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Lietuvos Valstiečiai Atmušė Lenkus
M

Baudžia RuhrMiestus
Klaipėpiečiai jau “išprašė’įlaukfyiekviestus svečius Cechija mokėsianti skolas

' »

Lenkai atmušti nuo Maištu
_____________„ •

Francuzai nepaliauja griebti miestus
18 uždaryta kasykloj

' 4

Rusijos - Vokietijos prekybinės 
derybos

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

Lietuviai valstiečiai atmu
šė įsibrovusius Lietu

von lenkus
Lenkus ties Malėtais atmušė 

patys valstiečiai.

BERLINAS, kovo 2 — Lie
tuvos atstovybe šiandie paskel
bė, kad Lenkijos kareiviai ant
radienio naktį perėjo rubežių 
ir įsibriovė į Lietuvą arti Ma- 
lėtų. Bet lenkus atmušė Lietu
vos valstiečiai.

Baudžia Ruhr miestus
Francuzai uždeda dideles pa

baudas už mažus gyventoju 
nusidėjimus

-.......... . ........................... Al."— 1

ESSENAS, kovo 2. — Pran
cūzai nubaudė Bochuin miestą 
35,(MM),000 markią už tai, kad 
vokiečiai suiffušė du laikraščių 
pardavinėtojus, pardavinėju
sius franeuzu laikraščius.

Kettwig miestas tapo nubau
stas 1,000,000 markių, už tai, 
kad netoli jo nežinia kas nu
kirto telegrafo vielas.

Tos pabaudos tapo uždėtos 
pildant gen Degontte -paskelbi
mą, kad miestai bus baudžiami 
už sabotažą ir kitus aktus, ku
rie yra taikomi sutrukdyti 
franeuzų ir belgų okupaciją. 
Tokių miestų valdžios galės bū
ti areštuojamos ir baudžiamos 
kalėjimu.

Bochum pabauda buvo grei
tai išgauta. Fčancuzų karei
viai puolė miesto salę ir pa
baudą patys pasiėmė.

Prancūzai rengiasi dabar iš
naudoti Ruhr distriktą. Jie at
sigabeno 120,000 franeuzų dar 
bininkų dirbti prie geležinke
lių, perėmė geležinkelių dirb
tuves, užgriebė dar daugiau 
garvežių ir vagonų .ir stengsis 
visą Ruhr produkciją pasiimti 
ir išsigabenti Fra-ncijon.

Francuzai nepaliauja 
. griebtis Rhur miestų

Užėmė Geilsenkirchen, kurį 
nesenai nubaudė; ištrėmė po
liciją.

ESSENAS, kovot 2.— Fran" 
cijos kareiviai šiandie atsiėmė 
Gelsenkircben. Tą miestą fran
cuzai nesenai buvo nubaudę 
100,000,000 markių už polici
jos pasipriešinimą franeuzų 
žandarams Miesto valdžia at
sisakė mokėti pabaudą ir fran
euzų kareiviai buvo užgriebę 
miestą,. bet vėliau jį evakavo. 
Dabar miestas vėl lapo užgrieb
tas.

Visa vokiečių policija Geil
senkirchen tapo franeuzų areš
tuota ir išgabenta iš miesto.

Užėmė stotį.

BERL1NAS, kovo 2. — Iš 
Coblenz pranešama, kad fran
euzų negrai kareiviai užęmė 
Ehrenbreitstein geležinkelio 
stotį, tuo pilndi atkirsdami 
Vokietijos susisiekimą su Co- 
logne, kur stovi Anglijos ka
reiviai.

Be to francuzai praplėtė sa
vo okupaciją ir usėmė daugiau 
žemių Coblenz apielinkėj, ku
rią pirmiau okupavo Amerikos 
kareiviai.,

r..... ...... .......................

Numato Ruhr sukilimą
$10 KRAŠTO 
SAV/NIN 
esu AŠ—!

Voketijos ir Rusijos pre 
kybinės derybos

koncesijas Dono baseine, nes 
jis ten norįs steigti didelę ark
lių auginimo pramonę.

Norvegijos kabinetas 
azignavo

Vokietija tikisi padaryti 
Rusija plačią ir ilgalaikę 
kybos sutartį.

su
pre-

Sacco badauja kalėjime
Jau

Vokietija nebeprisiimanti atsa
komybės už palaikymą tvarkos

WASII1NGTON, kovo 2 — 
Vokietijos ^ambasada formali
niai paskelbė, kad Ruhr gyven- 

ė/baigia išsisekti

PRAGA, k. 2. — Cecho Slova
kijos biudžete' nužymėta išmo
kėti šiais metais 127,600,000 
ktoųų (apie $4,000,000) skolos 
Jungt. Valstijoms. Cechija yra 
skolinga Amerikai apie $100,-
000,000, neskaintant palūkanų, tojų kantr 
Trys ketvirtadaliai tos sumos ir todėl gali kilti ten sumišimų, 
išleista pirkimui Amerikoje Delei to Voketjos valdža nebe- 
maisto, o likusi dalis ėjo pirki- gali gvarantuOti palaikymą Ta
rnui ginklų ir karo reikmenų ir mumo ir tvarkos okupuotoje 
atgabenimui čechijos kareivių teritorijoje, 
iš Vladivostoko. j

Cechija esanti pasirengusi at-j 
mokėti savo skolą Amerikai ir 
neužilgo išsiųs į Ameriką savo' 
komisiją tartis su Amerikos val
džia apie skolos atmokė j imo są
lygas.

' Reikalauja, reiceiverio Par 
kerio ‘‘kooperacijai”

Atmetė visuotiną bal
savimą v

■ Kunigas su 3 pačiomis
JGRAND RAP1D6, ‘ Midh., 

kovo 2. — šerifo pagalbininkas 
išvažiavo j Wolcottville, Ind. 
areštuoti metodistų kunigą J. 
Frank Fetterhof, 70 m., kalti
namą daugpatystėje. Jis ten 
gyvena jau su trečia pačia. 
Nors jis vedė tris pačias, bet nė 
viena nėra gavęs perskyrų. 
Skundžia jį antroji pati, kurią 
jis vedė 18 mėnesių atgal; ją 
pametė ir mėnuo atgal vedė 
trečią pačią. Su pirmąja pačia 
kunįgas turįs 8 vaikus./

BERLINAS, kovo 2.— Sug
rįžus į Berliną Rusijos vyriau
siam pri&ybos komiąionieriui 
Beris Stominiakov, tarp Vo
kietijos ir Rusijos prasidės ofi
ciali nes derybos, įpie padary
mą plačios^n ilgam'laikui pre
kybos nutarties, kuri, tikimą- 
si, duos Vokietijai pirmą • vie
tą internacionalinėse lenktynė
se už pasigavimą Rusijos man
ketų. V | .

Pirmas grudų siuntinis po 
Rusijos revoliucijos 'jau tapo 
pristatytas į Stettiną i|r kasdie 
po kelis vokiečių laivus išplau
kia iš to uosto į Petrogradą su 
ūkio mašinoms, garvežiais,, 
vežimais, drabužiais ir avaline, 
kas rodo, kad prekyba tarp tų 
dviejų šalių sparčiai atsinauji
na. t

16 dienų kaip tęsia bado 
streiką.

Niekurie skaito Berliną kai- 
sostinę, nes

18 angliakasių uždaryta 
kasykloje

* _

Uždarė juos ekspliozija.

BILUEFIFjLD, W. Va., kovo 
2. — Gauta žinių, kad 18 ang
liakasių liko uždaryta eksplio- 
zijos kasykloje Aristoj, Mercer 
paviete. Kasykla priklauso J. 
J,. Piatterson Pocahontas Coal 
Co. iš Dayton, Ohio. Smul
kesnių žinių apie eksplioziją 
nėra gautą.

Senatas nenori internaci
onalinio teismo

WASHiIiNGTON, kovo 2. — 
Senato užsienio reikalų komi
tetas pakartojo savo .pirmesni 
nuosprendį, kad nieko nebus 
veikiama šiame kongrese dėl 
prezidento Hardingo pasiūly
mo, kad Jungt. Valstijos pri
sidėtų prie tautų sąjungos in
ternacionalinio teismo. Tas ^u- | 
tarimas tfcpo padarytas po tol 
kaip komiudas gavo platesnių J 

j paaiškinimų ri prezidento Har- ( 
Į dingo ir valstybės sekretoriaus
Hughes.

čia galima rasti 
biausius Rusijos 
politikus, ekonomistus ir pre
kybos ekspertus.

Stominiakov sako, kad pro
jektuojamoji su Vokietija su
tartis bus. daug platesnė, negu 
ta, kuri buvo padaryta 1904 
m. Iš priežasties nuolatos be
simainančių finansinių ir eko
nominių sąlygų abejose šalyse, 
sutartis bus abelna, taip kad 
ją. lengva bus pakeisti, prisi
taikant prie naujų sąlygų.

Pradinės derybos bus laiko
mos Berline, bet Rusija norėtų,* 
kad tikrosios derybos įvyktų 
Maskvoje. /
, Stominiakov be to sako, kacP 
Rusijos užsienio prekybos po
litika greitai bus pakeista. 
Pirmiausia bus sudaryta kon
cesijų komisija, kuri turės 
skyrius Londone ir Berline, o 
vėliau gal ir Jungt. Valstijose. 
Paskui bus sudaryta daugybe 
trustų, kuriems bus atiduota 
piekybos su užsieniu monopo
lis. Privatinės įstaigos negalės 
kitaip eksportuoti savo gami- 
nįų, kaip per trustus. Tuo Ru
sija tikisi padidinti savo eks
portą Ypač Rusija stengsis 
atsteigti grudų eksportą 
taipjau atbudavoti Rusijos 
rų portus.

Jis sako, kad Maskvoj yra 
keli amerikiečiai biznieriai, 
j ieškantys koncesijų. Krup- 
pas irgi nori praplėsti savo

diplomatus,

ir 
ju-

DEDHAM, Mass., kovo 2.— 
Nicola Sacco, kuris kartu su 
Bartholomeo Vanzetti liko nu
teisti neva už užmušimą algų 
išmokėtojo ir jo pagelbininko 
South Braintree miestely, jau 
16-tą dieną tęsia savo bado 
streiką vietos kalėjime, atsisa
kydamas priimti kalėjimo vir
šininkų duodamą maistą. Tą 
jis daro, kad privertus valdžią 
greičiau išspręsti jo bylą ir iš
nešti galutiną nuosprendį. Abu 
nuteistieji buvo darbininkų 
darbuotojai ir juos n u teistą 
kerštui už vadovavimą viena
me streike ir abelnai organiza
vimą darbininkų, nes teisme 
aiškiai buvo įrodyta, kad 
žmogžudystės (tikslu apiplėši
mo) dienoje kaltinamieji buvo 
toli nuo to» miestelio, kur 
žmogžudystė, papildyta. Be to 
veik visi valstijos liudytojai 
jau senai prisipažino, kad jie 
liudijo neteisingai. Bet vistiek 
juos tebelaikoma kalėjime ir 
nenorima jų bylos atnaujinti.

CHR.ISTIANIA, kovo 
Norvegijos ministerija rezigna
vo, storthiingui (šeiniui) atme
tus jos siūlomąją prekybos su
tartį su Portugalija. Sutartis 
buvo atmesta 119! balsų prieš 
22. 1

(Norvegijos derybos su Por
tugalija tęsėsi keletą mėnesių 
ir pereitą savaitę Lisbona pay 
skelbė, kad padaryta sutartį, 
sulig kurios Portugalijos vy
nai vėl bus pardavinėjami 
Norvegijoje. Pirkėju turėjo 
būti pati Norvegijos valdžia. 
Norvegijos prohibicijos įstaty
mais, vynai’ negali būti parda
vinėjami kaipo gėrimas, bet 
tik mędicrnos ir techniniams 
tikslams).

2 —

Bolševikai šaudo sa
vuosius •

/ Nori žudymais sustabdyti 
'kyšių ėmimą.

SUĖMĖ 18 ŽMONIŲ.

Puolė kalėjimą tikslu nulin- 
, jčiuoti negrą.

PALATKA, Fla., kovo 2. — 
18 darbininkų valstijos kelių 
departamento tapo areštuota ir 
uždaryta Alachua pavieto kale- 
jiman. Kaltinama, kad jie puo
lė Putliam pavieto kalėjimą 
Paiatkoj tikslu nulinčiuoti kal
tinamą žmogžudystėje negrą 
A„ Johnson. Jie visi tapo šerifo 
atmušti; 13 jų areštuota auto
mobiliuose, o 5 shimta veliau, 
kaipo nužiūrėtus dalyvavime

PINIGŲ KURSAS

TOKIO, kovo 2. — Bilius, 
1 kuris butų suteikęs balsavimo 
teises visiems .Japonijos gy
ventojams, tapo atmestas atsto
vų buto šiandie po to, kaip 
pnpmieras Halo paaiškino, kad 
valdžia rengiasi neužilgo įneš
ti bilių, kuritio praplečiama 
balsavimo teisės,

Del visuotino balsavimo įvy
ko Japonijoj didelių demonst
racijų Ir net muštynių pačiame 
seime.

CHICAGO. — Kreditoriai at
sikreipė prie federalinio teisėjo 

iCarpenter, prašydami paskirti 
[ receiverį Leonard, Morton & Co. 
Tą kompaniją nupirko Parkerio 
“kooperacija” — Co-operative 
Society of America ir yedė par
davinėjimų per paštą biznį,(ka
da ta “kooperacija” neteko visų 
savo sankrovų ir didelės dalies 
turto. Bet kaip sako kredito
riai^ ir naująsis biznis .nėjo kaip 
reikiant ir pelnai prie biznio bu
vo pridėta apie $400,000. Dabar
tinis kompanijos turtas siekiąs 
apie $500,”b00, o skolos $1,- 
050,000.

Bet eina gandų, kad kas tai 
nori atpirkti biznį, apmokėti vi
sas skolas.

Nemokėsią caro skolų
MASKVA, k. 2. — Karo mi- 

niąteris Leonas Trockis sako, 
įcad bolševikų valdžia yra nusi- 
jforendusi nemokėti skolų, ku
rias Rusija užtraukė laike caro 
valdžios.

NUSIŽUDĖ PRALOŠUS 
DRABUŽIUS.

IR

Laimi algų pakėlimą.

BIRMINGIIAM, Ala., 4. 2. -- 
Paskelbta, kad nuo kovo 16 d. 
apie 30,000 angliakasių ir kitų 
darbininkų Alabama anglių ir 
geležies kasyklose alga bus pa
kelta vidutiniškai 12^ nuoš. Tą 
pakėlimą teikia dvi didelės ang
lių ir geležies rudos kompanijos.

MASKVA. — Sovietų valdžia 
pradėjo plačią kampaniją už su
stabdymą tarp valdininkų ėmi
mą kyšių. Ta kampanija veda
ma žudymu nusikaltusių valdi
ninkų. Penki žmonės, jų tarpe 
pirmininkas miestelio revoliuci
nio tribunalo, tapo nuteisti ir 
sušaudyti Igorjevsk miestely, 
Riazaniaus apygardoj, už ėmi
mą kyšių. 14 valdininkų yra 
teisiami už areštavimą valstie
čių tikslu gauti iš jų kyšių. Pe
reitą savaitę Maskvoje liko nu
teisti sušaudymui trys geležin
kelių viršininkai irgi už ėmimus 
kyšių.

PALM 'BEAiCH, Fla., kovo 
2.— Vakarėly vietos hotely, 
kuris užsibaigė lošimu pokerio, 
nusišovė Ester Hanson iš Ncw 
York o. .Ji pralošė visus savo 
drabužius ir buvo išėjus į ki
tą kambarį nusivilkti paskuti
nį praloštą drabužį ir ten nu
sišovė.,

obfls;
šiandie — nepastovus ir daug 

šalčiau.
Saule teka 6:23 v., leidžiasi 

5:41 s. Menuo leidžiasi 5:41 v. 
ryte.,

Įlt.!... '■■".■„■"H'.B.IJ.F":!-....  .'J

Priminimas
Jus, žinoma, vis snjfeite pinigus Lietuvon, nes* 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

3 nutroško nuo gaso
•

10 nutroško/huo gaso.

Vakar kovo 2 dĮjiną, užsienio pi
nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos ptni-

$4.72 
.... H c

$5.85 
$19.82

$2.71 
. $8.09 
. $4.83 
$10.00 
... ,Uc 
$18.42 
$39.56 
$18.80

* mimas* 
, J

tais ii taip:
Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų......
Belgijos 100 frankų ......
Danijos 100 markių ........ 
Finų 100 markių ..........
Francijos 100 frankų.....
Italijos 100 lirų .............
Lietuvos 100 Litų..... .....
Lenkų 100 markių .......
Norvegijos 100 kronų .... 
Olandų 100 guldenų ....
šveicarų 100 markių ,.y. 
Švedijos 100 kronų ..... .
Vokietijos 10Q markių

CHICAGO. — Trys žmonės 
— . moteris, mokyklos vaikas 
ir bartenderis — vakar nutro- 
ško nuo gaso, o dešimt žmonių, 
jų tarpe penki darbininkai, priy 
troško, bet tapo išgelbėti. Nie
kime pritrošl^usiųjų jau atsi- 
gayo, bet kiti dar tebėra pavo
juje.

Tos nelaimės atsitiko įvai
riose miešto dalyse.,

CHICAGO. — Vakar vakare 
buvo matomas šiaurinėj daly 
Amerikos dalinis mėnulio užte-

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago,
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Kas Dedas Lietuvoj,
Iš MARIAMPOLES.

(Netvarkinga gyvenimo med- 
žiaga feljetonui).

“Kaip tai? tupykla nepri- 
. j<uli prie spaudas dalykų?

—užsirūstino Juda Izvergo- 
vič Padleckoi. — Joje tupi 
mano politiška byla!” — V. 
Kudirka: “Cenzūros klausi
mas”.

Neatsimenu, kelintą gruod
žio dieną pereitais metais lai
dojo čionykščiuose kapuose Ja
nušauską, kurią miręs Kauno 
k/dėjime. Jo lavoną atvežė, sa
vo, temstant; negavę kame 
jL&rlaikyti jįjį per naktį, nu
lydėjo į kapus apie penktą 
valandą. Ir štai tuomet, ma- 
riamix>liečiati, • išgirdę laidotu
vių giesmę, subruzdo ir sku
bo pažiūrėti, ką „tokį taip ly
di. Keliolikai' minučių praslin
kus, ėmė šaudyti. Kiek vėliau 
miestas jau žinojo, kad šau
dymas įvykoapsupant milici
jai kapines. Vieni ėjusių pas
kui karstą' esą, kritę žemėn, 
kiti sprukę iš kapinių pro var
tus, treti, neleidžiami pro var

tus, kure patvoriais, ir tiek 
juos tematė kas... Likusius, 
pasakoja, pakvietė milicijos 
bntan, kad surašius, žinoma, 
atėjo tie, kurie gal perdaug 
sąžiningi, arba da neišmokę 
slėptis:! nes kapinėse buvo pil
na ir Valstybinės gimnazijos 
ir Mokytojų seminarijos mo
kinių, o niilicijon atėję, rodos, 
tik vienas Valstybinės gimna
zijos mokinys-(nė?) ir keli 
Bealčs gimnazijos. $itie sura
šytieji, buvo milicijos šaukia
mi ir tardomi: jiiose norėjo 
įžiūrėti laidotuvių kaltininkus

- “maištininkus”, nes jiems 
b. vo sakoma, kad už laido
tuves reikėsią patupėti.

Be to įvyko da ir kitokių mi
nėtinų dalykų. Milicininkai — 
apsukrus, greiti, o apskrities 
viršininkas, žmogus įgavęs gra
žios komplikacijos tarnauda
mas rusų caro policijoj, ne
spėjo, atsiliko, ir štai bėgda
mas keliu kapinėsna ir^ tur 
būt, įsivaizdavęs gerus, • žino
ma, senus carizmo laikus, švy-

stelėjo elektros lempyte vienai 
mergiokei veidan, pamatė jo
sios Realės gimnazijos kepu
raitę, na, ir pliekė jai tokių 
žandinę, kad ši griuyo grio
vin ir, tik vieno darbininko 
padedama, atsikėlė ir grįžo na
mon. žodžių buvo tiek: — Iš 
kur eini? — Iš ten, -r- ir mer
gaite parode kapihių pusėn. 
Tėvas padavė skundų, ir vir
šininkas tardomas. Po laidotu
vių, pažymėtina, pasklido kal
bos: Realės gimnazijos moky
tojas, pavardės kol kas nesa
kysiu, kaipo atstovas, girdi, 
organizavo mokinius ir tvar
kė juos laidotuvėse. Nors ta
tai gryniausias prasimanymas, 
tačiau lokius liežuvius nešio
ja ir kitų įstaigų mokytojai 

pedagogai!.. Gal apkalbėta- 
sai mokytojas rastų liudinin
kų ir eitų teisman?

Darbininkų judėjimas Dieną 10c.-27c.-36c. (ir taksai)
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai Shanks’ Music Store

IŠPARDAVIMAS 
GRAMAFONŲ

Turime keletą geru gramafonų, katruos par
duosime už numažintą kainą 
laiką.

Kaip tik po šių įvykių ap
skrities viyštniųkas su milici
ja neleido' visos eilės vakarų 
Realės gimnazijos salėje, net 
savybės, inoik i n i ų, vakalrūl i ų, 
neva dėl to, kad reikia suda- 
ryti komisija ir apžiūrėti sa
lės tinkamumas vakarams. Bet 
kitapus gatvės, valstybinėj gim
nazijoj f ėjo vakarėliai, nors jų 
salės ir nieks nežiūrėjo šie
met. Vadinas, Realės gimnazi
jos salė “susirgo” kai tik po 
anų laidotuvių ir josios nieku 
būdu negali iki šiol apžiūrė
ti.

per trumpa

Tikra kaina
150 UŽ

uzY
UZ
už

$80.00
$49.00
$40.00
$30.00

75
50

Pianas gerame stovyje 
nedaug vartotas, ver
tas 400. Dabar $160.00.

PATHE rekordai po 25c., vienas. Didelis pasirinki
mas Pianu rolių, lietuviškų rekordų. Užlaikome 
geriausius Brunswicko, Victoro ir Columbia Grama- 
ionus, parduodame ant lengvų išmokėjimų.

JUOZAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

Lietuviška krautuvė su reputacija.

Tūžiausias^s
PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios ičdirbystės: armopikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, Iii.

Rusiškos iir Turkiškoss Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Naktį S 24 į 25 sausio bu
vo padaryta eilė kratų ir su
imta keliolika mokinių, ber
naičių ir mergaičių. 25 sau
sio pirmosios pamokos metu, 
kuomet teisių nibkytojafcv aiš
kino asmensnnUiečiamybę,Aki
nau t Lietuvoj konstitucija, tuo
met ginkliupas revolveriu, šau
tuvu ir granata, milicininkas 
pareikalavo 7 klases mokinio. 
Kada direktorius pavadino mo
kinį, tai šarvuotasai milicinin
kas įsiveržė pamokos metu 
klasėn, iš kurios mokinys no
rėjo pasiimti k n ygas-vado vė
lius, ir dėl šito neliečiamybės 
aiškinimas buvo 'mitr’auktas... 
Kiek vėliau lutas milicininkas 
atėjo reikalaudamas vienos 
mokines. Čia buvo mergina; 
mokytojai paprašė dokumento 
jos suėmimui; milicininkas 
neturėjo; todėl mokines jam 
nedavė. Išeidamas milicinin
kas grasino, kad ateisiu ir jė
ga paimsįj... Kada atsinešė 
raštų, tai buvo jam iššaukti 
pažymėti rašte jau trys mo
kiniai. Viso kalėjime sėdi 13 
moksleivių Žinoma, visos šitos 
operacijos labai kenkia ramiam 
mokyklos darbui. Pastebėtina, 
kad suimami tik mokiniai, 
‘’Msucimenininfkų” lavinimos 
kuopeles nariai, nors \kuopele 
Mokytojų taryboje įregistruo
ta, kaip ir kitos lavinimosi ar 
šelpimosi mokinių kuopelės.

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

Sviecą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus nanvus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Prts. /
1619 W. 47th St., Tel. Boulėvard 7101,1892. Chicago.

CONTAGIOUS
EVERYBODY iš JOlNINGTue 0WLS

Paskutinis nuolikių akor
das, pasak miestiečių šnekas, 
yra tasai, kad viršininkas, prieš 
stodamas tardymo vieton už 
minėtos 15 metų mokiniukės 
žandavimų, užkure “balana” 
jurų, ir nori, girdi, iš adatos 
skylutės padaryti dramblį: iš 
Jamiševičiaus laidotuvių misti
fikuoti “pasaulinį komunisti
nį” gaisrų Mariampoles duo
bėj.

nc-Snukiųinkas. ’
28. I. 1923
P. S. Seime statomas klau

simas, kam būt, kam žūt, ar 
apskričių taryboms kaipo ap
skrities šeimininkui, ar apskri
čių viršininkams; gal čia yra 
nevykusi iliustraciija,i kad be, 
apskričių viršininkų Lietuva 
“žus?” ne-Snukin.

[“Socialdem.”]

Ukmergė. Sausio 7 d. buvo 
visuotinas Ukmergės socialde
mokratų organizacijos susirin
kimas. Susirinkime dalyvavo 
27 ndriai, Seimo atstovas Kai
rys ir keli svečiai.

Atstovas Kairys darė prane
šimus dviem klausiniais*- 1) 
apie darbininkų ekonominę 
padėtį ir 2) apie socialdemo
kratų partijos seimo darbus.

visuometf buvo turiningi, aiš
kus ir įdomus. Išklausę juos 
su atydžia, organizacijos na
riai cine svarstyti einamuo
sius klausimus: kaip savo bu
tas įsikurti, knygynas įsteigti, 
kaip nario mokesnis sutvarky
ti, laikraštis patogiau parsi
siųsdinti ir tt. Be to kalbėta 
apie darbininkų vakaro su spek
takliu rengimų.

Uk mergės socialdemokratų
organizacija turi 40 tikrų na
rių. Jų daugumą sudaro dyk
rų ' ir sodžių darbininkai; tik 
retas yra miesto žmogus. Klau
simų svarstyme dalyvaują ke
li darbininkai; kiti tik klau
sosi, bot jų rimti veidai rodo, 
kad ir tie kasdieniniai orga
nizacijos reikalai jau jiems 
yra artimi ir įdomus; kiti, ga
li būti, dar nevisai yra supra
tę politinės organizacijos už-. 
davinių, nei jos darbų, bet de
dasi jon, širdimi atjausdami 
savo tikrąją užtarėją. Svar
stymams pasibaigus visi sku- į 
ba nario mokesnį įmokėti ir i 
laikraštį “Socialdemokratą” už
sisakyti tolesniam

Tas stropumas 
mokant, o ypač 
eiti į susirinkimus
net dvidešimt kelius ^kilomet
rus yra geras ženklas ir duo
da vilties puikiai ateičiai. Šian
dien dar stoka nuims apšvie- * 
tinio, ir bendro bei politinio 

1 prasilavinjmo, bet po dviejų 
trijų melų galima tikėtis su-1 
sikuriant stiprios socialdemo- j 
kratų organizacijos Ukmergės 
apskrityje.

(“S.-d.”) ' žarijėlė.

laikui.
mokesčius 

pasiryžimas; 
keliolika ir

Iš Vilnijos

MAJESTI/'
Monroe gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštad., Sekmad. 

Šventėmis
22c. ir 45c. (ir taksai) 

Seitn. rateliams' 
10c (išskiriant šeštad., 

sekmad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

/
Halsted Music Shop

1242 So. Halsted St.

Tūkstančiai pirmos klesos fonogra
fų yra paskirti musų išpardavimui 
žemąsnčmis kainomis negu fabriko 
kainos, todėl, kad mes norime su
rinkti pinigų.
FONOGRAFAS-vertas $125, da
bartiniame išpardavime $59
FONOGRAFAS vėrtas $150, da
bartiniame išpardavime $79
FONOGRAFAS vertas $2Q0, da
bartiniame išpardavime $99

ASAVA (Lydos apskr.) 
---- —;— '

Pas mus yra dideli miškai 
Kobilinskio. Seniau šitas dva
rininkas buvo didelis caro ber- ~ 
nas, dabar lenkų įpainiotas. Bet z 
tatai nesvarbu. Daug svarbiau, 
jog dvarininkas Kobilinskis 
pardavė miškus aplink Asavą 
pirkliams iš Lenkijos. ^Šitiė 
pirkliai privežė daugybę (Jarbi- 
ninkų iš Lenkijos, nes tenaį $•- k- 
litui. Po kiek laiko užuot šim- /■ 

t mečių pušų, eglių ir ąžuolų 
teliko kelmai ir lydymai. Su
vežtieji darbininkai, negalėda
mi pragyvenlti iš .mažo uždar
bio sudarė kpletą banditų bu
rių ir ėmė piešti kas pakliuvo, 
net prireikė “ekspedicijų kar
nų.” Kirtimus pardavinėja no
rintiems pirkti, bet kainos bai
siai aukštos, prieinamos lik 
spekuliantams.

FONOGRAFUS parduodame už 
cash pinigus ir lengvais išmokėji
mais. ' . i ii | !!l- |‘i'?
Mes jums garantuojame pilną už- 
ganėdinimą.
Didelis pasirinkimas rusų ir ukrai- 
nų rekordų^

Mes taipgi išsiunčiame paštu fo
nografus ir rekordus apdraustus.
Mes kalbame jūsų prigimta kalba. 
Rašykite arba ateikite asmeniškai, 
mums bus malonu su jumis susi
pažinti. Mes tik 'gAvom’3 naujau
sias armonikas ' ir koncertinas.

/

Tarpe daugelio kitų mes turime 
sekamus rekordus:

COLUMBIA REKORDAI
E 7470 Viena mergaite.

Bergužėlė, eikš pas mane.
E 7394 Dū broliukai kunigai 

Per tamsią naktelę. 
Dykai nieks neveža.

E 7395 Kas bus be degtinės. 
Gegužinė diena.

E 7478 Vos tik menulis.

J. P. WAITCHES
LAWYER LietuvjrtJ Advokatą® 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St..

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Wabasb Avė 

Tel.: Pullman 6377.

Hermai! P. Haase 
ADVOKATAS

6Q9-6I 0 Chamber of Commerce^
18.3 W. VVashington St., 

Phone Main 1308
Chicago, III.

Anglie ir Koksai
girkite \ anglis tiesiai iti retai! 

kiemų? VisUr pristatėm.
South Side ofisas 8801 Normai At.

Tel. Yards 2296.

NORĖDAMI
I PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-
INYTI VISADOS RREIPKITfiS
Į PAS MUS. TAS JUMS BUS V 

AjNT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO.

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

PADAROM IRKIMO IR PAR- 
10 RAŠTUS.

Pasek mindai Siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Pasiūlo 15 die^up Cash išpardavimą ži
nomų Widdicomb Fonografų nužemin

ta kaina nuo 30 iki 50 nuošimčių, 
štai yra 4 geriausios vertes.

Modelis No. 6.
| Didumas 48x22x24, raudono medžio 
arba riešutinio, Su albumu ir automa-

. tišku sustabdymu. Didelis ir stiprus 
' motoras. Paprasta kaina $225, dabar 
| už $145.

Modelis No. 12.
Console arba stalo styliaus. Didu

mas 37x40x23. Raudono arba riešu
tinio medžio. Su albumu ir automa
tišku sustabdymu. Didelis ir.stiprus 
motoras. Paprasta kaina $275, dabar 
už $175.

Modelis No. 5.
Didumas 47x22x23. Raudono arba 

riešutinio medžio. Su albumu ir au
tomatišku sustabdymu. Didelis ir 
stiprus motoras. Paprasta kaina $115, 
dabar už $75.

Modelis No. 10.
Didumas 45x21x22. Raudono, gel

tono arba aržuolihio medžio. Dvigu
bi springsai. Tykus motoras. Auto
matiškai sustabdomas. Paprasta kai
na $100, dabar už $67.50.

Nepraleiskite šios progos ir j pirkite 
Standard padarytą mašiną. Sutaupy
sit daug pinigų. Visos šios mašinos 
yra naujos. Yra garantuojamos 10-15 
metų. Yra duodami rekordai prie 
kiekvienos mašinos. Ateikite ir ap
žiūrėkite jas.

Shanks’ Music Store
3527 So. Halsted St.

Chicago, 111.
Atdaras kiekvieną vakarą. Orderiai 

iš kitų miestų tuojau yra išpildomi. 
Mes užmokame persiuntimo lėšas į Su
vienytas Valstijas ir Kanadą.

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių

ITALIŠKU
rankomis dirbtu

ARMONIKŲ
Geriausių 

pasauly. Ga
rantuoja
mos 
čiai 
ir 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių 
Valstijose ir 
Italijoj.
DYKAI pir- ___

kėjams armonikino mokykla ar pa- 
mokinimų knygą. Mes garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika iš gaidų už 
4 mėnesių Įniko. -Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogas, papra
šius, duodama dykai.
Ruatta SercnclH Aceordeon Mfg. Co. 
817 Blue Island Avė., Chicago, 111.

defeirn- 
metų 

žemesnė 
kaino- 
negu

arrno- 
dirb-

JUng.

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St. 
Tel. Boulėvard 0352

Boulvd. 8674

J.L Grušo Orkestrą
3147 S. Halsted St. 

Chicago. III.

Oidžiausiš 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 muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama. .

Parduodam revolverius Ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja J 
Lietuvą arba ant ūkės.

UžkvieČiame atsilankyti, o busit užganėdipti.

STEPONAS P. KAZLAWSK1,
4632 So. Ahląnd Avė., Chicago, III.

Tel. : Boulėvard 7309.
1 ■ - - ,-ji...... --......

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

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGISADVOKATAS
.Miesto ofisai

127 N. Dėarborn St., Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
332X^0. Halsteį^t.

Valandos: nuo"MT fk! 8 v. v. kiek-, 
vieną vakarą, Išskyras utarninką 
ir ketverge. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto,
V .u ——............. .........

................. —.... -....................

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti lAiavitt St.
Telephone Canal 2L52

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nud 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Nainifs, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
........... . 'liw —■1111—I I i l»«<

Tel. Randolph 4758

A. A. SI.AKISADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.Rconj 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395n——- -7

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

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

S.W. BĄNES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
J311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstlaktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybes.

OFISAS DIDMIESTY
KAMBARYS 1*04 

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.)
JTelef. -Boulėvard 6737 

.............■m ......... . i i *

PUIKUS TEATRAS “KERŠTAS
3-jų Veiksmų 4-ių Paveikslų Tragedija Rengia - ‘ rfl

TEATR. KLIUBAS “LIETUVA” M

SCHOOL HALL SVET., 4758 SO. HONORE ST. FS

■į Nedėlioję, Kovo-March 4 1923
Pradžia 7:<J0 valandą vakare.

KerštąAtsilankykite ir pamatykite vieną iš puikiausių veikąlų 
senovės lietusių santikius su Kryžiokais. Kryžiokai įsimylėjo į 
pražūtį Lietuvai. Lietuviai laimi karą su Kryžiokais 4- plėšikai 
tysit, kad lietuviai apsigina ne tik ąuo plėšikų, Vet t&ib-gi ir nuo 
kų. Todėl nei vienas nelikite nepamatę “Keršto”. /

Kviečia visus TEATRALIŠKAS įvLIUBAS ‘ 
' f

pama- 
išdavi-
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j Auga ir Auga j
Tiktai šeši metai šiandie suėjo, o

KORESPONDENCIJOS j 
k—į jirim-rmf

____ L-----.

. Indiana Harbor,. Ind.
• 1 ----------------

šis tas.

jau išaugo į »
DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA

ILŽINIŠKA
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

siekiančiu virš

$2,600,000
Dabar jau aišku, kad visi Lietuviai turi kuo- 

didžiausį pasitikėjimą šiuo Banku.

Kiekvienam patartina įgyti šio Banko knygelę 
ir perkelti savo pinigus į šį Banką iš svetimtaučių 
Bankų.

visokį patarimai veltui

Velykoms Pinigus
j Lietuvą šis Bankas, pristatys jeigu tuoj pasiųsite.

SAUGIAI GREITAI PIGIAI

Visados per šį Banką siųskite pinigus Lietuvon.

jUniversal State Bank
! 3252 So. Halstcd St., Chicago, Illinois. |
■KSKJM f* i 1 m i ■ imu imaEMBE ■3BOK23B

Šios bankos užduotis 
yra tarnauti visuomenei

Todėl valdyba su mielu
I noru visiems veltui duo- 

da patarimus apie įvai-
I rius pinigiškus klausimus,

padeda išpildyti “income”
I taksų blankas, etc.
I Parduodame augštos rų-

šies PIRMUS MORGI-
I CIUS ant namų kurie at-
I neša 6% į metus.

Adv. JONAS Itf BRENZA * 
PirminlnĮcas

------------------ '■

Siunčiame pinigus Lietuvon perlaidomis ar draf tais- 
čekiais už labai žemas kainas. Pinigai per mus sių
sti greitai nueina.

Visais reikalais kreipkitės pas mus 
ypatiškai ar laišku.

Metropolitan State Bank
Pirmutine Lietuvių ValstijinS Ranka Amerikoje

2201 W. 22nd H ST.
CHICAGO.

fciTIZENS STATE BANĮ?
MELROSE PARK, ILLINOIS 

« (Bankas artf kampo)
PADĖK SAVO ŠUTAU P YM A TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas suj^aikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankines valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po ol*t, tisk*riant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo >7 vakare iki 9 vakare.

---------------- -------- ,-------- . .....- ,

Atlliekaimu kiliku aplankau 
visokias įstaigas. Nueinu į baž
nyčią : penktadienio vakarą 
•‘stacijų” eiti. Pamaldų tesu
sirinkę apie dešimt davatkų ir 
dar mažilau vyrų. Matyt, ne- 
beitlraulkia žmonių bažnytėle, 
kuri, tiesą sakant, nieko jiems 
neduoda■

— Surengia prakalbas bib
lijos studentai ar koki ten bap
tistai, užeinu ir tem Ogi dar 
mažiaus negu ant “stacijų”, 

- beveik vienas pats “kuni
gas” sklaidosi po svetainę. Ma
tyt, čia biznis dar švakesnis.

Lietuvių Laisvamanių 
kuopa turėjo savo mėnesinį 
mitinga septintadienį, vasario 
25. Įsij’\šė daug naujų narių. 
Laisvamaniai atgijo iš po il
goko “poilsio” ir ima stro
piai darbuotis. Be kita, Iftio- 
pa nutarė surengti gražų ba
lių su programų/ Programas 
linksmas ir juokingas, — bus 
kunigas Bimba, bus geri dai
nininkai, bus visokių “spy- 
čių.” Balius įvyks sekmadie
nį, kovo 11, Ivanovo svetai
nėj. Jeigu laisvamaniai nepa
vargs veikę, tai jie greitu lai
ku užkariaus visą Ind. Bar
borą. P. Stasys.

CUNARD 
Lietuvon per 10 dienu 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southarnptoną ant 

Milžinu laivų 
AGUITANIA MAURETANIA 

45,647 tonų 30,704 tonų 
BERENGARIA

Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškaP lydimi.

Į . (2ra kl. $150.00) Karės tak- 
Piliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra 

KELEIVIAI Iš LIETUVOS’ 
sėda laivan Piliavoj važiuojant j 
Southampton^ ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir n>ika- 

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti kuo b'le 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinty?j.

ECUNARD L
140 N. Dearbom St/Chicago, III.
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FHEIVCH 

B S  New Yor«įįįįfį Plymouth 
■"(■■■V Havre—Paris

vi«n kelionė.} Ųietu- 
vą ir iš jos, gailaiviafa: 
LA SAVOJE .......... bal.
FRANCE .................... kovo
PARIS .........  kovo
ROITRSII.I.ON ....... kovo

Pn’kiatisis sutvarkymas
kambariai dvięm. keturiems 
ir šeš’em® žmonėms. Valgo
mas kambarys, rūkomas, ba
rus, barbernė, atdaras paden
gtas viršus, puikiausia pran
cūziškas valgis, vynas ir alus 
teikiama veltui, muzika, šo
kiai. Tik Amerikos ar Lietu, 
vos pasui prancūzų vizos ne
reikia. Visais reikalais kreip 
kitės prie vietos French Li
ne agento, arba | kompani- ' 
fos ofisų, 19 Stnte St,, New 
York City.—Chicągos ofisas: 

133^*N. Dearbom St.

Mes mokam gerai, nupirk 
ti ir gerai parduoti.

The Fashion Cloak Shop
Visuomet tą daro.

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

sisakyman.
3401 So. Halsted St.

Ten, kur moka pigiai 
nupirkti.

Fine for Lumbago c
Musterole drives pain away ano 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

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

, i

Dabar Yra Geriausis 
Laikas Siųsti 

laivakortės savo giminėms į Lietuvą
Jie galės sėsti į laivą ir plaukti per Atlanti- ' 

, ką geriausiu laiku.
Mes padarome visus reikalingus dokumen

tus ir pasodiname pasažierius į greičiausius ir 
geriausius laivus.

Pinigus nusiunčiame į kiekvieną Lietuvos 
Paštą litais arba išmokame Kaune Suvienytų 
Valstijų Doleriais.

Mes kalbame lietuviškai — mes supranta
me jus ir mes pilnai užganėdinsime jūsų rei- 
Voln'virnna

“Bankas Visiems Žmonėms”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...- - - - - - - - - - - - - - - —-- - - - - - -
I i / ‘ ■ •
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S augumas—Tvirtumas—
' Patarnavimas

a

Kuomet atrandi bankų su užtikrintu saugumu ir Ne
paprastu tvirtumu kuriųpš palaiko patarnavimas, kad yra 
draugiškas, ypatiškas /r pagelbingas, <todel busi atradęs 
bankų, kuris atsimokės už tavo rėmimų. \

The Stock Yards Savings Bankas, yra visų bankas.
Kiekvienas accountas, didelis ar mažas, yra svarbus jūsų « 
akise ir tamistos accountas turės toki pat atidų saugoji
mų, kuris patraukė pas mus 25,000 kostumerių daugelis 
yra nuo laikų banko jsikurimo, 21 metų atgal.

Clearing House Bank

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

SERGANTI ŽMONĖS
leigu jus kenčiate per metų eilę ir negalite gauti palengvinimo pagelbos, tai 
gal būt todėl, kad jus gydė nuo netikros ligjos. Nėra abejonės, kaH jūsų 
kraujuje ir kūne yra daug nuodų, kurių negalima prašalinti vien tik su pagel- 
‘>li gyduolių. Jūsų stovis gal būt reikalauja specialiu serumo arba vaccine. 
Nešvarus kraujas nustoja stiprumo, svarumo, suteikia abelnų nusilpnėjimų; 
iš to atsiranda insomnia ir tt. Jūsų kraujas ir šlapumas privalo būti gerai 
išegzaminuotas. X-ray' egzaminavimas pasako teisingai kur jūsų liga ran- 
lasi. Specialis gydymas privatiškų l|gų.

DR. J. VAN l’AING, 3101 SO. HALSTED ST., KAMPAS 31 GATVES
♦ Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.

MRS. A, 
AK

UNITED AMERICAN LINES 
JOINT SERVICE WITH 

HAMBURGAMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias j 

visas dalis 
Lietuvos 

Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 86, 
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. 
I>aivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayern”, Mount 
Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialės kajutos. 

Nauji laivai trimi šriu- 
bais “Resolute”, “Relian- 
ce” ir “Alhert Ballin” veža 
1. 2 if 3 klesos pasažierius
United American 

Lines
154 W. Randolph St., 

Chicago, 111.
arba įgaliotieji agenai.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes (pasiūlome jūsų Apžiūrėjimui ir 
pasirinkhnui naujus moderninius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausiu spalvų ir pa- 
ternų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50^1 $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras turi graž'ai apsi
rengti velvkoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
—$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50, 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
□verkautų jūsų kaina. Parduosime 
viskų.

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

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

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Lietuviai Daktarai
x Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

OR. A. J. BERTASIUS '
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

. 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 DAVIDŪNIS, M. D.'
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7r30 vakare, ir
2816 So. Michigan Avė.

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 8 vai. po piet.

i> ............ i'..... ...............  i

Telephone Boulevard 5052 

t DR. A. JUOZAITIS 
DANTISTAS 

Imama X-spindulių paveikslai.
Duodama Nitrous Oxid ir 

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

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

į J

DR. C. K. KLIAUGA '
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 111. 
kampas 18-th Street

Phone Canal 0257

1 ■ ..............................
Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

k...........  ......... ......... ................................. /

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362 A
1824 Wabansia Avė. / 

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

k i i. .................. /

DR. M. T. STRIKOL’IS ’
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So; Ashland Avė.

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

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan S t., 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A:M. 1-8 ir 6-9 P.M.
Ned. 110—12 A. M.

Residenee Canal 2118

Telephone Yards 5834

DR. P. G. W1EGN ER ■♦
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

11 1 —— 
Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ValandosL’ll iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halstcd St.

i

3101 So. Halst
Telefo

ICHN1EVICZ
ERKA

St., kampas 31 gat. 
as Yards 1119

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
jų; ilga! 
praktika

vusi Penn- 
silvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek-
rningai pa

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

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir
merginoms.

^DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

Dienomis: CanaJ 
3110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

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

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

Akušerka

WAITKIEWICZ
(Banienę)

15 metų pa- 
prak- 
turiu 

rime. Pasek- 
ningai patarnau
tu prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
vpatišką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

Per 
seki ningo 
Ūkavimo

S. Halsted st
Blvd. 3138

Or, Maurice Kahu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.

r Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

, 5208 W. Harrison St.

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

I . .'./r-:1. ~
Rezidencijos tel. Van Bųren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3$35 So. Halsted St.,. Chięago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pietf 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

J
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Taigi apie kokius 63c/o vi
sų gautųjų pinigų Sovietų 
Rusijos Draugai praneša, 
kad jie tapo padėti “į kitą 
kišenių”. Apie teisingą jų 
suvartojimą publika nepri
valo abejoti.

Sekančioji pagal didumą 
išlaidų skaitlinė yra “skelbi- 
mas ir atsišaukimas” (pub- 
licity and appeal) $121,- 
578.79. Atskaitoje paaiš
kinta, kad į šitą skyrių įei
na tarp kitko “skleidimas

Naujienos eina kasdien, ifekiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 Sy. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Roosevelt 8500.

» Užsimokėjimo kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metams ..............-.............  $8.00
Pusei metų -------  4.00
Trims menesiams ..........  2.00
Dviem mėnesiam ___________  1*50
Vienm mėnesiui ...... ..............- *75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ----------------------- 3c
Savaitei _______—______18c

Mėnesiui ........----- —---------  7hc
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 

paštu:
Metams v---- ----- -----  $7.00
Pusei metų ------ ...-------------- 3-50
Trims mėnesiams_______ ___  Uo
Dviem mėnesiam ............  1-25
Vienam mėnesiui ..... ......   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
. (Atpiginta)

Metanas ................................—• $8.00
Pusei metų ______________  4.00
Trims mėnesiams ..........-............2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

“Sovietų Rusijos 
Draugų ’ atskaitoj.

Mums tapo prisiųsta pas
kutinis ; “Sovietų Rusijos 
Draugų” finansinis praneši* 
nias, būtent, už vasario mė
nesį šių metų. Apie tį bol
ševikų organizaciją jau bu
vo daug rašyta spaudoje, 
nurodant, kad ji neliek rū
pinasi Rusijos badaujančių
jų žmonių šelpimu, kiek bol
ševikiška agitacija Ameri
koje.

Paskutinė S. R. Draugų 
atskaita ir vėl duoda pama
to ją kaltinti. Panagrinėsi
me čionai keletą įdomesnių 
skaitlinių.

Atskaitoje parodyta, kad 
nuo rugpiučio 9 d. 1921 m., 
kuomet organizacija įsikū
rė, iki gruodžio 31 d. 1922 
m., į jos iždą įplaukė $803,- 
591.46. Ir štai, kaip šita su
ma tapo išleista:

« Sovietų Rusijos Draugų 
“pirkinio agentui” maistui 

\ ir įtakoms nupirkti—$511,- 
.39181; .

Skelbimams ir atsišauki
mams, kitaip sakant, agita- 
ei jai — $121,578.79;

Generalio ofiso užlaiky
mui—$40,444.34.

Šitos sumos sudaro $673,- 
414.94, t. y. daugiaus, kaip 

^penkis šeštadalius visų pa
jamų. Bet jų paskirstymas 
yra toks, kad bešališkas 
žmogų supi i tiktai stebėtis 
gyvuojančiąja S. R. Draugų 
organizacijoje tvarka.

Stambiausioji, daugiaus 
kaip pusė miliono dolerių, 
suma yra pažymėta, kaipo 
“pirkimo agento” išlaidą. 
Bet ką tasai agentas pirko, 
visai nėra pasakyta. Ir kol 
to nėra pasakyta, tai visa 
ta. “išlaidą” yra niekas dau
giaus, kaip nurašymas nuo

• knygų. Pirma ta pusė milio
no dolerių stovėjo bendrojo 
organizacijos iždo knygose, 
b paskui ji tapo perkelta į 
specialinio fondo knygas. 
Kadangi tas specialinis fon
das (“pirkimo agentui” per
vestoji suma) yra tos pačios 
organizacijos kontrolėje, tai 
šitas pinigų išleidimas reiš
kia tiek pat, kiek perkėlimas 
pinigų iš vieno kišeniaus į 
kitą.

palankių Sovietų Rusijai in
formacijų” (trumpai sa
kant, agitacija už bolševi
kus), siuntinėjimas po yisą 
įšali kalbėtojų ir literatūroj, 
rėmimas skyrių” ir kftų 
darbininkų organizacijų” ir 
t.t.

»
Galima drąsiai pasakyt, 

kad beveik visa šita suma 
tapo suvartota bolševizmo 
propgandai Jungtinėse Vals
tijose, kuri, žinoma, yra vi
sai ne tas, kad Rusijos ba
daujančiųjų žmonių šelpi
mas. Ir kad ta bolševikiška 
propaganda nebuvo reika
linga šelpimo tikslams, tai 
matyt iš to paprasto fakto, 
kad jai tapo suvartota dau
giaus kaip septinta dalis vi
sų organizacijos pajamų. 
Tik pagalvokite: kad gauti 
septynis dolerius aukų, S. 
R. Draugai išleido daugiaus 
kaip vieną dolerį agitacijai! 
Ir tai — agitacijai už tokį 
reikalą, kuriam tūkstančiai 
Amerikos žmonių dėjo au
kas "be jokio raginimo!

Bet da ir tai ne viskas. 
Šalę šitos milžiniškos išlai
dos “skelbimui ir atsišauki
mui” randame dar $40,444,- 
34 generalio ofiso užlaiky
mui. Pirmutinis ofiso užda
vinys yra ne kas kita, kaip 
tiktai agitacija už tai, kad 
žmonės šelptų badaujančiąją 
Rusiją. Viso tuo budu agi
tacijos reikalams tapo su
vartota daugiaus kaip 160 
tūkstančių dolerių — kad 
surinkus 800 tūkstančių!

Turint rankose šitokias 
oficialines skaitlines, kaip 
gi galimu susilaikyti 
nuo kaltinimo Sovietų Ru
sijos Draugams, kad jie yra 
žymiam laipsnyje ne šelpi
mo, o iĮįtai bolševikiškos 
propagandos organizacija.

Peržiūrint kitas atskaitos 
dalis, randi jose dar dau
giaus patvirtinimų šitam 
kalitinimui. Štai, pav. be 
augščiaus nurodytųjų išlai
dų, atskaitoje pažymėta, 
kad $18,308.72 tapo išleista 
“federuotosios, tarptauti
nės ir rusiškos konferenci
jos” tikslams. Toliaus pa
sakyta, kad 471.82 yra duo
ta avanso “kalbėtojams , ir 
skyriams”. Šelpimo orga
nizacija Jmatote, moka net 
iškalno savo kalbėtojams! 
Iškalno ji moka taip pat ir 
už savo skelbimus (atskai
toje parodyta ,$150.00 tokio 
avanso).

Ir, pagalios, šita atskaita 
visai nepaduoda skaitlinių 
apie S. R. Draugų skyrių į- 
plauRas ir Išlaidas. Ji pra
neša tiktai tą, kas įplaukė ir 
tapo išleista centraliniame 
ofise, New Yorke. Kiek mes 
žinome, tai S. R. Draugų 
skyriai, kdrie randasi dau
gelyje Amerikos miestų, vi
siškai neskelbia savo atskai
tų oficialiniame S. R. Drau
gų organe, nors jie gauna 
iš centralinio ofiso pinigi
nes pašalpas, literatūrą,

■ ■■■■K I II II I' ........ —

kalbėtojus ir t.t. New Yorko 
darbininkų organizacijos ir 
laikraščiai jau ne kartą yra 
reikalavę, kad S. R. Drau
gų centras prispirtų savo 
skyrius pranešti, kiek jie 
surenka pinigų ir ką jie su 
tais pinigais daro; bet gene- 
ralis ofisas aiškindavosi, 
kas skyriuose esanti tokia 
didelė netvarka, jogei su 
jais negalima rodos gauti.

Akyveizdoje šitokių fak
tų, reikia, ištiesų, turėt 
daug drąsas, kad raginti 
darbininkus duoti savo sun
kiai uždirbtus centus tokiai 
organizacijai.

Čigoniška 
taktika.

! ŽrAffJIEyiOS, Chicago, CTL

Vasario mėnesio pirmose 
dienose įvyko Francijos so
cialistų partijos ir profesi
nių sąjungų konfederacijos 
suvažiavimai. Į juodu abu 
kreipėsi raštiškais pasiūly
mais komunistai.'

Komunistų partija at
siuntė socialistų suvažiavi
mui laišką, kviesdama su
daryt “bendrą^/rontą” prieš 
kapitalistus. ^Panašaus tu
rinio raštą įteikė ir Fran
cijos “raudonųjų” profesi
nių sąjungų centras Darbo 
Konfederacijos suvažiavi
mui .

Bet ąj)u komunistų pasiū
lymai tapo atmesti. Socia
listų suvažiavimas atsakė 
komunistams, kad socialis
tai sutiks tiktai tuomet ben
drai veikti su komunistais, 
kai pastarieji duos garanti
ją, kad jie tikrai yra pasiry
žę jungti darbininkų jiegas 
į daiktą, o ne skaldyti jas. O 
Konfederacija paaišikno 
“raudonųjų” unijų centrui, 
kad į profesines sąjungas, 
prisidėjusias prie Darbo 
Konfederacijos, yra atdaros 
durys kiekvienam darbinin
kui; todėl Konfederacijai 
nėra reikalo vesti derybas 
su pašalinėmis organizaci
jomis. Kas nori sudaryti 
“bendrą frontą” profesinia
me darbininkų judėjime, tas 
privalo darbuotis Francijos 
Darbo Konfederacijoje ir 
viso pasaulio darbininkų 
unijų susivienyme, kurio 
centras yra Amsterdame.

Tuo budu Maskvos sekci
jų vadai Franci j oje gavo il
gą nosį. Jie yra suskaldę 
ir sudemoralizavę darbinin
kų judėjimą Franci j oje, bet 
šiandie jie mato, kad savo 
jiegomis jie nieko neįsten
gia nuveikti, todėl norėtų 
vėl prisiplakti prie masinių 
organizacijų, kurioms va- 
dauja socialistai. Vienok 
socialistai jau gerai pažįsta 
čigonišką komunistų takti
ką ir nenori turėt su jais 
nieko bendra.

įiitiiiiinniuiii .....

Apžvalga
LIETUVOS ŪKIO ATSI

GAVIMAS.

Tėvynėje

Šeštadienis, KoVas S, 1923

“Toliaus — - kalbant apie 
ūkių inventorių - nerei
kia pamiršti, kaį kraštą 
plėšė ir rusai ir vokiečiai 
ir kiti. Taip, rusų valdžia 
pačioje karo pradžioje bu
vo • rekvizavusi Lietuvoje 
27,000 arklių; po jų atėjo 
vokiečiai. šitie rekviziciją 
pavarę .daug toliau. Jie rek
vizavo 144,000 arklių ir be
veik pusę visų kilų naųiinių 
gyvulių, k. t, karvių, avių, 
kiaulių. Taupus Lietuvos 
kaimietis ir iš tos nelaimės 
jau pradeda išbristi, štai 
kaip jo ūkio inventorius at
sigauna:

“Buvo prieš karą:
“Arklių 451,000,. raguo- 

. čių 918,000, kiaulių 1,380,- 
000, avių 1,152,000.

“Buvo 1919 metais:
“Arklių 280,000, raguo

čių 480,000, kiaulių 750,000, 
avių 806,000.i

“Buvo 1921 metais:’
“Arklių 370,000, raguo

čių 780,(MM), kiaulių 1,262,- 
000, avių 1,036,000.

“Šitoksai laipsniškas Lie- 
tuvos ūkio atsigavimas liti- 
dija, kad jo tarpimas ir plė
timasis liktai prasidėjo. Įve
dus naujus ūkio įrankius, 
kurių platinimu Lietuvoje 
gyvai domisi Nemuno Ben
drovė, Liet. Prekybos B-vė, 
ir kitos pirmaeilės firmos, 
Lietuva turės duonos netik 
sau, bet galės išmaitinti ne 
vieną milioną žmonių ir už
sieniuose, kur jos duona yra 
pageidaujama.”

ŠVIETĖJŲ KONFERENCIJA.

apie Lietuvos ekonominį gy
venimą. Karo melu rusai» ir 
vokiečiai išgriovę ^2,350 bu
dinkų. .Dvarininkai atstatę tik.

smulkesnieji ūkininkai atfli 
80% (apie 42,000 budinkų). 
Delei ūkių inventoriaus p. Rač
kauskas rašo:

Jisai

vald- 
šalių

iš Neutralės juostos, nors rei- 
<ėtų griebties ir ginklų. Toji 
žinia pateko į pirmąjį dien
raščių lapą. Amerikonai, ma-

darbais Seipelio valdžios, 
sako:

“1919 m. Rennero 
žia gavo iš antantės
$48,000,000 arba 240,000,000 
auksinių kronų paskalą. Tie 
pinigai buvo gauti be sutel
kimo skolintojams finansi
nės kontrolės musų šalyje.

“1920 nų Rennero vald
žia pasiskolino iš Jungtinių 
Valstijų $20,000,000 arba 
100,000,000 auksinių ♦kronų. 
Apie kokią 
tąsyk irgi 

kalbos.
“1922 uk

Biržclio 28 d. San Francis- 
co ir Oaklandc prasidės labai 
įdomi konferencijayJ^urią šau
kia nacionalinė švietimo aso
ciacija. Vyriausias dienotvar
kės punktas bus išdirbti kon
krečius planus skleidimui 
kyklose taikos idėjų. Bus ji’ęš- 
koma kelių, kokiu budu pa
saulio tautos gali susiprasti 
tarp savęs.

Asociacijos atsišaifkime sa
koma, kad dilpomatų ir po
litikierių konferencijos nedavė 
pasauliui taikos. Todėl prie 
taikos įgyvendinimo bus eina
ma ‘kitoikialis keliais: mokyk
las lankantiems vaiktuns bus 
bandoma įskiepyti taikos ir 
tautų solidarumo1 idėjas.

Tokios konferencijos šauki
mo sumanymas kilo prieš tris 
melus. Visą tą laiką rengimo 
komitetas bandė susižinoti su 
įvairių tautų švietėjais ir gau
ti jų pritarimą. Dabar komi
tetas paskelbė, kad konferen
cijoje pasižadėjo dalyvauti 1,- 
000 delegatų, kurie 
50 tautų. GL visos 
daiktan sudėjus turi 
000,000 mokyklas
vaikų. Be to, konferencijoje 
dalyvaus 1,000 profesorių, ku
rie randasi taip vadinamame 
profesorių apsimainymo sąra
še.-

Ko nf erend jos samany loja i
mano, kad toks internaciona
linis švietėjų pasitarimas gali 
atnešti pasauliui daug naudos. 
Juk niekam ne paslaptis, kad 
dabartinėse mokyklose skiepi- 
jam< priešingos taikėi idėjos: 
nacionalizmas, kitų tautų ne
apykanta, etc. Konferencija ir 
bandys surasti budy' tų blogy
bių pašalinimui iš mokyklų. 

—   • ■■■■ »*■ —

KĄ DAVĖ AUSTRIJAI KAPI
TALISTŲ VALDŽIA.

atstovaus 
tos tautos 
apie 400,- 
lankančių

Austrijos premjero Seipe
lio šalininkai bando įkalbėti 
žmonėms, jog premjeras labai 
pasitarnavęfc šaliai, gaudamas 
iš užsienio 'bankininkų 500,- 
000,000 auksinių kronų pasko
los.

Padarytąja sutartimi einant, 
bairkininliai pirmais metais 
turėjo paskolinti 300,000,000 
kronų, bet iki šiol liko užtik
rinta tik 75,000,000 
skola.

Vienos
“Arbeiter Zeilung” 
socialistų premjero, 
Valdžios nuveiktus

kronų pn-

laikraštis 
palygina 
Rennero,1 

darbus su

nors kontrolę 
nebuvo jokios

♦
Schobero val

džia pasiskolino iš Anglijos 
2,(XX),000 svarų sterlingų, 
o iš Francijos ir ltalijos\)0 
1,000,000 svarų sterlingų. 
Visa paskola siekė 80,(XX),- 
000 auksinių kronų. Skolin
tojai išderėjo sau teisės pri
žiūrėti, kad paskola butų 
suvartota tam, kam ji buvo 
skiriama^ Bet apie Austri
jos biudžeto kontroliavimą 
nebuvo nė užsiminta.

“šį kartą Seipel gaus 
apie 75,000,000 auksinių 
Irouų, t. y. apie vieną treč
dalį to, ką gavo Renner 
1919 m. ir, geriausiame at
vejyje, galės sukelti tokią 
paskolą, kokią sukėlė Scho-

rėš prarasti savo suverini- 
nę laisvę, turės pavesti sa
vo vidujinių reikalų tvar
kymą svetimiems kapitalis
tams.

“Kaip ilgai 75,000,000 auk
sinių kronų išteks? Tai su
daro biskutį daugiau, kaip 
1,000,000,000 popierinių kro
nų j Tais pinigais galima pa
dengti tik dešimties savai
čių valdžios išlaidas. Bet su
tartyje yra pasakyta, kac 
dalis tų pinigų turi būti su
vartota išpirkimui vidujinės 
paskolos 
Seipelio 
valdžios 
šešioms
vąitėms. O kas tada?

‘ “Mes vis dar tebegyvena
me neįmanomomis sąlygo
mis. Jei ta paskola mums 
reikės gyventi du mėnesiu, 
lai valdžios išlaidos turės 
būti sumažintos iki mini
mumo: visuomeniniai dar
bai turės sustoti, universite
tai užsidaryti, o badaujan
tys ; bedarbiai neteks pašal
pos^

“.I

notų. Tuo budu 
paskola padengs 
išlaidas kokioms 

ar aštuonioms sa-

su
teikia mums dviejų mėne
sių gyvenimą, bet tokiu gy
venimu gyventi nesutiktų 
jokis šuo.

“Seipelio sėbrų šukavi
mai spaudoje apie pergalę 
nebegali nė vieno suklaidin
ti. Seipelio pasisekimas reiš
kia Austrijos žmonėms ver
giją ir vargą”.

Amerikos spaudos balsai 
apie Lietuvą

žinios apie Klaipėdą ir Vilnių.

[LIB] įlietu vos vardas vis 
dar tebemirguoja ant Ameri
kos dienraščių lapų.

Telegrafų agentūros, laikraš
čių korespondentai kaip sau
sio mėn, taip ir visą vasario 
mė.n. nepaliovė informavę A- 
nierikos visuomenę apie Klai
pėdos ir Vilniaus atsitikimų 
bėgį. Matėme todėl visuose 
dienraščiuose žinių, kaip ali- 
jantai siuntė Lietuvos vyriau
sybei baisiuosius ultimatumus; 
kaip Lietuvos vyriausybe man
dagiai atsisakė juos pildyti, 
nes, girdi, jei ir norėtų — ne
galėtų; kaip alijantai sutiko 
prailginti dviem dienom ulti
matumo laiką, ir kaip, tam lai
kui išėjus, sutiko pripažinti 
Klaipėdą Lietuvai.

Matėme tąip pat bcvėik vi
suose Amerikos dienraščiuos 
žinią, kad Lietuvos diplomatas 
Sidzikauskas Paryžiuje pareiš
kė Ambasadorių Tarybai, jog 
Lietuva nesutiksianti pripažin
ti lenkam nei gabalėlio žemės

smukimo, nes net jau ir Lie
tuva su jomis nesiskaitanti. 
Kaipgi atsiliepė į pastaruosius 
vykius rinitcsnioji spauda?

Editorijalai.
• ’ \

Mažne visos redakcijos, ra
šiusios apie ambasadorių kon- Į 
ferencijos nutarimą — priskir
ti Klaipėdą Lietuvai — atsi
liepė palankiai “New York Her- 
ald” rašo: “Pripažinimas Klai
pėdos Lietuvai atrodo teisin
gu. Klaipėda yra natūralia Lie
tuvos uostas, faktinei tai vie
natinis uostas, kurį ji gali tu
rėti ir be jo butų sulaikytas 
krašto prekybinis ir ekonomi
nis išsivystymas. Savo kovoje 
už Klaipedr lietuviai turėjo 
daug užuojautos ir padrąsini
mo, lėčiau jie netektų tos už
uojautos, jeigu dabar mestųsi 
į keršto karą su lenkais”. Tie
sa, kai kurie Ohio valstijos 
dienraščiai (Kaip antai: “Day- 
ton News”, “Signal Middle- 
tovvin”), dar vas. 5 <1. peikė 
Lietuvą už 
jautam s, vadino jos žygius ne- I 
išmintingais tečiau yra pama
to manyti, kad gal ir tie da
bar jau bus pakeitę, savo nuo
monę, kuomet pasirodė, jog 
tasai tariamasai “nepaklusnu
mas” išėjo gera.ii,

“Klaipėdos epizodo užbai
ga”, sako “New York Times”, 
didžiųjų valstybių autoriteto 
nepakėlė... Lietuviai norėjo 
Klaipėdos ir pasiėmė. Alijan
tai baugino, perkunavo, o pas
kui ir pasidavė. VakaV Amba
sadorių Taryba priskyrė Klai
pėdą Lietuvai.” Ir “New York 
Times” tečiau perspėju Lietu
vą. “Žinoma, lietuviai negud
riai darytų, jeigu dabar rizi
kuotų karą su lenkais dėl neu
tralės juostos; ir, jeigu tarp
tautiniuose sanlikuose dar kiek 
sveria pajėga, jie turi klausy
ti Tautų Sąjungos nutarimo”. 
Tečiau “Brooklynw' Standard 
Union” nepatenkintas alijan- 
tų nutarimu. Jisai rašo: “Kon
ferencija atliko darbą tikrai 
senu diplomatiniu budu; be
sistengdama patenkinti abi pu
si (t. y. lietuvius ir lenkus), 
ji nepatenkino nei vienos; ji 
tik sudarė , dar vieną niekam 
nevertą taiką. Nutarimas ati
duoda Lietuvai Klaipėdą ir di
džiąją jos teritorijos dalį, tuo 
tarpu gi žemės juosia pietuose 
paskelbta neutrale zona, tik 
Lenkija turėsianti teisę tiesti 
per tą juostą gelžlfclį iki Klai
pėdos uosto (? L. •!, B.) ir 
taip pat galėsianti ląisvai hau- 
doties uostu”.

Teisingai įvertina aprašo
muosius įvykius įtakingasis 
“Christian 
‘TTancuzijos 
Viviani, šiomis 
mininkaudamas 
gos Taryboje, 
viams blokada, 
kakliai atsisakinės 
praplėtimą lenkų administra-

> ei jos į neutralę juostą, skirian
čią Lietuvą nuo Lenkijos. Tie
sa, gaila, kad buvo paabejota 
dcl Tautų Sąjungos autoriteto, 
bet pirma negu griežtai smer-

► kti Lietuvą, verčiau reikia gi
liau pažvelgti į situaciją. Toji 
neutrale juosia buvo pravesta 
Karo pabaigoje, kad neprilei- 
dus prie ginkluotų susirėmimų 
lietuvių su lenkais, iki kol ne
bus nustatyta galutinai tikro
ji siena. Tečiau rudenį 1920 
m. lenkų kariuomene, visai ne
paisydama sutarties, pareng 
tos Tautų Lygos, užėmė Vil
nių, senąją Lietuvos sostinę 
Tada tai buvo laikas Tautų 
Sąjungai pareikšti savo auto
ritetą. Tiesa/nuo to laiktf len
kai darė pastangų, palaikyti su 
lietuviais draugingus santi- 
kius; bet kadangi jie nesuti
ko atiduoti Vilniaus nei lietu
viams, nei Tautų Sąjungai, jų 
visi mėginimai buvo lietuvių 
atmesti. Karo padėtis tarpe 
dviejų kraštų niekuomet nebu-

vo panaikinta. Taigi kada Tau
tų Sąjungos Taryba siūlo per
skirti dar tebesančią neutralę 
zoną ir padalinti tarp Lietu
vos ir Lenkijos ■— kas tikreny
bėje reikštų pripažinti lenkų 
teises prie Vilniaus, — vietoje 
ką grįžti prie 1920-tų metų 
padėties — Tautų Sąjunga el
giasi su Lietuva neteisingai. 
Ankščiau ar vėliau Vilniaus 
epizodas turės būti likviduo
tas”. “Maųchester Ilerald” įro
do Tautų Sąjungos bejėgumą. 
“Tautų Sąjunga — sako ta
sai laikraštis — yra pasįren- 

| gusi pavartoti jėgą prieš Lie
tuvą, nes toji tauta atsisako 
pripažinti Sąjungos idėją 
atiduoti Lenkijai dalį neutra
lės juostos, skiriančios dabar 
dvi tautij Kada lenkų genero
las pagriebė lietuvių miestą

priešinimąsi ali-

įvykius
Science Monitor”: 

atstovas Rene 
dienomis pir-

grasino lictu- 
jeigu jie/ at- 

prip/žinti

so įsakyti Lcmkijai, kad krau
stytus iš ten. Lenkija buvo 
draugė ir talkininkė. Prancū
zijos ir reikėjo mat su ja elg- 
ties švelniai, dėlto ir neutrale 
juosta buvo įsteigta.

Del tost pačios priežasties ne
buvo sulaikytas įkąrąs tarp 
Lenkijos ir Rusijos. Nemėgi
no Sąjunga sustabdyti musių 
tarp Graikų ir Turkų, nes tos 
Tautos atvejų atvejais buvo 
po globa Britų ir Prancūzų, 
kurie naudojo jąsias savo di- 
džiaijai kovai už viešpatajįiiną 

i Rytuose.
į Prancūzų premjeras pasako 
j Sąjungos Tarybai, kad Ruhr’o 
klausimas tai ne jos biznis ir 
Taryba /išmeta Ruhr’o klausi
mą iš jrvarstymų programo”^ 

Dar skaudžiau plaka Tautų 
Sąjungą dienraštis “Tifties 
Ilerald” iš IPallas, Tex, Jisai 
taip rašo: “Lietuva silpna; 
Francija stipri. Ar tai dcl to 
Tautų Sąjunga baugina Lietu
vą, o nieko nesako Prancūzi
jai? Sąjunga perspėja Lietuvą, 
kad jeigu sukils prieš Lenki
ją, tai Sąjunga šauksis *16-tojo 

[straipsnio, tečiau tos pačios Są
jungos Taryba atsisako Ruhr’o 
okupacijos klausimą padėti į 
programą.

16-tas straipsnis ingalioja 
Sąjungą veikti atsitikime, jei
gu Sąjungos narė griebsis Ka
ro — tuo ir grasinama Lietu
vai. 17-tas straipsnis ingalio- 
ja Sąjungą veikti atsilikimo, 
jeigu iškils ginčas tarp Sąjun- 

Lops narės ir ne narės —‘kaip 
tik tgi ir tinka dabartiniam 
susirėmimui Prancūzijos su 
Vokietija. Ir straipsnis 16-las, 
ir straipsnis 17-tas yra lygiai 
aiškiai suredaguoti; o vis dėl
to Tautų Sąjunga ima domėn 
lietuviškąją galimybę, o visai 
nepaiso Prancūziškai — Vokiš
kosios tikrenybės...

Kreipiame domės į visa tai, 
nes tai aiškiai parodo didžiau
sią Tautų Sąjungos veidmai
nystę.

O jeigu tai ne veidmainy
ste, lai bept jau visiškas Są
jungos bejėgumas, kada ji at
sistoja ak y vaizdo j e to, ką no
ri daryti jos stipriai apgink
luota tfare”.

SEVERUS GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

SEVERAJil

Hosfis

V«arlqįdn)as rjlio qiežĮi, iš beriedi 

ir ŲioŲy odiąes liįos/.

KAINA 3Qc
1 * (•

Ktdb«k’te pas

Tel. Lafayette 4228
Phunbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju iuogeriaugiai

3228 W. 38th StM Chicago. IU.
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buti išleistas

Net ir kūdikiai pastebi!

apie savo

INCOME TAXUS

Sl-

Ateikite j musų bankų mes pa
dėsime jums išpildyti Income 
Taxų blankas ir NIEKO Už TAI 
NEROKUOSIME.
Nelaukite iki paskutinės dienos.
Atlikite dabar ir 
rūpinkite.
Ponai Grisius, Mųcikas ir Se-. 
demka musų bankoje, visuomet 
yra jūsų patarnavimui. Klauski
te jų. Nedaro skirtumo ar jus 
turite reikalų su musų banku, ar- 
ne, vistiek pat mes norime jums v 
pagelbėti.

DIDELIS BANKAS 
, ant kampo

47 St. ir Ashland Avė
CHICAGO

Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuvių visoje Amerikoje, savo stip
rumu ir geru patarnavimu.

............ ..................... ................ ....................."T................ ..

Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus ... ' -

Ihffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir RuffleS' pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Ruffles savo aptiekojo šiandie už 65c., arba prisiųskito 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

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

Thouęands/pf CMs 1b Yxir Pescue i

Kuomet užpuola nelaimė, Hgos, badas kankina jus, jeigu jus 
esate nariu Apuokų Ordeno, jus gaunate tuojau daug pagelbos. 
Apuokai niekuomet neapleidžia savo nario esant jam nelaimėje. 
Jie niekuomet neklausia dėl kokios priežasties nelaime atsitiko 
(Apuokai nėra teisėjais). Jie bėga jam j pagelbą nežiūrint kaip 
bėdnas jis butų, nežuirint ar jis butų senas ar naujas narys ar-, 
ba laikinas čerterio narys. Visi turi vienokias teises Apuokų 
Lizde.

®RDER©F©WLS
Draugingiausia organizacija pasaulyje.

Apuokų Ordenas yra pasaulinė organizacija. Turi daugiau 
kaip pusę miliojono narių. Jos įstatymai yra atspausdinti sep
tyniose skirtingose kalbose. Ji yra skiriama vien tik baltajai 
rasei žmonių. Jos tikslas yra NIEKAD—NEPALIAUNAMAS 
—-DRAUGINGUMAS. Svarbiausiu uždaviniu yra, gelbėti visus 
Apuokus visuomet. Ji yra NEPOLITINĖ IR NĖ SEKTANII- 
NĖ organizacija.
Mokesčių reikia mokėti tik 75c į mėnesi. Nėra extra mokesčių.

Tai nėra apdraudos draugija, — bet didžiai pagelbinč.
Apuokų Ordenas teikia pensiją našlėirc, mokslą ir namus 

našlaičiams. Ligonbučiai, sanatorijos ir.natūrali parkai, tai vis 
yra teikiama Apuokų nariams. įmokėti mokesčiai yra sunau
dojami vien tik narių naudai.

DRAUGINGUMO ČARTERINĖ MOKESTIS $10 
TIK ČARTERIO NARIAMS

Naujos notos yra išleidžiamos kiekvieną savaitę kur yra 
parodoma čarterinių narių skaičius, čarterio nariai nereika
lauja imti medikalės egzaminacijos. Jie yra kaip ir garbės na
riai ir turi speciales privilegijas kaipo pavyzdingi gyventojai sa
vo apielinkėj. .....

Naujai suorganizuoti Lizdai turi tas pačias privilegijas kaip 
ir seni lizdai Apuokų/Ordene. Jie turi savo draugiškus pasi
linksminimus augščižiusios vertės, medikai} patarnavimą ir sam
dymo departamentą, pagelba ligoje ir sužeidimuose, taipgi ir 
posmertine iki $250, apdraudžia savo narius kokioj, nors žino
moj draugingoj organizacijoj, be jokio extra mokesčio. \

Tapkite tuojau čarterio nariu su spccia'Įe 
įstojimo mokeslimi $10, tokiais nariais 

tapti dar yra vietos.
Jus turite įsirašyti tuojau, ne su išdavimu 

čarterio įstojimo mokestis bus daug 
brangesnė.

Komitetas priėmimo naujų narių rekomen
duoja jums, kad tuojau atsiųstumėt šį 

kuponą.

dojami vien
SPECIALĖ

ORDF.R OF ()WLS
Elnrer J. Geis, 3221 S. Morgan St., Chicago, III. t 

Aš norėčiau sužinoti daugiau apie Apuokų Ordeną be jokios 
prievolės man prisirašyti.

Vardas ..........................................  t........... .
Adresas .............................................................................
Geriausis laikas mane matyti yra ..............................

t

HMM pATART|NA VISUOMENEI
SUVIENYTU VALSTIJŲ H ■ ■ MH# ■» M /SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 

KONSTITUCIJA.

corpus neprivalo 
kinta, nebent tik 
mišiniams arba 
kada visuomenės 
reikalautų.

3. Neprivalo
įstatymas -atimantis paismerk- 
tajain visas teises ar ex post 
f acto. '

habcas 
pamai-buti

atsitikus su- 
įsiveržimui, 
apsauga to

4. Jokių pagalvių ar kito
kių mokesčių, neturi būt už
dėta, kaip tik parmiaus nuro- 
dytols proporcinės niokestys su- 
lyg cenzo arba suskaitynio.

5. Jokių taksų ar muitų ne
turi būti uždėta ant daiktų 
išvežamų iš bi kurios valsti
jos. Jokios pirmybės neturi būt 
duodama paredant prekybų ar 
akčyižes prieplaukuose
alstijai prieš kitą;

la iviati plauldoj an t y s 
gal vienos vatetijos 
t i verčiami sustoti, 
ti ar mokėti 
valstijoje.

6- Jokių pinigų negalima 
imti iš iždo, kaip tik nustačius 
įstatymais; ir regulariški pra
nešimai ir apyskaitos inplau- 
kimų ir išleidimų visų viešų
jų pinigų turi būti laikas nuo 
laiko apskelbiama. t

vienai 
neigi gar- 
ten ir at-

persikraty- 
akčyžės kitoje

7. Jokių bajorystės titulų ne
turi būti suteikiama per Su
vienytąsias Valstijas: ir joks 
asmuo turintis bi kokį urėdų 
pelne arba jų užsitikėjime, ne
privalo be kongreso paveliji
mo, priimti kokią-nors dova
na, atlyginimų, urėdų ar titu
lų, kokios-nors rųšies, nuo ko- 
kio-nors karaliaus, princo ar
ba svetimos valstijos.

Dalis 10.

nega-

K ■■M

Atsilankykite / Lietuvių Korporacijos Rakandų krautuves (The ^eoples 
ir apsipilkite namhms reikalingus daiktus neatidėliojant ilgai, nes dėl 
kila augštin ir pilsi# 
tarpu musų krautuvės yra pilnai aprūpintos su pavasariniais tavorais kuriuos parduodame už 
negirdėtai žemas kainas.

mitute Co.) 
s reikalingus daiktus neatidėliojant ilgai, nes dėl Tųlj^priežasčių kainos 
irimus tikram pavasario sezonui reikės mokėti daug brangiau. Tuom

JUS AKYS
Yra jums brangesn&i už viską. Neapleis, 

kitę jų. Jeigu turi kokią akių, kliūti, tuo
met ateik pas mane pasitarti.

DR. SERNER, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)

3315 So. Halsted St., Chicago, IIL
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 8 . 

Nedėliotais nuo 10 iki 1. Tel. Yards 0632

20 metų prityrimo 
Akiniu pritaisymo mene

SanicjG
TM.RUST.PROOF PORCtlAINRANM

MATRACAI
Didžiausis pasirinkimas įvairių 
rūšių skirtingų spalvų, padaryti 
per garsius matrasų išdirbystes. 
Kombinacijos mafra- CK 
cai po I w
Vatiniai matra- Čd Kfl
cai po 9vavU
Felt vatos matrd- $14.75

GERIAUSI PEČIAI
Musų dideliame pasirinkime galite 
pirkti dabar Sanico pilnai parsiduoda, 
pilnos mieros gesui pečiai, kuris yra 
vertas ir visur parsiduoda po; $95.00. 
Pas mus pakol tu- HH
vėsime po

BRESINĖS LOVOS ĮRENGIMAS 
Susidedantis iš pilnos mieros, bre- 
sinės lovos su diktais stulpais ir 
tarpstulpiais, tvirti plieniniai 
springsai, ir kombinacijos matra- 
sas. Visi verti $45.00. Speciališkai 
nužeminta šis jren- $27.50 
girnas uz W

ARžUOLINIS DINING 
STALAS

Stambus viršus golden 
baigimo, didelis* • išskečia- 
mas viršus 6 pėdas; stam
bi koja, „plati apačia. La
bai specialiai

$14.50

3 ŠMOTŲ ODINIAI SEKLYČIOS setai, 
stambiais rėmais, golden ar mahogany bai
gimo, tikra oda 
apmušti
Aksominiai setai
po
Mohair setai
PO

1. Nei viena valstija
U daryti' sandoros, susivieniji
mo ar konfederacijos; suteikti 
laisvės 'laiškus4įžengti į sveti
mus rubežius ar pribaudinių; 
lieti pinigus; išleisti kredito 
Imperinius pinigus; daryti ką- 
nors, kaip tik aukso -ir sidab
ro pinigus apmokėjimui sko
lų; išleisti kokius-nors įstaty
mus atimančius pasmerktųjų 
teises, ex post facto įstatymus, 
ar laužančius kontraktų priža
dų įstatymus; arba suteikti ko
kius-nors bajorystės titulus-

^2. Nei viena valstija nega
li, be pri tarinio kongreso, už
dėti kokius-nors muitus ar mo
kestis ant įvežimų ar išveži
mų, išimant kas visiškai rei
kalinga butų išpildymui jųjų 
inspekcijos tiesų ir grynoji in- 
plauka iš visų \ muitų ir mo
kesčių uždėtų kurioje7nors val
stijoj ant įvežimų ir išvežimų 
privalo būti pavesta siunaudo-

do, ir visi tokie įstatymai lu
boti po kongreso priežiūra 
jo kontrole.
k Nei viena valstija nega- 
be pritarimo kongreso, už- 

dėili kokius-nors muitus ant 
sverimo, užlaikyti kareivius ar
ba laivus ramiu 'laiku, daryti 
kokius-mOrs susitarimus su ki
ta valstija, ar su svetima ša
lim, arba užvesti karų, nebent 
tik ištikrųjų kas įsigriautų, ar
ba tokiame staigiame pavoju
je, kad nebebūtų galima ati
dėlioti.

ri 
ii’

Straipsnis II.

Vykdomais Departamentas.

is I.

Įsitemykit Korporacijos vardą ir Krautuvių Adresus:

I9IM PUACE

atdaros kas vabalasKrautuvės

Parduodame už pinigus ir ant išmokėjimo.

Pristatome į visas dalis miesto.

A

$8 VALGOMŲ 
KAMBARIŲ 
KRĖSLAI 

Keleriopose 
madose, wal- 
nut medžio, 
dailus, tvirti 
su tikra oda 
apmušti. Da
bar parsiduo
da po

$4.75
+

1930-32 S. Halsted St. 
NEAR

$54.50
$139.00
$105.00

VAIKAMS 
VEŽIMĖLIAI

35 dolerių ve
žimėlis, kuris 
yra išdirbtas 
garsiausios A- 
merikoje vai
kams vežimė
lių dirbtuvės 
“Lloyd” labai 
smulkiai nu
pintas pilnos 
mieros įvai
riose spalvose,
dabar -yra tamistų 
proga pasirinkti, po $18.75

Ine.
Surniture. Ruęs. StoVescHanos.
Phonographs. Paįnts, Hardware. 
and General Household Goods

4177-79 Archer Avė.
CORNER RICHMOND ST

O 
o

iki 9 vai.
ARŽŲOLO 

MEDŽU) KO- 
M()I)ĖS

J. A. NAKROŠIS krautuvių vedėjau

M. KEŽAS vedėjas Brighton Krautuvės.

Budavokit, perdirbkit arba taisykit, dabar, 
tuojaus! Nelaukite kol kainos 

pakils augščiau!
Jeigu jus reikalaujate vienos lentos arba viso vagono 
lentų, langų, arba viso medžio materijolo visam na
mui, mes galime jums patarnauti ir sutaupyti jums 
pinigų. Mes esame išdirbėjai augščiausios vertės vi
sokio medžio materijolo. Musų dirbtuve yra atdara 
apžiūrėjimui. Pasimatykite su mumis pirmiau negu 
pirksite sekamų materijoj namams.
Lentas Frėmus
Grindims materijoj Skrynus
šalines Hardware
Lubas Malevų/
Duris z’ Namams popierų
Langus Stogų materijoj

Medinius garadžius
Plieninius garadžius

Porčiams materijola

DOUGLAS PRODUCTS CO.,
2510-16 Archer Avė., netoli Halsted, Chicago, III

m..

1. Vykdomoji gale turi bū
ti pavesta Amerikos Suvieny
tųjų Valstijų prezidentui. Ji
sai privalo laikyti savo farėdų 
laiku betveriu metų termino;

rinktu tam pačianl terminui, 
turi būt rankamas sekančiai:

Tvirtos iš tik
ro ąžuolo pa
darytos su di
deliu veidro- 
žiu ir dideliais 
stalčiais

$12.50

Pranešimas

m— uiti II II» >11 numini it—■ —y.—

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

Morgan Park Lūmber Co.,
Kokybes ir Patarnavime Kiemas «

Tel. Beverly 0397 ir 1279, 1955 West 111 St.
nnoi

—

Ofiso Telefonas nn tt ą 12T?H ATI Busto Telefonas
Central 4104 LAK. H. A. ISltVAU Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

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

Darbas nrusų bus sekantis:
Perkam ir parduodam lotus ir na

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

Parduodam morgičius pirmas gu
ranti jaSf ant savasties nuo $500 iki 
$100,000.

Taipgi budavojam namus ant pi 
giausių išlygų.

Taipgi darom paskolas dėl statymo 
nttnių. z

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

Tąipat apsaugojam iluo ugnies na
mus Ir stubinius rakandus^k, automo
bilius', nuo pavogimo ir nuo u 
kitokibs nelaimės.

Taipat darom investinimus au 
čiausios rųšies kur geriausį pelną at
neša.

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

Jeigu norite pastoti turtingu, kreip
kitės pas mus.

Jeigu bijote, kad jūsų sunkiai už
dirbti pinigai nepatektų į ižulikų ran
kas, ąteikit pas mus, o mea jus ap
saugosiu!.

Jeigu norite, kad jūsų buvjs pasige
rintų ir kad turėtumėt užtikrintą atei
tį, geresnį gyvenimą, ateikit, pas mus, 
nuVodysim kad yra galima.

Turėdami abejonę pilkime arba par
davime su kitoms firmoms, ar tai pir
kime namų ar lotų ar farmų ar kokių 
Šerų, stakų, ar paskolos reikale ar ko
kių nežinomų! bonų, ateikite pas ma
ne, o aš jumsjišaiškinsiu ir .duosiu pa
tarimą dykai dėl visų be jokių atlygi
nimų.

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

Taigi gerbiama visuomenė, be skir
tumo, malonėkit lankytis i mano ofisą, 
o aš jįum« patarsiu greitai, teisingai ir 
sąžiningai^

Norinti Įmanė matyli vakarais ka
da ofisas ^uždarytas, galite mane ra
sti namą rezidencijoj. M^ano antrašas:

\ PIUS PAZNOKAS 
10921 So. Wabash Avė. 
Teįephone Pullman 2494

iefe ar

Simptomai pareiškiu 
akių ligas 

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

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatVės

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. 
-------------------------------- >

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą; kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitab 
so trumparegystę ir teliregystę. Pri* 
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciala atyda atkreipiamą 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki,l p. p.
1545 West 47th St/

Phone Boulevard 7589

Dr. Natalija Žukauskas
Naprapath

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

943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0313. patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 rai Sy^al. vakare.

Dn Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPKACTOR

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

Telefonas Rcoseyelt 8135 
Valandos: 1:00 iki 9 p. m. Nedėllo] 

9 iki 12 a. m.
£

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

Dr. Felix A. Manelis
NAPRAPATHAS 

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

Pirtis ir Vonios
-'Pirtis remontuota prie naujos val

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

SHAPIRO BROS. Savininkai.

Tel. Yards 1138

TANLEY P.
AŽEIKA

GRAB IUS IR 
Balsamhptojas 

 

Turiu automo
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

Jeigu tamsta esi nesveikas
, Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHARMACY
Yra naujai uždėta lietuvių 

vaistinyčia 
(Aptiekę)

Kurioje  ̂gausite tik geriausias 
gyduoles

3327 So. Halsted St.. Chicago, 
Phone Boulevard 0696
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ATPIGO PIENAS.
Olseliu perkant šimtas sva

rų pieno bus perdarinėj a nu# 
dešimtimi centų pigiau, negu 
iki šiol Naujai nustatytoji kai
na yra $2.40 šimtui svarų. 
Ta kaina nebusianti keičiama 
bėgiu dviejų mėnesių.

AUTOMOBILIŲ IR MUN-7 
ŠAINO AUKOS.

Šiais metais automobiljai 
jau spėjo užmušti Chicagojf 
95 žmones. Užvakar užmušta 
keturi, jų tarpe adv. James 
Sk( Mdl-ntdrney, žymus demo
kratų darbuotojas.

Munšainas irgi kas dienų 
suranda sau naujų aukų. Iki 
šiol jau mirė nuo jo 81 žmo
nes.

pasakyta, kad koks tai real 
ostate biznierius F. pasakęs 
ponioms Kvictkienei ir šiur- 
pienei, jog jis jokio biznio su 
lietuviais nedarąs ir lodei nie
ko jiems neduosiąs. Biznį jis 
varąs su žydais. Tokį rapor
tą susirinkimui patiekė pro
gramų i komisija, kurion įėjo 
ir. minėtos .ponios*

Patėmiijęs tą “Naujienose”, 
p. S. L. Fabionas paprašė S- 
mo L. D. pranešti laikraštyje 
pilną F. vardą arba bent pa
aiškinti, kad tai ne S., L. Fa- 
biono Co. Sus-mas įgaliojo 
mane pranešti, kad tuo biz
nierių nėra S. L. Faibiono Co. 
P-nas Fabionas prisidėjo 0rie 
S-nio programo ir išviso re
mia lietuvių reikalus.

Priegtam raidė F. nieko 
tikro nepasako — nepasako, 
ar tai asmens vardas, ar tik 
įstaigos. Tiesa, susirinkime bu- 
miniama ir pilnas biznierio 

vardas, bet aš atsisakau apie 
tai rašyti į laikraštį.

— K. Vičas.

GIMDYMAI — VYRIAUSIA 
MOTERŲ M1RITES PRIE

ŽASTIS
Tik džiova daugiau moterų te- 

nuvaro į kapus.
šiaurinėje miesto dalyje įvy

ko medikalinės draugijos su
sirinkimas. Julia Lathrop parei 
škė, kad gimdymai esą viena 
vyriausių priežasčių moterų 
mirties. Tik džiova priskaitan- 
ti daugiau aukų. O Dr. Pad- 
dock pasakė nemalonių daly
kų daktarams: esą vaikas gi
męs gatvėje turi daugiau šansą 
gyventi, negu kaikurių musų 
daktarų priežiūroje esantys 
\raikai.

“Kerštas ant Keršto” ko
lonijoj Town nf Lake

Tow n Įeik iečiai ketina parodyti 
visai Chicagai ką jie gali.
Nors kolonijoje Town of 

Lake randasi: “Naujienų” sky
rius, “Aušros” knygynas, dvi 
lietuviškos vaistinyčios, kele
tas lietuviškų barzdaskučių, 
graborių, valgyklų ir daugy
bė saliunų; nors, rodosi, vi
sur ir visada lietuviška dva
sia juda, kruta, tačiaus, vis 
dar girdisi, kad town of la- 
kiečiai nepasižymi savo veiki- 
mu4

Jiems nusibodo tas bambė-

—- tatai padarysianti revizijos 
r komisija. Jis galįs tiek pasaky
ti, kad sausio menesiu buvę 
arti dvieju tuksančių dolerių 
įplaukų. ^Susirinkimui sekre
torius pranešė apie valdybos 
kaucijas. Pirmininko kaucija 
esanti $5,(MM), vicc-pirmininko 

$3,(MM), sekretoriaus $5,000, 
manadžoriaus —$3,(MM), kasic- 
riaus—$10,000 ir revizijos ko
misijos — $1,000.

Direktoriai savo raportuose 
pabrėžė, kad Bendrovės 
lai esą geri ir jeigu taip 
tinai bus veikiama ir I 
tai galima tikėtis gerų j 
•niių.)

Iš revizijos komisijos ra
porto pasirodė, kad Bendrovė 
turėjo gan didelę apyvartą — 
$19,000. Bet į tą sumą įskaity
ta ir paskola. Raportas priim
ta.

Keikia pasakyti, kad rapor
tas buvo gan gerai priruoštas. 
Revizijos komisijoje labiausia 
pasidarbavo dd. Rudinskas ir 
Tumavičius., Už tą darbą susi
rinkimas jiemdviem paskyrė 
$10.

Peticijos komisija pranešė, 
kad jų darbas einąs gerai. Grei- 

laiku tikimasi susirinkti po- 
tukstančių parašų.

— L. N. B. koresp.

John Btijor, 1813 S. Ashland, 
vas., 14.

Edmund Raketas, 10418 So.
Michigan Avė., vas. 19.

Julia Bružinski, 1107 Inde- 
pendence, vas. 23.;

Bernard Tašis, 1007 S. Oak- 
ley Avė., vas. 20.

Cicero. — S. L. A. 194 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus kovo 4 d., 
2 vai. po pietų, Onos Tomuiiunienės 
svet., 1447 So. 49th Ct. Draugai ir 
draugės malonėkite susirinkti laikų ir 
užsimokėti mėnesines duokles, taipgi 
atsiveskite naujų draugų.

K. Genis, fin. sekr.

tu

WEST SIDE

reik ti
su tur
teliai!,

CUNNEA IR DEBS MELDA
ŽIO SVETAINĖJE.

Ryto, kovo 4 d., 2 vai. po

rinkimą Meldažio svetainėje

Pranešimai
Roseland. —^Didžioji Lietuvos Kuni

gaikščio Vytauto No. 2, rengia balių, 
kovo it d.. K. Strumilos svetainėj. 
Draugijos ir pavieniai prašomi įsitė- 
myti ir nieko nerengti tą dieną.

— Komisija.

Kas, ką) kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
Lietuvių sviete:

KAS: — Naujienos, Naujienietės ir 
Naujieniečiai.

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

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

KAIP: — Stropiai, su visu atsidėjimu, 
nuodugniai, iškilmingai, širdingai, 
maloniai, linksmai, puikiai, su di
džiausiu užganėdinimu, su triukš
mu, su meile, su švelnumu, draugi
škumu ir tikrais šventes jausmais.

KADA: — Neužilgo, neužilgo, 
tik už nedėlėlės už kitos: 
lios dieną, kovo mėnesio 
liktą (18) šiais metais 1922(čiais, t. 
dieną vakarop*.

dar 
nedė

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

*■ Naujienų Kviesliai.

S. L. A. 36 kp. rengia draugišką 
vakarienę Mildos svet., 3142 So. Hal
sted St. kovo 4 d.. 1923. Pradžia va
kare 8 vai. Visi nariai ir nepriklau
santi dar prie Susivienijimo. Meldžia
me atsilankyti.

Rengimo Komisija.

Nėra dėžutės — nėra laiškų.
Paštų viršininko patvarky

mu laiškanešiai nepaliks laiškų 
tiems žmonėms, kurie neturi 
prie namų laiškams dėžučių.

j imas, ir jie ant keršto už ker
štą stato “Kerštą”. Kerštas yra 
vienas iš didžiųjų teatro vei
kalų. Veikalas perstato seno
vės lietuvių santikins su kry
žiokais. Kas nori žinot kry-

socialistų federacija. Tame su
sirinkime kalbės . socialistų 
kandidatas į miesto mayorus, 
drg. Wm. A. Cunnea, ir se
nas socialistų vadas, Eugene 
V. Debs. Visų tautų darbiniP-

Dėbso ir Cunnea prakalbas įvyks 
kovo 4 d.. 2 vai. po pietų, Meldažio. 
salėj, 2242 W. 23 PI. Prakalbas ren
gia Italų Socialistų federacija. Apart 
prakabų bus ir dainų, visi kviečiami 
atsilankyti. — Komitetas.

North Side. — V. D. Bijūnėlis ren
gia vakarėį su programų, kurį išpil
dys minėtos draugijėlės nariai, kovo 4 
d.. 7:30 v. v., Liuosybės svet. 1822 
Waban$ia Avė Kviečia skaitlingai 
atsilankyti. Komitetas.

kai ir piliečiai yra kviečiami, <
atsilankyt į tas prakalbas. 
Įžanga 25c..

IŠGIRSKITE ŠELIAPINA

Lietuvių Rateliuose
Paaiškinimas

P-nas Fabionas yra įtaria
mas neteisingai.

“Naujienų” No. 39 tilpo Su
sivienijimo Lietuvių Draugijų 
Bridgeporte metinio susirinki
mo aprašymas. Tarp kitko ten

JEDVIGA ZILVITIENE

žiokų darbus, tas turi matyt 
“Kerštą”. Meilė, garbe ir ša
lies gerovė yra vaizduojama 
“Keršte”.

Teatralis k Ii ubas “Lietuva” 
stato visas savo geriausias .spė
kas, idant šis veikalas butų at
sakančiai perstatytas^ Kiekvie
nas aktorių atsako savo rolei; 
net randasi ir žvaigždučių, 
kurių vardai neišduodami>

“Kerštas” bus vaidinamas 
pirmadienyje, kovo 4 d., School 
Hali svet., 4758 §o. Honore 
Str. Pradžia 7:30 vai. vak.

Šis, 0 “Lietuvos” Minko pasi
darbavimas. pakels, netik Tea- 
tralio kliubo “Lietuvos” var
dą, bet ir visos lietuvių Town 
of Lake kolonijos <

— Korespondentas.

Gimimai
Chas. Savidis, 10855 Pros-

pect, sausio 24.
Liliąn Adomavič, 2447 Wcst

45 St., sausio 27.
Roy piadis, 1522 (irceiilcaf,

vasario 16.
Algird Krokas, 3944 S. Rock- 

well, vas. 17.
Florian Kailis, 2845 N. Troy,

vas. 14.

Atsisveikinimo koncerte, 
kainos nuo $1.00 iki $4.00. 
10%) Auditorium Teatre, 
kovo-March 4, 3:30 vai. po pietų. 
Tikietai parduodami ofise dabar. Tai 
bus paskutinis jo pasirodymas šiame 
sezonfe.

Tikietų 
(Taksų 

nedėboj,

Indiana Harbor, Ind. — Susivien. 
Lietuvių Amerikoje 185 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo 4. 10 vai. iš ryto, Katherine 
House, svet., 138 ir Deodor St. Prašau 
visus draugus susirinkti laiku ir naujų 
nariu atsiveskit.

‘—Fin. Rast. Pranas Barzdys.

LSS’. 81 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks šeštadieny, kovo 3 d. lygiai nuo 
8 valandos vakaro, Liuosybės salėj, 
1822 WabansiU Avė. Šis susirinki
mas turės svarstyti ir nubalsuoti 
LSS. VIII Rajono konstituciją. Užsi
mokėjusieji nariai galės atsiimti jiems 
priklausančias knygas. Visi nariai 
todėl privalo laiku susirinkti.

—/. Lapaitis, rašt.

(Seka ant

Ant atminties metinių 
sukaktuvių

JONO KVIETKAUS
Kuris persiskyrė su šiuo pasau
liu kovo 6 d. H vai. ryto, 1922 
m. Palikdamas dideliame nuliū
dime moterį Petronėlę ir ketu
ris vaikus: Agniešką, Oną, Jo
nuką ir Petronėlę Kvietkus. 
Taipgi keturias seseles ir du 
broliu. Velionis paėjo iš Kau
no rėd., Raseinių pav., Eržvil
ko parapijos, RidiKų kaimo. Ve
lionis išgyveno Amerikoj 22 
metus. Buvo ištikimas žmogus, 
turėjo 44 m. amžiaus. Likosi pa
laidotas šv. Kazimiero kapinė
se. Turiu ištarti širdingą ačiū 
visiems kurie dalyvavote laido
tuvėse. Dabar dar prašau* visus 
gimines ir pažįstamus susirink
ti ant metinių mišių, kurios at
sibus Šv, Jurgio bažnyčioje ant 
Bridgeporte kovo 5 d. 7:30 vai. 
ryto 1923 m.

Kaip skaudu yra atminti tą 
liūdną valandą, kuyioje likosi 
atskirtas nuo musų mylimas vy
ras ir tėvelis. Ilsėkis Jonai šal
toje žemelėje, kurioje lauk ir 
n ilsų ateinant. Amžina atmin
tis neužges širdyje iki paskuti
nes valandos musų gyvenimo. 
, Liekame nuliūdę

Moteris ir vaikai.

Beveik negalėjo 
i nieko dirbti
Nuo to laiko, kaip pradėjo 

vartoti Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound ta mo
teris jaučiasi labai gerai.

Keeseville, N. Y.
sakyti, kad Lydia E. Pinkham’s Ve-

. — ‘/Aš turiu pa- 

getable Compound 
suteikė man įabai 
daug-gero. Aš bu
vau labai silpna 
moteriškose ligo
se, beveik negalė
jau nieko dirbti, .v --- «... jusų

laik- 
per- 
savo 
sako

Aš pamačiau 
apskelbimą 
raščiuose ir 
skaičiau jį 
vyrui. Jis 
man: < “Tu geriau 
pabandyk Lydia

Ar Aprūpinote Savo Income Taxus?
Nelaukit paskutinės dienos 

Tegul Jums prirengia ir patarnauja

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

Valandos 9 ryte lig 9 vakarę, Seredoj ir Pėtnyčioje, 
NedėMoj 9 ryte lig 12 pietų, 9 ryte lig 6 vak.

SVEIKATA

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

KODĖL?
_ RYTAS__  )

2) -- PIETUS — [ TRYS DIENOS LAIKAI
3) — VAKARAS. )

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

Po tėvais Makarauskaitė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 28 d., 1923 m., 1:30 vai. 
po pietų. Paeina iš Panevėžio 
apskričio, Naujamiesčio parapi
jos, Kairių sodžiaus, turėjo am
žiaus 48 metus. Paliko didelia- 
me nubudime vyrą Joną Žilvitį, 
sūnų Juozapą, dukteris Ona ir 
Stanislavą. Kūnas randasi po 
antrašu 3308 Emerald Avė. Kū
nas bus laidotas į Šv. Jurgro 
bažnyčią, o iš ten Į Šv. Kazi
miero kapines. Laidotuvės atsi
bus panedėlyj kovo 5 d., 1923, 
8:30 valandą iš ryto.

Giminės ir pažįstami meldžia
mi dalyvauti laidotuvėse. Už- 

. prašome nuoširdžiai:
Jonas žilvitis, 

sūnūs ir dukterįs.
I -

NORTH SIDE.
Stygų Orkestras susivienijo 

su L. S. J. Lygtu
Praeiname Northsidės Lie

tuvių Stygų Orkestrus susi
rinkime, įsukusiame kovo 1 
dieną 8 VTvak., 1538 N. Wood 
St, be kita ko vienbalsiai nu
tarta susivienyti finansiniai ir 
moraliniaf su Liet. Socialistų 
Jaunuomenės Lyga ir bendrai 
darbuotis dailės srity. Kiltais 
žodžiais tariant, N. D. S. Or
kestrą nutarė artimiausiame 
susirinkime prisidėti prie L.

E. Pinkham’s Vegetable Compound, 
aš nusipirkau šešius butelius ir be
vartodama juos aš nustojau savo ne
smagumų. Aš įgaunu spėkų^ ir da
rausi riebesne. Mano moteriškos li
gos pranyko ir niekuomet nesijaučiau 
taip gerai, kaip dabar. Skilvio pilės 
yra geriausios kokias aš kuomet nors 
vartojau. Jei jus manote, kad ma
no laiškas pagelbės kitoms moterims 
kaipo apgarsinimas, jus galite jį pa
naudoti”. — Mrs. Sarah Blaise, Box 
177, Keeseville, N. Y.

Dirbti nam*ų darbą abelnai Ameri
kos moteriai, tai yra nemaža užduo
tis ir daug moterų nustoja savo svei
katos dirbdamos tą darbą. Jei hjs, 
kaipo namų šeimininkė, kenčiate nu
garos skaudėjimu, nereguliariškunai, 
greitai nuvargstate ir nervuojatės ar
ba turite kitus kokius nesmagumus, 
kurie paeina nuo silpnumo’, bandyki
te Lydia E. Pinkliam’s Vegetable 
Compoud. Leiskitefkad jums jos pa
gelbėtų. /

— Mrs. Sarah Blaise, Box
< į ilkVCDC v 11 1 c j 11 • A •

Dirbti nam*ų darbą abelnai Ameri
kos moteriai, tai yra nemaža užduo
tis ir daug moterų nustoja savo svei
katos dirbdamos tą darbą. Jei jus, 
kaipo namų šeimininkė, kenčiate nu

grėbtai nuvargstate ir nervuojatės ar
ba turite kitus kokius i Z 
kurie paeina nuo silpnumo, bandyki-

:ad jums jos pa-

Reumatizmas Sausgėla
N Nesikankykite savęs skaus- m
■ mais, Reumatizmu, Sausgėla, JJ
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu g
■ — raumenų sukimu; nes skau- m
■ dėjimai naikina kūno gyvybę m
■ »ir dažnai ant patalo paguldo. ■
■ CAPSICO COMPOUND mo- ■

I stis lengvai prašalina viršnąĮ- ■ 
I nėtas ligas; mums šiandie daile ■ 

gybš žmonių siunčia padėk*-' ■ 
vonės pasveikę. Prekė 50c per I 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

■ Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
S KATOS”, augalais gydytiea,

i kaina 50 centą. *

■ Justin Kulis ■
■ 3259 So. Halsted SI. Chicago, III. 
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■>
m-—■■■ ..i u ... no ■■■■ ■«» ................ — ——

KAZIMIERAS MARTINIUS 

56 metų amžiaus, persiskyrė su 
šiuo pasauliu kovo 1-mą dieną. 
3 vai. iš ryto.

Paėjo iš Kauno rėdybos, Tel
šių pavieto, Kuntaučių parapijos, 
Paminėjų kaimo,
, Laidotuvės atsibus subatoj, 
kovo 3-čią dieną, iš Mt. Carinei 
bažnyčios, 1009 N. 22 Avė., į 
Mt. CarmeI kapines, Melrose 
Park, III.

Lieka nubudime, moteris Ma
rijona, trįs dukterįs Josephina 
21 metų. Justina 18 m., Natha- 
lija 2 m., du sūnus. Edvardas 5 
metų ir Juozas 14 m.

Gimines ir pažjstamus kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

■i

S. J. 'Lygos su visu savo fi
nansiniu turtu ir tapti Lygos 
Stygų Orkestros skyrium. Va
lio, lygiečiai, — mes su ju
mis, jus su mumis.

J. Auryla.
N.. L. S. Ork. Užr. Sekret.

CICERO 
LIUOSYBĖS NAMO B-VĖS DA

LININKŲ SUSIRINKIMAS. 
Bendrovės reikalai esą geri — 

daranti didelę afpyvartą.
Vasario 26 d, 8 vai. vakare 

įvyko Liuosybės Namo Bendro
vės visuotinas dalininkų susi
rinkimas. Susirinkimą atidarė 
direktorių tarybos sekretorius, 
drfc. J. D. Stalioraitis. Susirin
kimui vesti išrenkamai drg 
Butvilą.

Bendroves sekretorius prane
ša, kad raporto apie finansinį 
bendrovės stovį jis neišduosiąs,

GAL1LĖJO GALILĖJUS 
TURĖJO TIESĄ.

Galilėjo Galilėjus (1564- 
1642), vienas iš tėvų mokslo 
išbandymų, nuo 1592 mate
matikos prolesorius Uni
versitete Padau, Italijoj, 
kur jo lekcijų atsilankydavo 
klausyti minios žmonių iš 
visos Europos, buvo auto
rius bandymo principo. Jis 
sakydavo: “Vienas tikras 
išbandymas yra 'tūkstantį 
sykių geresnis, negu tos pa
čios problemos argumen
tai”. Tas principas išbandy
mo vietoj argumejitų yra 
pritaikytas tūkstančius tū
kstančių sykių prie Trine- 
rio Karčiojo Vyi}0. Ir rezul
tate to,dabar žmonės visuose 
kampuose Suvienytų Vals
tijų ir Kanados žino, kad 
Trinerio Kartusis Vynas 
yra geriausią gyduolė nuo 
pametimo apetito, vidurių 
užkietėjimo, gazų žarnose, 
galvos skaudėjimo, jautimo 
abelno nusilpnėjimo ir kito
kių vidurių nesmagumų. Jei 
jus nepažįstate tų gyduolių, 
negaišinkite laiko argumen
tams, nusipirkite butelį pas 
jūsų aptiekorių arba parda
vinėtoją gyduolių ir paban
dykite ! Ir jus atrasite, kad 
jo populiariškumas yra ver
tas* ir apkainuojamaš tinka
mai. Bandykite taipgi Tri
nerio Linimentą nuo reuma
tizmo, neuralgijos, sutini
mų arba šiurpulių. Trine
rio gyduolės nuo kosulio ir 
persišaldymo ir Trinierio 
Antiputrinas nuo skauda
mos burnos!

, Nature Cure institute
< DR. J. A. VELON1S 

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.
Nedėldiehiais nuo 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 5698.

St. Paul’s
828 Wcst 35th PL

Ligoj palago ir prižiūrė
jimas pe£ 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65.00.

—.................. r- - - -- ----------------
Tel. Armitage 4331

Dr. C. A. KIRKWOOD
Ištikima Dentisterija

Piorijos gydymas specialumas 
1562 Milwaukee Avė.

Arti Robey gatves
, Chicago, 111.

Serganti žmonis yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo 
Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

k
Privatinių 
Ltn

bite kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu goriausi SJ“ 
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St 

(Kampas Monroe ir Dearborn St) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506j 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedil- 
dieniahp-10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

. Vieta kurioj tūkstančiai Imonlą 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.
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PRANEŠIMAI.
(Seka nuo 6-to pusi.)

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas K1 tūbas laikys nvenesinj susirin
kimų sekmadienį, kovo 4 d., 1 vai. po 
pietų, Mildos svet., 3142 S. Halsted 
gat. Visi nariai Nusirinkite laiku, nes 
randasi daug svarbių dalykų aptarti. 
Norintieji įstoti kliuban kviečiami at
silankyti, nes dabar nupigintas įstoji
mas. —S. Kunevice, sekr.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Auditorium Ben

drovės direktorių ir draugijų atstovų 
mėnesinis susirinkimas įvyks pirma
dienį, kovo 5, 7:30 vai. vak. Keistučio 
Špulkos namo, 840 W. 33rd. Visi 
direktoriai ir draugijų atstovai malo
nėsite laiku atvykti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

— Rašt. Kazimieras J. Demereckis.

IŠRENDAVOJIMUI I REIKIA DARBININKU
ANT RENIM>S karčema su 

pikniko daržu West Pullma- 
ne, prie 123 gatvės ir Union 
Avė. Savininkas Pi Karcckas.

MOTERŲ

REIKIA UARBININKU
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI
' ’ I

Roseland. — L. S. S. 137 kp. susi
rinkimas įvyks nedėlioj, kovo 4 d., 
10 v. ryte, C. Strumiio svet. Debsas 
kalbėdamas vas. 26 d. kvietė visus 
darbininkus prigulėti Socialistų par
tijai, todėl lietuviai ir yra kviečiami 
prisidėti Rrie L. S. S. 137 kp. ir pa
lieti veikti seneliui Debsui.

— Organizatorius.

L. D. L. D. 19 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 4 d., 10:30 v. 
ryte, “Naujienų” name, 1739 S. Hals
ted St. Visi narjai kviečiami pribū
ti laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų draugijos labui aptarti.

— Pirm. J. Vainauskas.

JIESKO KAMBARlįĮ
KAS GALI DUOll K/\MBARI ve

dusiai porai už apvąlyma kambarių 
arba pridabojiiną vaikų, tėvams 
dirbant.

Turime kūdikį pusantrų metų. 
Meldžiame pranešti į Naujienas

1739 So. Halsted St. No 215

REIKIA merginų ir moterų 
senesnių kaip 20 metų amžiaus 
lengvam darbui prie suvilginimo 
ir pagelbininkių, 8 vai. darbo 
dięnoje. Gera alga. Atsišauki
te tuojau į supredento ofisą.

ICAGO VITREAOUS 
MEL PRODUCT CO.

1421 S. 55 Ct.

REIKIA vyrų visokiam nuola
tiniam dirbtuvės darbui.

Atsišaukite.
Great Northern Chair Co.

2500 Ogden Avė.

REIKIA prie
Geležies ornamentų

Daiibininlkų
Atsišaukite,

{ 3545 Shields Avė.

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui soft drinks parlor, su 
namu arba be namo. Gražioj vie
toj, netoli Surface lines, renda 
$2,,200 į metus. Naujienos N.209

REIKIA antrarankio duonke
pio.
ku.

Atsišaukite greitu lai-

8651 Baltimore Avė.
Tel. So. Chicago 1194

REIKIA darbininkų Ware- 
house trukerių, 45č. į valandą. 

2750 W. 35-th St.

PARSIDUODA bučernė groser
nė lietuvių apgyvento j vietoj. Senas 
ir išdirptas biznis. Turiu apleisti 
miestą už tai ir parduosiu už gana 
prieinamą kainą.

Kreipkitės:
3248 So. Lime St.

Bridgeportas. — Illinois Lietuvių 
Pašelpos Kliūbo mėnesinis susirinki
mas Įvyks kubatoj, kovo 3 dieną, 8 
vai. vakare, paprastoje svet.. 3301 S. 
Morgan gatvė. Visi kliubiečiai malo
nėkite susirinkti paskirtu laiku, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti.

— Ant. J. Lazauskas, rašt. t 
—i

Draugystės Atgimties Lietuvių 
tautos vyrų ir moterų. Laikis savo 
susirinkimą kovo 4 d., 1923, Raymond 
Chapel svet., 816 W. 31 St. 1 vai. 
po pietų visi draugai ir draugės ma
lonėsite atsilankyti ir atsinešti mo
kesčių knygutę, nes labai reikalinga. 
Kviečia valdyba. '

Nut» rašt. P. Cheplins.

ši norui pranešu viesiams draugijų 
bei kliubų atstovams, kad pasistengtų 
sugrąžinti pinigus bei neparduotus bi
lietus vakaro kovo 11 — 1923 m. Šv. 
Jurgio parp. svet. Malonėkite ne
pamiršti, kad ateinančiame susirinki
me tai padarytumėte.

Vardan Komiteto
Juozas Antanaitis.

Šiuomi pranešame Am. Liet. Rūbų 
Išdirbinio Bendrovės “Kubas” dalinin- 
kams(-kėms) ir bendradarbiams, jog 
sugrįžo iš Lietuvos vice-pirmininkas 
K. Mačiukas, kuris parvežė B-vės fab
rikų paveikslus ir kitus svarbius do
kumentus. Taipgi atplaukia Ameri
kon laivu George Washington bendro- 

s vės pirmininkus J. Gudžiūnas. Su vi
gais reikalais kreipkitės į bendroves 
raštynę, 809 W. 35th St., Chicago, III.

Valdyba.

L. 1). L. D. kuopų domei. — L. D. 
L. D. Chicagos Rajono konferencija 
įvyks kovo 11 d.. 11 vai. ryto. “Nau
jienų” name, 1739 So. Halsted gal- 
ves. Visos Cliicžtg’o.s ir apylinkes L. 
L>. JL. D. kuopos privalo sušaukti su- 
sirinkimus ir išrinkti delegatus kon
ferencijom ' A. Dvylis, sekr.

ASMEKĮĮ JIEŠKOJiMAi
J IEŠKAU savo tėvo Prano Erbre- 

derio, kuris prasišalino 6 mėnesiai at
gal. Aš, jo sūnūs, Pranas, 8 metų, 
negaliu uždirbti sau duonos. Sesuo 
Marė, 7 metų, serga; mama irgi ser
ga, nįa kas daryti. Meldžiu gerų 
žmonių, jei kas jį pažįsta, pasakyti, 
kad parvažiuotų namo.

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

Paj ieškau savo dviejų brolių 
Antano ir Petro Sabaliauskų, 
paeinančių Šiaulių aps., Gruz
džių miesto. Apie porų metų 
atgal gyveno Aurora, 111, o da
bar girdėjau gyvena Chicagoj. 
Malonėkit atsišaukti, nes ga
vau nuo motinos laišką, kuria
me rašo: Mieli mano vaikeliai, 
Antanai ir Petrai! Delko taip, 
mane užmiršot, ar aš ne moti
na jūsų? Per penkis melus tik 
vieną kartą gavau keletą dole
riu. Jei ne Vincentas ir Pran
ciškus, jau badu bučiau mirus. 
Mielas Antanai ir Petrai! Aš 
maldauju jūsų pagalbos, pasi
gailėkit mano senatvės. Delko 
jųdviejų tokios kietos širdys, 
kad neturit žmogiškų jausmų? 
A Įminki t, kad ir jus pasensit; 
nei vienas be to neapsieis, o 
dabar Jus iš mano senatvės pa
sityčioja t.

Vincas Saljttl iauskas

So. Leavitt S t.
Chicago, 111.

vienam 
ant 

Kas turite tokį ruimą 
ranešti.

A. K.
o. Halsted St.

•ds. 1234

REIKALINGAS ruimas 
vaikinui, gerąs šviesus ruimas 
Bridgepor 
malonėkite

3251
Tel.

J1EŠKAU kamabario vienam- my
lėčiau kad butų su valgiu ir laisvi 
žmonės. RošėTftęde arba Kensingto- 
ne. Turintis vietos ir švarų kambarį 
malonėsit atsiliepti laišku į

Naujienų Bridgeporto Skyrių 
3210 So. Halsted St.

M. P. No. 12

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

REIKIA Shearmenų ir 5 pa
prastų darbininkų į geležies at
karpų jardą.

Kreipkitės
4 2034 Southport Avė. I

REIKIA darbininkų»nuolati
niam darbui į namų materijo- 
lą jardą, $4.50 į dieną. Atsi
šaukite 425 N. Crawford Avė. 
arba 2610 Elston Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. £

Atsišaukit į krautuvę
5252 S. Artesian Avė.

SIŪLYMAI KAMBARlįĮ
PAKENDAVaiIMUI kamba- 

rys, šviesus garu ' apšildomas.
Atsišaukite:
3341 So.. Auburn Avė. ant

Reikia -
MOTERŲ ir merginų 16 

metų amžiaus ir senesnių, len
gvam dirbtuvės darbui. Alga 
bus didinama. Ateikite pasi
rengusios darban. 
AMERICAN CAN COMPANY 

3951 So. Canal S t,.

REIKALINGAS bučeris gerai 
suprantantis savo darbą, malo
nėsite atsišaukti.

1314 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 7923. Cicero, III.

REIKIA molderių, darbininkų ir 
grindelių į bresinę landrę, trumpos 
darbo valandos, gera alga, nuolat 
darbas.

Atsišaukite
SLOAN VALVE CO., 

4300 W. Lake St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
arba mainysiu ant mažos' prapertės 
arba loto. Senas biznis ir išdirbtas 
per 13 metų, tai yra aukso mainos 
Nuphksit už tikrą pasiūlymą. Lysas 
ilgas, renda pigi. Kreipkitės į 

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

No. 11.

JIESKO DARBO
J IEŠKĄ U darbo į bučernę.

menedžerį dirbti. Suprantu ke
letą kalbų. No. 214.

1739 So. Halsted St.

REIKIA merginų corc dirbė
jų į bresinę fandrę. Trumpos 
darbo valandos. Gera alga. Atci 
kitę pasirengusios darban.

SLOON VALVE CO., 
4300 W., Lake St.

REIKIA DARBININKU
REIKIA 100 lempų užlaidų 

dirbėjų. Geriausi alga. Šviesi 
■dirbtuvė. Nuolat darbas. Atsi
šaukite tuojau.

MOTERŲ

MERGINU
Telefono kortų finišerkų

Lietuvių Tautos Atgimties Draugy
stės įvyks susirinkimas kovo 4 d. 
1923, nedėtoje 1 vai. po p:etų 816 W. 
31st St., Raymond Chapel. Kiekvie
nas narys malonėkite atsilankyti, nes 
bus daugel svarbių reikalų dėl nutą- 
rihco. Kvočia i,, .Sekretorius.

Prakalbos įvyks subatoje, kovo 3 d. 
1923, Chas. Stiumil, svet., 158 E. 107 
St., Roseland, III. Pradžia kai 7:30 
vai. vak. Įžanga lėšų padengimui 
15c. ypatai. Kalbės S. R. K. kum F. 
A. Mikalauskas temoje: “Kokis skir
tumas tarp pirmityvės ir musų dienų 
krikščionybės?” Nuoširdžiai visus 
^iškviečia

Kum Mikalauskas ir Rengėjais

Roseland. — Linksmą vakarą du 
žaismėmis ir lietuviškais šokiais ren
gia VRoselando Darbininkų Namo 
B-vė nedėlioj, kovo 4 d., 7 v. v., Stru
milų ivet., 107 ir Indiana Avė. Lietu
viška muzika. Visi kviečiami atsilan
kyti. — Komitetas.

JIĘŠKAU savo pusseserės Liudvi- 
ses *Svirušaitės po vyrų Molienė, paei
na Liepkalnio kaimo, Navarienų vals
čiaus, Telšių apskričio, bukit malonus 
itsisaukti, nes girdėjau kad gyvena 
Chichgoj.

/ PETRONĖLĖ RUSIKA1TĖ
/ 3416 So. Lowe Avė.

PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 
Karvelio, gyveno ilgą laiką Detroit, 
Mich. Paskui įgyveno Kevonee, III. 
dabar girdėjau, kad gyvena Chicago, 
’ll. Malonėsit atsišaukti, arba kas 
nažįsta, pranešti; turiu svarbų rei
kalą. Busiu dėkinga kas praneš. Jo 
;eselė. . i ? J 1

EVA KARVELIUTĖ-LALAWSKI 
17857 Hull Avė. 

Detroit, Mich.

Įvarstytojų šilkinių ir vatinių 
magnetinių dratų

Assemblerkų

Taipgi merginų visokiam 
drbtuvės darbui

KELLOGG / SWITCHBOARD 
CO.,

1066 W. Adams St.

Roselando Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės šėrininkų mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadienyj kovo 5 
d., K. Strumiio svet., 158 E. 107 str. 
8 vai. vak. Visi šeri n inkai malonė
sit atsilankyti.

— Sekr. K. Gavėnas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ 

rrijų stogų prakiurimas užtaisomas 
.r garantuojamas už $4. Automobilių 
.rokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
inkčj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
Ižiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
?hone Lawndale 0114.

REIKIA-merginų į sosų de
partamentą. Patyrimo nereikia, 
8 vai. darbo į dieną.

Kreipkitės
ARNOLD *BROS.

660 W. Randolph St.

reikalaujam/ darbinin- 
kų į liejyklą, 45 .centai į valan
dą. Nuolatinis darbas. Kreiptis 
į samdymo skyrių Crane Co., So. 
Canal ir 15 gat., arba Kedzie 
Avė. and 40-th St.

* ♦

REIKIA selesmenų kurie tu
ri daug patyrimo tame darbe ir 
moka gerai įkalbėti. Kurie ga
lėtų pardavinėti viską ir didelės 
vertės. Kurie turi užtektinai pa
tyrimo tame darbe galės tapti sa
les manadžeriais, kurie pašvęs 
tam darbui visą laiką. Jie čia 
gaus pilną kooperaciją ir galės 
uždirbti gerus pinigus. Turi kal
bėti angliškai. Room 620, 117 N. 
Dearborn St. Ateikite subato
je nuo 1 iki 5 vai.

RAKANDAI
PARDAVIMUI naujos mados 

4 kambarių rakandai. Vartoti 
tik 2 mėnesiu. Persiskyrimas 
Bargenas. 357 S. Crawford Avė. 
Phone/Nevada 0336.

PARDAVIMUI saliunas su 
svetaine svetimtaučių apgyven
ta. Parduosiu pusę ar visą. 
Kreipkitės, 641 E. 93rd St., 
Burnside, 111.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai, labai’ pigiai parduo
siu už pirmą pasiūlymą., Atsi
šaukit vakarais 6 v., šventa
dieniais visą dieną.

3426 So. Emerald Avė.
1 lubos is užpakalio

PARDAVIMUI nesvaiginan
čių gėrimų saliunas, barbernė 
ir prapertė. Gera vieta dirbtu
vių apielinkėj. Parduosiu už 
dalį pinigų įmokėlojiii.

ADAM GLOS,
23-rd Avė. and Main St.

Melrose Park, III. w

ESU PRIVERSTAS parduoti mh- 
no gražius modeminius rakandus, va-; 
lour parlor setą, taipgi skurinį setą, 
karpetus, fonografą, player pianą, 
miegamojo ir gyvenamojo kambario 
setus. Veikite tuoj

5046 Calumet Avė.
lst apt.

PARDAVIMUI grosernė ir 
kendžiu krautuvė palei didelę 
mokyklą. Gera vieta. Parsiduo
da dėlei ligos.

3138 W. ągth St.

Waukegan, III. — Svarbios paveik
sluotos pamokos vyrams ir moterims 
apie lyties dalykus įvyks sekmadienį, 
kovo 4, 7:30 vai. vak. Liberty Hali, 
713 S. 8th St. Prelegentai bus įžymus 
gydytojai iš Chicagos. Visi atsilan
kykite. Rengia

Aušros Sp. B-vė ir “Gydytojas”.
UI ||* ■ ■ i...!. ia ———imi ii. ■ i. i., i i. .

L W. W. prakalbos atsibus nedėlioj 
kovo 4 d. 2 v. p. p. Malinausko svet.. 
1843 So. Halsted St. Kalbės B. Ši
diškis ir Boroecmam

L W. W. Liet. P. Grupė.

Roseland. — S. L. A. 139 kp. mė
nesinis susirinkimas bus šeštadicnyj 
kove, 3 d., 7:30 vai. vak. Aušros kam
bariuose. Malonėkite visi nariai at
silankyti. , Valdyba.

^Roseland. —- Paaugusių vaikučių 
draugijėlės steigiamasis susirinkimas 
bu/ sekmadieni kovo 4 d., Aušros 
kan"/bariuose. 10904 So. Michigan Av. 
VjAi jaunuoliai nuo 14 metu iki 23 
yra kviečiami ateiti ir prisirašyti.

.t — Komitetas.

i own »of Lake. •— Teatr. Kliubas 
“Lietuva}’ rengia puiku teatrą “Kėrš- 
Uts” kovė 4 d., Sehool Hali svet., 4758 
So. Hohore St. Pradžia ,7:30 vai. vak. 
Veikalas pertsato Kryžiokus, kurie 
įsimylėjo į Hetuvaites, taiso pražūtį 
Lietuvai. — Koresp.

INCOME TAKOS
Sulig Amerikos valdžios įstatų, 

kiekvienas darbininkas, biznierius, ar 
profesipnalas, vedęs ir gyvenantis su 
savo žmonių jei pereitą metą uždirbo 
£2000.00, o nevedęs $1000.00, turi iš
pildyti Taxų blankas. Neišpildę Taxų 
blankų iki 15 dienai kovo šių metų ga
li būti baudžiami nedaugiau $1000.00 
r 25% viršiaus Taxų.

Dabar yra laikas pildyti minėtas 
blankas nelaukiant paskutinių dienų 
kada tūkstančiai žmonių apgulę ofisą 
laukia.

Kurie patys nemokate bankų išpil
dyti kreipkitės pas

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

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

IŠRERDAVOJIMUI
1ŠRENDAVOJIMUI Storas, tinka- 

nas bile kokiam bizniui. 2 kambariai 
pragyvenimui. No. 4609 VVentvvorth 
Avė. Plačiau patirsite pas savininką, 
l'inkama vieta lietuviui. Kreipkitės 
pas P. Lakaras, 2300 S. Leavitt St., 
Chicago, III., Tel. Canal 6949.

REIKIA moterų ir merginų 
lengvam dirbtuvės darbui, prie 
punch press operaitorkų, paka
vimo ir ašsemblinimo. Darbas 
nuo štukų. Geros darbo aplin
kybės.

THE WASHBURN CO.,
6126 So. La Šalie S t.

Reikia
Baltų moterų ir merginų 

lengvam dirbtuvės, darbui. Dar
bas nuo štukų. Gera alga. Dar
bas nuolat visą! metą. Geros 
darbo aplinkybės. Telefonuokit 
mums kas link algų, transpor- 
tacijos ii* tt.
LIUBY, McNEILL & LIBBY 

Blųe Island, 111.
Phone Blue Island 620

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

RENDON 6 kambarių flatas. 2 lu- 
^os, yra elektra, gasas ir maudynė. 
Naujos systemos. $35 rendos į mė
nesi.

, 4800 So. Seeley Avė.
Kreipkitės prie savininko 
4512 So. Marshfield Avė.

Phone Yards 4255

REIKIA patyrusių moterų 
taisymui antrarankių maišų, imt 
elektrinių mašinų.

ILLINOIS BAG CO.
1465 BIuc Island Avė.

Lietuvių Laisvas Kjiubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks kovo 3 d. 7:30 v. 
vak. Jono Maželausko svet., 3259 S. 
Union. Avė. Malonesith visi nariai lai
ku pribūti, nes turim daug svarbių 
reikalu aptarti. ■.

— Rajšt. Kazimieras J. Demereckis. i

RENDAI West Pullman 11820 So. 
Emerald Avė., 5 ruimų flatas, garu 
apšildomas. Didelis cimentuotas skie
pas, garądžius dėl vienps mašinos. 
Maudyne, elektra dideli stikliniai por- 
čiai. Kreipkitės laišku į savininką.

3414 Auburn Avė.,
Chicago, Iii. J

REIKIA 10 patyrusių mote
rų sortavimui regsų.

Kreipkitės
PT GOLDMAN

1017 ;S. Fairfiejd Avė.

Reikią —
Mo/erų finišerkų ir operator- 

kų prie vaikų kautų Gera al
gą, Nuolat dafbas.
329 W. Mot iro e St. 8-lh floor

J
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REIKIA moterų sortavimui 
popierių atkarpų. Gera alga, 
nuolatinis darbas.
- Republic, Waste Paper Co.

lW;iKA|LINiGAS jaunas vy
ras, kiuris nori mokytis 

siuvystčs, mokestis laike nio- 
kinimosi. Reikalinga kauųįja. 
Apsiimu išmokinti visų darųų. 
Atsišaukite: 1504 W. Divisioų 
St., Chicago.

AUTOMOBILIAI

Arti Morgan St.

REIKIA merginų 16 
metų amžiaus. Darbas 
cker’ių dirbtuvę.

Atsišaukite t
Brcmner Bros 

901 Sorųuer SI

iki 25
į era-

i I, i

REIKIA moterų naktiniam 
darbui Turi kalbėti ir supras
ti angliškai. Prie lengvų ben- 
čiaus darbų

Bclden M f g. Co.,
4625 W. Vau Buren St.

SDARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ1

REIKALAUJU VYRŲ AR MOTE- 
rų ar merginų. Ne jaunesnių kaip 
20 metų, ant dienos tik 4. valandos 
darbo, ir gali uždirbti nuo $15 iki 
$40 į savaitę, čystas darbas. Turi 
būt drąsus ir iškalbus. Kreipkitės ar 
ar rašykite prie S. D. Taluc. 2431 
McLean Avė. Cit

REIKIA ŠEIMYNŲ
Darbas prie cukrinių burokų. Ge

ra užmokestis. Dykai nuvežimas, na
mas ir daržas. Rašykite Menominee 
River Sugar Co., Menominee, Mich.. 
Chicagos atstovai: F. P. Hroch, 1486 
W. 18th St. ir N. StoekI, lčd3 N. Day- 
ton St. J

REIKIA DARBININKŲ

REIKJoW‘-‘
Core dirbėjų
Darbininkų

Gera proga ateičiai.
Atsišaukite į samdymo skyrių.

INTERNATIONAL HARVESTER
. CO.,

Tractor works
\ 2600 W. 3lst, Blvd.

K

KEIKIA —
Bekerio antrarankio.

Kreipkitės 
ROSELAND BAKERY 
10502 S. Michigan Avė.i

REIKIA darbininkų į mėsos 
pakaimę. Patyrimo nereikia.

Kreipkitės
ARNOLD BROS.

660 W. Randolph St.

REIKIA VYRŲ PRIE GRE 
ŽIMO PRESO OPERAITORIĮJ.

KRĘIPK1TES
RICHARD M. DECKER CO.

3207 SHIELDS AVĖ.

REIKIA darbininkų, nuolat 
darbas, $4 į dieną. Atsišaukit^, 

ROSENBERG IRON 
METAL CU.,

1209 W. 15th St

REIKIA darbininkų ir čiperių 
į faundrę. Nuolat darbas. Atsi
šaukite į samdymo skyrių.

LINK BELT CO.,
329 W. 39th St.

blokas*Wcst of W^ntworth 
/ Avenue. *

DIDELIS fordų išpardavimas 
subatoj po piet ir nedėlioj 1 vi
sai naujas t rokas, 1 vartotas 
trųkas, 2 tuiring karai, 1 road- 
steris. Palacc Garage, 724 W. 
19th St. Klauskit Vasiliausko. -

AVIMU 1 bučerne’ir grosor- 
ne senas ir išdirbtas biznis visokių 
tautų apgyvento j vietoj ir galihia da
ryti gerą pagyvenimą! Priežastis 
pardavimo svarbi.

Kreipkitės į
NAUJIENŲ SKYRIŲ, 

3210 S. Halsted St.
No. 10.

PARSIDUODA FORDO TROKAS 
2% tono. Tinkamas perkrausty- 
tnams ir visokiems kitokiems dar
bams. Geram stovyje taipgi kaip 

i»naujas. Turiu anglių ir express bi
znį; parduosiu viską už $380.00. AL 
^išaukite subatoj arba nedėlioj iki 
pietų. 3229 So. Auburn Avė.

GERIAU KAIP
AUKSO MAINOS

Pirkit uę labai žemą kainą, prie
žastį pardavimo patirsite ant 
vietos. Kas pirmutinis, tas lai
mėj. 3428 So. Halsted St.

PARSIDUODA Kissel 1921 
melų 7 sėdynių automobilius. 
Visas kaip naujas. Kaina tik 
$600.00 Galite matyti visados

Garage 3222 S Halsted S t

^PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė kaipo pirmą įmokėji- 
ma priimsiu automobilių. Šioj 
yietoj yra daromas geras biznis. 
Priežastis pardavimo liga.

508 W. 81st St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI du saliunai geroj 

biznio vietoj ir senas išdirbtas biznis, 
kur galima padaryti nemažai pinigų, 
priežastis pardavimo svarbi.

Kreipkitės:
2050 W. 21st St. *

PARDAVIMUI SALDAINIŲ 
(kendžių) karutuvė ir grosernė. 
Labai pigiai. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos. Malonė
kite atsišaukti. A. Vessel, 634 
W. 18 St.

PARDAVIMUI graži krautuvė, gro
sernė ir bucine, ir visi įrengimai, 
Lietuvių, lenkų ir slovakų kolonijoj. 
Turi būti parduota greitai ir pigiai.

Adresas:
PEOPLES GROCERY and MARKET 

1901 W. 22nd St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
lietuvių ir lenkų apgyventa vieta biz
nis išdirbtas pei’ 9 metus, parduosiu 
pigiai, nes iš priežasties ligos priver
stas apelisti biznį. Jei kas norės ga
li pirkti su namu.

Kreipkitės:
4602 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo mašinos, visos naujos, 
parduosiu labai pigiai. Kam rei
kalingos kreipkitės po 6 vai, ^ak. 
3211 S. Union Avė. 2 fl., front, 
G. Jerutis.

PARDAVIMUI namams įren
ginių ir malevų krautuve., La-, 
bai pigiai. Geroj apielinkėj. 
t 3809 Archer Avė.

PARSIDUODA saliunas apie- 
linke apgyventa maišytų tautų; 
parduosiu pigiai nes sirgdamas 
negaliu dirbti.

1448 W. 15-th St.

VYRŲ

REIKIA selesmano. Gera pro 
ga vyrui kuris moka kalbėti 
lenkiškai arba lietuviškai. Atsi
šaukite nuo 8 į(ki 12 vai. pa- 
nedėlio rytą, RUBIN RROS 

3804 So. Kedzie Avė.

PAiRDAVIMWI čeverykų tai
symo šapu. Labai pigiai. Geros 
mašinos/Parduosiu už $200.

3932 So. Rockwell St.

PARpAVlMUI bučernė ir 
groccnįė, pusė arba visa, tirš
tai apgyventa vieta Biznis ge
rai išdirbtas, pelningas, 
bariai gyvenimui, garu šildo
ma, lysas ant 4 rfletų, 
nebrangi. Yra garadžius.
žastis pardavimo, “išvažiuoju į
kitą miestą. 10701 S. State St

Kam-

renda
Prie-

REIKIA darbininkų 
į fandrę. , 

^Nuolat darbas. 
50c. į valandą.

Slromberg Motor 
68 E. 25-th S-U.

Reikia -
VYRŲ PRIE GRĘŽIMO MA

ŠINOMIS IR KALVIŲ DARBO 
American Spirai Pipe Works, 

14-th S t. and 48-th Avė.
— ------- :— ------------ /--------- ■
REIKIA bučerio mokančio 

kalbėli lenkiškai ir angliškai.'

PARDUOSIM PIGIAI 
Gotumbia grainafon'as, 
885. dabar parduosiu su 
dų už $49. Po adresu: 

3343 So. Halsted

12

vartotas 
kainavo 

rekor-

St.

PARSIDUODA PIGIAI .VARTO- 
las Pianas, gerame stovyje ir grą
žote balsas, kas jieškot pigiai, tai 
čia proga kokios retai alsitaiko.

Atsišaukite:
3343 So. Halsted St.

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

PARDAVIMUI saliunas už 
pigią kainą iš priežasties išva-

Nuolalinis darbas. Atsišaukite: žiuojn į vakarus
569 W. 18-th St. 4660 Wentworth Avė

PARDAVIMUI grosernė su 
išdirbtu bizniu ir laikome ^švie
žios mėsos ir žuvies, taip kad 
galima gerą biznį padaryti. 
Priežastis pardavimo apleidžiu 
mieštą

2547 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj biznis išdirbtas. Par
duosime už pirmą pasiūlymą, 
nes ešame priversti apleisti (fili 
cagą. Atsišaukite greitai: 4503 
So. Ashland Avė. Chicago.



PARDAVIMUI | NAMAI-ŽEME | NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME f MOKYKLOS
PARDAVIMUI grosemė ir 

saldainių krautuvė, kur galima 
daryti gana gerą pragyvenimą. 
Priežastis pardavimo labai svar
bi. Kreipkitės 3245 S. Parnell av.

PA R DA VIM l T Restauraci j a 
ir minkštų gėrimų stalai ir ka
vos verdukliai visi reikalingi 
daiktai tam bizniui Kreipkitės 

3566 So. Halsted St

PARSIDUODA Jabai geras muro 
namas, Storas ir 4 pagyvenimai po 5 
kambarius. Randa $250 j menesį. 
Visi įtaisymai kuonopuikiausi, elekt
ra, maudynės, šiluma ir tt. Namas 
randasi ant Halsted St. netoli 35tos 
gatv. Labai gera vieta dėl bilc kokio 
biznio, nėra “Ijeaso”, tuo jaus galima 
gauti Storą ir pagyvenimą, šis na
mas turi būti tuojaus parduotas, nes 
yra tam tikros priežastis. Tas na
mas vertas $23,000, o parsiduoda tik
tai už $17,000. Geriausia proga ant 
Bridgeporto. Galima pirkti su 
įmokėjimu.

mažu

Kampinis, 4-rių pagyvenimų

PARDAVIMUI krautuve vi
sokių daiktų. Didelis stakas. 
Geras kampas, prieš mokyklą, 
savininkas eina į kitą biznį. 
4300 S. Mozart St. Lafayette 
6275

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

FARMOS 1 FARMOS!
Gerbiamieji Lietuviai norinti apsi

gyventi ant gerų žem* ų ir tarpe savo 
tautos žmonių kur jau yra suvirš 
400 lietuvių apsipirkę farmas. čia 
apsigyvenę jausitės kaip Lietuvoj.

Aš, kaipo seniausias ūkininkas šios 
apylinkės, žinau šį kraštą gerai. To
dėl galiu suteikti geriausių patarimų 
kas, link farmų pirkimo. Daug lietu
vių pirko farmas per mane. Jau 9 
metai kaip patarnauju lietuviams 
farmų pirkime. Todėl ir šįmet surin
kau 63 farmas dėl pardavimo. Dau
gelis farmų parsiduoda su gyvuliais, 
padargais ir apsėtais laukais, farmos 
parsiduoda ant lengvų išm-okėjimų.

Šįmet farmos yra didelei nupigę. 
Todėl nesiduokit miestų agentams 
save apsigauti. Bet kreipkitės prie 
manės, o aš suteiksiu draugišką pa
tarnavimą. Reikalaukit farmų surašo.

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

TĖMYKIT BIZNIERIAI

PARDAVIMUI prasdimo ir 
valymo biznis* puiki apiclinkė, 
geras lysas, pigi renda. Rus pri
imtas geras siuvėjas į partne
rius >

6253 Kenvvood Avė

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Biznis gerai išdirbtas., 
da, 4 *kambariai gyvenimui, 
žmogui gera proga. 
davimo — važiuoju Lietuvon, 
skite* telefonu Pullman 7658 
Naujienų ofise No. 216. .

Pigi ren- 
Geram 

Priežastis par- 
Klau- 
arba

Naujas garadžius, labai geroj vie
toj, prie pat “transfer” kampo, nie
kur aplinkui nėra kito gara-lžiaus, 
bus gatavas 15 d. gegužės (May). 
Kadangi šis garadžius bus pabudavo- 
tas ant kampinių dviejų lotų ir labai 
geroj biznio vietoj, tai yra labai gera 
proga uždėti °saįes room-s” pardavi- 
vinėjimui naujų automobilių ir sykiu 
turėti didelį garadžių užpakalyj. Čia 
yra labai gera proga užsidėti gerą 
biznį, kurio ateitis yra neaprub?žiuo- 
ta. pasiskubinkite kurie norite pa
gauti sį geriausj biznį su gera atei
čių. Išlygos labai lengvos ir mažas 
[mokėjimas. •

Parsiduoda arba mainis trijų aukš
tų m-urinj namą. Pirmas floras didelis 
storas ir bekernė užpakalyj; 2 flatai 
po 6 kambarius iš fronto ir 2 flatai 
po 4 kambarius iš užpakalio, elektra, 
maudynės, basernentas. Mainis ant 
automobiliaus, biznio arba mažo na
muko. [mokėjimas pagal sutarties. 
Pasiskubinkite^ Tas bargenas ilgai 
nelauks. Kreipkitės pas.

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

Chicago, Illinois.
Klauskit J. Stukis.

BRIGHTON PARKO 
BARGENAI!

Pardavimui 2 augštų muro na
mas 2 flatai po 6 kambarius; vi
sur aržuolo ištrimuotas; 9 metai 
statytas pagal naujos mados su 
visais parankamais; kaina $7500 
pusę turėdamas gali pirkti kitus 
ant išmokėjimo.

Pardavimui 3 augštų muro 
namas; 6 metai statytas paga 
naujos mados; 2 flatai po 5 
kambarius ir 2 po 3 kambarius 
su elektra ,maudynėms ir kitais 
parankumais; neša 12%; kaina 
$10,000, reikia $7,000 įmokėti.

Pardavimui 3 augštų puikus 
muro namas beveik naujai; sta
tytas ant 3 lotų pagal vėliausios 
nados su visais parankumais; 1 
flatas 4 kambariai, kitas 6 kam
bariai, 3-čias flatas 7 Įkambariai; 
furnasais šildomi; kaina $13,500 
pusę įmokėti, likusius ant mor- 
gičio išmokėjimais.

Norėdami pamatyti virš minė
tus namus atsilaiikykitc dieną 
ar

šios dienos geriausia bargenas!

. 2 pagyvenimų 6 ir 6 kamb. 
2 karų garage $8500. 8 kam
barių rezidencija $4500. 2 pa
gyvenimų 4-5 kambariai $4700 
ir lotas šalę. 2 pagyvenifnų 
4-5 kambariai $4200. 2 f borų 
namas su 3 pagyvenimais mū
rinis $6000. 2 florų namas su 
5 pagyvenimais mūrinis $5250. 
Kampinis mūrinis namas 2 flo
rų saliunas su barais $7250.

DARGIS and DARGIS
726 W. 18-th Street

Wiscoinsino farma 238 akrų 
žemes su visais Įtaisymais sta- 
ku ir gyvuliais ant pardavimo 
ar mainymo ant namo $100. už 
akrų. Pasirūpink kad tamstos 
Income taksai butų atsakančiai 
sutvarkyti mes jum pagelbesim

ŪKĖS FARMOS PĄRDAVIMUI

PARSIDUODA krautuvė saldainių, 
cigarų, cigaretų ir kitokių daiktų; 
parduosiu už wholesale kainą pagal 
aprokavimą. I^aisnis dėl cigaretų 
yra užmokėta ant 23 metų, biznis ge
ras, priežastis pardavimo liga.

Atsišaukite
975 W. 19th St.

Su viršminėtais reikalai^ kreipkitės 
orie pat savininko, o aš užtikrinu, 
kad gausite tą ko jus jau seniai jieš- 
kojot ir su geriausioms išlygoms.

Apart viršminėtų “bargenų”, mes 
turime visokių kitokių “properčlų’ ir 
biznių ant pardavimo, mainymo ir tt.

PARSIDUODA restauranas ir ne
svaiginamų gėrimų vieta; apgyventa 
rusų ir lietuvių. Kam reikaingas 
toksai biznis, atsišaukite greitai, nes 
išvažiuoju i kitą miestą.

JAM Y KORSAKOV
_ 646 W. 14th St., 

Chicago, III.

3241 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5066

Mes esame priversti paauko
ti 360 akrų su viršum geros 
žemės, kuri randasi tarp tirš
tai apgyventų miestelių Michi- 
gan valstijoje, ne kelmynės ir 
ne pelkės. Tikroji verte šios že
mės yra $7000.00. Greitai par
duodami, mes parduosim už 
$360000 visą, ar išdalinsiu! ir 
pardavinėsim dalimis ant iš
mokėjimo.

TUOS VOPATEK 
3058 So; Trumbiill Avė.

vakarais pas
BRIGHTON REALTY

COMPANY,
4034 Archer Avė., prie 

California Avė.

PARDAVIMUI l akro farma. Ge
ra auginimui vištų, 4 kambarių na
mas, šiltu vandeniu šildoma, gražus 
beizmantas. Turi būt parduota- tuo
jau, nes savininka^ išvažiuoja • Euro
pon.

MR. J. KISASONDI, 
6309 Archer Avė.

Republic 2487

NAMAI-ŽEME
EXTRA! EXTRA!

Parduodu farm-ą arba mainau ant 
namo 40 
ką bėga 
stuba, 5 
triobos. 
bai geri,

akrų geros žemės, per lau- 
upelis didelis sodas, nauja 
ruimai ir kitos reikalingos 
Su gyvuliais, 2 arkliai la- 

_ __  4 karvės, 2 kiaulės su par
šiukais, 50 vištų ir visi padargai rei
kalingi.

Atsišaukit pas savininką, gyvena 
po num. 912 W. 32 PI. ant 2 lubų 
Chicago, III.

PARDAVIMUI 3 augštų muro i) 
frame namas, su boarding house biz
niu. Gera vieta. 3 Viskas įtaisyta 
Geriausia vieta S. W. Sidėje. įplaukų 
$6000.00. Kaina $20.000.00.

C. M. WEBER, 
2243 W. 2^nd St.

DIDELIS BARGENAS
Mūrinis namas su saliunu ir daržu 

lel piknikų, yra vienas ruimas dide
lis dėl šokių, 3-pagyvenimai, garad 
žius, visi pikčeriai priklauso prie na
mo, parsiduoda su viskuo kaip stovi 
už $25,000 yra vertas $38,000.

^Naujas mūrinis namas ant Archer 
Avė. netoli didelio teatrą, Storas ir 
6 kambarių flatas karštu vandeniu 
apšildomas, gera vieta dėl saliuno, 
kaina $13,800. .

Mūrinis namas ant 2 aukštų 6 ir 6 
kambariai aržuolo trimingai elektri
ką, maudynės vėliausios mados įtai
symai. Kaina $8,000.

Pamatykit šituos bargenus. Klausi 
FRANK DOBROVVOLSKl 

4454 S. Westęrn Avė.

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

LAIMĖSITE
Pardavimui 2 mūriniai namai, 1—2 

/ fl. 6 kamb. I>abai puikiai ištaisytas. 
’ Pečiais šildomas, elektra, vanos, mu

ro garadžius. Renda $90 į mėnesį. 
• Kaina $8500, 2 po 6 kamb. 2 po 7 

kamb. Lotas 55x150. Elektros š\ie- 
sa, vanos, furnace šildomas, 
parko. 
Kaina $15,000. Cash $7,500. 
dasi South Sidėie.

< UNITY REALTY CO. 
l 750 W. 33rd St., arti Halsted 

Klem. Widzes

Arti
Rendos neša $180 į mėnesį 

Ran-

PASINAUDOKITE kolei yra lai
kas ka galima pirkti šiandiene 
M6000 2 dideliu namu ir saliunas, na
mas kur saliunas randasi turi 3 pra 
gyvenimus, antra 4 pragyvenimu? 
mūrinis garadžius viskas parsiduoda 
Ak už $16,000. Parduoda pats savi
ninkas, nes jam suvirš 10 metų budi
mas tame biznyj pasidarė pinigu de 
:o ir parduoda už stebėtinai žemą 
kainą, tai nepraleiskit progos. Vienas 
nedinis namas du pragyvenimai no 6 
kambarius su basementu. Ka na $6500

Antra gera proga. Mes nupirkom 
'2 lotu terpe 64 ir 65 gatvės anl 
Rocwell ir Talmnn Avė. ir budavosiir 
labai- namus. Turime pienus 2 pra
gyvenimai po 5 kambarius ų- 2 pragy
venimai po 6 kambarius. Tai jeigu 
kas norite gyventi gražioj anielinkė- 
’e prie parko ir baulevardo atsišauki
te. Taipgi tik du blokai nuo šv. Ka- 
rim ero Vienuolyno ir busiamojo prie
glaudos nan-ao.

JOKANTAS BROS. 
3138 Archer Avė.

Lafayette 7674 s

GREITAS IR TEISINGAS 
i PATARNAVIMAS

Parduodu namus, lotus, farmas, 
bučernes ir kitokius biznius, 
taipgi mainau namus ant farmų, 
lotus ant namu. Turiu daug vi
sokių namų dėl pasirinkimo, vi
soj dalyje miesto. Katrie norit 
mainyti namą ant bučernes ar
ba kitokio biznio, tai neškit kuo- 
greičiausiai pas mane, tai bus 
varduotas ar įmainytas į trum
pą laiką, nes (langiau yra pir
kėjų kaip reikia, Didžiausis pasi
rinkimas pas mane. Duris atda
ros nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

FRANK G. LUCAS
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

DIDELIS BARGENAS!
Pardavimui namas 6 flatu, 

po 5 kambarius, mūrinis, ant 
2 lotų. Vanos, elektra. Ren- 
dos atneša mėnesiui $162. Kai
na $15,000.\ 3136 S. Emerald

(VININKŲ/ATYDAI.
tą ūkių mainyti ir par-

1 aišku,

NAMŲ
Turime k 

duoti. Malonėkite atsišaukti 
kurie norite turėti gerą ūkį.

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

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
6 pagyvenimu mūrinis namas. Ren

dos $105 j menesi, Kaina $9.500, išsi
maino ant mažo nlifrno, arba bučernes.

C. P. SUROMSKI & CO.
3346 S. Hsllšted St. ' 
Tel. Boulevard 9641

St.

.PARSIDUODA namas 4518 South 
Roekvvell St. grosemė ir 2 kambariai 
4 kambariai viršuje. Maudynės, mu
ro apačia, cimentuotas skiepas, elek
tra, maudynės atneša 15 procentų, 
galit pirkti su bizniu ar atskirai. Sa
vininkas , t •

J. K.
548 W. 32nd St.

AR GIRDĖJOTE šitą bargeną 360 
akrų farma. 160 dirbamos, 200 akrų 
nuikaus miško 3’Zs mylios nuo mieste. 
Kaina $5 500 aptverta. Drato dvora, 
maži budinkai ir tik įmokėti $1000, o 
likusius po $100 i nvatus kol išmokė
si. Žemė gera. Kreipkitės laišku ar 
vpatiškai 5 vai. vak. ir subatomis po 
12 ir nedėliomis. Mes turime ūkių 
oasirinkimui visokių. Pirkite ukes. 
bet graž’ai gyvena, yra ant ūkių. 
Klauskite Andrekus ūkininkas arba 
VVilliams 2047 W. 23 St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 20 kambarių na
mas, arba viską išparduosiu, 4. flatų 
mūrinis namas, 2 krautuvės ir 4 fla- 
tai^viskas išrenduota. Kaina 15,000, 
pinigais $5000, kitus išmokėjimais. 
Savininkas.

6141-43 Wentworth Avė.

PER SAVIN INK A: — Parduosiu 
2 flatų mūrinį namą, 5 ii’ 6 kamba
riai, vėliausios mados įtaisymai, 1 
blokas nuo Vienuolyno. Turi būt 
greitai parduota. Kaina prieinama. 
Savininko adresas.

2352 So. Oakley Avė.
3rd flat, Canal 3914

NAMAS LIKĘS VIENAS Iš GRA
SIAUSIŲ NAMŲ BRIGHTON PAR
KE budavoti M. J. Kiras Rea! Estate 
& Inprovement. Sučedysite $3000 dėl 
savęs pirkdami tą namą.

Ateikit to namo pamatyti, norintis 
pirkti ar statyti.

M. J. KIRAS REA T. ĖST ATE 
IMPROVEMENT CO.
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

&

BARGENAS
Už $2,500 nupirksite 4 kambarių 

turine cottage, prie Hovne Avė. ir 
25th St. Pusę pinigu reikia įmokėti. 
Ateikite ir persitikrinkite. Savininkas 

CHAS. KOTRCK.
1631 So. California Avė.

Ist flat

BARGENAS BRIGHTON PAIRK
4 pagyvenimų mūrinis kampinis na-, 

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

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

NAMAI IR BIZNIAI REIKALINGI
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, farmas ir*biznius. Kreipkitės 
ypatiškai arba per aiŠką.

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

ĮVAIRI. FARMA
'200 įmokėjus, kitus pinigus be nun- 
u’mčiu jus nusinirksite 20 arba 40 
tk’ii farma išdirbtos žemes .su nauja 
^tid'a ir garantuoiama 12 nuošimčių 
etinio nelno. Atsišauk’te a,-l'a ra- 
^vkite. J. L. Wells, 22 W. Monroe, 
Chicago.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, dviejų flatų. Pastatytas 
ant 
St.

loto ir pusės, 54 Lincoln 
Atsišaukite šiuo adresu: 

5228 Honore St.

SPECIALIS BARGENAS!
Pardavimui už pusę kainus 2 lo
tai po 30 pėdų pločio; visi impro- 
vementai sudėti; paranki vieta 
prie visokių krautuvių ir gatve- 
kario; kaina $700 už abudu. At
silankykite pas J. Yuszkewitz, 
4034 Archer Aye., prie Califor- 
nia Avė., Chicago, III.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda 2 lubų aukščio 

naujas mūrinis namas, 4 pagy
venimų, su vėliausios mados į- 
taisymais: suii parlor, zerkolai, 
book keisai; aukštas cimentuo
tas ir pleisteruotas beizmentas 
su skalbiklom. Namas randasi 
Brighton Parko kolonijoj. Kaina 
$13.500. Kreipkitės prie savinin
ku ant 2-rų lubų iš užpakalio. 
3330 W. 38 St.,

SAVININKŲ ATYDAI
Kas turit namą išmokėjęs cash ir 

norit parduoti arba mainyt', ant ge
resnio namo, biznio, arba farmos, 
kreipkitės pas mus, nes kostuineriai 
laukia musų ofise.

F. J. SZEMĖT & CO. 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824

KAS NORIT GREIT PARDUOT 
PIRKT AR MAINYT

PARDAVIMUI biznis ir namas su 
šešiais kambariais pagyvenimui. Bu- 
čemė ir prosemS gera vieta, apgy
venta švedų Lietuvių ir Vokiečių. 
Apšildomas karštu vandeniu, beis- 
mantas ir garažus.

Atsišaukite <
5601 S. Lincoln St. 

Chicago, III.

BARGENAS
4 pagyvenimų naujas mūrinis na

mas ant kampo 48x125 lotas. Visur 
vėliausios mados įtaisymai, furnice 
apšildoma. Kaina tik $14,000. Na
mas yra Southsaidėj. Pašaukit 
vininką.

WM. GRITIENAS
3241 So. Halsted St.

2 lubos
į Tel. Boulevard 5066

sa-

Nam-us, lotus, farmas. bučemes, 
grosernes automobilius ir kitokius biz
nius. Jeigu turit kokį namą išmokė
ję, galiu tamstoms išmainyt ant di
desnio namo, lotus, bučernes, groser
nes, automobilius maipau ant namų. 
Dar kas jieškot pirkt turiu visokių 
namų didžiausius bargenus pasiskyri- 
mui visose Chicagos dalyse. Pas ma
ne greitas, teisingas patarnavimas.

Ofisas 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

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda 2-jų aukštų 2 namai, 

vienas mūrinis antras medinis, mū
rinis 4 pagyvenimų po 4 kambarius, 
medinis 2-jų pagyvenimų po 6 ir 7 
kambarius, namai randasi geriausiam 
padėjime, parduosiu už $14,500 arba 
mainysiu ant bizniavo nam<5, loto, bu- 
černės, fanuos, Dry Goods Štoro 
ba automobilio.

Kreipkitės pas
FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė., 

Phone Laferjiette 5107

ar*

PARDUODU narna ant dviejų pa
gyvenimų po 7 ir 8 kambarius. Medi
nis namas o pudamentas mūrinis. 
Kieto meldžio trimingai. Elektrikos, 
vanos ir prausiamos sirkos ir furnace 
šiluma. Gera trensportacija. elevato- 
ris, street kariai ir iki traukinio vie
nas blokas, $75 į mėnesi rendos. Kai
na $6,500. 7018 Eggleston Avė. arti 
70 St., ant antrų lubų.

PARSIDUODA gražus medinis na
mas ir 3 lotai dviem pagyvenimais 
5—6 kambariai yra maudynės grin
dys klevo medžio ir garaže dėl auto
mobilių narduosiu pigiai kaina tik 
$5,650. šitas namas randasi no nu
merio 81 Vincennes Avė. Atsišaukite 
i drabužių krautvę, 3159 S. Halsted 
St., Chicago, UI.

BARGENAS BARGENAS 
Parsiduoda ant gražaus kampo muro 
namas su 2 Storais ir 4riais flatais. 
Vieta randasi 1925 W. blst St. Mes 
galime mainyti- ant lotų ar kitokių na
mų. Vieta yra tinkama dėl visokių 
biznių kaip tai. saliuno arba drugšto- 
rio. Kreipkitės: J. Sžlickis, 1839 W. 
47th St. - - gyvenamasis namas taip
gi pardavimui.

PARDAVIMUI 2 AllMrtl FRĄ- 
ME namastsu krautuve ir 2 flatais 
prie 1234 So. 48 Ct. Taipgi frame 
cottage, 5 kambariu, cementuotas 
skiepas ir auuštas prie 1232 So. 48 
Ct., Cicero, III. Bargenas jei pirk- 
site viską sykiu. Įf

MURI-PARSIDUODA NAUJAS 
nis 4 pagyvenimų po 4 kambarius 
namas. Southside i vakarus nuo 
Halsted. Prekė $16,500; $fi,5ŪR—įmo
kėti tuoj, likusieji ant lengvų Iš
mokėjimų. Namas su visais nan^ 
įausios mados įrengimais.

3411 So. Leavitt St. 1 lubos

Pirmas pasiūlymas šj pavasarį. 
Didžiausis BARGENAS, šioj dide- 
lioj lietuvių kolonijoj; 640 akrų 
gpros žemės, geri budinkai —$18,- 
000. 530 akrų, du setai budinkų, 
gyvuliai, mašinos, viskas $18,000. 
308 akrai, geri budinkni^^gęru že
mė — $14,000, 160 akr^-gųri bu
dinkai, gyvuliai, mašinos, M$kas 
$5,000. 240 akrų, budinkai, gyvu
liai, mašinos, viskas $12.000. 160 
akrų, geri budinkai —$4500. 811
akrų, pusėtini budinkai,- gyvuliai, 
viskas—- $2,700. 119 akrų, geri bu
dinkai, Igera žemė — $4700. 60 ak
ru. geri budinkai gera žemė — 
$4300. 58 akrai, geri budinkai ir 
gyvuliai, gera žemė, upelis, miškas, 
už $4500. 40 akrų, arti miesto,- gera 
žemė, geri budinkai, gyvuliai, vis
kas $2600. 40 akrų, mūrinė stuba, 

mylios į miestą, gyvuliai, maši
nos, viskas $3700. 80 akrų žemės už 
$500, reikia įmokėti $200. 160 ak
ru žemės $1272, reikia įmokėti 
$272. Taipgi ir kitas visas farmas 
galima pirkti pusę arba trečią dalį 
įmokėjus, likusius ant lengvų iš
mokėjimų ilgesniams metams, 
sakymui įdėkite už 2c. krasos 
klelį.

P. D. ANDREKUS, 
2144 W. 23-rd PI., Chicago,

DIDELIS BARGENAS

At- 
žen-

III.

Naujas mūrinis namas su Colo- 
nial porčiais, deglų plytų frontas, 
cementuotas skiepas (beizmentas) 
aržuolo užbaigimas viduje, elektra 
ir vanos. Rendos neša i mėnesį 
$220.00 iš priežasties ligos parduo
siu tik už $13,500.00. ,

’ Michigano fruktų farma 
! ant pardavimo.
j Tabor farma 106 akrų, Sodus, 
Mich. 10 mylių nuo Benton Ilar- 
bor ir St. Joe Mich. yra puiki vie
la su gamtiškomis gražybėmis. Ji 
rubežiuojasi su St. Joe upe. Plau
kiojimas laiveliais, maudymasis ir 
žuvavimas, tai yra jų gamtiški pa- 
sibovijimni. Elektrinis traukinys 
sustoja prie pat farmos.

i Nepaprastai gera transportacija 
vra didelis dadėčkas prie paran
kamo ir gerumo Šios puikios far
mos apie Benton Harbor, Mich. 
Šioje apielinkėje yra labai daug 
vietų kur Chicagos turtingi žmonės 
gyvena. j

j Trumpas kelias ežeru iš Chicagos 
(4 valandos laivu) arba dvi ir pu
sė valandos traukiniu. Eina daug 
greitų traukinių, arba 4 valandos 
važiavimo puikiausiais keliais au
tomobiliu. Yra visokių progų tran- 
sportacijai išskirus orlaivius.

Tabor farma netik yra gera pa
silinksminimui vieta chicagie- 
čiams bet taipgi ta yra pelninga 
prapertė. Ji dasiekė savo dabarti
nės augštumOs ačiū geram ir 
moksliniam metodui auginime 
vaisių ir abehio ūkio vedimo. 
Vynuogės, sadnas, vaisiai ir al- 
falfa. Kad Išauginus tuos daly
kus, reikia daug melų praktikos 
ir patyrimo, ir išlaidų. Jus tingė
site puikią farmų savastį kuri 
pati už save užsimoka ir dar pa
lieka pelno.
Aplinkui farmos yra puikus gam

tos reginiai ir puikus keliai aplin
kui į visas puses. Apie upį galima 
surasti labai gražių ir įvairių med
žių ir paukščių čiulbėjimas pava
sarį ir vasarą tiesiai žmogų trauk
te traukia. Tie visi*dalykai yra re
tenybė kitur.

Čia yra augantis užgančdiniinas 
farmų gyvenimo kurie pradeda ap
sireikšti 
Lošimas Golfo, plaukymo upė 
pasivažinėjimas automobiliais 
rais keliais, tai yra labai i” 
reiškinys farmų 
rasiįe nei vieno 
žmogaus, kuris' 
farmoje ir mą^ 
gali tai įsigyK /

Šis žemės traktatas gali būt nupirk
tas už tą pačią kainą, kaip ir pa
prasta žemė nes savininkas Tabor 
Karmos Rcsorto, turi kiekvieną va
sarą perdaug žmonių, suranda, kad 
negali apeiti farmą ir Resortą, duo
da progą kitam padaryti gerą gyve
nimą. Berrien pavieto agentas 
įtyns pilnai apie gerumą žemės šio 
trakto pabudins.

Randasi ant pat St. Joe upės su 
medžiais ir puikiais namukais ap
linkui. Netik kad čia yra puiki vie 
ta gyvenimui, bet taipgi yra pelnin
ga vieta. Dabar yra patogiausias 
laikas pirkti vaisių farmą.

Inrengimas, < namas 6 kambarių, 
skiepas, elektros šviesa ^yisur, šalę 
3 kambarių namelis 3 
nės, kiaulių tvartas, 
mas padarams sudėti; 
drato tvora.

Vais ai ant farmos 
vynuogių (grupes), 11

VALENTINĖS DRĘSSMAKINO 
COLLEGR.

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.

Turiu daug gerų namų 
davinio ir išmainymo: 
jraperčių, apartmentinių

ant par- 
bizniavų 

namų ii 
daug gerų farinų ir visokių biznių 
ant pardavimo ir išmainymo. Ra
šykite arba atsilankykite prie

.1 ASU DĖS ir ABRAMOVICZ 
2015 So. Robey St., Chicago, Ilk

DIDELIS
ir 6 kambarių. Gasas, vana, e 

ra, garadžius, su extra I r~ 
$4250. pusė pinigų kitus išmokėji
mais. Visi įrengimai apmokėti.

M. F, WILLIAMS OWNER
3605 So. Washt'cnavv Avė.

BARGENAS — 2 fl|tų 
k- 

su extra lotu \iž

PARDAVIMUI du lotai, 
44 gatves ir Western Avė.; 
Ii kampo, labai gera vieta 
biznio. Parduosiu pigiai.

4435 So. Lincoln S t.

aut
ar
dei

SAVININKAS numažina kai
ną ant savo 2 augštų frame na
mo, tarpe 34 ir 35-th St. Ren
dos $152 į menesį. Jus turite 
pamatyti šį bargeną. Standard 
Realty Co., 736 W. 35-th St.

MŪRINIS NAMAS dviejų augštų. 
du pagyvenimai, vienas 5 ir 1 — 6 
kambarių. Maudynės, elektriką, ar
žuolo vidus ištaisytas. Kaina tik 
$8,500.00. Įmokėti $2,000.00, likusius 
pinigus savininkas paskolins be jokio 
komišino.

M. J. KIRAS, REAL ĖST ATE & 
IMPROVEMENT CO.
3335 So. Halsted St. 
Phone Yards 6894

PARDAVIMUI. Didelis bar
genas. Tik $2500, 2 augštų 
frame namas, krautuvė ir 4 
kambarių fialas, elektra, ga- 
sas, taipgi yra cottage užpaka
ly. 1627 S. Morgan St, netoli 
18 gatvės.

PARDAVIMUI lotai, $175 ir 
brangiau. Netoli 51 ir 52nd 
Avė. 30X125, namų ir biznio 
lotai $25 pinigais, $5 ir $10 
Į mėnesį. Kašte, 5124 Archer 
Avė.

PARDAVIMUI pigiai namas 
vienas arba su saliunu. Gera 
vieta, biznis eina gerai. Prie
žastis pardavhno, partnerių 
nesutikimas.

122 E 105 St.

Amerikos gyventojuose, 
plaukymo upė ir 

.......... t ge- 
i didelis 

gyvenimo. Jus ne- 
mieste g'veliančio 

, nenorėtų gyventi 
o kokiu budu jis

didelės bar- 
ledaunė, na- 
ūkė aptverta

26 V'i akerių 
_„ __  „ akerių obe

lių, 2 akeriai juodų aviečių, 4 like
riai žemuogių, vyšnių, slyvų ir gru- 
šių, 3 akeriai alfalfos 15 akerių do
bilų ir tt. miškas ir ganyklos. Kai
na $26,000 Išlygos: 40 nuoš. iškalno 
(cash), likusių kaip sutarsime. Jei
gu -nori gyventi neprigulmingai, tai 
pirk šią fruktų farmą.

Del tolesnių informacijų rašykite 
savininkui:

.1. J. BACHUNAS, Sodus, Mieli.

PARDAVIMUI 2 augštų fra
me namas cementiniu pamatu. 
Netoli parko, bažnyčios ir mo
kyklos. Parduosiu labai pigiai.

tą biznį. Ateikit ir persitikrin
kite 5340 S. Campbell Avė 2 fl

PARDAVIMUI 4 kambarių 
cottage. Kaina $2200. $200 įmo 
keti kitus lengvais išmokėji
mais. KAŠTE

5124 Archer Avė

PUIKI proga Įsigyti murini 
šamą Brighton Parke netoli te
atro. 2 po 4 kambarius, dubelta 
vi 'bed/umai, elektra, maudy
nes, cimentuotas basernentas.. 
Kaina $8,500. Nepraleiskite ši
tos progos.
S. L. FABIONAS COMPANY, 
809 u. 35-th St., Chicago, III

Klauskite P. P. Ramošką.

BRIDGEPORTO BARGENAS
Parsiduoda 2 aukštų mūrinis 

namas po 6 kambarius ąžuolo 
baigti florai, su cimentuotu 
beizimentu, elektra ir ,maudy
nes, mūrinis garadžius dėl 3 
mašinų.
8 L. FABIONAS COMPANY 

809 W. 35-th St., Chicago, III.
Klauskit Stanley Mickevičius

muro 
kambarius veliau- 
intaisymai ant 3 

kambariai prie 
Paiik Mi(lway 

University of Chi- 
$6(M)0 į metus. 

KF yra vertas $35,-

BARGENAS 7 flatai 
namas po 6 
sios mados 
lotų šviesus 
Washington 
Plaisance ir 
cago, renda 
Preke $29,0 
000.
UNITED LAND and INVEST- 

. MENT COMPANY, 
4451 South Western Avė..

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

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

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

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

190 N. State S t., Kampas Lake St.,^ 
4 luhos, Chicago.

.Tos. F. Kasnicka. vedėjas.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 S. Halsted St„ 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 

‘^Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Su v. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
^Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijoi^. Oratorystės.

Kleso^ dienomis ir vakarais.

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt, gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbinio automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. ‘ 12:00 vai. dįen. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7j3ft4ki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo X) ryto iki 
12:00 dieną mokina/lietuvių kal
bos gramatikos ir /fašybos.
3301 S’o. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

HOFFMANO MOKYKLA.
Įsteigta 1910.

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

Aukštesnės mokyklos priren
giame kolcgijon į dvyligą mėne
sių.

Pereituose dvyliką metuose 
daugeliui lietuvių moksleivių pa- t 
geibėjom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra 
vadovais savo apielinkėse. Ateik 
pas mus, o mes iš vesim tamstą 
iš tamsos į,šviesą.

Mokintojai visai draugiški. 
Už mokslą fnokestis prieinama. 
Kalbėk bile su kuom, vyru ar 
moteria inteligentiškai, o gausi 
gerą rekomendavimą Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

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

M? CARRIE
SCHOOL OF MCCHANK AL DENTISTRY

Išmokite gero 
amato. Mechaniš
ka dentisterija. Dir
bimas pleitų, tiltelių 
ir tt. Mokinama be 

nemokei angliš- 
(įirbdami. Dieno-

ir vakarais. Geros sąlygos. 
Ateikite arba ra*w,*ita dėl k« 
talog''- °


