėl 
pačios tos “pastabos.” Turbūt 
nei vienoj pasaulio valstybėj 
nėra tokios tvarkas, kad vy
riausybė imlų kitokį (tai ma
žesnį tai didesnį) mokesnį iš 
savo piliečių tik dėlto, kad jie 
turi laimes gyventi tai vieno
je tai kitoje, valstybėje. Išeina 
beto dar taip: jei Lietuvos pi
lietis važiuoja iš Lietuvos —

3est Flour&'i

Tel. Yards 1138

ISTANLEY
MAŽEIKA

Simptomai pareiškiu 
akių ligas

•’ Ar jun-.’s skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos 2
Degina ar niežti ?•■
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius tai

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatves

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

iRABORIUS IR
Balsamuotojas
Turiu automo

bilius visokiems 
eikalams. Kaina 
irieinama.

3319 Auburn
Avė., Cljicago

Šeimininkės kurios vartoja Pillsbyry’s Best 
Miltus visuomet yra tikros, kad gaus geras 
pasekmes kepime, nes jos žino, kad ant Pills
bury’s miltų galima pasitikėti jų gerumu.,

' Kuomet jus vartosite Pillsbury’s Best dėl tor
to, kavos kėkso, bismarko, bisketo, duonos ar 
kitokio valgio, jus visuomet busite užganėdin
ti skoniu ir gerais rezultatais kokius jis duoda.
Pillsbury’s Best Miltai yra pagaminti pasau
lio didžiausiose malūnuose iš rinktinų kviečių. 
180 paskirstymų kiekvienų grudų ir kas va
landa testinimas malinio 
geriausią vertę visuomet, 
bury’s Best 
šiandien.

miltų nuo

FLOURPILLSBURY
MILLS COMPANY

MINNEAPOLIS, U. S. A.

Pillsbury’s Best Miltai.
Ruginiai Miltai, (smulkiai su
malti), Pancake Miltai, Svei
katos Brau, Kviečių Cereal, 
Earina.

procese, užtikrina 
Užsisakykit Pills- 
jusų groserninko

»» ciri*

-ori

įncateflodS

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

Ketvirtad. ir septintai!. 9 iki J
Dr. Felix A. Manelis 

NAPRAPATHAS 
Diagnoza pagal sutarimą.

3247 Emerald Avė., Chicago, III.

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

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui

< $27.50
Kiekvienas ploščius turi 

duotas be atsižiūrėjimo į 
nuostolį. Kiti plošČiai visų 
jamų gelumbių, spalvų ii’ petrinų, vė
liausių ir senovinių madų $10.95, $16.- 
95 ir $22.50.

Vyrams ir Jaunuoliams gamiluraJ 
t ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56, 
$27.50, $32.50 ir $37.&0.

S. GOK DON 
(Pristatytojas Smulkmenų Prekyboj). 
1401 S. Halsted St., 739 W. 14 St 

Atdara kasdien, vakarais ir 
sentintadieniais.

būt par- 
pelną ar 
pageidau-

Tel. Armitage 4331
Dr. C. A. K1RKWOOD

Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas specialumas

1562 Milwaukee Avė.
Arti Robey gatvės 

Chicago, 111.

Fine for Lumbago <
Musterole drives pain ąway ano 

brings in its place delicious/Noothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clcan, white ointment, made 
with oil of mustard. Gct Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

‘ 9 iki 12 a. m.

Dr. Natalija Žukauskas
Naprapath

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

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

Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHARMACY
Yra naujai uždėta lietuvių 

vaistinyčia 
(Aptieką)

Kurioje 'gausite tik geriausias 
gyduoles

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

■■■■■■aus■»»■■■■■■>
Reumatizmss Sausge e;

Nesikankykito gavęs Skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu ( 
— raumenų sukimu; nes skau- 
dėjimai naikina kūno gyvybę M 
ir dažnai ant patalo paguldo. ■

CAPSICO COMPOUND mo- B 
stis lengvai prašalina viršmi- B 
nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vonės pasveikę. Prekė 59c per ■ 
pačtą 55c arba dvi už $1.05. H 

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
KATOS”, augalais gydyties, ■ 
kaina 50 centų.

Justi n Kulis ■ 
M 3259 So. Halsted St. Chicago, III. įj

N

i.

Bridgeporto

BEFORE LIETUVA
Ofiso valandos: -Nuo 9 
ryto iki 5:30 po pietų. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12

***' . ..............-.................. .......- WWIUI.'......NMMMMN*""—" •

l IMPERFECT IN ORIGINAL

Kreivos Akįs Ištaisomos
Akių, ausy, nosies ir gerklės 

Ligos teisingai gydomos labai 
maža kaina.

Pinigai
• V

1S

Kreivos akįs taisomos su pagelba specialės metodos, 
4000 ligonių jau yra užrokorduota. Ateikite šian
dien ir darbas jums bus padarytas. Užmokėsite 
Vėliau.
Tonsilai išimami lengviausiu budu.
Akiniai teisingai pritaįkom ir yra padaryti musų 
šapoje.

Iškaba besisukančios šviesas 
25 metai prie State gatves

FRANKLINO.CARTER.M.D.
120 S. State Street

Chicago
Phone Central 0836

Nature Guru Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

per
NAUJIENAS

3210 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 9663.

St. Paul’s
Hospital

828 West 35th PI.
Ligoj palago ir prižiurę 
jimas per 10 dienų nor 
maliuose atsitikimuose 
$65 00
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POVYLAS MIKALAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 14 d., kuris eidamas gatv* 
pasivarė. Paliko dideliame nu? 
liūdime moterį Marijoną Mika
lauskienę ir 2 tunus Prancišką^ 
8 m., Povylą 3 m. ir seserį Oną 
L«keševič\enę Amerikoj, o Lie
tuvoj tėvus ir 1 seserį. Velio
nis paeina iš Kauno rčdybos, 
Pasvalio apskr.. Medinių so
džiaus. Laidotuvėe įvyks va* 
sario 17 d. į Tautiškas kapines, 
apie 10 valandą ii namų 3358 
Auburn Avė. Užkviečiame vi
sus gimines ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse.

Lieka nuliudusi
Marijona Mikalauskienė.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

užmušti 76 
žmonės. Užvakar tapo užmuš
tas Diamond Cab kompanijos 
šoferis Wm. Fink, 24 metų 
amžiaus, 2321 N'. Harding 
Avenue.

Automobilisto Parodos 
Maršrutas Rytojaus 

Apvaikščiojime

ANTANINA ASERPSK1ENE 
po tėvais Sumokaitė

Mirė ketvirtadienyj, vasario 1,5, 
iy23, paėjo iš Kauno rėdybes. 
Ablingos kaimo, Rietavo apskr., 
Andrijavo valsčiaus. PalHko 
mane su dviem vaikučiais, Juo
zas, 8 metų, Albina 6 metų. Lai
dotuvės įvyks pirmadienyj. vasa
rio 19, iš namų, 4324 Wshtena\v 
Avė., į šv. Marijos Panos bažny
čią, iš ten į Šv. Kazimiero ka
pines. Prašau visus g minės ir 
pažįstamus atsilankyti į laidotu
ves. t .

Liekame nuliūdime
Jaezas Paserpskie, vyras, 
Jeezas sūnūs, Albina duktė

■
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Ant atminties metų sukaktuv ų
DOMININKO ŠATKAUS 

J
Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 17 d. 1922 m. palikdamas 
didžiausiame nuliūdime moterį 
Liudviką, 10 m. sūnų Domini
ka ir broli Juozapų. Veionis tu
rėjo 35 nu amž aus, buvo lais
vos minties; liko palaidotas į 
Lietuvių Tautiškas kapines. Ta
riu širdingą ačių visiems, kurie 
dalyvavo laidotuvėse. Kaip 
šiaudu yra atminti tą liūdną va
landą kurioj liko atskirtas nuo 
musų mylimiausia vyras ir tė
vas. Ilsėkis Dominikai šaltoj 

•žemelėj. Amžiną atmintis ne
užges masą širdyse iki paskuti
nės valandos musų gyvenimo.

Nuliudusi moteris ir sūnūs 
Dominikas Šatkus.

£

M

►

Kaip jau buvo pranešta, visi 
savininkai automobilių yra šir
dingai prašomi dalyvauti su 
savo automobiliais Bendro Ko
miteto surengtoje parodoje.

Važiavimas prasidės iš Brid- 
;eporto 1 vai. po pietų seka
mai: Auburn'iki 31, — iki Ash
land, — Ashland iki Roosevelt 
—Roosevelt iki Paulina, —• 
Paulina iki Vau Buren, — 
Van Buren iki Ashland Blvd. 
Ten ir salė.

Roselandiečiai malonės pra
loti savo važiavimų nuo 108 
♦atvės ir Edbrooke Avė. Au
dros benas ten bus susirinkęs 
r butų labai gerai, kad auto
mobilistai paimtų su savim be- 
na. Jei butų nešalta (taip ma
noma ir bus), tai benas dar 
{alėtų važiuojant užgriežti.

Vėliavikes ir parašus pa
puošimui automobilių visi au
tomobilistai gaus Brjdgeporte 
‘Naujienų” Skyriuj, 3210 S. 
Halsted St.

Visų prašoma prisilaikyti 
tvarkos ir mandagumo. /

Bendro Komiteto nariai mki- 
’ones būti savo vietose salėja 

:3O vai. po pietų.
Prašome visus į Ashland 

‘oulevard Auditorium!
— Bendras Komitetas.

Liberty Land kompanija 
I® ja teismo

uostos Ptdlomainės nuomonės biliais jaii tapo 
apie žemę ir saulę ir pakeitė 
ją nauja astronomijos sistema. 
Iki tam laikui mat ir didžiau
si mokslininkai tikėjo taip, 
kaip “šventasai raštas0 kad 
sako, būtent, kad žemė stovi 
ant vietos, nejudėdama, kaipo 
visatos centras, o visi kiti dąn- 
gaus kūnai — saulė, mėnuo, 
žvaigždės — sukasi apie ją. 
Kopernikas savo tirinėj linais 
surado visai ką kita, būtent tą, 
kad ne saulė ir kiti dangaus 
kūnai sukasi apie žemę, bet 
kad žeme sukasi apie 
etc.

Kadangi Kopernikas 
tariamai lenkas — bent 
dalinai lenkų mieste Torune. 
(vokiškai Thorn), nors savo 
pavardė, kuri paprasta kalba 
vadinosi Koppernigk, jis visai 
neatrodo lenkų kilmės, 
kai dabar ruošia paminėjimus 
450-metinių jo gimimo dienos 
sukaktuvių. Chicagoj jie ruo
šia tokį paminėjimą panedėlio, 
vasario 19 d. vakarą Schoen- 
hofeno Salėj, prie Mihvaukee 

Ashland Avė.

Pranešimai PBANESIMAI.

ir

buvo 
gimęs

len-

BUS OPERUOJAMA
650 BUŠŲ.

Kas, ką, kur kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

Didžioji rūsy opera
vasa-Ateinantį pirmadienį, 

rio 19 d., Chicagos Audito
rium teatre, Congress ir Wa- 
bash gatvių, prasideda Didžio
sios Rusų Operos sezonas. Ope
rose figūruos įžymiausi artis- 

mil- 
Go- 

dra- 
Pa-

tai: Feodoras Šaliapinas, 
žinąs basas, kaipo Beris 
dunovas; Nina Gusieva, 
niatiškas sopranas; Klara
s voLsk a y a, n i ezzo-sopra n as;
hnnia Mirovitch, kontr-ąltas;

ir Ivan Dneprov, tenoras.
ua Valen
kėja.

Tikietai 
pinu nuo 
'0% karo

ri
li us vyriausioji šo-

operoms su Šalia- 
$(> iki $1 pridėjus 
taksų; tikietai ope

roms be Šaliapino nuo $2.75 
iki 85 centų su karo takiais.

Chicagos Motor Bus kompa
nijos prezidentas išdėstė Na
cionalines asociacijos taxi cab 
savininkams, kurie pastaro
mis dienomis laikė savo kon
venciją,, kad esą reikalinga pa
leisti operuvimui' 650 busų Chi
cagoj. Pasiūlymas tapo užgir- 
ta».

MILŽINIŠKAS JUBILĖJUS 
Penkių metų sukaktuvių Lietuvos 

Nepriklausomybės
' Rengia visos Chicagos Progresyvių 

Draugijų Bendras Komitetas.
Nedėlioj, Vsenrio-Feb. 18, 1923, 
Ashland Boulevard Auditorium k 

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

Lietuvių Ratelluese
Iš “Birutės”

su 
Dakta- 

nepaisant didelių šal-

Nors Birųticčiai užimti 
repeticijoms “Bailus 
ras” ir

Bridgeportas — šv. Domininko 
Draugystės mėnesinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, vasario 17 dieną, 
7:30 v. vak. šv. Jurgio parapijos 
salėj, 32 PI. ir Auburn Avė. Visi na
riai malonėkite laiku susirinkti, 
nes randas daug svarbių dalykų 
aptafti. Norintys įstoti kviečiami 
atsilankyti. Nariais priimami visi 
s.vtiki vyrai nuo 18 iki 45 metų 
ahižiaus. Nut. Rašt. A. Bugailiškia.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ’

ir kuti. Baltūsiui, ir 
Martiniu’., ir vargoninin- 
ir musų visiems gimi-

VIEŠOJI PADĖKA
šiuo .tariamo širdingus padė

kos žodžius v:siems tiems, kuri
I gausingai dalyvavo laidei 

musų brangaus, neužMfrstamo 
sunaus

ALBINO BUDRIKO, 
ir tuo budu mus giliame nuliū
dime paguodė savo užjauta.

Drauge dėkuojamo vietiniams 
’ kunigams, 
į kun. 
| kams,

nims, taipgi šv. Kazimiero ka- 
S jpinių užvaizdai, p. Krušai, už 

jo gražų ir sumaningą sutvar- 
I kymą ir v'siems tiems, kuria ve

lionio karstą papuoši gilėmis ir 
I vainikais.

Tėvai. Janas ir Barbara 
Badrikai ir broliai, Bro- 
nis’ovas, Benediktas ir 
Alfonsas. i

I

A. A.
Vakar naktį, vasario 15, pa

simirė University ligonbutyje 
po sunkios operacijos A. a.

POVILAS PETRAUSKAS.
Jį užmigdė amžinai opera

cijos peilis; jis sirgo neilgai 
— augo kas kakle. Daktarai 
pripažino Goiter.

Velionis buvo dar jaunas 
vos 27 m. amžiaus, laisvų pa
žiurę. Paėjo iš Lietuvos Kau
no rčdybos, Teisiu apskričio, 
Ilakių miestelio. Amerikoj iš
gyveno 10 metų. Giminių veik 
kaip ir neturėjo,čia Amerikoj. 
Lietuvoje paliko vieną brolį 
Stanislova, 'lodei laidotuvė
mis jp užsiima jo draugas, pa 
gal jo raštiško reikalavimo.

Pažįstami bei giminės jei 
rastųsi, esate kviečiami daly
vauti laidotuvėse, katros atsi
bus panedūly 19-t6 vasario į 
Tautiškas kapines Willow 
Srrinrs. III.

Kūnas jo bus galima matyti 
pas graborių J. F. Eudeikį po 
n r. 4332 S. California avė. Iš 
ten į kapines 1:30 po pietų.

Kas pageidautų kokių rei
kalų esant informacijų, kas 
link velionio mirties, tai ma- 
lonvkite kreiptis šiuo antra
šu:

A. K. BUTKO,
4216 So. California Avė., 

Chicago, III.
ssnmMRnnMiiHMBMMoanan

lugščiausis apeliacijų teismas 
išmetė resyverj.

X. ■' 1 T*'"*

Liberty Land and Invest- 
uent kompanija vakar laimėjo 
ipoliacijų teisme bylą dėl lai
kinojo receiverio išmetimo.

Augėlesnysis apeliacijų teis- 
nas pripažino, kad receiveris 
buvo paskirtas neteisingai ir 
paliepė, kad receiverio paskyri
mas butų panaikintas. .

Teismo nuomonę išreiškė vy
riausias teisėjas Thomson ir 
pasakė, jog skundėjų skundas, 
koks jis buvo paduotas, neduo
ta pamato receiverio paskyri
mui, ypač jei tas daroma i 
perspėjimo. Dar daugiau, savo 
nuomonės pabaigoj vyriausias 
eisčjas užreiškė, jog atidavi
mas gyvuojančių nesubankru- 
ii jusiu kompanijų biznio į re- 
ceiverių rankas negali būti to
leruojamas. Kiti du apeliacijų 
teismo teisėjai pilnai sutiko su 
tyriausiuoju teisinu.

Receiveriui, kurs be jokio 
reikalo sėdėjo kompanijos ofi- 
;e, duota jau paliepimas išsi
kraustyti*

J. J. Bagdonas ir kiti skm 
dikai turės užsimokėti korto iš 
laidas.

J. J. Bagdonas, reikalaud? 
mas receiverio, turėjo užsista 
tyli bondsą (kaucijų) sumoj 
$500.00 sako, kad to jo įbond- 
>o toli gražu neužteksią.

Pats receiveris buvo po bon- 
dsu $15,000. .

šis apeliacijų teismo nuos
prendis Liberty Land kompa
nijos byloje yra aiški pamoka 
kerštininkams, kad jie liautųsi 
bandę griauti lietuvių bendro
ves su teismo ir bylinėjimos 
pagelba. —

450 mulai nuo gimimo 
Koperniko

Didelis masinis mitingas
šaukia skerdyklų darbininkai.

Ateinantį sekmadienį, vasa
rio 18 d., 2 valandą po pietų 
KosČiuszkos svetainėj, 48-tos ir 
\Vood gatvių, yra šaukiamas 
milžiniškas skerdyklų darbi
ninkų masinis mitingas. Visi 
skerdyklų darbininkai yra kvie
čiami kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti. Kalbės geriausi kalbė
tojai, kurie išaiškins, kokiu ke
liu eidami darbininkai gali iš
kovoti ir palaikyti 
bei aukštesnes algas, 
k i man k viečiami vy rai 
’erys. Ateikite visi ir 
kitę savo draugus.

čių, visgi jie padare šią savai- 
tę tris extra repeticijas dol 
prisirengimo sudainuoti Stasio 
Šimkaus dar niękur (dūcagoj 
nedainuotos dainos “įžanga”. 
Birutiečiai -sudainuos ją nedė
lioj, Ashland Boulevard Audi
torium, Lietuvos Neprigulmy- 
bės apvaikščiojime, kurį ren
gia Chicagos progresyvė visuo
menė.

Ten prieš tūkstantinę pub
liką “Birute”, su savo nauju 
vedėju p. A. Kvederu, pirmu 
kartu, dainuos šį klasišką S. 
'imkaus kurinį, kurisai ir aL 
atinka šiam Neprigulmybės 
dienos a p vai kščio j imu i.

Kadangi p. A. Kvedęi’as 
yra “Birulės” naujas vedėjas, 
lai publiką turės progos iš
girsti ir apkainuoti jojo dar
bą, nes tai bus jojo pirmas 
įasirodymas su “Birute” sce

noje.
Aprfrt Įžangos “Birutė” da 

nudainuos keletą tam momen
tui pritaikintų dainų. Visi pa
simatysime ir išgirsime ‘‘Bi
rutę” debiutuojant su savo 
nauju vedėju p. A. Kvederu, 
kuris deda visas pastangas, 
kad pagrąžint .šį apvaikščioji- 
iną ir padaryti jį vieną iš pui
kiausių ir įdomiausių, kokių 
iki šiol Chicagiečiai turėjo.

Taigi visi pasimatysim Ne
dėlioj, Ashland Boulevard Au- 
di tori ūme, Apart “Birutės” žti- 
da būti ir kiti chorai.

— Dailės Mylėtojas.

Boulvd. 8674

J.L Grušo Orkestrą
, 3117 S. Halsted St.

Chicago. III.

Vasario 19 dienų sukanka' 
lygiai 450 metų kaip gimė di
dis ir garsus astronomas Mi
kalojus Kopernikas, kuris sa
vo tirinėjimas surado ir pasau
liui paskelbė klaidingumą sc-

geresnes 
Susirin- 
ir nlo- 
atsives-

ŠEŠI ŽMONĖS MIRĖ 
NUO ŠALČIO.

Nuo nepaprasto šalčio, kurs 
prasidėjo pereitą trečiadienį, 
Chicagoj jau mirė arba suša
lo šeši žmonės. Nors speigas 
jau žymiai sumažėjo, bet tik
ro atlydžio nematoma į ke
lias dienas.

PLUMBERIAI SUSTREIKAVO.

Cliicagos miesto samdomi 
plumhcriai užvakar sustreika
vo. Kai kurie jų jau kelios die
nos kaip streikuoja. Miesto 
viršininkams panaudojus kitos 
rūšies darbininkus dirbti plum- 
berių darbą, ir tie plumbe- 
riai, kurie dirbo, metė darbą.

'o

TĘUKSTA NAMUOSE 
VANDENS.
/________

Ačiū šalčiui ir plumberių 
Streikui daugely liaunuose pri
truko vandens. Vietomis van
dens dūdos susprogo nuo šal
čio. Nesant kam jų pataisyti, 
prisiėjo vandenį tiems namams 
visai atkirsti.

76 ŽMONĖS UŽMUŠTI
AUTOMOBILIAIS. \

Nuo sausio pirmos dienos, 
šiais metais, Chicagoj aulomo-

BEVEIK AšTUONI 
MILIJONAI

Lietuvių Svirtinio Draugija ren
gia prakalbas su krutumais paveik
slais -Mckinadienį, vas. 18 d. 7:30 v. 
vak. Raymond Chapel salėj, 816 W. 
31 gatve. Visi kviečiami atsilanky
ti. — Juozas Vaitulis.

Į šiame jubiiėjiniame apvaikščiojime 
maloniai apsiėmė dalyvauti: Bitutės 
Choras, Pirmyn Mišras Choras, Jau
nuolių Orkestrą ir Audros Benas. Kal

bėtojai: K. Bielinis, Lietuvos Social
demokratų Partijos atstovas, Dr. A. L. 
Graičunas, P. Grigaitis, Naujienų Re
daktorius ir Dr. C. Kasputis.

Chicagos ir apielinkes Lietuviai:—
Jau penki mėtau kai Lietuva tvar

kosi savarankiai . Daug kovų daug 
vargo Lietuvos liaudžiai tekb pergy
venti. šiandien Lietuva yra nepri
klausoma. Bet nepriklausomybe dar 
nėra viskas- Lietuva turi būti ųe tik 
nepriklausoma, bet taipgi laisva, demo- 
kvatinga. i

Šiame apvaikščiojime bus pažymėta 
ne tik praėjusių penkių metų Lietu
vos žmonių kovos etapai, bet ir da
bartine jų kova už laisvę ir demokra

Mes tikimės, kad nė vienas lietuvis 
ar lietuvė, kuriems tie dali kai rupi, 
nepraleis progos dalyvauti apva’kščio- 
ihne. Bendras Komitetas.

ASMENŲ JIESK0J1MAI
PAJIEŠKAU savo pusbrolio Stanis

lovo Andriuškos, Ras inių ap.. Kra
žių valse. Girdėjau, kad atvažiavo 
Amerikon turiu labai .svarbų reikalą. 
Jis pats arba kas jį pažįsta, meldžiu 
duoti man žinią

STANISLOVAS OLEKNAVIČIUS 
2314 W. 21 PI. Chicago, III.

Reikia -
MERGINŲ

16 ir daugiau metų am
žiaus. Darbas šviesioje ma- 
š’nšapėje.

Geros darbo sąlygos.

Atsišaukite
W. D. Allen Mfg. <o.

5650 W. Roosevelt Rd.

PAJIEŠKOM, MES VAIKAI, savo 
tėvo Petro Eineikio kur prasišalino 
28 d. sausio mėnesio palikdamas 
mus 5 vaikus ir manių sergančią. 
Prašom papą atsišaukti ar kas (ji- 
nautis malonėkite pranešti, už ką 
busime dėkingi lieso Einekaitė

661 W. 14 pi., Chicago, III. 
Tel. Canal 0228

Roseland. III. — S.L.A. 139 kp. 
draugiškas vakarėlis su lietuviškais 
šokieis bus 18 d. vaear’o, K. Strumi
las svet. Prašai* visiems įsitėmyti ir 
nieko xnerengti tą dieną. Komisija. |

Re.fcalli “Užburti Turtai”. Drama
tiškai Ratelis nueširdžiai prašo kas 
tnti to veikalo knygučių paskolinti ar
ba bus gerai už jas užmokėta. Pra
šome kre-ptis ar siųsti Ratelio aekret. 
adresu: J. Jusas, 4106 S. Albany Avė., 
Chicago. III.

Bridgeport. — Lietuvių kalbos na 
mokos vaikams yra duodamos 
ninkais ir petnyč omis, nuo 4 iki 6 v. 
v; k , Rayntiona Institute, 816 W. 31 
St. Tėvai kviečiami yr? leisti savo 
vaikus mokintis lietuvių kalbos.

— Mokytojas J. Briedis.

PAJIEŠKAU savo tėvo'* Juozapo 
Dadura; seniau gyveno Roseland, Pa., 
o dabar nežinau kur. Labai prašau at
siliepti ar jei kas jį žino pranešti že
miau paduotu adresu.

Frank Dadura.
2100 Burling St., Chicago, III.

ĮVAi^S SKELBIMAI
NORI pirkti, m«ka augftčiausias 

kainas už seną awlwą, sidabrą, plati
ną, deimantus, Imkradelfus, auks nes 
kepures dantims ir tiltus ir senus ne
tikrus dantis.

U. S. 8MHLTING W0RKS 
120 S. State St.. 5 lubos, šalę Fair’o -----------------------v—L 

VASARIO 2, PRAPUOI K ŠUNIU- 
utni- i kas> Juodas žibančio plauko, baltas i pakaMis ir balins kojos, rudi anta? 

l.iai ir kojų apačios; Skiriu radybų 
G. čižanauskas,

1844 Canalnort Avė./ 
Tel. Canal 3514 ir Canal 1165

keikia —
MERGINŲ

lengvam dirbtuvės dar
bui. Patyrimo nereikia. Ge
ros darbo sąlygos. Nuolat 
darbas ir gera mokestis.
Englander Spring Bed Co.

39 St. ir Lowe Avė.
3 blokai į rytus nuo 

Halsted St.

Brighton Park. — D.L.K.K. Dramos 
skyrius statys scenoj trijų veiksmų 1 
žaislą “Jurgis Žiburys” kovo 10 dieną 
McKinley IJk. salėj, 39-ta ir VYestern 
Avė. Prašame visuomenę bilietus 
gauti iš anksto, nes prie sveta:nės du
rių nebus pardavinėjami. Bilietai gali
ma gauti pas Dramos skyriaus narius.

Komitetas.

Detroit, Midi. — LSS. 116 kp. mė
nesinis susirinkimas bus laikomas 
sekmadienį, vasario 18, 1 vai. po p. 
Lietuvių Bendrovės svet. of’se. Visi 
nariai kviečiami būtinai susirinkti, nes 
yra labai svarbių reikalų. Socialis
tams pritariant’eji ir norintieji kuo
pos nariais tapti taipjau kviečiami 
ateiti. — Org. J. J. Strazdas.

Chicagos Jaunuolių orkestro nariai 
subatoj atsineškite instrumentus, nes 
po lietuvių kalbos pamokų bus gene- 
raiška repeticija orkestros.

v. E. G. rast.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKIA lietuves moteries kaipo 

partnerkoa, vidutinio amžiaus, nerei
kia skalbti ir labai mažai namų dar
bo dirbti. Nuo 7:30 ryto iki 5:3G va
kare. $10.00 į savaitę ir valgis. Atsi
šaukite, po 6 vai. vakare. J. Miller, 
1029 Congress St., Tel. Heymarkei 
7053.

REIKTA merg'nų ir moterų leng
vam dirbtuves darbui. Darbas prie lo- 
')eliavinw ir pakavimo. Darbas nuolat, 
"0c. į valandą pradžiai. Room 503, 
klauskit M r. Ferris.

329 Plymouth Ct.
netoli State & Van Buren St.

SIUIYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS VIENAM VAIKI- 

nui. Šiltas gerai apžiūrimas 
3 lubos

3338 Emerald Avo.

REIKALINGA moteris prie 
skalbimo drabužių vieną dieną 
į savaitę. Mrs. A. Juozaitis, 
i()01 So. Richmond st. Phone 
Lafayette 7475.

REIKIA 2 MOTORŲ 
DEL APVALYMO

Presbyterian Hospital
1753 W. Congress St.

Nuo pradžios pradėjimo 
išdirbinėti iki Gruodžio 31, 
1922, beveik astuoni milijo
nai (7.856.220) butelių Tre
nerio Karčiojo Vyno yra iš
parduota tiems, kurie turi 
visokius nesveikumus, kaip 
tai: prastą apetitą, vidurių 
užkietėjimą, gasus viduriuo 
se, galvos skaudėjimų, ner
vingumų ir abelnų slipnumų. 
Tie 7.856.220 buteliai, jeigu 
juos padėtumej į tiesių lini
ja, jie nusitiestų 1,488 m^-

North Sfde — A t. Ž. V. D. dainų 
pamokos įvyksta kiekvieną nedelią 
nuo 12 iki 2 vai. po piet, Rusų Mo
kykloj 1317 N. Hoyne Avė. Taipgi 
lietuvių kalbos gramatikos pamokos 
kas penktadienis nuo 7 iki 9 vai. yak. 
Tėvai, kurie pageidaujate, kad jūsų 
vaikučiai užmoktu dailės, lietuvių kal
bos bei rašybos, malonėkit savo vai
kučius atvest virš nurodyton vieton. 
'Taipgi ši draugijėle trumpoj ateity 
statys operetę. — Komitetas..

Laisvos JauaaomonėH Vyrų cho
ro repeticija atsibus neklėlioj vasa
rio 18 d., 1923 Mark White Skvero 
knygyno svet. kaip Ift vai. iš ryto. 
Visti dainorių meldžiame laiku pri
būti, o taipgi ir nauji gali pristoti 
kas myli dainuoti. — Valdyba.

Birutės Kalno Draugija 1 aikys 
mėnesini susirinkimą šeštadienį, 
vasario 17 d., šiandien vakare, A. 
Urbono sveh, 3338 Auburn avė.

i Lietuvoslių, arba kaip nuo Chicagos j §ru,ir.i"kimas ^-ukian,TVQ;vxxinjinm 
iki EI. Paso, lex., J pietus reikalu ryto, vasario 18 d. Draugai, 
arba npo Chicagos iki Og- 
den, Utah., i vakarus, arba 
nuo Chicagos iki Key West 
Gulf of Mexico. Jeigu 7,-

mnlonėkito kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti. — Valdyba.

Didžiojo L. K. Vytauto Dr-jos 
mėnesinis susirinkimas įvyks sek- 

i m « nuidieny, vasario 18, 1 vai. po pic-
856,200 butelių Trinario Kar tų, v. Jurgio,svet., 32 pi. ir Auburn 
čiojo Vyno sustatyti viens nes XdKugX
ant kito, pasidarytų 7,856,- ibių reikalų aptarti. —S. Kunevice 
220 pėdų, tai butų augščiau 11111 anmu
negu augščiausias kalnas 
pasauly. Kalnas Everset ar
ba Gaurisankar, Himalayas,
Asia (29,002 pėdų), 270 sy
kių, arba augščiausias kal
nas Suvienytose Valstijose, 
McKinley, Alaska (20,300 
pėdų), 387 sykių. Bet vienų 
butelį jus galite gauti, nes 
kiekvienas aptiekorius arba 
pardavinėtojas gyduolių tu-

Liet. Motery Pašalpinio Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dalioj, vas., 18 d., 2 vai po piet, 
Mark White Sq. svetainėje. Malo
nės visos narės susirinkti ir užsi
mokėti užsivilkusias mokestis.

— Raštininkė.

Draugijos šv. Antano iš Padvos 
mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madieny vasario 18 d., 1 vai. po 
pietų Dievo Apveizdos parapijos 
svet., S. Union Avė ir 18 gatvės. 
Visi nariai atsilankykite anksti.

— Valdyba.

ri Trinerio Karčiojo Vyno Lietuviška Teatrališka Dr-stė šv. 
pas save. Jeigu jus negali- Martino laikys mėnesinį susirinki

mą sekmadienį vasario 18 d., 1 vai.
) popieti), Šv. Jurgio parapijos sve-1

r IT?__ _ — - ' ,ieSbus daug naujų nutarimų. Nut. rašt

te jo gauti savo apielinkėj
rašykit Joseph Triner C O m-. tainėj, 32 Place ir Auburn Av. Visi 
_ /-iv * tu Lnanai kviečiami atsilankyti, nes pany, Chicago, III.

REN'DON kambarys dėl vie
no vaikino. Esu našlė be vaikų. 
Kambariai gražus, su elektros 
šviesa. A. D.

730 W. 17-th St.

ANT RENDOS KAMBARYS 
dėl dviejų ar vieno vyro, be 
valgio. Švarus ir nebrangiau 
ka i nuo ja k rei pki lės.

819 W. 34-th PI.

KAMBARYS ant rendos su 
valgiu ir visais patogumais. 
Kreipkitės

3031 So. Union Avė.
Tel. Yards 7034

REIKIA merginų ir moterų 
16 metų amžiaus ir senesnių, 

“šviesi ir švari dirbtuvė. Paty- 
rymas nereikalingas. Asemble
rių, pakuotųjų, inspektorių, ir 
patyrusių nitavotojų. Nuolat 
darbas- Gera alga- Ateikite pa
sirengusios į darbą.
ECONOMY FUSE & MFG. CO. 

2717 Greenvievv Avė.
1 Block West of Southp*r) Av.
1 Block East of Ashland Avė.

at Diversey Parkway

KAMBARIAI DYKAI DEL ŠVA- 
rios merginos arba moteries, kad 
ir su vaikais. Kas norit gerus kam 
barius atsišaukite greitai.

153 E. 107 St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Reikia
Merginų 16 metų amžiaus ir 

senesnių lengvam dirbtuvės dar
bui. Gera alga. Darbas nuo 
štukų.

AMERICAN CAN CO.» 
3951 So. Canal St.

4 blokai W. of Wentorth A ve.

REIKIA moterų airba merginų 
Urpe 18 ir 35 melų amžiausvį 
dratų išdirbystę. Geros darbo 
apystovos. Albert Dickenaon Co. 
35 St. & California Avė.

REIKIA M()TT£iRŲ PATYRU-
šių moterų pašyti minkštas vil
nas. Gera alga. Trumpos 
dairiio valandos.

D. Kauffman, 
62G W. Taylor St.

REIKIA
VEITORKOS

2334 S- Leavitt St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Rsikiu —
VYRŲ PRIE 

s LANGŲ PLOVIMO 
Chicago Window Cleaning Co. 
62 W. Washington st., Room 21

REIKIA VYRŲ
Darbininkų. Gera alga. Nuo

lat darbas ir jį galima gauti 
pas: Western Felt Works

4115 Ogden A ve.

REIKIA VYRŲ PRIE BENČIAUS, 
floro ir mašinų molderių, (ma- 
chine moulder). AtsišauKite:

AERMOTOIi CO.
2555 Fillmore Jit.

tarpę Roosevelt Rd. ir Taylor gt.

REIKAL1NGAS bučeris, kuris 
gali susikalbėti angliškai.

Kreipkitės:
2050 W. 22-nd St.
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REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ_________

Reikia —
DARBININKŲ į dirbtuvę, iš- 

važinėtoji}, mašinistų pagelbi- 
ninkų. Daug darbų dirbama 
nuo štukų. Patyrimas nereika
lingas.

Ateikite pasirengę darban.
ACME STEEL GOODS CO. 

2840 Archer Avė.

REIKIA DARBININKU
_________ VYRŲ_______

REIKIA MOLDERIŲ 
ATSIŠAUKITC

American Brake Sh®e 
and Folinei ry Co. / 

9501 Cottage Grove Avė.

_ PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas. Lie

tuvių kolonijoj. Biznis senas. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

1457 So. Sangamon S t.

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

REIKIA VYRŲ — Wheel Molderių, 
pagelbininkų, wheel rolerių, core dir
bėją, geležtės runeriu, wheel buggiers 
ir darbininkų. ( Atidarome fandrę. 
Gera alga. Nuolat darbas. Griffin 
Wheel Co., 445 N. Sacramento Blvd., 
Tel. Kedzie 0794.

REIĘIA DARBININKŲ
DARBININKŲ į dirbtuvę, iš- 

važinėtojų, mašinistų pagelbi- 
ninkų. Daug darbų dirbama 
nuo štukų. Patyrimas nerei- 
kalingas.

Daubas dienų ir naktį.
ACME STEEL GOODS CO.

135-th and I. C. Tracks,
Riverdale, III.

REIKALINGA patyrusių agentų 
prie Real Estate, turime daugybę ko- 
stumerių, kuriems reikia patarnauti, 
labai pelningas darbas. Patyrusiam 
pardavėjui sryties dėl platesnių žinių 
kreipkitės į

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 St. prie kampo Halsted St.

PA BDA VIM111 nes va {ginan
čių gorimų saliunas, barberne 
ir prapertė. Gera vieta dirbtu
vių apielinkej. Parduosiu už 
dalį pinigų įmoketojui.

Adam Glo,
23-rd Avė. and Main St. 

Melrose Park, III.

PARDAVIMUI 
GROSERNĖ
PIGIAI.

1823 Canalport Aye.

BARGENŲ NUPIRKTI NAMĄ NĖ
RA KASDIENĄ. NEJ-AUK NIEKO 
IR PAMATYK SEKANČIUS NAMUS 

2 lubų augšeio mūrinis namas, 2 pa
gyvenimai po 6 kambarius, elektra, 
maudynės cimentuotas skiepas, dra
bužiams plovykla. Kaina tik $8,500. 
$1500 įmokėti, likusiems paskola savi
ninkas padaris be jokio komišino. Na
mas randas Bridgeporto kolonijoj.

M. J. KIRAS R. E. IMPR. CO. 
3335 So. Halsted St.

2 /lubų augščio naujas mūrinis na
mas; 4 pagyvenimai 2 po 4 kamba
riu/; 2 po 6 kambarius ,su vėliausios 
rimdos įtaisymais. Kaina $13,500. 
įmokėti $4,000; likusius kaip randą. 
Namas randasi Brighton Parko kolo
nijoj.

M. J. KIRAS R. E. IMPR. CO. 
3335 So. Halsted St.

Tcl. Yards 6894

ČIA GERIAUSI PROGA!
Pardavimui pigiai 4 lotai visi po 30 

pėdų pločio; su vandeniu, gasu, elek
tra ir strytas išbrukuotas; labai graži 
vieta; prie gatvekarių, banko ir viso
kių krautuvių; kaina $1200 už visus; 
kreipkitės pas savininką dieną ar va
karais sekančiai.

J. YUSKEWITZ, 
4034 Archer Avė. prie California Avė. 

Chicago. III.

REIKALINGAS Virėjas, ku
ris yra gerai patyręs savo ama
tų. Kreipkitės laišku:

1789 So. Halsted St. 
Box 206

REIKIA VYRŲ—
DARBAS fandrėj, ir nuo

lat, 50c į valandą.
Stromberg Motor Devices, 

68 E. 25 St.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS. Gražus fo

nografas su rekordais parduodama 
labai pgiai, taipgi vėliausios mados 
rakandai 4 kambariams, sSldyčioe ei
lė, valgomojo kambario eilė. 2 mie
gamųjų kambarių eilės ir divonas, 
visa tik už $250. Taipgi pjurduos at- 
kirai . Nepraleisk šito bargeno. Bus

tas 1926 S. Kedzie Avė.

PAR DAVIM UI irę s tora n t a s. 
Gera vieta dėl biznio ir geras 
biznis ir lysas, priežastis par
davimo nesutikimas partnerių. 
Kreipkitės Naujienų skyrium

3210 So. Halsted St. No 4

EXTRA BARGENAS BRIGHTON 
PARKE.

Pardavimui biznis su namu. Pir
mos klesos bučernė ir grosernė; gra
ži ir nauja apielinkė. augštesnės kle
sos žmonių apgyventa. Priežastis 
parddavimo — važiuoju Lietuvon. 
Parduosiu ir fornišius už prieinamą 
kainą. 2462 W. 46 Place.

BRIGHTON PARKO BARGENAI
Pardavimui 2 augštų muro namas 2 

flatai po 6 kambaiius; 5 metai staty
tas; visi kieto medžio trimingai; 
karštu vandeniu šildomas (2 boile
riai); kaina $9800, pusę reikia įmokėti, 
kitus ant mortgičio.

PARDAVIMUI bizniavas namas 2 
augštų; ant pirmo floro Storas su 2 
dideliais kambariais; ant antro floro 
6 kambarių flatas, tiskas pagal nau
jos mados; kaina $5000; 6 metai kaip 
statytas.

PARDAVIMUI vieno pagyvenimo 
medinis namelis 4 kambarių su gasu, 
elektra, maudyne ir karštu vandeniu 
šidomas; kaina $3800; 7 metai staty
tas. Atsišaukite diena ar vakarais pas 

J. YUSKEW1TZ,
4034 Archer Avė. prie California Avė. 
, Chicago. III.

SALIUNAS ANT PAHDAVI- 
mo. Atsišaukite tuoj aus pas 
savininką:

1822 So. Peoria S t.

PARDAVIMUI namas ir lo
tas. Pardavimo priežastis — va
žiuoju į seną tėvynę. Kaina 
$2,500.

1913 S. Morgan St.

PASIDŪKAVOJANT musų produk
cijos., pasidauginimui mes turime 
daug visokių darbų:

Molderių
Corų d rbėjų

ir šiaip darbininku j musų geležies 
fauudię. Jei jus galite dirbti šį dar
bą, atsišaukite j samdymo departa
mentų.
INTERNATIONAL HARVESTER Co. 

Traktorių išdirbystė 
2G00 W. 31st Blvd. ,

REIKIA
DARBININKŲ.

STANDARD MATERIAL CO.
607 W. 66 St

REIKIA vyru. Nuolat dar
bas ir viduj, 45c. į valandą.

Atsišaukite
E. F. HOUGHTEN & CO.

3534 Shiolds Avė.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklą, 45 centai i valandą. 
Nuolatinis darbas. Kreiptis į 
samdymo skyrių Crane Co., So. 
Canal ir 15 gat., arba Kedzie 
Avė. and 40th St.

-------------- .------------ -  . , ............... ■ ---------------------------V- ................; ........ , . .... . .......... n

REIKIA vedusio žmogaus 
dirbti ant farmos, arba ga
liu išrandavot ant labai leng 
vų išlygų. Atsigaukit:

J, F. RADŽIUS, 
668 W. 18 Str., Chicago, III.

REIKIA
PATYRUSIO VYRO

Į RAG ŠAPŲ
5310 WENTWORTII ĄVE.

REIKIA VYRO 
PRIE DARBO

ANGLIŲ JARDE: 
Western Fuel Company, 
, 2623 W. Adams St.

įteikia -
VYRŲ —

C ore dirbę jų į bresinę 
fandrę. Ideališkos darbo ap
linkybes. Dirbtuvė labai 
šviesi.

Klauskite Mr. Goldsmith 
w. d. aiicA Mfg. Co. 
5650 W. Roosevelt Rd.

)

REIKIA VYRŲ
DARBAS galvanizing dept., 
45 centai į valandų
JOSLYN Manufacturiiig and

Supply Co.,
3700 S. Morgan St.

BARGENAS. šios mados rakandai 
1 kambariams. Turi būti parduoti 
tuajau. VVelton karpetai, graži Ram
pa, riešuto medž'o nuicgajtio kambario 
setas. Vartota tik 7 savaites. Persi- 
tikrinkit patįs. 357 S. Crawford Avė. 
Phone Nevada 0336.

PARDAVIMUI grosernė, 3 kamba
riai dėl gyvenimo pigi renda. $25.00 
per mėnesį, l^sas ant 3 metų. Priežas
tis pardavimo, — turiu apleisti 
miestą. Atsišaukite:

M. ABRAMOVICZ 
2015 S. Robey St.

REAL BARGAIN!

PARSIDUODA 5 kambarių rakan- 
lai. Visi kaip nauji. Galima pirkti vi

sus arba po vieną. Savininką galimu 
matyti visados.

822 W. 37th PI.
21ubos.

PAfiOAVO
PARDAVIMUI giaži krautuvė, gro

sernė ir bučernė, ir visi įrengimai. 
Lietuvių, lenkų ir slovakų kolonijoj. 
Turi būti parduota greitai ir pigiai. 
Adresas:
PEOPLES GROCERY and MARKET 

1901 W. 22nd St

PARDAVIMUI bekeme pusė arba 
visa. Senas ir išdirbtas biznis. Ge
ra proga suprantančiam žmogui pini
gų padaryti. Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos.

Kreipkitės į
NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

No. 3

Didelis bizniavas kampas, 50x 
125 pėdų, labai geroj vietoj ant 
South Sidc, duosiu ant 'labai 
lengvių išmokėjimų.

Atsišaukite
ADAM MARKŪNAS, 

68 West Monroe St., Chicago, III.
Telefonas Randolph 7400

IŠMAINYMUI
2jų pagyvenimų mūrinis namas po 6 
kambarius, elektros, maudynės, skie
pas, ir viskas įtaisyta pagal šios ma
dos, namas randasi ant Bridgeporto 
Taipgi saliuno biznis ir luneh roorn 
Parduodu viską sykiu arba mainau ant 
farmos kur netoli Chicagos; ataišau- 
kit tuojau, nes čia yra auksine proga.

F. J. SZEMET,
4189 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 6824

PARDUOSIU 2 kampinį lotą 
ar mainysiu ant namo ar biz
nio. J. Kaščiukas,

1526 Madison St.
Tel. Haymarket 6612

GEBA PROGA parsiduoda 
medinis namas ant 2 gyveni
mų. Yra visi įtaisymai ir 
elektra, maudynes ir garažius 
dėl 2 mašinų. 1520 S. 51 Ct.

Cicero, 1|1. — J. L.

PARDAVIMUI galiūnas su 
svetaine. Svetimtaučių apgy
venti! ir geroj biznio vietoj.

611 E. 93rd St.

AR NORI būti biznierių, tai 
skubėk nelauk nė vienos valan
dos, čia yra bargenas. Parduosiu 
arba mainysiu krautuvę, cigarų, 
cigaretų ir aprėdalų. Atsišauki
te: 3318 Sp. Halsted St.

ČEVERYKŲ taisymo šapa 
parsiduoda, mašinos pinuos kle- 
sos visos naujos, darbo užtekti
nai. Pardavimo priežastis svar
bi. 3303 So. Auburn Avė.

EXTRA PUIKI PROGA
Parsiduola Real Estate biznis iš

dirbtas per daug metų. Savininkas 
eina į kitą biznį, parduos pigiai dėl 
platesnėj žinių kreipkitės j

MILDA REAL ESTATE CO.
751 W. 31st St., Chicago, III

PARDAVIMUI bučernė su 
"roserne, geriausioj vietoj ant 
Brighton parko lietuvių ir len
kų ir visokių tautų apgyventa. 
Gera proga dėl lietuvio gražų 
gyvenimą ir pinigų padaryti. 
Parduosiu pigiai 4104 S. Cam
pbell Avenue.

PARSIDUODA SALIUNAS
Geroj vietoj tarpo didelių dirbtuvių, 

renda $50.00 ir pragyvenimui 7 kam
bariai, taipgi garažas dcl vieno auto- 
mobiliaus. Kas norite padaryti pini
gą, tai atsišaukite.

2001 \V. Put ton St.

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

1607 W. Garfield Blvd.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO- 
sernė, pusė arba visą. Tirštai ap
gyventa vieta, gerai biznis išdirb
tas ir pelningas. Yra kambariai dėl 
gyvenimo, gari šildomi, \ lysas anl 
4 metu renda nebrangi ir garad
žius. Priežastis pardavimo, išva- 
važiuoju į kita miestą.

10701 State St.

PARDAVIMUI galiūnas geroj vie
toj ir biznis gerai eina. Priežastis 
pardavimo nesutikimas šeimynoj

3224 So. Morgan St.

PARDAVIMUI galiūnas geroj biz
nio vietoj; nupirksit už prieinamą kai
ną. Brię^rdis pardavimo liga.

Kkeiphit&c
3225 Sb. Halsted St.

PARDAVIMUI krautuvė cigaretų, 
cigarų, grosemį ir įvairių daiktų, d - 
.delis atakas, biznis išdubtas, tas pats 
savininkas per 16 metų, priimsime 
morgičių, Šerus arba bonus už dalies 
{mokėjimą. Priežastis — du bizniai.

3423 So. Halsted St.

DARBININKUI ŽMOGUI PROGA!
PARDAVIMUI—5 kambarių mūri

nė cottage, labai gerame stovyje ne
toli 24 th ir Iloyne Avė. Vedate 
tuojau. Kaina $2800. Pusė įmokėti. 
Kieipldtės prie savininko,

ClfAS. KOTRCH, 
1631 So. California Avė., 1 flatas.

KAS TURITE mainyti bučernę ar 
grosemę ant nedidelio namo, 2-jų pa- 

yvenimų. Namas yra West Pull- 
nan gražioj vietoj, garu . šildomas, 

elektra, maudynės, garadžius dėl ma
sinos. Kreipkitės laišku.

3414 So. Auburn Avė.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda bučernė ir grosernė la

bai geroj vietoj ant biznevos gatvės. 
Biznis cash, pereitą metą padarėm 
anvvartos už SG8.000. renda tik $1G į 
mėnesį. Parduosiu pigiai, nes turiu 
važiuoti ant farmos. Adresas 718 W. 
120 St. W. Pullman, III. Telefonas 
Pullman 6344.

PARDAVIMUI vienas eskimo 
spitz šunukas., baltas kąip snie
gas, 8 nedelių, vienas 2 metų, pi
giai; geriausis sargas namų ir 
automobilių, 1748 W. 45 St.
TaIISIDŪODA ”bučernė ir 

grosernė Roselando lietuvių 
centre, biznis senas ir gerai iš
dirbtas. Parduosiu pigiai, nes 
turiu greitai išvažiuoti. Atsi
šauki t Telefonu Pullman 7658

DIDELIS BARGENAS
PARDUODU bučemę ir grosemę 

už $850.00. Biznis geras, geroj vietoj; 
randa pigi, keturi kambariai gyveni
mui. Pirmesnis laimės. Pardavimo 
priežastis svarbi.

Kreipkitės:
4537 So. Paulina St. 

< 
PARSIDUODA PIANAS, GROJI- 

klis, kaip naujas lėšavo $550.00 — 
pigiai drauge ir šėpulė, susidėt To
liams. — Puiki proga. Aš privers
tas apleisti Detroit. Atsišaukite 
nuo 6 vai. vakarais 2 lubos 
Wl. Klatz, 2820 Vinewood Avė.,

• Detroit, Mieli.

PARDAVIMUI KRAUTUVE 
namų papuošimo ir inalevų. Pi
giai. Gera vieta.

3809 Archer Avė.

PARSIDUODA bučernė ir 
Grosernė arba mainisiu ant lo
to, mažo namo ar saliuno.

1822 S. Canalport Aye.

~PAlU)AViMŪl SALIUNAS 
sferoj vietoj, lietuvių apgyven
to j. Priežastį patirsite ant vie
tos. Kreipkitės:

4525 S. Hermitage Avė.

KAS TURITE pardavimui 
barą, Ice baksį ir Show Case 
tinkančius saliu.ne, praneškite.

P. L. 4429 S. MarshfiftlęJ 
Avė. Phone Boulevard 0672

NAMAI-ŽEME
NAMŲ S'AVININKŲ ATYDAI.

Turime keletą ukitj mainyti ir par
duoti. Malonėkite atsišaukti laišku, 
kurie norite turėti gc”ą ūkį.

P. A. Mažeika
1377 E. 57th St., Chicago, III.

PUIKUS BARGENAS. mūrinis na
mas keturių fliatų su 2 Storais ir su 
garadžiu užpakalyje. Rendos neša 
$300 į mėnesį. Parsiduos labai pigiai. 
Kreipkite^ pas savininką 1839 W. 47th 
Street, antras flioras.

Telefonas Lafayette 2858. Nuo 6 
vai. vak. arba pietų laike.

FARMA pardavimui arba mainymui 
ant namo. Žemės 90 akrų 70 dirba
mos, 20 akrų miško ir ganyklos. Su 
visais gyvuliais ir įrankiais. Atsi
gaukit greitai, nes turi būti išleista. 
Kreipkitės j savininke.

T.. JURGAITIS, 
5544 So. May St.

IR VĖL BUS KARĖ SU RANDOMS 
PAVASARI.

Nebūk kaip gaidys, kad kožną pa
vasarį ir rudenį priverstas jieškotis 
nauja guštą rendavoti. Visoki maži 
žvėrukai ir paukšteliai turi savo loc- 
nus lizdus susiviję ii’ rendos nemoka, 
o tu žmogau ir vaikščioji per keletą 
metų kaip žąsinas kaklą ištempęs 
jieškodamas rendų ir lauki, kada jos 
atpigs, o tave vis melžia vavininkai 
rendoms kaip?

Nelauk jau daugiau, ba nesulavksi, 
kad atpigtų, vieton p’gin. viskas eina 
brangin; rendos ir namai. Važiuok 
greitai ir pamatyk 4 gyvenimų nau
ją muro namą po 6 didelius kamba
rius, kieto medžio trimingai, maudy
nės, elektra ir visi įtaisymai vėliau
sios mados Brighton Parke; rendos 
$1680.00 metams. Greitu laiku parsi
duoda už negirdėtą kaina. 5 metų at
gal žema kaina, tik už $15500.00, da
bar nei už $20,000 nepabudavosi toki 
namą be loto. Persitikrink klausda
mas J. Zacker.

2 augštų naujas muro biznio na
mas, Storas ir 4 kambariu pragyveni
mas iš užpakalio, 5 dideli kambariai 
mt antrų lubų, maudynės, elektra, 
beismentas cimantuotas ir didelis mu
ro garadžius 3 karų įtalpos ant užpa-. 
kalio loto Brighton Parke; rendos 
$1G2O metams ant geros biznio gdt- 
vės, parsiduoda už $6000, mažiau ne 
kaip galima dabar pabudavoti, iš prie
žasties savininko apleidžiant šitą ša
lį. Klauskit J. Zacker.

United Land and Investment Co.
4454 So. Westera Avė.

TIKRAS BARGENAS
Netoli Vienuolyno 2 flatų naujas 

rreurinis namas, G ir 6 kambariai su 
visr.is įtaisymais, lotas 37 ir 125, ga
ižius dėl 2 automobilių, vertas $15,000 
oarsiduoda už $12,000. Kreipkitės pas 

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

PIRMUTINIS LAIMŪS, 4 pa
gyvenimų bizniavas namas, 
narsiduoda laimi pigiai arba iš- 
■Jmaino ant kokio biznio arba 
lotų. Kreipkitės pas: C. P. Su- 
romski and Co.; 3346 S. Hals
ted St. Tel.-Boulevard 9641.

NAMtl-ŽEME -
Gyvenk kaip Lietuvoje 

Šioje Michigano vai
sių farmoje.

106 akrai, kurie randasi pačia
me centre Berrien County, So
dus, Mjch. ši County yra žinoma, 
kaipo geriausia Suvienytose Val
stijose auginimui vaisių. Aš esu 
pasirengęs parduoti dalį savo ži
nomos farmos kaipo Tabor Farm 
Resort. Aš negaliu apeiti abidvi 
farmas vienu sykiu, t. y. farmą 
ir resortą. Aš esu priverstas par
duoti farmą labai pigiai, čia yra 
ideale vieta, su gera maudyne, 
žuvų gaudymu, puiki apielinkė 
ir vieta. Atvažiuokite ir pama
tykite, žinau, kad jums patiks. 
Jus čia jausitės kaip Lietuvoj 
ant Nemuno krašto.

Ši vaisių farma randasi ant 
puikiausio senos ir gražios St. 
Joe upės. Elektrinis traukinys 
bėga per pat vidurį farmos, o 
stotis yra prie pat farmos durų. 
Čia yra elektros šviesa, ivanduo, 
telefonas ir t. t. Visi parauku
siai, taip kaip mieste. Farma 
randasi 10 mylių į piet-ryčius 
nuo Benton Harbor, Mich. Tai 
geriausis vaisių mark etas pa
saulyje, 3 mylios nuo Sodus, ki
tas vaisių marketas, 100 mylių 
nuo Chicagos ir apie 150 mylių 
nuo Detroit, Mich.
VAISIAI ANT FARMOS: 26% 

akrų grebsų, 14 akrų obelių, 2 
akrai juodaviečių, 4 akrai žem
uogių, vyšnios, slyvai ir grušios. 
Apart vaisių,, 3 akrai alfalfos, 15 
akru dobilų ir kitokių javų.

BUDINKAT: 6 kambarių gy
venimo'namas su skiepu, elekt
ros šviesa. 3 kambarių kitas na
melis, 3 didelės bames, kiaulių 
tvartas, didelė medaunė, lediny- 
čia, padargams namukas. Gera 
dratų tvora apie visą farmą. 
Kaina $26,000. 40% pinigais, ki
tus pagal sutarti. The Farmers 
ir Merchants National Bank iš 
Benton Harbor arba County 
agentas, Berrien Co., nurodys 
jums kelią į farmą.

J. J. Bachunas, 
Sodus, Mich.

Didžiausia bargenas Chicagoje.
Parsiduoda 2-jų aukštų 4 pa

gyvenimų po 4 kambarius mū
rinis namas. 5 metai kaip sta
tytas. Lotaę) kampinis 48x125 
prie bulvaro- Namas apšildo
mas (Furnace heat). Rendos 
neša $140.00 į mėnesį. Kainaa 
tik $14.000 Morgečių turi 
$8000.00, elektra maudynes 
naujausios mados įrengimai. 
Namas randasi 404—6 E. 94-th 
St. ir South Park Avė. Kreipki
tės į savininką.

WM- GRITIENAS
3241 Šo. Halsted St. 2 lubos 

Tol. Boulevard 5066

NAMAI-ŽEME
DAR TOKIŲ BARGENŲ NEMATĖT

Naujas muro namas 3 gyvenimų po 
6 kambarius ir aukštas beismentas, 
kaina $11500.

Naujas muro namas G pagyvenimų, 
platus lotas 37 pėdų, kaina $14500.

Naujas muro namas pirmos klesos. 
2 pagyvenimai ir garadžius, rendos 
$185 į menesį, kaina $13500.

Geras namas, 4 gyvenimų, 2 lotai, 
kaina $10600.

Pardavimui saliunas. pigiai arba 
mainysiu ant namo. Persitikrinkit ir 
pamatykit virš minėtus bargenus 
klausdami visų žinomo didžiausių bar- 
genų suradę jo Frank Dobrowski, 1454 
So, Western Avc.__________

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero
amato išmokti.

Drabužių Ki/’pejai ir Siuvėjai už
dirba' dideles algas. Mes duodame 
(iraktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

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

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

THE MASTER CUTTING AND 
TAILOR1NG SUHOOL

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

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

AUŠROS

į,i a.......... .

Halsted gatvės bizmio prapertės 
bargenas, tarpe 84 ir 35th St. Dviejų 
augštu frame. Rendos neša $152 į 
mėnesį. Krautuvės lysas 3 metams. 
Namas gerame stovyje ir turi labai 
brangų ištaisyta frontą. Negirdėtas 
bargenas $15,000. Dar ir lengvais iš
mokėjimais. Mes turime ir daugiau 
Halsted St. biznio praperčių pardavi
mui.

STANDARD REALTY CO.
736 W. 35th St.

PARDAVIMUI farma. Našle 
turi 160 akrų gerą farmą. La
bai auga bulvės ir kiti javai. 
Puse yra išmokėta. Randasi vi
dury Wisconsin valstijos. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite į 

“Naujienas” No- 207'

KAS NORIT GREIT PARDUOT 
PIRKT AR MAINYT

Namus, lotus, farmas. bučemes, 
rrosernes automobilius ir kitokius biz
nius. Jeigu turit kokį namą išmokė
ję, galiu tamstoms išmainyt ant di
lesnio namo, lotus, bučemes, groser- 
nes, automobilius mainau ant namų 
Dar kas jieškot pirkt turiu visokių 
įamų didžiahsius bargenus pasiskyri- 
mui visose Chicagos dalyse. Pas ma- 
le greitas, teisingas patarnavimas.

Ofisas1 atdaras nuo 9 vai. ryto lig 
8 vai. vakaro. Septintadieniais nuo 9 
lig 1 valandos po pietų.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI., netoli Halsted St.,

Tel. Boulevard 1550

PARDAVIMUI 175 pėdos žemės 
prie Emerald Avc. j rytus ir i šiau
rę nuo 87-th St. Arba padalinsime 
į 5 lotus po 35 pėdų. Yra visi įren
gimai ir išmokėta. $25 už frontinę 
pėdą. R. A. Matschman, 8610 Sum- 
mit Avė., Stewa.rt 8630 arba Ste- 
wart 9227 ( •

FARMA turi būti parduota ar 
mainyta ant namo greitu laiku. La
lai gera viela ir neša gerbs pini
gus, vienas akeris paduoda net po 
ĮS174.90 i metus yra 80 akerių dir- 
>amos yi’a 20 akerių; pardavimo 
iriežastį sužinosite ant vietos. At
sišaukite Naujienų skyrium 3210 
So. Halsted St. Chicago. No 2

SPECIALJS BARGENAS
PARDAVIMUI arba mainymui 

lehkių kambarių medinis namas. 
Cementuotas pamatas. Aptverta 
dėl vištų farma.

Mr. YONAITIS, % Jack and Co. 
2808 W Vau Burcn St.

MAINYSIU mūrinį dviejų augštų 
namą pJ 6 kambarius, elektro šviesa 
ir maudynės. Ant to paties loto medi
nis namas su 5 kambariais. Namas 
rajidąsi South side. Mainysiu ant ma
žesnės prapertes arba bizn'o.

4922 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
3 augštų mūrinis namas. 5 flatai ir 
storas ant gero bizniavo stryto. ge
ri) rendų neša......................... -17.000

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas po 5 ir 6 kambarius su gro- 
sernės bizniu gera vieta kaina 
tiktai ..................................... $0400.

3 augštų mūrinis namas po G 
kambarius naujas namas 2 karu ga
radžius. Kaina .................. $17,000

, 2 augštų medinis namas, 4 pagy
venimai po 4 kambarius ir tuščias 
lotas šalę ............................. $8,000

2 augštų medinis namas po 5 ir 
6 kambarius ir tuščias lotas šalę. 
Kaina ...........    $0,500

Farmų ir kitų gerų namų ant par 
davimo arba mainymo.

National Agenev and Loan Co.
1505 So. 49-th Court Cicero, 111 

Phone Cicero 6048

PARDAVIMUI 4-4 flatas, frame, 
gerame stovyje, gasas, elektra. Kaina 
$6650 Rendos neša $1080 j etus. Įmo
kėti pusę pinigų. Kreipkitės prie sa
vininko W. C. Borkenhagen. 5539 S. 
Justine St. 1 fl. rear.

PARDAVIMUI ARRA MAINYMUI 
farma su galvijais ir visais Jian- 
kiais. 580 akrų, Indiana valstijoj, 
210 akrų Illinois; 170 akrų Wiscon- 
sino vaisi. 120 akrų Wis.; 90 akrų 
Wisconsine, ii- daugiau kur tik kas 
nori farinti. Del daugiau informa
cijų rašykite

Mr. YONAITIS 
% Jack’ and Co.
2808 W. Van Buren St.

BARGENAS BARGENAS pardavi
mui mūrinis namas 2 pagyvenimo 
5 ir 6 kambariai. Keli metai kaip 
tik pabudavotas, visi įtaisymai nau 
ios mados. Gera transportacija, au
kštas hesementas. Atsišaukite pas 
savininką pirmos lubos. Kaina 
$7,500 538 W. 37 St.

PARDAVIMUI lotas 30x125 
prie 50 Avė., tarpe 16 ir 17 St., 
Cicero, III. Rezidencijų distrik- 
te. Labai pigiai. Atsišaukite 
arba rašykite.

4915 W. Austin Avė.

MOKYKLOJE
Mokinama:

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia'mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.V
PR1VATBS AUTOMOBILIŲ

$20 Instrukcijos $25
Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 

ir pasimatyk su mumis. - - Įloki n 
važiuot ir taisyt p/aktiškiau.šiu budu, 
visokio išdirbinio automobilius. Lais
čius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St

LEVESKIO MOKYKLA'
Persikėlė

1 Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar Schobl, High Sehool ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augžtesniasias 

j mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
ji to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:8a 
’ Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
i v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas SSČios gatvės.

PRIVATINĖS PAMOKOS anglų 
kalbos; mokina skaityti, rašyti ir kal
bėtis lietuvius mokančius ir nemokan
čius anglų kalbos. Mokesnis prieina
mas.

MISS DONNELLY, 
121 Belden Avė., Tel. Diverisfey 

Ateikit dienomis ar vakarais.


