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Lenkij os - F r an- 
cijos sąjunga

Derybos su lenkais
Lietuviai nepaliauja 

reikalavę Vilniaus 
l —— . '

Vokietija siūlanti mokėti 
$10,000,000,000

• \ • ' — \

Lenkai džiaugiasi gavę Vilnių
Nauja Francijos ir Lenki

jos sutartis
/ _____

Pasirašyta militarinė ir politi
nė sąjunga. Prižadama lom
iajai žemių, jei puls Vokie
tiją. .

Lenkų derybos su Lietuva. Lie
tuva neišsižada Vilniaus.

PARYŽIUS, kow> 16. — 
Tarp (Lenkijos ir Francijos ta
po pasirašyta nauja sutartis, 
užvėriau ti utilitarinę, politinę 
ir ekonominę sąjungą tarp tų 
dviejų šalių. Varde Lenkijos 
pasirašė Lenkijos užsienio rei
kalų ministeris Skrynski, Len
kijos delegatas prie tautų są
jungos Askenazy ir Lenkijos 
ambasadorius Paryžiuje grafas 
Zamojski. Varde Francijos pa
sirašė premieras Poincare Ir 
ininisteriai.

Ta sutartis žymiai skiriasi 
nuo pirmesnės sutarties, ku
rtąja taipjau buvo užverta są
junga tarp I^enkijos ir Fran
cijos. Pirmesne sutartis minė
jo tik apie žemes už Curzono 
linijos, kurios i n temacio nati
niu žvilgsniu Lenkijai nepri
klausė. Dabartinė gi sutartis 
apima visą Lenkiją dabarti
niuose jos rubežiuose.

Turės ginklu gelbėti viena 
. kitą.

Yra ir kitų svarbių dėl Len
kijos priedų. Taip laike karo 
Francija turės ginti visas Len
kijos žemes, o Lenkija taipjau 
turės ginti Francijos žemes. 
Yra praplėsta ir ekonominė 
sutartis, kuri dabar apima vi
są rytinę ir vakarinę Galiciją.

Turės duoti Lenkijai pinigų.
Paryžiuje neoficialiniai daug 

kalbama apie naują Francijos 
jMiskolą (Lenkijai, kuri sieks 
apie bilioną auksinių frankų. 
Ta paskola bus suteikta kaip 
tik Vokietija užmokės dalį sa- 
vo kontribucijos. Jeigu kontri
bucijos mokėjimas greitai ne- 
atsinaujintų ir Francija, turės 
ir toliau okupuoti Vokietijos 
žemes, o gal ir Bertiną pulti, 
tai Lenkija turės tame puoli
me dalyvauti ir pulti Vokieti
ją palei savo rubežių. Už tą ji 
gaus daugiau žemių (likusią

dalį Augštosios Silezijos?), 
taipjau ir pažadėtąją paskolą.
Lietuva reikalauja Vilniaus.

Klaipėdos dalyke derybos tę
siasi tarp Lenkijos ir Lietuvos 
delegacijų. Uetuvos delegaci
ja vadovauja buvęs premieras 
Galvanauskas. Priėjimą prie 
susitarimd labai apsunkina Vil
niaus klausimas, kurį nuola
tos iškelia Lietuvos delegacija, 
nors Lenkijos delegacija ii’ tvir
tina, kad Vilniaus klausimo 
daugiau nebėra, nes jį jau iš
rišo ambasadorių taryba, ati
duodama Vilnių Lenkijai. To
dėl deryboms nevyksta, bet jos 
tęsiasi, kadangi Lietuva, kad 
pilnai gavus Klaipėdą, turi su
sitaikinti su Lenkija.

Vokietija siūlosi užmokėti 
$10,000,000,000

Pasiūlymas esąs įteiktas Fran
cijos pasiuntiniui Šveicari
joje.

BERUNAiS, kovo 16. — 
Amerikos laikraščių koresjKin- 
dentai gavę žinių, kad Vokie
tijos naujas kontribucijų jja- 
siulymas Francijai vakar tapo 
Išgabentas į Šveicariją ir ta
po įteiktas ten Francijos pa
siuntiniui. Ar tarpininku per
davime pasiūlymo buvo Švei
carijos ekonomistas Leopold 
Dūlio i s ar kas kitas, negalima 
buvo patirti.

Tuo pasrulymu Vokietija 
prisižadanti užmokėti talki
ninkams kontribucijos 40,(XX),- 
(XX),(XX) auks. markių ($10,- 
000,(MM),000), daug daugiau ne
gu kad Guno kiek laiko atgal 
siūlė premierų konferencijai.

Du maineriai užmušti
PIGHER, Okla., kovo 15. - 

Du angliakasiai liko užmušti 
ir 2 sunkiai, vienas jų gal mir
tinai, sužeisti vakar Old Buf- 
falo kasykloje puolančių akme
nų. ;

LOUISVBLLE, Ky., kovo 15 
—Mrs. Elizabeth Bickel, 66 
metų amžiaus, našlė turtingo 
tabako fabrikanto, apsivedė su 
28 m. kun. J. Rėmus Knight, 
baptistų teologinės seminari
jos klieriku.

Lenkai džiaugiasi gavę 
Vilnių

Pavojaus prarasti svarbius 
miestus nebesą. Nežino ku
ris diplomatų laimėjo.

VARŠAVA, kovo 16. — Vi
sa Lenkija džiaugiasi santar
vės ambasadorių tarybos nuo
sprendžiu, pripažinusiu Len
kijos rytinius (su Rusija) ir 
šiaurinius (su Lietuva) rube- 
žius. Varšuvos operoj ta žinia 
liko paskelbta pertraukoje.

Visi laikraščiai su pasiten
kinimu rašo apie tą nuospren
dį, kadangi jis ant visados pa
naikina lenkų nekenčiamąją 
Curzono liniją ir pašalina pa
vojų netekimo svarbių miestų 
— Vilniaus, Gardino ir Lvovo 
(Lembergo). į

Laikraščiai f jk nesutdtaiko 
apie tai, kuriam diplomatų 
pripažinti kreditas už tą lai
mėjimą. Dešinieji tvirtina, kad 
tai yra logiška j>ąsekmė Igna
co Padere/vvskio <lAibo, o kai
rieji tvirtana, kad tai įvyko dė
lei veikimo laiku dabartinio 
Sikorskio kabineto

Eina nuolatiniai gandai, kad 
štabo viršininkas maršalas Pil
sudskis nori reižignuoti iš prie
žasties savo nesutikimų su da
bartiniu Lenkijos premierų 
gen. Sikorski. Pilsudskis perei
tą savaitę buvęs įteikęs re
zignaciją, bet ją vėl atsiėmęs.

Anglijos delegacija 
išvažiavo

Darbo partijos atstovai tyrinės 
Ruhr padėtį.

' L

LONDONAS, kovo 16.
Anglijos Darbo partijos paskir
toji delegacija ištirti Ruhr ir 
kitų Vokietijos dalių padėtį, 
šiandie jau išvažiavo iš Lont 
dono. Delegacija susideda iš 
rhomas Shaw, (kūles R. Bus
toj) ir William Adamson. Visi 
jie yra atstovų buto nariai.

Belgai irgi tyrinės padėtį.
BRUSSFjLIS, kovo 16.

Belgijos socialistai senate ir 
atstovų bute priėmė Anglijos 
darbiečių pakvietimą daly
vauti talkininkų socialistų kon
ferencijoje Paryžiuje, kurioj 
bus bandomas išrišti kontri
bucijos klausimas.

Belgijos sindikallstai, pasek
dami Anglijos Darbo partijos 
pavyzdžiu, paskyrė komitetą iš 
12 žmonių važiuoti į Ruhr 
distriktą ir ištirti ten padėtį

Darbininkai šaukia kontri
buciją konferenciją

Belgijos socialistai jau priėmė 
Anglijos darbininkų pakvie

timą.

Anglija siunčianti atstovą
Norinti patirti ką Vokietija 

sutinka siūlyti talkininkams.

BEBLINAS, kovo 16, — 
Anglijos valdžia siunčia neofi-f 
cialinį atstovą paklausti ką 
Vokietija yra prisirengusi pa
siūlyti kontribucijų dalyke.

Iš artimų kancleriui žmonių 
patirta, kad tuo pasiuntiniu 
yra internacionalinis bankie- 
rius, kuris taipjau veikia su 
Amerikos bankierių žinia ir 
pritarimu. To bankieriaus mi
sija nesanti netikėta, nes fi
nansų ministeris Hermos iš
dirbiu ėja smulkmenišką kon
tribucijų pieną, kurį jis ir pa
dubsiąs.
Pienas jiaseka Bergmanno pa
siūlymus ir siūlosi užmokėti 
apie 20,(XX),000,000 auks. mar
kių ($5,000,000,000) kontribu
cijos, o paskui bus mokama 
dar daugiau. Pienu taikoma 
duoti daugiau pinigų Francijai, 
kurių ji taip reikalinga yra, ■

Buer įvykiai išjudino netik 
Vokietiją, bet ir Franciją ir, 
parodė joms, kad padėtis da
rosi pavojinga.^*1’! 'bus ir to
liau taip vilkinimą.

Vienatinė kliūtis deryboms 
dabar yra Francijos paskelbi
mas, kad Ridu* bus evakuotas 
laipsniškai, kuomet Vokietija 
nori, kad Ruhr butų evakuo
tas kaip tik lbus pasirašyta 
sutartis. Bet ir čia vokiečiai 
nusileido, nes jie pirmiau 
skelbė, kad nė derybų jie ne
ves iki Ruhr nebus evakuo
tas.

BRUSSELIS, kovo 16. — So
cialistai senato ir atstovų buto 
nariai nutarė priimti Anglijos 
atstovų buto Darbo partijos na
rių pakvietimą ' į talkininkų 
konferenciją apie Ruhr padėtį 
ir apsaugos ir kontribucijos 
klausimus.

Nuteisė 6 sušaudimui
MASKVA, kovo 16. — Aug- 

ščiausias karo teismas nuteisė 
sušaudimui 6 žmones, daugiam 
šia narius generalinio štabo ar 
kareivius. Jie buvo kaltinami 
šnipinėjime Latvijos m iii tari
nių agentų naudai. Du iš nutei
stųjų yna Latvijos piliečiai, o 
ir visi kiti yra kįlę iš Ijitvijos.

Daugelis kitų teistų už špio
nažą liko nuteisti kajėjiman.

Francija laukia tiesioginią 
liasi uly mu

Tik tiesioginius Vokietijos pa
siūlymus ji tepriima.

I I

PAilYžIU^^oviiHV^U1/.- 
sienio /Felkalų ministerijoje pa
reikšta, jog Francija laikosi 
nuomonės, kad Vokietija dar 
nėra prisirengusi tartis apie iš
rišimą Ruhr okupacijos ir abel- 
nai kontribucijos klausimo 
Taipjau griežtai užginčyta gan
dams, kad Francija ir Belgija 
buk prašiusios Anglijos ar ne- 
utralinės šalies duoti suprasti, 
kad Belgija-Francija sutinka 
priimti intervenciją. Prancū
zai tvirtina, kad Vokietija turi 
užvesti tiesiogines derybas su 
Francija ir Belgija.

Taipjau tvirtinama, kad 
Ruhr padėtis gerėja ir prana
šaujama, kad nuo šio laiko iš 
ten vis daugiau jjus gaunama 
anglių ii* kokso.

Vokiečiai reikalauja sugrąžinti 
Ruhr.

BERUNAS, kovo 16. — Vo
kietijos neoficialinis atsaky
mas į paskelbimą, kad Franci
ja ir Belgija evakuos Ruhr dis
triktą laipsniškai, sulig Vokie- Į 
tijos mokėjimo kontribucijos, 
yra tokis, kad tik pilnas talki
ninkų pasitraukimas iš Ruhr 
distrikto padarys derybas gali
momis. Tą nuomonę reiškia 
laikraščiai ir reichstago rate
liai, bet yra žinoma, kad ir val
džia laikosi tos nuomonės ir 
kad ji apie tai informuoja sa
vuosius.

ilš Ruhr pranešama, kad du 
vokiečių policistai liko sušau
dyti Buer. Tie policistai buvo 
dejx>rtuoti, bet vėl sugrįžo. Be 
to tvirtinama, kad franeuzai 
paskelbė 250,000 markių dova
nų už sugavimą vokiečių polb 
cisto Ruhr distriktę»

Fosterio byla prasidėjo Sacco tęsia badavimą

REIKALAUJA ALGŲ PAKĖ
LIMO.

FALL RIVFjR, Mass., kovo 
16. — Audinyčių darbininkų 
taryba formaliai pareikalavo 
iš šio miesto bovelnos audiny
čių savininkų pakelti darbinin
kų algas 15 nnoš.

įlenkiąs geresnis.

MASKVA, kovo 16.— šian
dieninis biuletenas sako, kad 
Lejiino padėtis kiek pagerėjusi, 
tempera t ura žemesnė, pulsas 
pastovesnis ir kalba aiškesnė.

PINIGŲ KURSAS

ST. JOSEPH, Mich., kovo 
,16.— Abiejų pusių advokatai 
jau pasisakė ką jie tikisi į ro

jau svarstomas naujo bylos na 
grinėjimo reikalavimas.

dyti ir šiandie 
dijimai William 
byloje.

prasidėjo liur - DEDH'A'M, Mass., kovo 16.
Z. Fosteno šiandie vietos teisme prasidė

jo svarStpnas apie i\|ikailavi-
Pirmiausia pastatyta Iii dyti 

Berrien pavieto šerifą Br/dge- 
man ir kitus, dalyvavusius 
ptuVlime ant komunistų / kon
vencijos Michigano raistuose,

mą su Įeik Ii naują bylos nagri
nėjimą dėl Nięoja Sacco ir 
įBarlAįoinco Vtinzetli. Miesto 

ir vmsKijos policija kratė įei
nančius j teisiną žmones, kad

papasakoti kaip tas puolimas 
buvo padarytas. Tarp tų liu
dytojų buvo ir federalinis agen-

kas neįsineštų ginklo. Juos jau 
senai rasta kaltais, kad buk 
jie nužudę algų išmokėjimo

NEDUODA PILIETYBfiS.
JERSEY CITY, N. J., kovo 

16. — Augščiausiojo teismo tei
sėjas atsisakė išduoti pilietybės 
popieras kun. Kari O t to Wal- 
ther remdamasis tuo, kad tasis 
reikalavimo paliuosavjmo nuo 
kareiviavimo kaipo svetimšalis.

Vakar kovo 16 dieną, užsienio pi- 
algu ne mažiaus kaip už 26,000 dolerių 
oanku buvo skaitoma Amerikos pini 
f*!? šitaip i

Anglijos 1 sv. sterlingų ........  $4.72
Austrijos 100 kronų................  Hc
Belgijos 100 markių.... ..........  $5.36
Danijos 100 markių .................. $19.26
Finų 100 markių ................... $2.79
Francijos 100 frankų ........... $6.26
Italijos 100 lirų ..........   $4.83
Lietuvos 100 Litų .....................$10.06
Lenkų 100 markių ................ U c
Norvegijos 100 kronų........... $18.16
Olandų 100 guldenų ........  $89.44
šveicarų 100 markių ........... $18.60
Švedijos 100 kronų ............... $26.59
Vokietijos 100 markių ____   Mic

Užėmė dvi prieplaukas
RERLINAS, kovo 16. — Bel

gijos kareiviai užėmė Walsuin 
ir Schvvelgren prieplaukas Ruhr 
distrikte, priklausančias Thys- 
seno interesams, sako Esseno 
žinia. Jie taipjau areštavo Tys- 
se.no anglių kasyklos ties Bou- 
langer vedėją.

Sabotažas Ruhr distrikte.

DUESSELDORF, kovo 16 — 
Vienas franeuzų kareivis liko 
užmuštas ir 3 kareiviai sužeisti 
traukiniui susidaužius ties 
Treves. Trys franeuzai geležin
keliečiai irgi sužeisti. Susidau- 
žimas buvo iš priežasties sabo
tažo.

Ant Kalkum upes liko iš
sprogdintas dinamitu geležin
kelio tiltas. Tai yra pirmas at
sitikimas panaudojimo dinami
to. Saugojusieji tiltą franeuzų 
kareiviai 4>uvo apšaudyti.

Arli Goblenz nukapota visas 
telegrafo Vii’ telefono vielas. 
Prancūzai sako, kad jas patai
syti ims 6 mėnesius laiko.

Bombą mesta į Wiedau ge
ležinkelio stotį, bet nuostolių 
mažai pridaryta.

Į Ruhr distriktą atvyksta 
daugiau kareivių šiandie tapo 
paskelbta, kad atvyksta 5,(XX) 
Belgijos ir 15,000 Francijos ka
reivių. Tuo budti Ruhr distrik
te bus 7 divizijos kareivių, ne
skaitant įvairių pagelibinių ka
reivių.

tas Jacob Spolanski, kuris ir 
vadovavo puolimu,

Spolanski liudijo, kad kon
vencijoje dalyvavo 76 nariai, 
iš kurių 16 (jų tarpe ir val
džios šnipas) tapo areštuoti 
ant vietos, o paskui suimta 
dar 10 dalyvavusiųjų. Nors 
Fosteris užsigina, bet Spolans
ki liudija, kad ir jis dalyvavo 
konvencijoje. Sj>olanskis dabo
jęs naktį konvenciją nuo vie
no kalno ir matęs joj Fosterį. 
kinį jis gerai pažįstąs.

Pasak prokuroro, komunis
tai toje konvencijoje didelės 
laisvės neturėjo, nes turėdavo 
keltis 6 vai. ryte, o gulti 10 v. 
valę, turėjo tik paskirtomis 
valandomis maudytis, į kon
vencijos vietą įeiti ir ją apleis
ti galėjo tik su pasais, turė
davo kas vakarą grąžinti in- 
k r i m i n uoj anči us dok u men t us, 
taipjau nesimaišyti ir nesikal
bėti su |>ašaliečiais ir nesiun
tinėti jokių laiškų. Be-to visi 
delegatai vadinosi slapyvar
džiais ir niekas neturėjo teisės 
pasakyti tikrąją pavardę.

Šerifas liudijo, kad jis kon
vencijos vietoje radęs užkas
ta žemėje, statines literatūros, 
rašomųjų mašinėlių, kopijuoto
jų ir kitokių reikmenų.

WaLsh klausiamas Spolans- 
kis prisipažino, kad hiojaus jm> 
areštų atvyko Būrus šnipų 
agentūros vedėjas / Myers, ku
riam buvo parodyta visi rastie
ji raštai. Bet Spolanskis sako
si nežinąs ar Myers tarnaująs 
Burnsui. < •;

Teisėjas viskame remia pro
kurorą.

agentus viepame miestely. Bet 
nuo to laiko teisme vis vilkino 
su išnešimu galutino nuospren
džio, negi nesvarstė apie nau
jo bylos nagrinėjimo suteiki
mą, nors ir buvo įrodyta, kad 
visi liudytojai, kurie liudijo 
dėl valstijos, liudijo melagin
gai; tame jie palys prisipažino.

Nesu la ukdamas ga 1 u t i n o
nuosprendžio, Nicola Sacco pa
skelbė kalėjime badavimą, ku
ris tęsiasi jau visas mėnuo. 
Tas paskatino teisėją Thayer 
veikti, bet kartu teisėjui tai 
taip nepatiko, kad jį skubina
ma badavimu, jog jis įsake 
prokurorui paskirti du gydy
tojus, kurie ištirtų Sacco pro
tą.

8 žmonės žuvo vėtroj
MEMPHIS, Tenn, kovo 16. 

—Gautomis žiniomis, 8 žmo
nes liko užmušti ir daugiau 
kaip 50 žmonių sužeista vėt
roje ir sniego audroj, kuri 
sugriovė Savage, Missj., mies
telį. . ’

GHICAGO/ — Vakak sudegė 
Johnson and Carlson Ta)ik dir
btuvė prie 8-18 Eastman fet. Žu
vo ir inžinierius John Johnson, 
kuris bandė dirbtuve' išgelbė
ti. Nuostoliai sieki}/ $200,(XX).

ORAS.
ŠIANDIE — gal a j)si niaukę 

ir biskį šilčiau; lyto irgi gied
ra ir dar šilčiau,." j

Saulė teka 6 v., leidžiasi 5:57 
vai. Mėnuo leidžiasi 6:18 v. v.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes • 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.i
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 jia bus 
išmainytas į litus. Isties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

»
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 

pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmones ir taip pataria Lietuvos 
bankai- . > . j .. IdJft

NAUJI!
1739 So. Halsted St, Chicago, DL S l
..  ..................................................................... . i ■ -
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NAUJIENOS, Chicago, H

Iš Seimo
Posėdis 30. I. Vykdomosios 

valdžios atstovai atsakmčja į 
Seimo narių paklausimus/S^rp 
kita ko Ministeris Pirmininkas 
ir Valstybės Kontrolierius at
sako į dr, Markausko paklau
simą, kuo remiantis Miništerių 
Kabinetas paskyrė sau, virė
ju misteriams ir kai-kurioms de
partamentų direktoriams po

(papuošalams). Valstybes
kontrolierius ne tik neprotes
tavo prieš tą paskyrimą, bet 
pats pasiėmė 1000 litų. P. P- 
Galvanauskas ir Zubrickas pa
reiškia, kad įstatymu esą leista 
sunaudoti tam ^'tikras sumas 
iš valstybės iždo reprezentaci-

ir

Dieną 10c.-27c.-36c. (ir taksai)
■ Vakarais 10c.-81c.-45c. (ir taksai

MAJESTir 
PI*THBATRe-W

Monroe gat. arti State 
Bep<rstoginis Vodevilius 

Seitad^ Sekmai. 
Šventinus 

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

10c (išskiriant šeštad., 
sekm-ad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai 
kruL paveikslai.

“Kur gauni piln inigų vertę.”

jos reikalams; iš kitos pusės, 
atlyginimas aukštiesiems val
dininkams esąs tiek mažas, 
kad iš jo vos galį jie išgyventi.

[Gaila, kad p. Ministeris 
nenurodė aiškiai to įstatymo, 

■kiiris leidžia ipanudoti tam tik
rai sumas reprezentacijos rei
kalams. Kas dėl atlyginimo 
mažumo, tai norėtume paklaus
ti p. p. ministerių, jeigu sun
ku išgyventi iš 500- -600 litų, 
kaip gi žmonės gali išgyventi iš 
10—50 litų. Ir vis dėlto Minis
terių Kabinetas priešinosi pa
kelti žemesniųjų tarnautojų al
gą pradedant bent nuo 120 Ii- 
tų].

Svarstomas ir priimamas 
dviem skaitymais įstatymas 
apie pašalpos kariams ir jų 
šeimoms. Čia neįnešama /nie
ko naujo, tik markės pakeikia
mos litais, dalinant markių 
skaičių iš 20.

Eina algų nustaymo kariams 
įstaymo pakeitimas. Finansų 
ir Biudžeto komisija yra nu
tarusi kaip visiems tarnauto
jams, taip ir kariams pageri
nimui jų būvio nors kiek pakel
ti algą, būtent pradedant nuo 
6 litų kas mėnuo eiliniams ka
reiviams. Socialdemokratas dr. 
Daukšys kalba, kad ir totys at 
lyginimas nebus užtenkamas, 
kad karo kapelionams moka

mos algos be reikalo, kad ne
tikslus yra mokėjimas algų už 
laipsnį ir 1.1. Įstatymas svarsty
ti dar neužbaigtas. Toliau 
svarstomi geležinkelių karo 
viršininko štabo, Kauno bei 
Šiaulių stoties ir ruožo komen
dantūrų taikos meto estatai už
daromis durimis.

Eitra Susirinkimas
Lietuvių PropCfte^ių^ir Piliečių ant

Town of Lake bus laikomas ELIJOŠIAUS 
SVETAINĖJE, Nedėlioj, Kovo 18tą dieną, 
1923 m. Prasidės 6tą valandą vakare.

Malonėsite skaitlingai atsilankyti, kur 
išgirsite naudingų pranešimų.

ANTANAS KAREIVA. Pirm., 
STEPHAN KASMAUSKIS, Sec’y.

PUIKlį VAKARIENĘ
rengia

Lietuviu Motery Draugija Apšvieta
Subatoj, Kovo-March 24 d-., 1923

Mildos abiejose svet,
3138 So. Halsted St.

Bus skani vakariene pačių apšvietiečių pagaminta. Muzikališkas pro
gramas, įvairus žaislai ir šiaip pasiliųksminimai. * Bilietus iškalno gaukit 
pas kiekvieną apšvietietę ar pirmininkę P. Petraitienę, 3237 Auburn Avė., 
Tel. Yards 5056. Bilietų kaina 75c. ypatai. Pradžia 7:30 vai. vak.

Kviečia visus atsilankyti L. M. D. Apšvieta.

Posėdis 1. II. Eina svarsty
mas tikybinių įstaigų etatų pa
pildymas. Šis papildymas nu
mato išmokėjimų algų dvasi
ninkams neokupuotos Vilniaus 
vyskupijos dalies. Įdomu pa
stebėti, kati ligi šiol tos algos 
jau buvo išmokamos be jokio 
įstatymo, taip sakant, šeimy
niškai. Musų kademų valdžia 
ceremonijų su įstatymais ne
daro. Dabar norima algų mo
kėjimo faktų paremti įstaty
mu. Kairioji Seimo pusė išsi
taria prieš įstatymų. Iš musų 
frakcijos dr. Plečkaitis pasako 
kademams daug karčios teisy
bės, kad tuo taupu kunigai yra 
apmokami krikščionių demo
kratų bloko agitatoriai, žmo
nių sąžines žandarai ir 1.1. Įdo
mus pasakymas buv. kunigo 
Vilūno (d. k.), kuris išėjęs pa
reiškė iš tribūnos ne daugiau 
ir ne mažiau: tikyba yra prie
monė palaikyta buržuazijos di
ktatūra ant proletariato, Įsta
tymas kademų rankų pakėlimu, 
'žinoma, priimamas.

Priėmus algas dvasininkams, 
kuriems neblogai gyvenasi ii 
be algų, einama svarstyti vals
tybės tarnautojų atlyginmo pa
kelinio įstatymų. Užsirašo v 
sa eilė kalbėtojų, ypač iš kai 
riosios pusės. Klausimas sto
vi taip: valdžia yra pasiūliusi 
nutatyti tarnautojams atlygini 
mų kategorijomis sekančiu bil
du: I katg. — 80 Lt, II— 90, 
III _ ioo, IV — 110, V — 120, 
VI— 130, VII—150, VIII —170, 
IX — 200, X — 220, XI —270, 
XII — 300, XIII —350, XIV— 
400, XV — 450, XVI —< 460, 
XVII—500, XVIII — 600, XIX 
—1000, XX — 1200. Einant 
valdžios projektu buvo panai
kinami vaikų ir vietos brange
nybės priedai, bet pridedama 
reprezentacijai Ministerių Pir
mininkui antra tiek (tuomet jo 
alga butų 2400 Lt.), o minis- 
teriams pusė to (tuomet jie 
gautų po 1500 Lt. mėnesiui). 
Finansų ir Biudžeto komisija 
įnešė į valdžios projektų pa
taisų, dalinai paimtų iš social
demokratų projekto, dalinai sa- 

'Vo, būtent: 1) Vietos brangeny
bės priedas (20 ir TO lity) pa
liekamas; 2) taip pat palieka-

mas vaikų priedas po 15 litų 
menesiui; 3) ^pirmųjų šešių ka
tegorijų tarnautojams, negau
nantiems buto, pakelilama alga 
ligi sekamų normų: 96, 108, 
110, 121, 132 ir 143 litų mė
nesiui; 4) reprezentacijos prie
dai ministeriams ipanaikmami.

Reika'liingumų pakelti žemes
niesiems tarnautojams algas 
daugiau, negu siūlo valdžia, į- 
rodinėja musų draugai: Mar
kauskas, Kromeris ir Plečkai
tis. Liaudininkai yni tokios 
pat nuomonės, nors jų moty
vavimas ne visai aiškus. Darbo 
Federacija Ainl>rozuičio lupo
mis atsako, kad valdžios siūlo
mas atlyginimas yra pakanka
mas. Kur reikalas “brudnas” 
ton siunčiamas iš Danbo Fede
racijos kalbėti Šukys. Tas ne
galvotas žmogelis su žodžiais 
nesiskaito ir jam viskas dova
notina. SaVotiškais išsireiški
mais jisai patvirtino Ambrozai- 
čio nuomonei Tų pačių mintį, 
tiktai daug atviriau, išreiškia 
ūkininkų sąjungos kalbėtojas 
Skardinskas. Finansų Ministe
ris Petrulis randa, kad kalbos 
apie tarnautojų atlyginmo pa
kėlimų esančios nepamatuotos, 
nes valdžia neturinti atliekamų 
lėšų algoms padidinti, o ne vie
nas kalbėtojas nenurodęs tų 
lėšų šaltinį. (Surasti naujų lė
šų šaltinis yra pačios valdžios 
reikalas. Red.).

Kadangi einant Seimo statu
tu, Seimas negali priiuiti nau
jų išlaidų be Ministerių Kabi
neto sutikimo, socialdemokra
tų frakcija siūlo įstatymų pri
pažinti svarstytinu, bet grąžin
ti projektų Ministerių Kabine
tui ir Finansų Biudžeto komi
sijai paruošimui antram skai
tymui, priegtam Seimas iš sa
vo pusės turėtų priimti kaipo 
būtinų sekamų atlyginimų ka
tegorijomis: I— 120 Lt., II— 
135, III — 150, IV — 165, V 

480, VI — 200, VII — 220, 
VIII — 240, IX — 270, X — 
300, XI — 330, XII — 360, VIII 
-390, XIV 420, XV — 450, 

XVI -- 460, XVII — 500, XVIII 
-600, XIX — 800, XX —1000. 
Vaikų ir vietos brangenybes, 
priedai, žinoma, irgi palieka-4 
mi. Balsuojant ūkininkų są
jungos, krikščionių demokratų 
ir daifoo federacijos balsais 
prieš socialdemokratų, liaudi
ninkų ir darbo kuopų fr. bal
dus nutarta įstatymų svarstyti 
tokioj formoj, koks* jisai išėjo 
iš Finansų ir Biudžeto komisi
jos.

*

Didelis Istoriškas Teatras '

“BLINDA”
Rengia Lietuvių Raudonos Rožės PeŠelpinis Kliubas, Cicero, III.

Nedėlioj, Kovo-Mach 18, 1923
Lietuviu Liuosybės Svetainėj,

YVest 14th St. ir 49 Ct., Cicero, 111.

KOMITETAS.

Svetainė atsidarys 7 vai. vakare. Teatras prasidės 7:30 vai. vakare.
Širdingai kviečia visus atsilankyti

NORTH SIDE APIELINKEJ

Paveiksluotos painokos vyrams apie lyties dalykus 
Subatoj, Kovo 17 d., 1923 

LIUOSYBĖS SVET.,
• 1822 VVabansia Avė., kaihpas Girard SI.

Pradžia 7:30 vai. vak. Ižanga>25 centai.
Vyrai nejaunesni 18 metą kviečiami nępraleisti šių pamokų, — ateiti 

k uoskailIi ilgiausia. Įžymiausi Chicagos daktarai aiškins ir paveikslus ro
dys iš lyties mokslo. Kviečiami tiktai vyrai.

“Aušros” Spaudos B-vė ir “Gydytojas”.

GERIAUSIOJI PUSĖ MR. 
COUĖ’S SYSTEMOS. g

SEVERUS GYDUOLĖSUŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA. !

1
Mes nenorime kritikuoti 

gydymo systemos kurią pra
ktikuoja Mr. Couė, bet toli 
gražu nuo išgydymo ligų. 
Yra labai daug entuziazmo, 
kurį atkartuoju labai daug 
žmonių ir atkartoja tą for- 
mulą šiais laikais. Kaip Bee- 
ehor’is pasakė: ne darbas už
muša žmogų, bet .rūpestis. 
Bet jeigu jus pradėsite sau 
įkalbinėti, kad kiekvieną die
ną ir kiekviename atsitiki
me jus vis einate geryn ir 
geryn, jūsų protas pasilsi ir 
jau beveik pradedant šypso
tis. Štai ko mums ir reikia, 
— visi mes — privalome žiū
rėti į šviesią ateitį ir gero 
pasisekimo savo darbe. Jei
gu jus įskėpysit tą smagu
mą į jūsų mintis ir jeigu jus 
vartosite ?Trinerio Kartųjį 
Vyną, kuris stimulioja vidu
rius normaliam veikimui ir 
pagelbsti suvirškinimui, jus 
prašalinsite tą abelną ne
smagumą ir nusiminimą, 
galvos skaudėjimą, vidurių 
užkietėjimą ir prastą apeti
tą. Jūsų aptiekorius arba gy
duolių pardavinėtojas turi 
Trinerio ‘Kartųjį Vyną savo 
stake, — beje, ar jus bandėt 
Trinerio rankų Lotion? Tai 
yra labai geras nuo suskir
dusių ir šiurpių rankų, taip
gi nuo suskirdusio veido. 
Kiekvienas giria šį puikų 
prirengimą Joseph Triner 
Company, Chicago, Illinois.

feva
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SEVERAS

Alj'ITsepfislęjs Hostf® 

Varlojujųas ųUo ųiežLi, išbcriiųdi 
ir Ųlolflti odiųes Ihfos.

KAINA 30c

Klalislųic pas dpiTelępnbSr

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR VARDĄ

10 ir 20 skrynutėje.

g

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGĄL.

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

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

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

ANT NAUDOS.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Randolph 4758

A. A. STAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDG

19 So. La Šalie St.
Re o m 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park $895

I

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

PADAROM PIRKlMtr IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Lkivakortes.

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

GERIAUSI 
UŽ JUSU PINIGUS

DAUGELIS žmonių noriai moka 
truputį daugiau už Turkiškus 

Cigaretus, negu už bile kokius kitus 
cigaretus, ir kodėl? Kadangi Turkiš
kas Tabakas yra du ar tris, kartus 
vertesnis, negu bile koks kitas taba
kas.

IIELMAR Turkiški Cigaretai sutei
kia Jums 100% tyrą Turkišką Taba
ką. Paprasti cigaretai duoda Jums 
maišytą tabaką.

HELMAR yra supakuoti kietose skry- 
nutėse> kas apsaugoja juos nuo susi- 
laužymo ir susimankymo. Paprasti 
cigaretai yra supakuoti į pundelius.

Išdirbėjai augščiausios rųšies 
Turkiškų ir EgyptiŠkų 
Cigaretų pasaulyje.

es

m
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S. L RUIMAS CO.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted S’L 
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedėliomia nuo 9 

, iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

JEI nori mane matyti 
rytoj, ateik Naujienų 
Koncertan, kur aš 
busiu su kitom. ...

— Tavo mergelė

tą pleiskaną mirtinąjį priešą — ir jūsų
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio
ir Ruflles pagelbės jums visuomet ją _ . v ....
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus funaikina juos.
Nusipirkite bonkft Rti^teFsavo aptiekoje šiandie už 65c., arba prisiijsklto 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratorijęt.

F. AD. RICHTER &
104-114 So. 4th St. rooklyn, N. V.

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

pakils augščiau!
Jeigu jus reikalaujate vienos lentos arba viso vagono lentų, langų, arba vigo me
džio materijolo visam namui, mes galime jums patarnauti ir sutaupyti jums pini
gų. Mes esame išdirbėjai augščiausios vertės visokio medžio materijolo. Musų 
dirbtuvė yra atdara apžiūrėjimui, l’asimatykite su mumis pirmiau negu pirkaite 
sekamu materijolą namams. Atsjšaukite asmeniškai arba rašykite dėl kainų liato 
No. 4

Lentas
Grindims materijolą
Šalinės
Lubas

Medinius garadžius,

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

Hardware 
Malevą ' .
Namanis ponlcrą 
Stogu matferijolą

Duris
Langus
Frėmuy
Skrynua

Plieninius garadžius. Porviains materijolą

J. P. WAITCHES
LAVVYER Lietuvy* Advokatą* 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SU 

Telephone Rando]ph 5584 
Vakarais: 10736 S. Wąbaah Avė.

Tęl.: Pullman 6377. z

.įi z

*

DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, kopcerti- 
nų, skripkų, rekordų visokioms kalhĄjns, 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.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

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

A. E. STASULANI 
Advokatas

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybė 
Ofisas didmiesty, kambarys 1104

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
183 W. VVashington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, III.
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Rockford, III.
Vasario 25 d. š. m. čia įvyko 

prakalbos, surengto vietinės S. 
L.A. 77-tos kuopos Klaipėdos 
krašto klausimu. Ka'bbėtojum 
buvo g P. Grigaitis, “Naujie
nų” redaktorius iš Chicagos.

Kalbėtojas kalbėjo apie stai
gius įvykius — žmonių suki
limą Klaipėdos krašte, ir pasi- 
liuosavimą iš po franenzų jun
go. Negalėdami ilgiau pakęsti 
franeuzų kontrolės ant jų, ir 
vėdinus išgirdę, kad kraštas 
planuojama padaryt “freišta- 
tu”, kuris vėliaus patektų len
kams, Klaipėdos krašto lietu- 

l vįai sukilo ir labai trumpu 
laiku — į penkias dienas, apsi
dirbo su franeuzų imperialis
tais, užduodami jiems tokį 
smūgį, kad jų panosėje raudo
nas burbulas iššoko — sakė 
kadJjėtojas- Ir šitokia staigi 
perversme Klaipėdos krašte nu
stebino visų pasaulį. Ameri
kos laikraščiai, kurių pirmiaus 

Tjieblivo galima įprašyti, ka 
pataįpintų žinias arba rezoliu
cijas apie Lietuvą, dabar dide
liais antgalviais deda žinias 
apie Klaipėdos sukilmą. šitas 
reiškia, kad netikėtas dalykas 
atsitiko: lietuviai iškirto “špo 
są” užduodami didelį smūgį 
franeuzų imperiaistams Klai
pėdos krašte, 4— tolinus sakė 
kalbėtojas. Ir tokiu bud u pla
nuojamas'“freišta tas” tapo pa
laidotas.

Tolinus, kalbėtojas nurodė 
kad Klaipėdos krašto prisidė 
mas prie Lietuvos yra labai
svarbus Lietuvai tuomi, kad komunistą susitinki einant šali- 
Klaipėdos uostas tai yra var- gatvių 
tai Lietuvai išėjimo į jurą.

Tolinus, kalbėtojas priminė ! koks čia priešas, 
apie inušius rietuvių su lenkais ! tolyn?—Gužutis, 
delei neutralės zonos padalini- j 
mo. Ir kad paskutiniu laiku 
lietuviai (turbūt Klaipėdos lai
mėjimais “gero i^)o pagauti”) 
pasirodo labai karingais *ir dėl 
Vilniaus atgavimo. Tas yra f 
rai, — sako kalbėtojas, — kad 
lietuviai nenusileidžia. Bet kad 

1 

yeiti į karą, tai reikia labai ap- 
sigab’ot, nes Lietuvai įėjus į 
karą šiuomi laiku, visa jos iš
kovota nepriklausomybė gali 
žūt. Daugelis lietuvių deda 
viltį ant Rusijos, kad Rusija 
padėsianti Lietuvai karėje su 
lenkais. Bet tuo negalima j>a 
sitikėt. Rusija su Lietuva gali

miai nusėdėt, šiose prakalbose 
nebuvo.

Lietuvos Mokyt. Są-gai aukų 
surinkta $18.00. —Homo.

Grand Rapids, Mielu
Didelė K viesulą.

Didelė viesulą pirmadienio 
rytų, kovo 12 d. apie antrų va
landų perėjo per visų miestų 
ir apylinkes, pridarydama la
bai daug nuostolių: išlaužė dau
gybę medžių, telefonų stulpų, 
taip kad kaikurios gatvės išil
gai visų miestų užverstos nu
laužtais medžiais ir stulpais 
išrodė kaip griuvėsių vieta, o 
ne gatvė. Medžiai virsdami ap
ardė daugybę namų, kai ku
riuos ir labai aplaužė. Dėlei 
tos priežasties kai kuriom gat
vėm tramvajai negalėjo vaikš
čiot^ Daug dirbtuvių turėjo 
užsidaryti, iki nebus pataisyta 
elektros vie*lo$.

' . \ • I
Progresisčių vakaras.

Septintadienio vakarų (kovo 
12 d.) L. M. P. S. vietos kuopa 
statė scenoje dviejų , veiksmų 
vaizdelį “Žinksnis prie apšvies
tos”, iš dabartinės Rusijos gy
venimo. Pirmam veiksme pa
rodė kaip geria arbatų iš ru
siško samavaro, antrame veiks-1 
mc — naminė mokykla, 
tikrai rusiškom barzdom 
dočiai lietuviškai mokino 
lyti ir rašyti j..

— Kai kas socialistų 
kad komunistai esu jų priešai. 
Bet pas mus visai kitaip. Kai

skaitlį, kaip autai už mišių vy
nų. Tuojau šaukiama vėl pa
rapijos susirinkimas ir revizi
jos komisija išduoda raportų. 
Naujam parapijos komitetui 
pasirodo, kad perdaug išleidžia 
nia mišiaunani vynui, perdaug to 
vyno suvartojalma. Ir nutaria 
parapijos išlaidoms sumažinti, 
numušti klebonui algą iki 50 
dol< mėnesiui ir stipriai suma
žinti kiekybę mišioms varto
jamojo vyno, būtent, vietoj dė

mėtam 
turį pa
vadinąs 

Kunigas,

vynių “keisų” vyno 
parapijonių nuomone 
kakli dviejų “keisų”, 
SI kvortoms mažiau.
žinoma, tuo negaili būt paten
kintas. Ir aplamai naujasis pa
rapijos komitetas vis aštriai 
nori kiurigą paimt į nagų, taip 
kad tas nebesikęsdanias žadąs 
net pats atsisakyti nuo parapi
jos. —Alvienas.

Bridgeporto Jaunuoliy 
Orkestro koncertas
Programų išpildė patys 

jaunuoliai.

rujų peikia stebėtis: S.
Staniuliutė-Cherienė visai trum
pu laiku spėjo suinokyti net 
5 dainas. Bravo, p-ni Cherie- 
nė ir choristai.
Tėvams reikia susiinteresuoti 

vaikų draugijėlėmis.
L '

J. Grušas ragino tėvus leisti 
savo vaikus į tokias draugijė
les, kaipo Jaunuolių Orkestras, 
Ateities Žiedas ir Apšvietos 
Mergaičių choras. J)is nuro
dė į tą faktą, kad vaikai iš pat 
mažens pratinasi naudingai ir 
smagiai laikų praleisti ir iš
moksta padoriai ir tinkamai 
apsieiti draugijoje. v

J. Katėnas taipgi ragino leis
ti vaikus į orkestrą. Vaikai 
nepavargsta lankydami orkes
trą, bet priešingai įgauna dar 
daugiau energijos. Jis taipgi I 
daliojo J. Grušui už Jaunuolių 
Oi’kestro suorganizavimą ir ge
rų mokytojų sukvietimą.

Publikos atsilankė neperdau- 
giausia. Gal tai atsitiko todėl, 
kad buvo blogas oras ir pa
prastas vakaras. Bet jaunuo
liams nuostolių nebus — vie
nas kitas doleris turbut dar ir 
liks.

Valio jaunuoliai, daugiau to-

SO. OMAHA, NEBR. 
Atitaisymas.

” Laike d. K. Bielinio prakalbų 
vasario 15 ir 16 d. buvo renka
mos aukos; jos paskelbta “Nau
jienų” 45 num. Ten betgi pra
leista p. K. Akromo auka 50 cen
tų, aukota Liet. Socialdemokra
tų partijai. — A. A. žalpis.,

Tu nematysi manęs 
r Rytoj vakarėlį, jei 

nebusi tame šiauria
me Naujienai Kon
certe. ..... .......

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUšERKA

3101 §o. Halsted SU kampas 11 gat.
Telefonas Yards 1119

li u r 
barz- 
skai-

sako

tai suka galvų į kitų 
pusę, kad neužkalbintu m. Tai 

kad sukasi

Indiana Harbor, Ind.
Bruzdėjimas vietos lietuvių 

parapijoj.

Kaip kitur, taip ir pas mus 
parapijonys »ima nesitenkinti 
;avo klebonu, kunigu Čiuber- 
<iu. Eina kažin koks neramūs

TAUPYKITE IR
INVESTUOKITE

ČIA guli paslėptas sekretas pasisekimo. Pradėkite tau
pymo accountą su vienu doleriu ar daugiau ir gau

kite 3%. palukų. Kuomet jus sutaupysite užtektinai pini
gų investinimui, pirkite Pirmo Morgičio Real Estate Auk
sinius Bonus ir leiskite jūsų pinigams uždirbti d% dėl 
jūsų. \

Klauskite musų apie dalino jmokėjimo planų

NoiMesteku SS Bank
Milwaukee Avė. at Division St., near Ashland Avė.

i . V'

“Chicagos didžiausias bankas už vidurmiesčio.”

Baigusi
Akušeri- 

ios kolegi
ją; ilgai 
praktika* 
usi Penn« 
^ilvanijos 
hospitalė- 

<e. Pasek- 
ningai pa
tarnauja 

prie gira- 
tymo. Duo
ta rodą vi- 
okiose li
rose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

<^DR. HERZMAN
—Iš K U SIJ O S—

Rusija sutrempė Gruziją po to, 
kai Gruzijos su Rusija buvo 
formaliai pasirašyta sutartis, ir 
šių dviejų šalių atstovai vienos 
kitai buvo atsiųsti — sakė kal
bėtojas, tad kas gali užtikrint, 
kad Rusija ‘‘gelbėdama (Lietu
vą” ir su Lietuva taip nepasi
elgtų Z

Antru atveju kalbėtojas kal
bėjo apie S LA. kaipo didelę 
apdraudos organizacijų, kur 
geriausiai gali užtikrinti sau
giu apdraudę, nes SLA. draudi
mas remiasi statistiškai pama
tuotomis mirtingumo skaitli
nėmis ir tam atatnkamu nario 
mokesnio mokėjimu.

Reikia pastebėti, kad į šias 
prakalbas buvo susirinkus rim
čiausioji Rockfordo lietuvių vi
suomenės dalis, tad ir visi rim
tai užsilaikė.
prakalbose dar

Tokių, kurie 
nepaiegia ra

ROCHAMBEAU ........................ Kovo 27
PARIS ........................................ Kovo 28
LA 8AVOIE ....................... Balandžio 7
FRANCE ...................  Balandžio 18

Puikiausi* sutvarkymas — kambariai
dviems, keturiems Ir fteAiems žmonėms,
V h Irom asai kambaris, rūkymui, baras, 
barbernfi, puikiausia praneutižkas valgis, 
vynas ir alus muaika, tokiai. Kartu yra 
ir perkalWtoj»s.

Visais reikalais kreipkitės prie vietos 
French Lina agento, arba 1 kompanijos 
oftea. lt) State 9tr., New York, City 
Chicaeos ofisas 133 N. Dearborn st.

kl ■■„■I.,... 1^1. |l II. ■! III Z

kad neatsitiktų tokios pat isto
rijos, kaip kad Roselantlo imi 
'apijonių su savo kunigu La
peliu. Mat praėjusiais 191? 
netais ,parapija buvo suruošus 
lažnytinėj salėj fėnis bažny 
žios naudai. Biznį darė, kaij 
galėdami, ir parapijos komite
tas gražiai sugyveno su kiuri 
gu; Pabaigus 1922 m. sušau
kiama parapijos mitingas. Kh 
!xmas ir komitetas išduoda ra 
porins ir apyskaitas už praei
tuosius metus. Sulig apyskai 
ki, kasoj likę gryno įnilno 8<Mj 
dolerių. Išrenkama naujas ko 
mitetas — nauja tvarka. Prade
da peržilnėti knygas ir suran
da, kad ne visa kas esą taip, 
kaip buvo senoji valdyba ra- 
portavus. Renkama revizijoj 
komisija, kad ji nuodugniau 
patikrintų knygas ir ji sura
dus, kad l>e 800 dolerių yra 
dar ir skolų, neapmokėtų sų-

! Kovo 13 d. įvyko Jaunuolių 
I orkestro koncertas Programą 
I išpildė patys jaunuoliai ir, rei- 
ka t iestj pasakyti, išpildė jį 
itebėtinaį genai.

g vai. vak. J. Kutenąs ati
darė vakarų ir tvarkai vesti 
pristatė p-lę Oną Kasinskaitę.

j Į

Koncerto programas.
i Pirmiausia Jaunuolių 
Iras sugriežė maršą ir 
renadi. Diskui sekė 1. 
dauskaitės sodo pianu, 

| ITauniutės eilių deklamavimas, 
Į 3. Jaunuolių choras, 4. E. Gru
šaitės solo pianu, 5. Onos 
pembleriutės, II. Sadauskaitei 
įkomponuojant, smuiką solo, 
>. O. iDembleriutės ir II. Sa
dauskaitės duetas, Marga reta i 
Maskoliunailei akomponuojant, 
7. Al, Grušaitės korneto solo, 
lydint pianu E. Grušaitei, 8. 
Smuikų trio} kurį išpildė A. ir 
E. Grušaitės ir H. Sadauskai
tė, 9. St. Staniuliutė padainavo 
sodo, akompanujojant p.’ S 
Staniuliute-Cherrienei, 19. Juo- 
40 Grušo kalba, 11. Smuikų 
duetas, kurį atliko A. ir E. Gru
šaitės, 12. Jaunuolių choras, 13. 
Jaunuolių orkestras ir 14 J. 
Katono kalba.

Programas atlikta labai piri
tai patiko or- 
O. Denibleriu- 

ir Grušaičių

—Dalyvavęs,

Orkes- 
dvi sė
li. Sa- 
2, Al.

kęst ras, choras, 
tės solo smuiku 
smuikų duetas, 
n uolių orkestrų 
chicagiečių girdėjo, tai apie |į 
nerašysiu. Bet choru tai ištik-

AR JU ŽINOTE KAD
Darbo sekretorius, Davis pareiškė, 

kad jis deportuos tuos emigrantus ku
rie atvažiavo i Suvienytas Valstijas 
nelegaiai ? Tarpe tų yra daug sve- 
tiinžeinių kurie dirbo ant laivų. Kaip 
atplaukė laivai tie matrosai negrįžo 
at^gal ant laivo. Ar jus žinote kad 
jei jus rūkote Helmer jus gaunate ke
letą sykių daugiau smagumo negu 
kad jus rūkote paprastus cigaretus.

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. 
_ \__ _ . .

Ten, kur mpka pigiai 
nupirkti.

S augumai- Tvirtumas 
Patarnavimas

Kuomet atrandi banką su užtikrintu saugumu ir ne
paprastu tvirtumu kuriuos palaiko patarnavimas, kad yra 
draugiškas, ypatiškas ir pagelbingas, todėl busi atradęs 
banką; kuris atsimokės už tavo rėmimą.

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

Clearing House Bank

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

Ofiso Telefonas vf A PDA A H Telefonas
Central 4104 izlv. IT. A. iSlCVAI/ 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.

................—.. ■"■r"1 fru! ii ........ ....... ■ .... . ,

ietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

Telephone Yards 1532

DR.J.KUUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 Iki 8 ▼. 
3259 So. Halsted St., Chicago, Ui.

DR. S. BIEZIS
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

DR.A.MPNTYID
Lietuvis Gydy&jhs ir Chirurgas

25 E. yVashington Sti 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

1 ' ...... -..... ........«

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

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

Ofisas ir J^abaratorija: 1125 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

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

---- •

Tel. 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.

A kušinta
< 113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138
’er ‘ 15 m«tų pa- 
ekmingo prak- 

ūkavimo turiu 
•atyriinG. Pasek- 
tingai^ patarnau- 
u prie’ gifndymo 
Ciekviename at
itikime 
patišką 
ėjimą/ 
’atarimus
erims ir mergi
noms veltui.

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

frto-

Dr. Mauriča Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

CUNARD 
Lietuvon per 10 dienp 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

45,647 tonų 30,704 tonų 
BERENGARIA

Apleidžia New Yorką kas Utamin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

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

KELEIVIAI Ig LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų, Plaukia kas savaitė.

Greičiaus^ laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingi) dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra-" i r jū
sų mieste arba apielrnkėj.

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

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WlTH

HAMBURGAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias j 

visas dalis
Lietuvos

Laivai išplaukia ka$ sa
vaitė nuo prieplaukoj 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- 
Aienadinės lubos tik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis. 
Laivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayern”, Mount 
Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialės kajutos.

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

Lines
154 W. Randolph St., 

Chicafo. III.
arba įgaliotieji agenai.

A. L DAVIDONISj M. D.
4643 So, Michigan Avė.
/ Tel. Kenwood 5107

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

2816 So. Michigan Avė.
Tel. Victory 9082

Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

Telephone Boulevard. 5052

DR. A. JUOZAITIS
DANTISTAS 

Imama X^pindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid Ir 

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

rė. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
3261 So. Halsted St., Chisago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4661 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0268

Telephone Yards 5032

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

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. 10—12 A. M.

Residenee Canal 2118

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų. J

/— ■■■■" — ........................................

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
■ ■■ ! i .............................,.Z

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted S t

Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

r-.................... .
Tel. Austin 0737

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

(«L BOU l«var<
8. Aihlaad 

Kampu 4T-tu gat/ 
1-ru laku.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Ir. A. R. BLUMENTHA1

OptsmotrUB
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NAUJIENOS .
The Lithuanian Daily

Publiahed Daily axcept Sunday by 
The Lithuanian N«wa Pub. Cq., Ine.

Editor P. Grigaiti*

i 1789 South Halsted Street
| Chicago, Ilk

Telephone Roosevelt 850<

Subscription Rateai 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago 

3c per ^opy.
1 ’ ■ ’ -$■ ’ 1 • r
Entered as Second Clasa Mattar 

M a re h ITth, 1914, at the Post Office 
of Chicago, l Ilk, under the act of 
March 2ndt 1879.

Naujienos eina kasdft>n?S4§kiriant 
sekmadienius. Leidžia NaujjeiriK Ben
drovė, 1739 So. Halstęd St., Chubago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjime7 kainai
Chicagoje — paštu:

Metams .......—--------- .--------$8.00
Pusei metų ________________  4.90
Trims mėnesiams ____ 2.00
Dviem mėnesiam  1.50
Vienm mėnesiui _______ . .75

Chicagoje per neiiotojus:
. Viena kopija 8c 
‘ Savaitei.......... ..............   18c
Mėnesiui... ..........   — 75c
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 

paltu:*
Metams ..... ......................................$7.00
Pusei metų
Trims mėnesiams 1-75
Dviem mėnesiam_______ _____1.25
Vienam mėnesiui ______ _____ . .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose)
• (Atpiginta)

\ Metams ...„______ __________ $8.00
' Pusei metų ----—----------- 4.00

Trims mėnesiams .......... -........... 2.00
/Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu

8.60

Kas kaltas?
Prieš lietuvių visuomenę 

taip Lietuvoje, kaip ir Ame
rikoje, - dabar stovi klausi
mas: kas kaltas, kad negalė
jo susidaryti ministerių ka
binetas ir tapo paleistas Sei
mas? ♦ /

išrinktas (kadangi jisai ga
vo tiktaiP36 balsus iš 78 at
stovų balsų, kuomet konsti-l 
tucija reikalauja daugumos 
balsų prezidento išrinki
mui).

Aršesnės padėties negali
ma sau nei įsivaizdinti. Ir 
per kieno kaltę ji susidarė?

Lietuvos klerikalai per 
savo brolius klerikalus Ame
rikoje jau paskelbė, kad vi
sa kaltė puola ant “bedievių 
bloko”, kuris suardęs val
džių. Galima numanyt, kad 
jie šitų kaltinimų dabar kar
tos nuolatos, idant pakrei
pus savo pusėn ^inias.

visai kų kita. ( \. F
, Lietuvos kH^sčionys de
mokratai paskutiniuose lin
kimuose gavo tiktai truputį 
daugiaus, negu 40% visų pa
duotųjų balsų, ir teisingai 
paskirsčius vietas^ Seime, 
jiems butų tekę tiktai 32 ar
ba 33 atstovai. Rinkimų 
įstatymas buvo “išaiškin
tas” taip, kad klerikalai ga
vo daugiaus vietų Seime, ne
gu jiems priderėjo; bet vis
gi daugumos jie nesudarė.

^Vienok <ši partija, neturė
dama daugumos nei Seime, 
nei visuomenėje, padarė ve

Paskyrė savo žmogų, kun. 
Jurgtitj, Emisijos Banko di
rektorium ;
, Vien savo balsais pravedė 
savo žmogų, p. Bistrų, į Sei
mo pirmininkus;

Vien savo balsais “išrin
ko” savo žmogų, p. Stulgins
kį, valstybės prezidentu, 
net, kaip minėjome, sulaužy
dami konstitucijų;

Ir dabar ta partija norėjo 
sudaryt da ir tokį ministerių 
kabinetų, kuris butų pilnai 
ištikimas jai.

Ar prie šitokių aplinkybių 
galėjo kita Seimo dalis, at
stovaujanti Lietuvos žmonių 
daugumai, nusilenkti kleri
kalams? Aišku, kad ne, Jei
gu kitos partijos butų suti
kusios pavesti į “krikščio
nių” rankas da ir ministerių 
kabinetų, tai jos visų valsty
bės galių — ir politinę, ir fi
nansinę —- butų atidavusios 
vieniems klerikalams. Kle
rikalinė mažuma butų pasi
dariusi Lietuvos diktato
rium.

Amerikos lietuviai gali 
tiktai pasveikinti Lietuvos 
socialistų, liaudininkų ir ki
tų opozicijų grupių pasiryži
mų pasipriešinti šitam kleri
kalų pasikėsinimui. Joks 
protųujųs žmogus nenori, 
kad Lietuvoje įsigalėtų kie
no nors diktatūra; o juo ma
žiaus kas nors sutiks, kad 
šalies diktatoriais pasidary
tų klerikalai, kurie skleidžia 
miniose fanatizmų ir neapy- 
kantų kitaip protaujantiems 
žmonėms, kurie yra pasižy
mėję šmugeliais ir kitokiais 
skandalingais darbais.

Taigi niekas kita> kaip tik 
nepasotinamas klerikalų 
partijos godumas ir jos ne
noras skaitytis su daugumos 
piliečių valia, privedė Lietu
vos valstybę prie šito krizio. 
Ir kad tokių pavojingų kri
zių neatsikartotų ateityje, 

fc'ftai yra tiktai vienas kelias: 
nulaužti klerikalų partijai 
ragus, idant ji butų privers
ta arba visai pasitraukti iš 
valdžios vietų, arba skaity- .

Niekas neužginčys, kad 
valdžios krizis Lietuvoje ir 
Seimo paleidimas dabartiniu 
momentu yra be galo kenk
smingas Lietuvai. Klaipėdos 
krašto klausimas dar nėra 
galutinai išspręstas. Lietu
vos valdžia kaip tik dabar 
yra pasiuntusi savo įgalioti
nį Paryžiun vesti derybas su 
lenkais, po ambasadorių ta
rybos priežiūra, apie Klaipė
dos uosto ir apie Nemuno 
navigacijos sutvarkymų.

Kaip tik šiuo momentu su
sidarė labai opi padėtis ir 

^Vilniaus klausime. Santar
vė, kaip jau žinome, patvir
tino rytines lenkų sienas su 
Rusija, kurias buvo nusta
čiusi Rygos sutartis. Tuo sa
vo žingsniu Santarvė netie
sioginiu budu sankcionavo 
lenkų užgrobimų Vilniaus. 
Tas dar nereiškia, kad Ry
tų Lietuva jau tapo galuti
nai pripažinta lenkams, bet 
lenkų pozicijų tas Santarvės 
nuosprertdis be galo sustip
rina. Tik didžiausiu pasiry
žimu ir visų savo Negu iš
tempimu Lietuva dab^r ga
li dar tikėtis atgauti Vilniaus 
kraštų iš lenkų. '

Ir šitokioje kritingoje si
tuacijoje Lietuva neturi val
džios,* o Lietuvos šeiminin
kas — Seimas — yra išsi- 
skirstęs!

Kas dabar atsako už Lie
tuvos respublikos reikalų ve
dimų, stačiai nežinia. Jeigu 
yra teisingos tos žinios, ku
rias prahešė Associated 
Press Amerikos spaudai, tai 
išrodo, kad tenai dabar tei
sėtos valdžios visai nebeliko. 
Nes Galvanausko kabinetas 
atsistatydino, naujas kabi- : 
netas nėra sudarytas, ir Še: 
mas paleistas. Visas valą- : 
žios autoritetas, tuomet bu
tų patekęs į valstybės prezi
dento rankas. Bet dabarti- ’ 
nis Lięfctvos “prezidentas”, i 
p. Stulginskas, nėra teisėtai rinktaisiais atstovais.

Kas yra. Klaipėdos kraštas
jSfc Kairys.

Šiandien, kuomet Klaipėdos 
klausimas taip giliai įstrigo 
lietuvių visuomenės sielon ir 
kai artimu laiku laukiama ga
lutino jo iš^ffrėhdiino, bris pra
vartu skailitinėmis paaiškinti, 
kas yra tas Klaipėdos kraštas

Va nedidelis žinių žiupsnelis.
Klaipėdos kraštas, kaip Jani 

sienas nustatė Versailės sutar
tis, turi ploto* 282,389 hekta
rus. Dabartinė Lietuva turi plo
to ncK pilnus, 5 mil. hektarų; 
vadinami, Klaipėdos kraštas ke- 
turiolikų' kartų mažesnis, kaip 
Lietuva. Tame idote vandenų 
yra ^2,600 ha., -4- daugumoje 
Vadinamos f“niaros,” arba iš 
vokiško Kurišhaifas.

gaspa- 
slriiudžiai užgavo 

/ miškus, — p.

Žemės nekaip derlingos. Ge
resnių žemių yru į rytus, gi 
visas pajūris ir ypač vadina
mosios kopos yrą gyvi smilty
nai, kai kur mišku apaugę, kai 
kur tebestovi plikos dykumos.

Miškų Klaipėdos krašte yra 
viso 37,500 ha., vadinasi apie 
13% viso ploto Vidutinis įdė
tu vos miškingumas dabarti
niu metu yra bent kiek dides
nis, — jis sudaro suviršum 
16%. Klaipėdos krašto miškai 
vidutiniški, tik kopose išaugęs 
miškas, didėliu vtM*gu pasodin
tas, yra da ilgumoj Nevisai men
kos vertės. / *

Antanios koiųisaro 
dora vi mas” 
ir Klaipėdos
Pctisne, berods/ su žinia seno
sios d i rėk t ori .j (/s yra leidęs
parduoti dtdelKus miškų plo
tus’ Klaipėdos/ finansams pa
taisyti. žmonės kalba,
kad prie tos /operacijos p. Pd- 
tisnė yra paiilopęs ir savasias 
kelines, — gpvęs iš miškų ver
telgų apie 2 niiL frankų 
vanų.”

Dirbamoji 
krašte taip 
Grintelninkų 
5700 šeimy uj, 
valdo 5200h 
šeimynai viLhitiniai 
mažiau kaip 1 hektaras, Ma
žažemiui kurie turi nuo 2 ha. 
iki 5 ha yra 
joms priklaijiso viso 17,000 ha., 
kitaip sakant, vienai šeimynai 
daugiau kaip 4 ha. Daugiaus^ 
yra ūkių po 5 ha.—20ha., 
so 1500 še mynų 
—100 ha yr i 1600 ukiu ir di
desnių Kaip 100 yra 126 ūkiai. 
Visų ūkių yra 18,233 ir visos 
jų valdomos žemės yra 169,000 
ha. Vadinasi, įdidesnė visų “Jau

do-

žeme Klaipėdos 
ūkiais, 

yra 
išviso 
vienai

priklauso

suskirstyta 
-mažažemių 

kurios 
i.; vaidinasi,

3900 šeimynų;

vi- 
po 20 ha.

gingi plcciniikai artba maža
žemiai, ištroškę gauti daugiau 
lauko. Toji laukininkų grupė 
yra gana gribžta “priglaudi
mo” prie Lietuvos šalininkė, 
nes ją vilioja Lietuvos žemės 
refonma.

Žemės ukiiei našumas Klaipė
dos krašte kuone visu trečda> 
liu praneša Lietuvos laukų der
lius. Sakysim, L 
narna iš hektaro 
dai, bulvių 630 p 
krašte gau/rfama 
bulvių 690 p. Tai 
žemes ūkis ten i 
lesnis, intensingemis. Klaipė
dos kraštas turtingesnis už Lie
tuvą ir gyvuliais. 
tik žymiai gėrėsi < 
jų ir daugiau, ypač galvijų ir 
arklių.. Savo duonos klaipedic- 

tenka.
lės turi Klai- 
dyba. Juroj, 
sugauta 1921 

kg. žuvies, 
3,240,000 kg.

ietuvojc gau- 
rugių 63 pu-

Klaipėdos 
rugių 90 p., 
vis dėlto, kad 
žymiai iobu-

. Gyvuliai ne 
es rųšies, bet

čiams vis gi neu 
Namaža reikšn 

pėdos kraštui žv 
marėse ir upėse 
metais 2,800,000 
1922 metais —
Žvejyba dar menkai išvystyta, 

žvejai nelabai 
pai duoti. 

Lietuva siūlo

nes Klaipėdos 
kam turėjo žuvies 
Susidėjimas su 
ir žvejams patogesnių jų- dar
bo sąlygų.,

' Klaipėdos kraš o pramone 
silpna ir vienapusė, - sukur
ta medžiui apdirili. Prieš ka
rą čia buvo 40 Imitpiuvių,' ku-

• . 1 • > • -Z.tis su daugumos piliečių iš- riosc dirbo apie 
ninku;

2,000 darbi- 
ccliuliozoš fabriku su

Dainuos Nauj. Koncerte
80Q darbininkų; lentų-rąstų 
dirbtuvė 450 darb.; dirbtuves 
laivams taisyti ir mažus sta
tyti — 350 darb.; dirbtuvės 
vagonams taisyti 180 darb. 
Medžio dirbtuves minta Lietu
vos miškais, ir kai siena liko 
uždaryta, darbas jose sumažė
jo, vietomis visai sustojo. Ne
darbas Klaipėdoje virto pasta
raisiais metais chroniškas, o vi
sos pastangos sudaryti vadina- ' 
mąjį freištalą turėjo tikslo 
gauti Klaipėdai medžio neitra- 
lizuolu Nemunu iš okupuoto
sios Lietuvos ir (indų

Prekyba yra beveik išimti
nai susimetusi pačioj Klaipė
doj ir vedania per uostą. ' Ji 
gana žymi. Nežiūrint jau pra
sidėjusios ekonominės koVoS' 
su Lietuj 1921 metais Klai
pėdos kraštas yra įsivežęs vi
sokių prekių 2;500,(MX) dvygu
bų centnerių, išvežęs apie 2 
mil. dv. cn. Tranzitu praėjo 
per Klaipėdos kraštą — vadi
nasi Lietuvon — apie l,500,(X)0 
d. c. Tais pači ausini etai s Lie
tuvon buvo ęvežta viso 4,200,- 
000 d. c. Vadinasi, mažučio 
Klaipėdos krašto apyvartas su- 
įaro daugiau kaip pusę Lietu
vos apyvarto .

Klaipėdos krašto finansai, 
nežiūrint sunkios jo padėties, 
atrodo labiau išvystyti ir tur
tingesni, kaip Lietuvos. Saky
sim, 1921 melais jis turėjo pa
jamų 230 mil. markių, kuo
met tais pačiais metais Lietu
vos pajamų tebuvo 885 mik 
ąuks. Tai reiškia, kad Klaipė
dos kraštas yra turtingesnis, 
judresnis, daro didesnius apy- 
vartus.

Klaipėdos kraštas turi 150 
km. plačiųjų gelžkciių ir 125 
knf, siaurųjų. Visa Lietuva tu
ri plačiųjų gelžkeiių apie 900 
km. ir siaurųjų apie 600 km. 
Klaipėdiečiai turi beveik 100 
km. Nemuno vagos, jau
tvarkytos ir pagilintos, 
mažiausis farvaterio gilti
— 1 metras (Lietuvoje 70 cen- 
tim.) Plentų klaipėdiečiai turi 
202 km., vieškelių 303 km. 
Keliai, palyginus su lietuviš
kaisiais, visai gražus,

Klaipėdos uostas 
dos krašto širdis

VIŠI be skirtumo ry
toj pasimatysim Nau
jienų Koncerte Ash
land Blvd. Auditori
joj................... ’............

. J __ _ _

su- 
kur

Tai šitaip išrodo tas garsusis Rusų Operos dainininkas te
noras V. Danilovas, kurio gražiu dainavimu ir maloniu balsu 
grožėjosi Chicagos Muzikos mylėtojai ir žinovai. Dabar turė
sime progos visi jį pamatyti ir išgirsti dainuojant RYTOJ 
Naujienų didžiajame metiniame Koncerte Ashland Blvd. 
Auditorijoj. 2

iš “Rojaus"
artimo man žmogaus,

tai K lai
mio jo 

veikinio daug pareina visas 
krašto gyvenimas. Uuostas yra 
pakamtamai platus, bet įreng
tas lik mažiemsiems juros lai
vams. Prieš karą uosto gilu
mas buvo 6 su puse metrų; 
karo motu jis beveik nevalyta 
ir dėlto liko smėlio smarkiai 
užmestas. Dabartiniu metu 
uostąjį gali įplaukti laivai 3000 
trinų talpumo. Klaipėda turi 
gero susisiekimo su užpakaliu; 
Nemuno upynas, Augustavo 
kanalu susisiekia su Vislia, gi 
Oginskio kanalu — su Dniep- 
ru ir visa Ukraina. Laivų ju
dėjimas Klaipėdos uoste 1921 
metais buvo toks: įplaukė uos
tau 669 laivai, išplaukė 660. 
Tais laivais atliekamas 
visas krašto mainas su 
iriais.,

Gyventojų Klaipėdos 
1910 metais buvo apie 140,000; 
iš to skaičiaus pačioj Klaipė
doj gyveno apie 30,000. Dabar 
/gyventojų skaičius yra bent 
driek padidėjęs, —jų skaitoma 
apie 170,000. Pačioj Klaipėdoj 
yra mažiau kaip 50,000. Vo
kiečių Valdžios ipatiektomis iš 
1912 metų žiniomis vokiškai 
kalbančių buvę. 71,000, lietu* 
viškai — 67,000. Pačių lietuv
ninkų daviniais vokiškojo gai
valo esama klaipėdiečiuose ne
daugiau, kaip ketvirta visų gy
ventojų dalis. Tikybos jie kuo
ne visi yra protestantai^Kata
likų visai nežymi dalelė.

Organizuotų darbininkų, dir- 
'bančių jau išvardintose pra
mones įmonėse, statyboje, pa
čiam Klaipėdos uoste ir kitose 
susisiekimo įmonėse skaitoma 
apie 12,(XX). Organizuoti dar
bininkai yra arba socialdemo-jam neleidęs to padaryti.

liaudies nio-
1280 gyvento-

kuone 
užsie-

krašte

kratai, arba jiems palankus* 
Pastaruoju laiku smarkiai ėmė 
vystytis žemės ūkio proletarų ir 
mažažemių organizacijos, ne
turinčios dar nusistovėjusio 
veido.

Pagalios pradžios švietimas 
taip atrodo: pradžios mokyklų 
yra 238 su 380 mokytojais. 
Viena mokykla ten tenka 630' 
gyventojams ir vienas liaudies 
mokytojas 380 gyventojams. 
Lietuvoje viena 
kykla atseina
jams ir vienas mokytojas 1,000 
gyventojų.

Klaipėda, įkurta “kardinin
kų” ordeno 1252 metais, su vir
šum 600 metų yra išbuvusi Vo
kiečių valdžioje, jų mokyklos 
ir jų viso gyvenimo įtakoje. 
600 metų Bendro su vokiečiais 
sugyvenimo padiegė ir išvystė 
Klaipėdos “lietuvninkuose” visa 
ci|lę ypatingų savybių. Tų savy
bių tarpe yra visa eilė teigia
mų ir pageidaujamų. Aukščiau 
ku1 turiniai paaugę, išėję gera 
darbo mokyklų, sutauipinę dau
giau ir materialių turtų, pri
sidėję prie Lietuvos klaipėdie
čiai įneštų musų gyveniman 
naujų iėjų, sužadindami ir su
snūdusias mūsiškes.

Iš MEILĖS NUSIŠOVĖ.
Elemer Bostic, 26 metų vai

kinas, palinkėjęs savo mergi
nai, Alice Po*wer.% 1907 W. 
Orio st., “labų naktį” ir pabu
čiavęs, nušovė ją. Mergina mi
rė.

Priežastis: jis jų mylėjęs per 
du melu ir pavydėjęs, kad jos 
kitas negautų, o pats jos nega
lėjo vesti, nes/ turėjo neišgydo
mų ligų.

Policijai nėra aišku, kaip ši 
žmogžudystė įvyko, nes vaiki
no revolveris rasta tuščias, 
butą lik vienos kulipkos, 
kinas sakosi, kad ir jis 
jęs nusižudyti, tik jos

o vai- 
norė- 

brolis

Nuo 
grįžusio į Lietuvą per Sovietų 
Rusiją, gavau laišką, kur pras
tais žodžiais aprašoma kelione 
iš Čitos (Užibaikalyje, netoli Ki
nų žemes) iki Lietuvos rube- 
žiui (apie 10,(XX) verstų). Lai
škas rašytas be jokios tenden
cijos ir lodei, man rodosi, įdo
mu jį paskelbti visuomenei, 
kad nors iš dalies galima butų 
spręsti apie dabartinę padėtį 
Rusijos gelžkolių ir apie tuos 
vargus, kuriuos reikia išnešti 
žmogui, norinčiam išsigelbėti 
iš “rojaus.”

Paskutiniu laiku manoma, 
kad Rusijoj įvyko tvarka ir 
gyvenimas yra susitvarkęs; to
kioj prasmėj varoma tarp dar
ko žmonių ir agitacija. Toli 
gražu ne taip! Visuomenei gy
venimas nėra pagerėjęs, jei 
bent atskiriems asmenims sto
vintiems arti prie valdžios apa
rato. Visuomenė skursta ir 
vargsta, vis dar tebelaukdama 
geresnių laikų.

Bet apie tai kitą kartą. Da
bar grįžtu prie laiško, štai jis: 

“26 sausio, 1923 m, 
‘Laišką nuo tavęs gavau ir 

apsidžiaugiau, kad ir tu išspru
kai iš to ‘rojaus’. Mes irgi at
važiavome į Lietuvą, nors la
bai daug" buvo vargo, kol pra
važiavome ‘rojų’. Pradėsiu 
nuo pradžios. Čitoje ^vasara ir 
ruduo praėjo, kol išgavau lei
dimą išvažiuoti į Maskvą^/Ga- 
vau leidimą spalio Thėnesy, 
ačiū p. B., kuris mus paėmė 
kaipo geležinkeliečius. kitaip 
nebūtume išvažiavę, nes priva
tinėms y^atoms uždrausta va
žiuoti į Sovietų Rus Iki Ir- 
kutskui važiavome šiaip taip, o 
Iriuibke išsodino ms iš trau
kinio jr 5 dienas turėjome su 
'ad.ais • eliotis .-.!».‘yj, koI su- 
li.iktin k;to traukui), žmonių

važiuoja daugyb“, vietos sto
tyse nėr, dauguma šala ant 
oro (pabaigoje spalio įnėn.) 
Kad gauti biletą, reikia po 3 
dienas stovėti eilėse prie kasos. 
Privažiavome prie čeliabino ir 
vėl mus išsodino. Čia tris die
nas laukėme traukinio.. Galų 
gale dasikraustėnie iki Mask
vos. Visame kely labai daug 
vagių, bet tiek vagių, kiek yra 
Maskvoj, tur būt nėr visame 
pasauly: tiesiog iš rankų trau
kia. Liuesų butų Maskvoj nėr; 
į stotį neleidžia. Prasėdėjome 
gatvėj' verkdamos iki vakarui, 
p) B. bėgiojo po visą Maskvą 
ieškot buto, bet nesurado. Vai
kai pradėjo šalti, čia apspito va
gys. Sumaniau nuvežti vaiktri 
į bažnyčią, pas kunigą, mes 
gi manėme pernakvoti kur 
gatvėj. Vežikui užmokėjau 25 
milioariis rublių. Pas kunigą 
vietos negavome, viskas vald
žios rekvizuota, lai kokie tai 
lenkai pasigailėjo vaikų ir priė* 
me juos paalsavę, o mes verk
damos nuėjo* ic pas komendan
tą. Komendantas pasirodė geras 
žmogus, užleido mums savo 
kambarį ir davė net malkų. 
Sužinojau, kad už kambarį rei
kia mokėti į mėnesį nuomos 
pusantro milijardo rublių. Ant 
rytojaus nuėjome į Atstovybę 
Lietuvos Respublikos; čia su
tiko mus gerai, tik nelaimė: 
15 lapkričio užsidaro rubežius, 
paskutinis ešelonas išeina 10 
lapkričio, tai mums pasiliko 
laiko gauti Maskvoje leidimą į 
Lietuvą tiktai dvi dienos. Išga
vom© reikalingus po]>erius tik
tai su pagelba Atstovybės, ki
taip butų prisėję pasilikti Mas
kvoje iki pavasario. Iš Maskvos 
vežė mus iki Latvių rubežiaus 
tavoriniais vagonais be pečių, 
manėme, kad sušalsime. Kelyje 
pradėjo žmonės sirgti tifu Mu
sų bendras pažįstamas Š. ir jo 
uošvė V. kelyje užsikrėtė litu ir 
Sebcže ('Latvių Respublikos ru
bežiaus) pasimirė. Bijojau kad 
nesusirgtų vaikai, nes vagonuo
se labai nešvaru ir užsikrėsti 
tifu lengva.

“Galų gale, pradžioj gruod
žio privažiavome prie Lietuvos 
rubežiaus Abelių čia palaike 
jnus 3 dienas karantine ir įlei
do į Lietuvą. Dar užmiršau pa
rašyti, kad visą mantą, #ur pa
siėmiau iš Čitos, turėjau ati
duoti į bagažą. Dabar gavau 
laišką iš Atstovybės, kad mano 
bagažas kelyje pražuvo ir pasi
likau be nieko“. —S. L.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
. . 'I
Kuopos Nariui, S. Omaha. — 

Mažmožiai, neverta nei minėti.
Nebuvėliui, Pittsbg. — Eilė

raštis netinka. Geriau rasi noki
te mums šiaip žinių, kurių iš 
jūsų kolonijos 'labai pasigenda
me.

J. R., Kenosha. — Atsakome 
laišku.

Grinoriui, Chgo. — Tikrai ne
žinome. Kreipkitės į Lietuvos 
Atstovybę (192*5 F Street, N. 
W., Washington, D. C.)

V. K., Herrin. — Vardo nei 
adreso negalime tamstai suteik
ti be korespondento žinios. At
siųskite mums savo laišką, už
lipdę ir pridėję už 2 centu mar
kę, mes užadresuosime ir pa
siųsime jam.' Jei jis norės, pat
sai tamstai atsakys.

Plačiai pagarsė
jęs 20 metu pra- 
K^ikos fotografi- 
stas At Vditkevl- 
čius pagrįžo iš 
Lietuvos ir savo 
name 636 W. 18 
St., Chicago, 111. 
atidarė Photo 
Studio pagal nau- 
jau+Hos mados.
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prie nepriklausomybes!
GEROVES IR TURTO LAI 1
[KIEKVIENAS ŽENGIA1 r
t- cD __  ■. , .**• I

Tvirčiausias pamatas tam yra — nuolatinis pinigų .
taupimas Lietuvių \^idžiausiame Banke — !

UNIVERSAL STATE BANKE g
čia padėti Tamstų pinigai yra po dviguba apsauga: Illinois Valstijos ir H 

Chicagos Clearing House. ' t
Igyk Tamsta šiandien šio savb Banko knygelę.

;adienis, Kovas 17, 1923
&

Pinigus Lietuvon 
geriausiai siunčia 

šis Bankas 
Babandyk ir 

Tamsta.__________________>
■ Turtas šio Banko jau $2,650,000.00

i Universal State Bank
8 3252 So. Halsted Si., Chicago, Illinois.

NAUJIENOS, Chicago. J1L

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

“Naujieny” Koncertai! 
besirengiant

KAIP GALĖJO ĮVYK'ęi, BET
NEjVYKO.

Pasakaitė, kuri panaši į tikre
nybę.

Roosevelt 8500... 
br... br... brrr...

Rooscvelt 8500 ats
—Ar čia Naujienos?
—Taip.
—Aš norėjau pirkti tikietų...
—Palaukite, palaikykite dya- 

tą... (po trumpos pauzos) Be
lo! (atsiliepė vyriškis).

—Taigi, mat, aš 
pirkti tikietų...

meldžiu...
telefonas.

norėjau

vienas ar
daugiau?..

—Aš ir mano mergina, mes 
abudu.
s -—Na, tai iferai, bet kodėl su 
mergina, o ne su uioteria?

Kad aš dar 
mergina to- 
niau, kad

—Su moteria.. 
nesu vedęs, o su n 
dėl! kad butų linksi 
ir pasišokti galėčiau

—Gerai.. . bet jus 
met turėti du atskiri 
atskiru kambariu ir 
sa -važiuoti.

—Aš 'nesutinku būti

\

turite tuo- 
. bilietu ir 
antra kle-

Tėmyk Šitą Emblema
Tai yra ženklas ’

CHICAGO CLEARING HOUSE
ASSOCIATION

Daug bankų — me$ esame vieni iš jų — pri
guli prie tos associacijos kuri yra ženklu apsau
gojimo konservatyvių bankų, kad padarius ban
ką saugia ir apsaugojus jus esant reikalui.

Paskutiniais 18 metų nebuvo dar atsitiki- 
; mo, kad kokis nors bankas butų žuvęs kuris pri- 
; guli prie Chicago Clearing House Association.

Kalbame lietuviškai visuose departamentuose.

HOME BANK AND TRUST CO.
Ashland and Miiwauke Avenues

Turto 

daugiau 

10 
milijonų

Bankas 
kuriame 
jausitės 

kaip namie

Jūsų draugai Lietuvoje tikrai gaus Suvienytų Valstijų Dolerius 
jeigu pasiųsite savo pinigus per

HOME BANK AND TRUST CO.
Kad tikrai sužinojus, jogei jūsų pinigai tikrai nueis jūsiškiams 

j laikų, ateikite į

ffOME BANKani TRUST (6!
Mihvaukee ir Ashland Avenues

Atdara vakarais: panedėlyj iki 6 vai. — utarninkc iki 8 vai. — 
Subatoje iki 9 vai.

fciTIZENS STATE BANkI
MELROSE P ARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADEK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankines valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po uiet, iiskiriant,. Subar
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakaro.

atski -
ram kambary, aš i loriu, kad
mano mergina butų šaJe ma-
nęs... Ar Turite ir į k le
sas padabinę?

-Taip, trys k lesa si pirma
antra, ir trečia.

—Kokia brangiausia?
—Beabejo pirma...
—O kiek prekiuoja?
—O kaip, ar pa

kelionę užsimokėsite
—Taip, taip, tą ti 

patys padarysime...
Tai tuomet tik 

nį...
—Ką jus kalbate.. .

i jau mes

)er vandc-

per vau-
, 9

—Taip per vandenį ir anoj 
pusėj kelionė...

—Klausykite, kur
tada veši te?

—Juk tamsta nori
važiuoti, ar taip? •

—Visiškai ne!
—Juk tamsta nurijote tikie- 

to?
—Taip!
—Tai kaip? Ko k

tamsta nori.
—Aš noriu tikiet(|> 

nų” koncertui.
- Aha, atleiskite, 

korčių skyrius.’-, pal

jus mane

io likieto

Naujie-

čia laiva- 
iūkite ibis-

Telefonas vėl brr.
“Heilo” — ir vi 1 vyriškas

—Helo. Ar tamstas turi jau 
gatavus tikietus? >

- -O, tamsta nori t
—Taip.

O kaip tamsio-> 
Mano pavardė?
—Taip.

pavarde?

—Juozas Putrasrėbis
Pudra-lrė-bis.

’o pauzos)
Lirasti... O 
būti?

formato... Jus

—Holo, aš negaliu s 
koki tie tikietai turi

- Paprasto
geriauzžinote..

x - Tai gerai,

tui ar teatrui?
—Na

gerai... O kas 
balini, koncer-

žinoma, kad koncer-
t ui.

—D! koncertui..
Kada rengiate...

. gerai..

loulvd. 8674

J.L Grušo Oikestra
3147 S. Halsted St. 

Chicago. UI.

MUZIKA 
Sarpaliaus Orfkestra 
DEL VISOKIŲ R 

814 W. 33rd 
Tol. Boulevard

EIKALU 
St. 
0352

—Kovo 18 dieną...
--Kur?
—Ashland Boulevard Audi

torium. ..
—Antrašas?
—Kampas Ashland Blvd. ir

Van Buren -gatvių.<
—Gerai, turiu. O kas rengia?
—Kas rengia?! Nugi jus 

rengiate—“Nau j ienos”.
—Tamsta pasakykite ko jus 

norite?

nų” koncertui.
—O, atskfraŠaų, čia spaustu

vės skyrins. Palaukite biskį 
(pauza) rr vėl holo. ..

Operatorė pertraukia: “Drop 
another niekei please”.

Įmečiau antra penktuką.
—Holo... Naujienos?

Taip kuo tamstai galime 
tarnauti?

—Klausykite^ 
sužinoti, ar jus 
kų tikietų?

—-Tikietų?..
laukti... Mes

Aš 
turite

norėjau 
ant ran-

.malonėkite pa- 
dajr ^negavome 
mes neturime, 

taip vėluojatės, 
mes

—Tai kodėl
—Kaip tai vėluojamos, 

visiką padarome laiku.
-—Hm.. .

uis jau čia
laiku. Sckiuadie 
pat, o jie netur ti

—-Jeigu 
tet tikietų, 
juos nežinome.

tamstos 
tai mes

noprisiun- 
nieko apie

kas mums 
Vkomi’piHnicntairi” 

tai mes pasiunčiamo

PASIŽYMĖJO LIETUVIS 
POLICISTAS.

Policijos departamento biu- 
letine minimą lietuvio policisto 
Jurgio Vabalo (Wabol) var
das.

Vasario 22 d. Vabalas, kitam 
policistui padedant, suėmė pa
skubusį plėšiką Ro'bert Jolin- 
soną, kuris taipgi turėjo ir ki- 

pavardę, būtent, Robert 
Burna. Būrus ne lik 
apiplėšdavęs savo aukas, bet ir 
kankindavęs jas. Vabalas ke
lias naktis saugojęs tą distrik- 
lą, kur plėšikas veikęs, kol ga
lų gale nepačiupęs jo. Plėši-

kas bandęs pavartoti revolve
rį, bet jam tai nepasiseko.

Už tą pasižymėjimą polici
jos viršininkas pridėjęs Vaba
lui $180 algos metams. Vaba
las policijos departamente tar
nauja dar visan nesenai — tik 
8 menesiai.

JUS AKYS
Yra jums brangesnės už viską. Neapleis- 

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

DR. SEKINK, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)

3315 So. Halsted St., Chicago, IIL
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 9 

Nedeliomis nūc 10 iki 1. Tel. Yarda 0632

(Tąsa ant 6-to pusi.)

NAUJIENŲ Koncer
tas bus musų pasima
tymo vieta (Ashland 
Auditorijoj)..............

20 metų prityrimo
Al*! • A •

& akią 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 plukan&us taš

kus ?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turį! 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.

P. BARSKIS
4644 S. Paulina St

Didelis Rakandų 
IŠPARDAVIMAS DR. VAITUSH, O. D

Lietuvis aklų specialistas

i—Matote jeigu 
prisiunčia 
tikietus, 
šavo reporterį i 

i —Ką jus kalbate... Aš noriu 
tikietų “Naujieną” koncertui!

—O atleiskite, čia redakcijos 
skyrius. Tamstoms 
komitetu pakalbėti, 
re Jurgelioniene.

—Gerai, meldžiu, 
man du penktukai
apie valanda-4aiko praėjo...

—Holo ... (moteriškas bal
sas). Ką, tąmsta norite bilic-. 
tų musų koncertui?

reikia su 
ponia Ma-

nes jau 
lešavo ir

—Labai malonu. . Taip tams
tyte galite gauti kiek tik nori
te. Vietos pakaks. Dvejopi 
tikietai: po 75c ir doleris de
šimtukas. Malonėkite ir savo 
draugus paraginti...

Ir rodos ta maloniu balseliu 
moteris pradėjo mane glostyti... 
Pabudau. Ugi mano “Margis” 
belaižąs mano*.. —Ursas.

Jau prasidėjo didelis iŠ-

pardavimas. Stebėtinai

’ numažintos kainos. Šim

tai visokiu reikalingu ra

kandų turi būti išparduo

ta į trumpų laikų, nes rei-

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

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

Phone Boulevard 7589

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

Morgan Park Lumber Co., '
Kokybės ir Patarnavimo Kiemas

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

Clearing Namo Bankas
Šis bankas yra nariu Chicagos Clearing House, taip 

pat jis yra ir valstybinis bankas. Šitie faktai užtikrina 
pilna apsaugojimą jusy pinigų. Laikykit pinigus sioJe 
bankoje, nes jus žinote, kad tai yra saugu. Neatideho- 
kit — atidarykit savo accountą šiandien. Bankas atda
ras visą dieną šiandien nuo 9 valandos ryto iki 8 valan- 
dai vakare. .

Central Manufacturing
/"District Bank

1112 West 35th Street \
CHICAGO, ILL.

Kapitalas ir 
perviršis 

$900.000.00

Turtas daugiau 
kaip 

$7.000.000.00

Didžiausia 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 1 
Lietuvą arba' ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti, ■
1 STEPONAS P. KAZLAWSKI, '

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

Dr. Natalija Žukauskas 
Naprapath

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

943 W. 33rd Place •
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakarė.

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR

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

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

9 iki 12 a. m.

Tcl. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

GRABORIUS IR 
Balsainuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimai ir 
pasirinkimui naujus moderninius'sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir Se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
ternų siutus. Mieros 83 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir-2Jcelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava^ 
saliniai kautai po $22^60/ iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 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 
oveikautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

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

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

Rooscvelt 7532
S. M. Skudas

Graborius ir Balsainuotojas 
Automobilius turiu visokiems rei

kalams; prieinamos kainos.
1911 Canalport Avė.

II DAVID RUTTER & CO, 
Anglis ir Koksai 

Pirkite anglis tiesiai 13 riitall 
kiemų. .Visur pristatom.
South Side ofisas 8301 Normai At. j 

Tel. Yards 229fl.



M- * MB

U .YS ChicagosZinios
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

2000 svarų tonui garantuojama
Mes gavome speciali pristatymų 100 karų di
delės vertės West Virginia Pocahontas tie- 

0 

šiai iš mainų ir geriausios rūšies Illinois 
Lump, Egg ir Nut, iš musų geriausių mainų.

daugiai! mokesnių nuo įplaukų.
Šiemet cl i ica $ oči mus 

sumokėti ........... .
tax’ų’. 
m u jau

teko 
daugiau “in'come 

Kolektoriaus praneši- 
sumokėta $2,500,000 

negu praeitais metais.

NAUJIENOS, Chicago, HL________________________
Pirmyn Mišrus choras laikys dainų 

■fe V • * i repeticiją kovo 17 d., Kriaučių Unijos
■> M A M A 1 4® H svetainėj ant 3 lubų 1564 N. Robey St.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi daini
ninkai turite būti imt repeticijų, nes 
turime dainuoti Naujienų koncerte.

— Valdyba.

Birutes Kalno Draugija laikys savo 
mėnesinį susirinkimą nedėliojo kovo 
18 dieną, 1:30 p. m. Antano Urbono 
svet., 3338 Auburn Avė. Malonėsite 
visi draugai kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti. Kviečia visus

Nutarimų raštininkas.

(Seka ant 7-to pusi.)

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Melrose Park. — Draugystė Sūnų ii 
Dukterų Lietuvos rengia draugišką 
vakarienę šeštadienį, kovo 17 d., N. 
Vaičiulio salėj, 23-čia ir Lake gatvė. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

— V. Urbonienė.

šeštadienis, Kovas 17, 1923

GERBTINOMS
MOTINOMS

KOL PARDAVIMUI DAR TURIME

POCAHONTAS TIESIAI IŠ MAINŲ $12
ILLINOIS LUMP............ (didelės)

EGG......................(forked) LHk
NUT............ (plautos) J V*'

Parsinešti arba parsivesti su savim, 50c.

/ Įdomi kolekcija.
BirnkinĮiiiikaA Popp, kuris 

prieš kelias dienas padare sau 
^lą, meiliški prietikiai dar 
ne visai išaiškinti. Dabar deda- 
nia pastangų surinkti visą ko- 
vlkciją Ibuvusiių bankininko 

Įclomii, kuip 
bus ta kolekcija.

Lietuvių sviete:
KAS: — Naujienos, Naujienietės ir 

NaujienieČiai.
KĄ: — Didelj, gražiausią metinį Nau

jienų koncertą ir Balių ir šokius^
KUR: — Didejėj 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 šventės jausmais.

KADA:—

Pakalbink mane ir 
pašokdink mane ry
toj Naujienų Baliuje 
Ashland Auditorijoj. 

— Širdele.

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių

ITALIŠKU 
rankomis dirbtų 

ARMONIKŲ 
Geriausią

pasauly. .
rantuoja- UĮĮ—|| 
mos 
čiai 
ir žemesnė 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių Jung. t IĮ
Valstijose u t 
Italijoj. 
DYKAI pir- 

kėjams armonikinS mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame. kad visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika iš gaidų ui 
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogas, papra
šius, duodama dykai. 
Ruat-ta SerenelH Accordcon JVIfsr. C?o. 
817 Blue laland A ve.,__ Chicago, IU.

Laiškas nuo Mrs. Ward pa
sako, kaip Lydia E. Pink- 

ham’s Vegetable Com- 
pound pagelbėjo jai.

imimai

degini’ 
metų

kalno
negu

urmo-
dirb-

50c. nuleidžiama nuo tono imant nemažiau 
kaip 5 iki 10 tonų 75c. nuleidžiama nuo tono 
imant nemažiau kaip 10 ir daugiau tonų.

Į kurį tai garsingą didį parengimą 
yrą širdingai kviečiami visi Naujienų 
draugai, prieteliai, bičiuoliai, vyrai ir 
moterįs. nei vieno neaplenkianti 

Naujienų Kviesliai.

TELEFONAI: BOULEVARD Į §862 Mi-

Rusų Socialdemokratų Kliubas su- 
batoje, kovo 17 d., liuli House, Halsted 
ir Polk gat., rengia paskaitą, tema: 
“Religija ir Rusijos revoliucija”. Pre
legentas tikką neseniai atvažiavęs iš 
Lietuvos — Kauno, drg. Gidani. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

— J. Lavateris.

Atidai Lietuviu
GREAT NORTHERN COAL COMPANY

420 W. 29th Street

Telefonas Canal 5496

W. NARAKAS
K R I A U CI U S

Šiuomi pranešame savo kostumeriams kad 
mes padidinome savo dirbtuvę ir padauginome 
darbininkus.

Dirbame moteriškus ir vyriškus siutus, ga
rantuojame kad jums tiks. Taipgi senus taiso
me, valome ir dažome. Visokios rųšies mote
riškas ir vyriškas skrybėles “blakuojame” ir 
valome.

Prašome savo kostumerių nesivėlinti su or
deriais, kad butų galima šventėms pasiūti.

2210 West 22nd Street
Arti Leavit Gatvės

Chicagos Sveikatos ‘Departa
mente įregistruota Šie gimimai 
lietuvių šeimynose:

Genevefa Kivdeika, 2442 Ly- 
nder St., vas. 5. William 
kaimiškas, 7236 S. Tahnan
vas. 24. John Imkis, 4347 Wesl 
26 St vasario 23. tklv. llauren- 
čikas .3128 Auburn Avė., vas. 
28. Bernice Vasiliauskas, 457 
West 43-ixl S t., vas. 14. John 
Rimkus, 9532 Princeton, sau
sio 28. Geo Pribis, 1842 Laflin 
St, kovo 3. Ariton Martinkus, 
18(X> W. 46 St., sausio 29. Ru- 
dolf Jakas, 244 W. 26-th St. va
sario 19. Dorotliy 
8106 Vincennes
SteMa Shaminas, 12209 
St< saus. 2. Eleonor Lėkis, 
Wcst 31 St. vasario 27.

Paulauskas, 
Avė.,kovo 2 

State 
700

Lietuvių Rateliuose

Liet. Teatr. Dr-jos šv. Martino su
sirinkimas įvyks sekmadienį, kovo 
18, 1 vąl. po pietų šv. Jurgio para
pijos svet. 32 pi. ir Auburn Avė. 
Visi nariai malonėkite susirinkti, 
nes yra daug reikalų apsvarsty
mui, taipgi busrinkimas darbinin
kų baliui, kuris bus balandžio 15.

P. Kilevičia, nut. rast.
I ■ ■ -II.--

Draugystės šv. Antano iš Padvos 
mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį kovo 18, 1-mą vai. po pie
tų, Dievo ApveizdoS parapijos svet. 
S. Union Avė ir 18 gatvės. Visi 
nariai malonėkite būtinai atsilan
kyti, nes yra daug reikalų, kuriuos 
turėsime aptarti. Valdyba.

Cicero. — Draugystė Lietuvos Ka
reivių laikys savo mėnesinį susirinki
mą sekmadienį, kovo 18, Lietuvių 
Liuosybės Svetainėje, Litą ir 49 Ct. 
Privalunvas kiekvieno nario atsilan
kyti ir atsivesti naujų narių. Įstoji
mas dar $1.00.

—♦ Korespondentas.

Iš “Birutės”
RYTO “BIRUTEI” SUKANKA 

16 METŲ.

Ves chorą Pirmyn Nau
jienų Koncerte

JųS mumis žinote per ilgą laiką, bet kad neužmirštu- 
mėt, čion paduodame musų kainas:

LAIVAKORTĖS
Iš Kauno iki Chicago $144.70

PINIGŲ KURSAS
100...... .....................................
200 ....................................... ....
300 ...... :...................................
400 ..........................................
500 ..........................................
600 ..........................................
700 ..........................................
800 .............................. ...........
900 ................ ..........................

1000 ...................... ............. .

. 11.00
21.75

. 32.50

. 42.85

. 53.50

. 63.45

. 73.75

. 83.85

. 94.30 
104.45

salųtaro rytas
Salutaro rytas tešviečia gražus; 'k
Sveikata atgyja, kaip aušta danguš.

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

TODĖL, KAD:’
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!

— Salutaras priduoda apetitą; )
— Salutaras vidurius išvalo; SVEIKATA

Ryto kartu su “Naujienų” 
iškilmingu koncertu “Birutė” 
paminės savo 16 metų gyvavi
mo ir darbavimosi sukaktuves. 
Kovo 18 d., 1907 m. liko su
kurta “Birutė”, ir štai ryto kar
tu su didžiule naujieniečių mi
nia birutiečiai linksminsis ir

stovi sulaukę 16 metų
Šį vakarą Mildos svetainėje 

jie turės savo draugišką vaka- 
kurin bus sukviesti visi 
ir jauni nariai

kad pasidalinus nuonionė- 
bei pasikalbėjus apie pra-

2) -
3) — S ud u ta ra s pataiso sveikatą. j 

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

seni 
jai, 
mis

Rengia vakarėlį.

bei rčmė-

Už didesnes sumas kursas žemesnis.
'• I

Mes užtikrinant Jums teisingą patarnavimą visuose 
reikaluose, i Dėlto pirkdamas namą ar parduoda
mas, siųsdamas pinigus ar laivakortes, visados kreip
kis pas mus, tas bus labai Jums ant naudos.

S.L.FabionasCo
809 West 35tli Street

chicAgo.

Šviecą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

B iru lietęs turės pagaminu
sios tikrą gimimo dienos py
ragą su 16 žvakių aplink ir 
linksmins svečius.

Kaip ten nebūtų, bet iš vis
ko atrodo, kad šiemet iš “Nau
jienų” koncerto mes daug ža- 
vėjančių įspūdžių išsinešime.

Taigi iki pasimatymo “Nau
jienų” koncerte.

—Dailės Mylėtojas.

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

gydote ne tą ligą.
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ. 
Skauduliai ant kūno ar viduriuose pasididunusios kraujo gyslos, silp
numas, nervingumas, šlapumas nuo inkstų ir pūslės, gali būt, kad 

tai paeina nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingo pažinimo ligds. Tikras 
ištyrimas šlapumo ir kraujo turi būt padarytas su X-ray metodu. Gy
dome radiumu,, serumu ir elektriką. Specialis gydymas lytiškų ligų 

vyrų ir moterų. Taipgi gydau.
Akis, ausis, nosį ir gerklę.

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

 Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

Chicagos Lietuviu Klai 
pėdos Komiteto su

sirinkimas
Liglaikinai komitetas veiks 

senovei.
PO

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 -

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Ketv'irtad’ienio vak. 
Commerce Co namuose 
Chic. Liet. Klaipėdos komite
to susirinkimas. Paaiškėjo, 
kad komitetas dar turi ant 
rankų $20 pinigais ir $600 ver
tės Lietuvos bonų. Nutarta už
klausti Klaipėdos komiteto, kas 
daryti su bonais — siųsti juos 
jam, ar išparduoti juos Ame
rikoje, o pasiųsti pinigus.

Kol nebus gauta atsakymas, 
Chicagos komitetas pasilieka 
kaip buvęs. Gi bonų reikalui 
paaiškėjus, bus tuoj sušaukta 
komiteto susirinkimas, kur 
bus galutinai išspręstas šio ko
miteto gyvenimo klausimas.

Elta 
įvyko

PETRAS SARU ALIUS
Tai musų Petras Sarpalius— 

tikras Amerikos lietuviu pro
duktas-— darbštus, talentingas, 
bet labai drovus, tykus, nie
kam nešokus į akis. Jis pamilęs 
yra smuiką ir muzika ir senti- 
mentales dainas ir švelnias 
mandagias meliodijas. Nes jis 
taip įsivaizdina lietuvišks sielą. 
Chicagoje jis nors nesikišda- 
mas į priekį, palaikė chicagie- 
čiu muzikalumą ir parodė sa
vo gabumą kaipo kompozito
rius. Šiandien jis veda north- 
saidiečių patvarų tampriais 
draugiškumo ryšiais sujungtą 
chorą, kurs pasirinkęs aiškų 
pirmyneigos obalsį “Pirmyn”! 
“Pirmyn” choras po P. Sarpa- 
liaus vadovyste įsigilino į dai
nos grąžumą, ir Naujienų kon
certe ketina parodyti, kaisto
ji jis yra nužengęs pirmyn sa
vo grąžiame susidainavime.

AR JUS ŽINOTE KAD
156 farmeriai kūne buvo su Petliu- 

ra kurie sugrįžo j Sovietų Rusiją bu
vo svetingai priimti? Jie pasakojo 
kitiems buvusiems Petliuros karei
viams ir oficieriams, kurie nori su
grįžti j Rusiją, o lenkų [valdžia gąz- 
dino juos, kaip jie sugrįš i Rusiją 
bus sunkiai nubausti. Ar jus žinote 
kad Helmer Turkiški Cigaretai turi 
savyje lengviausi ir geriausį tabaką 
cigaretanvs ?

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PĘOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Mi!waukee Av., 461 N. Halsted St. 
Telejphone Kayraarket 1018

PIRKITE JŪSŲ PLUMINGO IR APŠILDYMO 
ĮRENGIMUS IS ATSAKOMOS VIETOS .
Viską ką mes parduodame yra garantuota. Jū

sų pinigai visuomet grąžinami jei jus ųėsate paten
kinti arba materijolas apmainomas. Mes skoliname 
ir permaime įrankius.

HMBHSrani

Duokite nuims paban
dyti ir persitikrinkit pa
tįs.

Jei vieną sykį pirksite 
nuo musų tada visada 
pirksite čia.

M, Levy & Company
Kampas 22 ir State Sts

Telefonai: Calumet 1692

Springfield, Ohio. — “Lydia E. 
’inkham’s Vegetable Compound daro- 

lllllllllllllllilll dė, kad jos yra gc-
110^ ra gyduolė man,

kol gimė mano ke- 
tvirtas kūdikis. Su 

■ pirmais savo tri-
' Ja’s vaikais aš sir-

Kau *r huvau silp
na, galva skaudė
davo man du, syk į 
savaitę. Joks mai- i 
stas man neidavo / 
j sveikatą ir mano I 
darbas likdavo ne- 

— pabaigtas daug sy- 
cių. Mano Švogerka patarė man 

Vegetable C3ompomn<l, kuto- 
met aš pradėdavau sirgti ta pačia sa- 
vo sunkia lipa ir galvos skaudėjimu. 
Nuo to laiko man galva skaudėjo tik 
porą sykiu, turiu gerą apetitą ir nie
kuomet nepraleidžiu nei vieno valgio. 
Aš auginu gražią ir sveiką dukterį 
kuri (Jar niekuomet nesirgo. Pui
kiausi dalykas dar yra tame, kad aš 
pati Asu sveika. Jis padare man 
daug gero ,ir jeigu aš turėsiu dar ki
tą Mukterį, vartosiu jūsų gyduoles 
tuojau”. — Mrs. Bessie Ward, 1027 
Park Avė., Springfield, Ohio.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound yra puiki gyduolė nėščioms 
moterims ir turi būti vartojamos per 
visą nėštumo laiką. Jos turi abelną 
efektą stiprinimo ir užlaikymo viso 
kūno gerame stovyje, taip, kad jos 
veikia taip, kiap pati gamta reika
lauja.

/—-------------------- ~
Tel. Armitage 4331

Dr. C. A. KIRKWOOD
Ištikima DentįMterij^ 

Piorijos gydymasys p e ei ai urnas 
1562 Milwaukee Avė.

Arti Robey gatvės 
Chicago, III.

>. ...........................n. ■ ■  ......................... .——

Nalure Care Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, |O ypatingai 
^žsisenėjusias, be vaistu ir opera- 
'7 cijų, — naujausiaiMjudais.

4225 Archer Avė. — Brigbton Park. 
Theater Bldg., 2-ros lubos.

Valandos: nuo 9 iki 12 dięną.
Nuo 6 iki 8 vakarais. 

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
Tel. Lafayette 5698.

St, Paul’s
Hospital

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

■■■■■■■■■■■*■■■■■>
Reumatizmas Sausge’e

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sauagfile, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybe 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai pražilina viržmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 60c per 
pačtą 55c arba dvi už

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydytiee, 
kaina 50 centų.

Justin Kulis
3259 So. H.ltl.d SI. Chlcųo. III.

biie kokią ugą, 
Atvažiuokite kad

Serganti žmonės yra užprašomi 
, pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO-

• TOS gydymo budai nuo
Chroniško
Nervingumo

/Kraujo 
t Šlapumo A

Ir
Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir ii toli suteiksiu goriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St. j 

(Kampas Monroe ir Dearborn St.)
*1 Imkite elevaitorių iki 5-to augito 

Priėmimo kambarys 506.
, Chicago, III.
Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedil 
dieniais 10-1 po piet. Panedftlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais ft-8 v

TRISDEŠIMTS METŲ TOJ*
PAČIOJE VIETOJE I

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių ( 
liko išgydyti, tai gedausią vieta 
ligonių atsilankymui.
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PRANEŠIMAI IŠRENDAVOJIMUI

VINCENTAS BAKŠIS
Apleido šį pasaulį kovo 15, 1923 

.................... ns, paji»- 
lArtferi-

sulaukęs 41 metų amžiai 
ko dideliame nubudimeI koj 2 brolius, Lietuvoj 3 Tirolius 

| ir vieną seserį. Paėjo L Lie- 
I tuvos šidlavos vai., Naukaimių 
I kaimo. Laidotuvės įvyks pane- 
I dėlio rytą kovo 19, 9 vai. ryte iš 
I namų 940 W. 33sd St., į šv. Jur- 
I gio bažnyčią, po pamaldų į Šy. 
I Kazimiero kapines. Gim’nės ir 
I pažįstami meldžiami dalyvauti 
I laidotuvėse. Paliekam- nuliudi- 
I me Broliai, Ignacas, Dominin- 
I kas ir brolienė.

(Seka nuo 6-to pusi.)
‘“Birutė” kviečia visus rėmėjus ir 

kitus, kurie jos veikimu interesuoja
si atvykti j jos draugiška vakarėlį, 
šiandie, kovo 17, 8 vai. vakaro, Mil
dos Svetainėj ant antri) lubų, 3130 S. 
Halsted St. Bus gražus programas ir 
užkandžiai. — Valdyba.

_____ x_
Cicero. Liet. Raud. Rožės Paš. kliu- 

bas stato scenoje veikalą “Blindą” sek
madienį, kovo 18. Pradžia 7 vai. vak. 
Draugai, kurie turite paėmę pardavi
mui tikietus nuo komitetų, malonėki
te* sugrąžint šeštadienį i Real Estate 
4917 W. 14th St. s

\ — B. Tiimavičia.

PLUMBERIUI GERA VIETA
Parandavojimui gera vieta 

plumberio ar sign penterio 
Halsted St. Biznio kampas, 
renda. Klauskite

3528 So. Halsted St.

dėl 
ant 

Pigi

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI

BANIS LAPINSKAS

Mirė šeštadienį, kovo 10 d., 2:30 
vai. po pietų. Jis yra 10 metų 
senumo ir tapo automobiliaus 
užmuštas. Paliko tėvą, motiną 
ir brolį, Algirdą, Denver, Colo.

Jis bus palaidotas šeštadienį, 
kovo 17 d., 1:30 vai. po pietų į 
lietuvių tautiškas kapines; iš 
nam-ų 3404 So. Lowe Avė.

Visi giminės ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse.

PRANCIŠKUS ŠVELNIS 
Persiskyrė sU šiuo pasauliu ko
vo 14 d., 1923 m. 4:50 vakare, 
sulaukęs amžiaus 35 metų. Pa
ėjo šakių apskr., Slavikų vals
čiaus, šilininkų kaimo. Paliko 
dideliam nubudime moterį Elz^ 
bietą ir dvi dukreles Eleonora 4 
metų, Bronislavą 3 metų, Lietu
voj senus tėvus, seserį ir brolį.. 
Laidotuvės atsibus panedėlio ry
te 8 vai. iš narni) 833 VV. 34th 
St. j Šv. Jurgio bažnyč ą iš fe
nais j Kazimiero kapines mel
džiu giminių ir pažįstamų daly
vauti laidotuvėse. Tegul tau 
būna lengva žemelė ilsėtis mano 
mylimas vyre. Liekuosi dide
liame nubudime

Elzbieta švelnienė ir dukrelės.

JULIJONA KINDERAITĖ

Apleido šį pasaulį Kovo-March 
15, 1923, sulaukusi 42 metų am
žiaus. Paliko dideliame nuliū
dime Amerikoje vieną seseiį 
Sedbarienę ir du švogerius Sed- 
barą ir Domininką Nirbaką ir 
sesers dukterį Oną Pocienę, o 
Lietuvoje tris seseris, Marijoną 
Nirbakienę, Agniešką Jurgaitie
nę, Johaną Kinderaitę ir brolį 
Povilą Kinderį.

Paėjo iš Lietuvos Tauragės 
apskričio, Girdiškės parapijos, 
Maldunų kaiipo, Laidotuvės 
bus panedėly, kovo 19, pusė de
vynių, iš narni) 
St., iš ten j š1 
nyčią. 
miero kapines. Giminės 
draugai meldžiami dalyvauti lai
dotuvėse. Ilsėkis musų mylima 
sesutė šios šalies žemelėj. L'e.- 
kame dideliame nubudime,

. Paulina 
jaus baž- 

Po pamaldų į 'šv. Kazi- 
kapines. Giminės ir

vogeris ir duktėSesuo,

JUOZAPAS STIRBIS.

Musų mylimiausia tėvelis per
siskyrė su šiuo pasauliu Lapkri
čio 18, 1922 sulaukęs apie 70 
m-etų amžiaus. Mirė plaučių už
degimu. Iš Lietuvos paėjo: Švėk
šnos parapijos, Jurgaičių kaimo, 
liko palaidotas Švėkšnos parąpi-

■ jos Vilkėno kapinėse. Paliko di
deliame nubudime moterį Moni
ką Stirbienę, 1 dukterį ir 3 sū
nūs Lietuvoje ir mumis 4 Ame
rikoje, 2 sūnūs ir 2 dukteris: 
Kazimierą, Vladislovą, Ameliją 
ir Leokadiją. Jis išgyveno Ame
rikoje 24 metus. Pirmiaus gyve
no Westville, III.', iš ten išvažia-

■ vo j Springficld, III. ir dirbo an
glių kasyklose. Pradėjo sakyti, 
kad nori važiuoti į Lietuvą nu-

S mirti, tai ir išvažiavo jau apie 
trįs metai laiko. Ilsėkis musų 
mylimas tėveli Lietuvos juodoj 
žemelėj, nebesulauksime mes ta-

■ vęs tėveli, nebeatvažiuosi pas 
B mus į svečius, ale tu musų su

lauksi, mes visi pas tave atva
žiuosim. Liekame nubudime vai-

■ kai: Kazimieras, Vladislovas,
■ Amelija ir Leokadija.

Amelija Stirbis.

VYRŲ

T<>wn of Lake. — Ehątugystės šv. 
Stanislovo V. ir K. reųgiamas dvide- 
'■ ifies metų sukaktuvių paminėjimo 

■Įųkščiojimas Paradise darže, prie 
ir Robey gatv. tapo nukeltas

ši(
ap
M
iš 15 d.'liepos į 22 d. Liepos, 1923 m., 
iš priežasties rengimo tą dieną kitų 
draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d. 
Liepos nieko nerengti.

— Pr. Pulcikis, Sekr.

North Side. — Vaikų draug. “Bi
jūnėlio” susirinkimas įvyks pirmadie
nį, kovo 19, 7:30 vai. vak. Liuosybės 
svet., 1822 VVabansia Avė. Visi tė
vai ateikite paskirtu laiku, yra daug 
svarbių reikalų. Kviečiami ir tie tė
vai, kurių vaikučiai dar nepriklauso 
Bijūnėliui. Turime geriausios dabar 
progos pasinauodti, \ kadangi Dr. 
Montvidas dykai mokina musų vaiku
čius grynos lietuvių kalbos. Lekcijos 
kiekvieną sekmadienį 12:30 v. po piet.

— Valdyba.

Roseland. — Įvyko permainos. Bu
vo pranešta, kad kovo 19 d. K. of P. 
svetainėje kalbės S. Stedmanas ir 
kandiadtas į miesto majorus Cunnea, 
o balandžio 2 d., toj pačioj svetinėje 
kalbės E. V. Debsas. Dabar yra per
mainytos dienos: S. Stedman ir Cun
nea kalbės kovo 23 d., K. of P. svet. 
o E. V. Debsas kalbės kovo 31 d. K. 
of P. svet. Komitetas.

Liet. Moterų Pašelpinio Kliubo su 
sirinkimas įvyks nedėlioj, kovo 18 d., 
2 v. p. n. Mark White Sq. parko svet., 
30 ir Halsted gt. Visos narės pra
šomos atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų. Taipjau atsiveskite naujų 
narių, nes yra sumažintas įstojimas.

— Fin. sekr. Juozaitienė.

Ir Tamsta ir aš pats 
rytoj pasidžiaugsim 
Naujienų Koncerte 
Ashland Blvd. Audi
torijoj........................

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolių, Stanislo

ve. Balčaičio. Kaip iš Lietuvos apie 
20 metų ir PranciŠKaus Balčaičio ko
kie 6 metai kaip iš Chicagos išvažia
vo. Abudu paeina Kaltinėnų vals
čiaus, Baravikų kaimo, Tauragės ap
skričio. Mieli broliai prašau aUį- 
šaukti,, nes turiu svarbų reikalą, aroa 
kas žjnote apie juos malonėkit prane
šti už ką busiu labai dėginga.

AGOTA BALČAITĖ
827 W. 33rd PI. 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU Onos Vaičienės ir 
ios sunaus Pijušo, pirmiau jie gyve
no apie Mahanoy City. Turiu jiems 
svarbių žinių iš Lietuvos. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu.

M. KAZLAUSKIENĖ
5521 W. 63rd PI., Chicago, III.

APSIVEOIMUI
JAU BAIGIASI GAVĖNIA. Jicš- 

kau moteries ar merginos, kuri my
lėtų apsivesti. Geistina, kad butų 
nemylinti munšaino ir turėtų kiek 
turto. Nejaunesnės kaip 25 iki 38 
metų amžiaus. Aš esu 33 metų am
žiaus, turiu nuosavybę cash ir amat- 
ninkas. Kreipkitės į Naujienas pa
žymint No. 219.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON kambarys vienam 

arba dviem vaikinams. Galima 
namie ir valgį išsivirti. Kamba
rys sraviai užlaikomas ir ne
brangiai kainuos, 819 W. 31-th 
PI. 1 lubos iš fronto.

PARANDAVOJU kambarį dėl vie
no vaikino arba jei sutiktų su kitu gu
lėt. Kambarys didelis ir šviesus iš 
priekio kambarys šildomas. Su valgiu 
ar be valgio. Mes gyvename ant antrų 
lubų iš priekio.

703 W. 21 Place

ISRENDAVOJIMUI
IŠRENDAVOJIMUI. 51st 

St. ir MarshfieĮd Avė. Gali
ma bus gyventi įHio gegužio 
1 d. Penkios- krautuvės ir 
ofisai. Gera vieta aptiekai. 
Viena krautuvė su garadžiu 
dviem karams.

Pasimatykite su
DR. THORPE, 

Phone Prospect 1157.

RENDAI štoras ir 4 ruimai 
elektra, maudynės, rendos $45 į 
mėnesį, 620 W. 37 S t. Kreipkitės 

KOCĘ & CO.
2603 So. Halsted St.

REIKIA patyrusių moterų 
sorlavimui maišytų skudurų ir 
naujų vatos atkarpų. Gera mo
kestis ir trumpos darbo valan
dos. Puikios darbo apystovos. 
ŠCHERO BROTHERS and CO

410 N. Western Avė.

REIiKLA molderių, apprenti- 
ce molderių, grinderių, šeriuo
toj ų ir šiaip darbininkų. Nuo
lat darybas ir gera alga. Atsi
šaukite.

1760 bivžrsey Parkway

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda valgykla viena iš 

geriausių. Turi būt parduota į 
trumpą laiką už pusę kainos. 
Savininkas išvažiuoja ant ūkės 
ir atidaro Summer Resorts. At
sišaukite tuojaus.

Tel. Boulevard 5788.

'SALIUNAS pardavimui iš 
priežasties būdama našle negaliu 
užlaikyti dvi vieta, turiu viena 
parduoti. Kreipkitės

2050 W. 21 St.

ANT RENDOS 5 kambariai 
gera vieta, $30 rendos, 1-mas 
aukštas.

3216 W. 63rd*PL, Chicago 
arti Kedzie Avė.

REIKIA 10 patyrusių mote
rų sortavimui reksų. Nuolat 
daubas, gera mokestis

- P. GOLDMAN
1017 S. Fairfield Avė.

RAINDON krautuvė 
ruimio, kuri tinka 
ant bizniavus gatvės., 
da. Atsišaukite

10113 So. Michigan Avc

prie pul- 
barberiui 
Pigi rėn-

ĮVAIRĮJS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
Lrokų patarnavimas) Chicago j ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34į metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
liOOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
‘hone Laivndale 0114. \

lig 
vietą 

Kastantin-

TURI BŪTI IŠPARDUOTA 
nedėlios, nes turiu'\ apleist i 
Armonikas, Klernetas 
kas, Vargonai, ir daiig jubelieriš- 
kų daiktų už labai / įngj'ą kainą. 
Visus ant svk ar po kiek kas no
rės. G. BUTKIENE

3262 So. Morgan St.

PASKUTINIS išpanlavimas 
bulvių už JI.15 šimtą svarų 
Už tą patį galėsime pristatyti 
vietą. Ateikite pasižiūrėti arba 
atsišaukite laišku.

4456 So. Honore S t.

REIKIA DARBININKU
VYKŲ ir MOTERŲ

BILE VIENAS (vyras arba mote
ris), kurie supranta labai gerai apie 
tikrai gerą ir paprastą biznio propo
ziciją ir kuris gali perstatyti faktus 
apie musų bizni kitiems teisingu budu, 
gali uždirbti kelis šimtus dolerių Į sa
vaitę, šalę to padaryti daug draugų. 
Jei jus esate gabus, atsišaukite ir 
si matykite su

E. E. BERGER, 
c-o T. H. Welch Co., 

ofisas ,/
303 Hammond Bldg., 

Detroit, Mich.

pa-

VYRŲ Kalvių, 60c į vai. kar- 
penterių, 65c. į valandą. Prie 
anglių, 45c į valandą. Inžinie
rių, $40 į savaitę. Pečkurių 50 
iki 60c į vai. Janitųrių, $25 į 
.savaitę» Darbininkų, 45 iki 50c 
į vai. Mašinistų, 70 iki 75c į v. 
Prie gręžimo ir kalimo preso, 
50c k i 60c.

MOTORŲ į hotelį, -45 į mė
nesį, kambarys ir valgis. Apva
lymui į hotelį, $45 į mėnesį su 
valgiu. Indų plovėjų, $15 iki 
$17 į savaitę. Merginų į dirb
tuvę, $15 į savaitę.
SOUTH PARK EMI*iL. BuVdau

4193 So. Halsted Stų

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

MOTERŲ IR MERGINŲ

16 metų amžiaus ir 
senesnių.

pakavimui
inspektinimui
sudėstymui kianų ir 
lengvam prie mašinų 
darbui
taipgi merginų mokini- 

muisi prie punch press darbo 
Atsišaukite

AMERICAN CAN CO. • 
3951 S. Canal St.

4 blokai į vakarus nuo 
Wentworth Avė.

REIKIA merginos genera- 
liam stubos darbui. Geras na
mas ir gera mokestis.

3641 Dengias BlvdA
Tel. Lawndale 0231

Reikia -r
VEITERKOS kuri moka šiek 

tiek rusiškai.
Russian Cooperative Restau-

rant, 1734 W. Divišion St.

DARBININKŲ prie trobų ir 
gencraliam darbui, valandos 
nuo 8 iki 4:30 po piet. Alga 44c. 
į valandą. Atsišaukite į samdy
mo dcp.
STEWART—WARNER SPEE- 
DOMETER CORPORATION 

1828 Diversey Parkway

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė įvairių tautų apgyventoje kolonijo
je. Panašia biznio arti nesiranda. 
Biznis “cash”; išdirbtas gerai. Galiu 
parduoti sykiu su namu ar be namo. 
PriežastĮ pardavimo sužinosite vietoje.

ALEX BARSHIS, 
3801 W. 60th Slr. (Chicago-Lawn)

PARDAVIMUI saliunas vie
nas iš geriausių kur galima da
ryti gerą biznį ir nupirksit už 
pigią kainą. Kreipkitės

v 3225 So. Halsted St.

PUIKI PROGA

Reikia —
VYRŲ į warehouse ant plat

formos ir šaldytojų. Atsišaukite 
U. S. OOfIJD storage CO.

2101 W. Pershing Rd.

EXTRA BARGENAS. Pardavi
mui pigiai bučernė ir grosernė. Biz
nis per 20 metų, yra Ice mašina ir 
brokas. Pigi renda, 7 karfl^ariai gy
venimui. Priežastį pardavimo patir
site ant vietos.

814 Kensington Avė.

PARDAVIMUI krautuvė ci
garų, tabako, saldainių ir smul
kaus groserio. Geras, švarus sta- 
kas. Gyvenimui kambariai. Turi 
būt parduota tuojau. Telefonuo- 
kite Yards 0935.

uždirbti gerą algą, kuomet 
dar mokinatės darbo. Darbas 
prie stalo, mašinų operatorkų. 
Geresnis uždarbis prie darbo 
nuo štukų, kaip tik . greit iš
moksite.

REIKIA į fandrės išsiuntinė" 
jimo ruimą ir dirbtuvės darbi- 
ninkųt Gera mokestis, nuolat 
darbas. Atsišaukite į samdymo 
dept. GRANE CO. S. Kedzie & 
40-tr St., or So. Canal & 15 St.

DIDELIS BARGENAS IR PROGA 
gera biznį įgyli. Parsiduoda Ex- 

<preso ir anglių pristatymų biznis, 
vienatinis lietuvis North West si- 
dėj, kuris darė ir gali daryti gerą 
gyvenimą. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite no nr 
1645 Wabansia Avė.. Tel. Bruns'svick 
2545.

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

GvARUS, ŠVIESUS IR MALONUS 
DARBAS.

Vienoje Chicagos geriausiai užlai
komų dirbtuvių. Darbas mergi
noms tarpe 15 ir 25 metų am
žiaus, kurios kalba angliškai. Paty
rimas nereikalingas. Kaip išmoksit 
darbą, darbas nuo štukų. Yra kafe- 
terija, pigu valgis.

ILLINOIS MINIĄTURE LAMP 
DIVISION, 

2243 W. Harrison St.

Reikia —
PATYRUSIŲ VYRŲ RAI- 

ŠIOJIMUI POPIERŲ, 
1755 Milwaukee Avė.

ČEVERYKŲ taisymo šapa už 
pusę kainos parsiduoda. Visos 
naujos mašinos ir gera vieta tam 
bizniui. Kreipkitės, 3211 So. 
Union Av. 2 lubos frontas.

-PARDAVIMUI saliunas senas ir 
išdirbtas biznis, arti prie dirbtuvių, 
Ilgas lysas. Ruimai dėl gyvenimo, 
renda pigi. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos.

Kreipkitės
3558 Pamell Avė.
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PARSIDUODA grosernė Brig
hton parke 4518 S. Rackwell St. 
Atskirai arba kartu su namu. 
Kreipkitės į savininką. *J. K., 
548 W. 32nd St.

REIKALINGAS unijinis dže- 
nitoriaus pagalbininkas. Darbas 
ant visados. Kreipkitės

6721 Paxlon Avė.

EXTRA PARDAVIMUI bučernės ir 
grosemės įrengimai (fixtures) ir 
daug visokių daiktų, kas reikalinga. 
Parduosiu labai pigiai, ba aš negaliu 
biznio laikyti, man kojos skauda.

JURGIS ŠNEKUTIS
8853 Commercial Avė.

South Chicago, III.

REIKIA patyrusių operator- 
kų prie spėka varomų mašinų. 
Nuolat darbas, gera mokestis.

> M. RUDOLPH & CO.
1401 W. Jackson Blvd>

REIKIA fandrės darbininkų 
ir grinderių į brass fandrę. Gera 
mokestis. Ateikite pasirengę 
darban. Sloan Valve Co., 4300 
VV. Lake St.—_ x----------------------

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernėft Darome gerą biznį. 
Pigi renda.

Kreipkitės L
4958 Princeton Avė.

REIKIA SIUVĖJO. Turi būt pir
mos klgsos preseris prie Hoffman ma
šinos. Nuolatinis darbas ir gera mo
kestis garantuojama. Idėalės darbo 
sąygos. Telefonuokite St. Charles 
168, Illinois Cleaners & Dyers, St. 
Charles, III.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne. Biznis gerai išdirbtas. Pigi ren
da, 4 kambariai, gyvenimui. Geram 
žmogui gera profca. Priežastis par
davimo — važiuoju Lietuvon. Klau
skite telefonu Pullman 7658 arba 
Naujienų ofise No. 216.

PARDAVIMUI saliunas •viso
kių tžfutų apgyventa. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Renda 
pigi; 6 kamb. gyvenimui. Prie
žastį pardavimo sužinosite ant 
vietos. 4536 So. Paulina St.
—— ———————— I----------.I.‘. *11— .. ■

DIDELIS bargenas • pardavimui 
grosernė ir fruktų krautuvė. Labai 
geroje vietoj lietuvių ir kitų tautų ap
gyventa vieta. Renda pigi 5 ruimai 
gyvenimui ir garadžius 2 mašinoms 
ilgas lysas. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos,

? 3721 So. Halsted St.
*——------------------------------------- -Hc- • JtrWrT'~#H

PARDAVIMUI saliunas, geroj 
vietoj. Priežastis pardavimo, 
turiu apleisti /miestą.

732 W. 18-th SI. —J. Z.

darbui 
tavorų

orde-

MOTERŲ
— ir —

'• .ilfe .J J

.mftrginiĮ
LdlAigvam dirbtuvės
Sudėstymui mastinių

—ir—
Priimti nešiojamų rūbų 

Tins.
Patyrimas nereikal i n gas.
Gera pradžiai mokestis.

BERNARD HEW1TT CO. 
910 W.. Vau Buren St. ,

j REIKALINGA mergina kat
ra moka šiek tiek dirpti ant ty- 
pewriter, lietuviškai ir angliškai 
rašyti. Gera ateitis ir geros dar
bo sąlygos. M. J. Kiras, R. E. 
Impr. Co. 3335 So. Halsted St.

REIKALINGA apysenė mote
ris arba šiaip kuri galėtų ry
tais ateiti išleisti^vaikus į mo
kyklą. Valgis ir užhiakesina. 
Atsišaukite. 1931 Canalport

REIKIA 6 moterų sortavinlui 
skudurų. Gera mokestis, nuolat 
dalbas. Ateikite pasirengusios 
darban. H. DRAy

1447 Blue IslandAAve.

REIKįA.JTARBJNINKĮ)
VYRŲ

REIKIA darbininkų į stogų 
dengimo dirbtuvę. Darbas die
nomis ir naktimis, permainomis. 
Lehon Co. 45 St. & Aakley Ave. 
1 blokas j rytus nuo Western Av.

Reikia
Patyrusių ta'llyman ir papras

tų darbininkų. Gera alga. Atej^ 
kitę prie vartų.

I£DWARD HINES 
LŲMBER CO.

2431 Šo. Lincoln St.

REIKALINGAS bučeris paty
ręs savo darbą.

\ F. ZOLPIS, 
3432 So. Halsted St.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS

5 kambarių vėliausios mados ra
kandai. Turi būt parduoti tuojau. 
Puikus parloro sėtas, valgomojo kam
bario setas, vienas karpetas, 2 mie
gamojo kambario setai, virtuvės se
tas. Viskas sykiu už $250. Taipgi 
parduosime skyrium. Di(l$lės vertės 
fonografai su rekordais, labai pigiai. 
Ateikite tuojau ir nepraleiskite šio 
bargeno.

1926 So. Kedzie Avė. \L-.X

PARDAVIMUI 4 kambarių 
naujos mados rakandai. Ką'tik 
vedusios poros. Vartoti 2 mė
nesiu. Bargenas. 357 S. Craw- 
ford Avė. Phone Nevada 0336.

PARDAVIMUI puikus 5 kam- 
barių rakandai (furniture). Par- 
lor, valgomojo ir miegartiojo 
kambario setai. Bargenas. Var
toti tik 7 savaites, 3909 West 
North Avė., 2apt.

TIESIAI PAAUKAUSIU ■ savo 6 
kambarių moderniškus rakandus, 
jei pirksite tuojau. Puikus player 
pianas, Fonografas, karpetas, oda 
muštas parloro setas, riešuto med
žio setas miegamo ir valgomo kam
bario, pastatoma liampą, rašymui 
stalas ir t. t. •

5046 Calumet Avc., Phone Kcn- 
wood 4134 . E3

AUTOMOBILIAI
MKDUODU automobilių Y 

sėdynių, žieminis karas geras 
kaip naujas; esu priverstas par 
duoti labai pigiai.

4547 So. Paulina S t.

VELIE automobilius 5 sėdy- 
nim 1921 modelio parsiduod.a 
pz pigią kainą. 'V'isas kaip nau
jas, gera proga. Kreipkitės

MILDA SALIUNAS ’ . . 
3138 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Chevrelet 1922, 5 
pasažierių automobilius, 
dotas — l^aip naujas. Didesnis už 
Fordą, tik dėl mažos mafilijoš. Par
duosiu už $275.00.

3020 W. 42 St. 
Užpakalinis namas ' 

——-----——— —■———-
PARDUODU automobilių pigiai, 

Kissel karas 7 sėdynių, 1921 metų, 
$600.00, Jardon karas Califomia top 
1921 m. $900.00. Abu gerame stovy
je, galima matyti visados.

z GARAGE, 
3222 So. Halsted St.

Mažai nau
jaip naujas. Didesnis už

PULRUIMIS parsiduoda , pi
giai, septynFstalai, geroj vietoj, 
daromas geras biznis. Partne
rių • nesutikimas. Atsišaukite 
1821 W. North Avė.

PARDAVIMUI pirmos kle
sos bučernė ir grosernė už $2,- 
800 Suprantančiam biznį gali 
padaryti didžiausius pinigus. 
Krepkitės 3139. N. 38-th St.

’ PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatescn krautuve, lietuvių 
kolonijoj. Parduosiu pigiai.

£109 Sb. Halsted St, 
Phone Roosevelt 8729

PARSIDUODIA
SALIUNAS

IR BARAI.
3200' FedcraI Str.

PARDAVIMUI pigiai saliunas, vi
sokių tautu apgyventa, biznis iš dirb
tas, arti rullmano ir kitų dirbtuvių. 
Yra kambariai gyvenimui. Pigi ren
da. Priežastį patirsit ant vietos. 

10557 Curliff Ąve.
• Ppllman, III.

BARDAVIMUI pigiai, pigiau negu 
man pačiam kainavo, čeverykų taisy
me dirbtuvė. Garu Šildoma. Yra vi
sos elektriko r mašinos ir tsičeris. Pi
gi renda, ilgiems metams lysas, biz
nis išdirbtas. Priežastis pardavimo 
— liga. Nemokanti išmokinsiu.

10703 So. State St.

- ------------------------- ---------------- —i------------------------ —ĮĮ*----------

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GR0- 
sernė, randasi Brighton Parke. Ap
gyventa visokių tautų. Biznis senas 
ir gerai išdirbtas. Parduosiu su na
rnu arba be namo. Lysą duosiu ant 
kiek norit. Pašaukit^:

Lafayette 0950.

PARDAVIMUI arba mainy
mui grosernė ir bučernė ant 
namo arba loto

2602 W. 23-rd St.

PARDAVIMUI cigarų ciga- 
rafų ir tabako 'krautuvė su 5 
kambariais gyvenimui. Priežas
tis pardavimo—'liga.

2523 S. Halsted St. Chicago

PARSIDUODA saliunas; 
apielinkė apgyventa visokių 
tautų, biznis geras ir senas. Tu
ri būti perduotas greitai ir to
dėl atiduosiu pigiau

602 W. 1*4 St.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj; biznis išdirbtas.

Atsišaukite:
1005 W. 69-th St. Chicago.

PARDAVIMUI barbershop, 
pirmos klesos; transfer kam
pas. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos.

755 W. 35-th St.

PARDAVIMUI saliunas Bal
to 'Dobilo Kliube. Pelningas 
biznis, kas nori padaryti pelną, 
atsišaukit tuoj. Esu pirverstas 
parduoti, turiu 3 biznius.

1632 W. 46 St.

IMRDAVIMUjl vytu ir mo
terų drabužių Ofifaluvė. Gera 
vieta ir pigi renda, $60 lisas ant 
5 metų. 4 kamb, dėl gyvenimo 
ir garadžius. ANTO'N MICHA- 
LO, 2736 W. 47-th St.

BIZNIERIAI norinti biznio temy- 
kit į šitą apgarsinimą. Mes turim 
parduoti bucemę ir.grosernę į trum
pą laiką ir parduosim pigiai už tai, 
kad mes turim keliąs priežastis svar
bias pardavimui. Renda pigi. Ly
sas dar trims metams, 3 kambariai 
gyvenimui. Atsišaukit greitai, o bus 
parduotą į trumpą laiką arba mai
nysiu ant gražios gatvės loto, ar ant 
kitaos geros nuosavybės.

Atsišaukit i savininką biznio. 
831 E. ‘ 

Tel. Hyde
th St.
ark 121S

STEBĖTOJA PROGA
Namas su bizniu Brighton Parke 

arti prie lietuvių bažnyčios didelis ir 
išdirbtas biznis, bučernė ir grosernė 
parsiduoda į trumpą laiką, 2 lotai 
kampiniai ant 44 St. ir Califomia 
Av^T patogioj vietoj dėl visokio biz
nio tinkama, 
nysiu ant ui 
tus pardai^n 
bai pigiai.

Kreipkitės
SALDUKAS & LUCAS, 
4340 So. Califomia Avė.

Tel. Lafayette 3968

Parsiduoda arba mal
amo. Taipgi turime lo- 
mui ant Archer Avė., la-

4______________________

Farmos * **Farmos
TIKRAS BARGENAS

šiuo pranešu, kad turiu .parduot 
savo farmą, nes ilgiau gyventi ne
galiu. Priežastį išaiškinsiu ypatiš- 
kai. Žemė labai gera; juodžemv prie 
molio, auga viskas; labai gerai jei 
sėji žirnius, tai išduoda net po $174.90 
kožnas akeris. Auginami gyvuliai, 
melžiamos karvės, kurių parduotas 
pienas per metus atneša^ po 100 do
lerių. Taipgi šiuo pranešu tiems, ku
rie mano apsigyventi ant ūkės kreip
tis greitu laiku, nes iei neparduosiu 
ypatiškai. tai už mėnesio parduosiu 
agentui, kurs mokęs Kėš. Parduosiu 
pigiausiai, tain kaip agentai, siūlinė
ja. Pirkt galite su mažai pinigų.Pirkt galite su mažai pinigų.

3210 So. Halsted St., 
No. 2,
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NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME MOKYKLOS
SPECIALIS BARGENAS

Pardavimui 4 flatų naujas mūrinis 
namas, garu -šildomas{ 4, 5 ir 6 kam
barių. Randasi pne 73 gatvės ir 
Emerald Avė. Rendos $3200 į metus. 
Kaina $21.000. Pinigais įmokėti 
$6000. M. T. Plummer, 7848 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis na
mas, naujas furnace ir pečiais šildo
mas, randasi prie 83 ir Green St. 
Rendos neša $2100. Kaina $16.500. Pi
nigais įmokėti $5000.

; M. T. PLUMMER, 
7848 So. Halsted St.

PARDAVIMUI dviejų pagyvenimų 
mūrinis namas: 3-4 ir 6 kambariai; 
elektra, maudynės ant Brighton Park. 
Parduosiu už $5800, arba mainysiu 
ant bučemės, grosemės arba saliuno. 
kas pirmas, tas laimės. Joseph N. 
Mashken Co., 4922 So. Ashland Avė. 
Prospect 3605.

PARDAVIMUI namas pigiai 
$7000.00, 620 W. 37th St.

Keripkitės

2603'So. Halsted St.

PARDAVIMUI
7 kambarių frame cottage 

Pigiai jei ui gatavus pinigus.
6508 So. Talman Avė,

PASISKUBINK prie progos: 
parduodu mūrinį biznio namą, 
13 m. senumo. Rendos neša 350 
į menesį Kaina $25,000; galima 
plikti su mažu įmokoj imu ver
tas $80,000. Klein WLDZES 
750 W 33 St kreipkis bile laiku

GERIAUSIAS BARGENAS 
PRIE VIENUOLYNO

Mūrinis iuuiuls 6-7 kamb., ele
ktra, maudynės, ąžuolo baigtas. 
Garu apšildomas, garadžius 
Kaina $13,500 įmokėt reikia tik 
$5,000. šitas bargenas ilgą; ne
lauks. Del platesnių žinių krei
pkitės pas S. L FABIONAS CO 
809 W. 35-th St. Chicago, 111.

Klauskit St. Mickevičius

NEPAPRASTAS, TEISINGAS BAR
GENAS, PIETINĖJ MIESTO DALY J 
PARDAVIMUI NAMAI IR ŽEMĖ.

50 gatvė netoli Halsted. Gražus, 
švarus, naujos mados, elegantiškas*, 2 
augštų frame namas, 2 flatai po 5 
kambarius, modemiškas, naujas plum- 
binęas ir vanos, elekara, karšto van
denio tankas ir pečius prijungtas. 
Dideli ir gražus porčiai. Taipgi 4 
puikiai furnišiuoti kambariai, cemen
tuotas skiepas, kieto medžio grindis. 
Kaina tik $4750, $2650 pinigais. Vei
kite tuojau, nes savininkas apelidžia 
Chicagą.

50 ir Peoria St. Idėalis 2 augštų 
narnas, frame, cementhotAs skiepas, 
20 kambarių namas, 4 apartamentai, 
moderniškas. Dideli miegojimui pir
čiai, gasas, elektra ir vanos kiekvie
name flate. Kaina tik $8800, nuorgi- 
člai $2000, įmokėti $4000. Rertdos 
neša $1320 į metus. Tyki apielinkė, 
prie bažnyčios ir mokyklos.

51 ir Emerald Avė. modemiškas, 2 
augštų, mūrinis, 2 flatų namas, 5 h 
5 kambariai, visur aržuolo trimingai 
ir grindis, garu šildoma. Laiptai | 
attic, gaardzius. Kaina $85Q0. Turi 
būti parduotas, vertas $12,000.

71 netoli Ashland. Bizniui 1 aug- 
što krautuvė ir 5 kambarių flatas, ce
mentiniu pamatu ir skiepu, furnace 
apšildomas ir grosemė įrengimai sy
kiu $6500, $2000 įmokėti.'

Halsted netoli 54, 2 augštų krau
tuvė ir 3 faltai, $6500. 52 ir Union, 
$7200; 51 ir Morgan, $4750; 51 ir 
Halsted $5850, $3000 įirfckėti. Geros 
vietos galiūnams. I

. Income — 3 augštų moderniškas 
akmenų ir plytų namas, 55 ir Prin- 
ceton, trįs po 6 kambarius flatai, ga
ru šildoma, išrendavosim už $2400. 
Kaina $12,500, $4000 arba $5000 įmo
kėti, namas vertas $20,000.' Veikite 
greit. >

2 augštų frame ant plytų. 5 ir b 
kamzarių, kaip naujas. > Du latai ne
toli Marquette Blvd. ir Robey St. Bar-1 
genas už $8500, $3000 įmokėti. |

52 ir Morgan St. Du po 4 kamba- I
rius flatai, $3850; $2000 įmokėti. 51 
ir May St. Vienas 5. 2 keturių kam
barių flatai, elektra. $3850, £1800 įmo- I 
keti. Specialiai: 55 ir Shields, 2 aug
štų frame. plytų pamatu. 4 kambarių 
flatai, $5850, $2000 įmokėti. I

Taipgi turime ir daugiau praper- I 
čių, prie 49, 52, 53 ir 54 Sts., ir Union 
Avė., visi 2 augštų po 6 kambarius I 
flatai, maudynes, gasas, elektra, vie- Į 
ni cemento pamatais, kiti furnace šil-1 
domi. Kainos nuo $4500 iki $5250 I 
Ateikite ir pamtykite. Atdara v’są I 
dieną subatoje i medėlioje. j

CH. DETRICK, i
5056 So. Halsted St. !

BRIGHTON PARKO BARGENAI!

Pardavimui puikus muro namas 2 
augštų po 4 ir 5 kambarius, su vė- 

5 liausiais įtaisymais; furoašu šildomas 
ant pirmo flato; kaina $7500, $3500 
reikia įmokėti kitus ant mortgičio.

Pardkvimui vieno pagyvenimo mu
ro k namplis 6 kambariai su maudyne, 
elektra, gasu ir cimentuotas beismen- 
tas; furnišu šildopias; viskas pagal 
naujos gadynės įtaisyta; puse reikia 
įmokėti; kaina $5000.

Pardavimui viefto pagyvenimo medi
nis namelis pernai statytas; platus lo
tas; randasi pakraštyje miesto; puiki 
vieta auginimui daržovių ir laikymui 
naminių paukščių; pusė ar mažiau rei
kia įmokėti; kaina $2200; tas yra tik
ras bargenas darbininkui.

Pardavimui 4 lotai daigte visi po 
30 pėdų pjočio; visi improvementai su
dėti; kainti $1200 už visus; mainysi
me ant automobilaus ar ko kitko.

Pardavimui namas su bučerne ir 
frroceme, gei^j vietoj be kompeticijos; 
gera vieta padaryti didelius pinigus; 
$10500 už viską; nereikia visų pini- 
gų-

Pardavimui 4 pagyvenimų muro 
namas 6 metai statytas su vėliausiais 
parankumais; $7500 reikia įmokėti; 
kaina $10500.

Atsilankykite dieną ar vakarais pas
BRIGHTON REALTY COMPANY 

J. Yushkewitz, vedėjas
4034 Archer Av. (prie Califomia Av.) 

Chicago.

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
ANT BRIDGEPORTO

6 fl. mūrinis namas po 5 ir 4 
kambarius su įtaisymais. Kaina 
tik $8,400.00; įmokėti $3,000. 
Randas prie Lowe Avė. ir 
gatves. Norintieji pirkti 
praleiskite šios progos.

2 pagyvenimų mūrinis 
mas ant
Kaina tik $3,500; įmok et 
kia $1,000(00

Kreipkitės pas:
S. L. FABIONAS CO. 

809 W. 354h St., Chicago, 
Klauskite L. Bušinanas

32 
ne-

na- 
ceinentinių stulpų.

rei-

REIKIA TIK $1,000

DIDELI BARGENAI

m.

BARGENAI VISOJ CHICAGOJ
Pirlavimui arba mainymui mažas 

ar didelis namas, ar ani kokio biznio, 
61 Rockvvell 4 flatų naujas kampinis 
namas, po 5-4 kambarius. Hot water 
heat vertas $29.000. Kaina tiktai 
$25.000.

2 flatų naujas mūrinis namas, su 
visais įtaisymais, 6 kambariai, gara
džius dėl 2 automobilių, lotas 27x125, 
randasi netoli šv. Kazimiero vienuo
lyno.

6 flatų mūrinis namas, rendos $105. 
Kaina $9.500.

Brighton Park, 2 namai ant vieno 
loto, po 6-4 kambarius, rendos $120. 
Kaina $12.500. ' ■ ,

Randasi laukose, gražus narnąs ir 
2 lotai, 1 karvė, 2 kiaulės, 25 vištos, 
kaina $4.500, tuos namus galima pirk
ti su mažu jmokėjimu pinigų, ' kitus 
mokėti kaip renda.

C. P. SUROMSKT, 
3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

BIZNIERIŲ ATIDAI
Pardavimui kampinis lotas, 4200 

Mozar gatvė. 126 pėdos ilgio ir 63 
pėdos pločio. Gera proga biznie
riams. Parduosiu pigiai. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

4617 S. Paulina St.

PARDAVIMUI 3 gyvenimų 
mūrinis namas, randasi 718 W. 
14 Si. arti L. Kleino kratuvės. 
Medinis namukas yra užpakaly, 
rendos neša $800 į metus. Kaina 
$7,000. Geriausias pasiūlymas 
ant išmokėjimo. Matykite savin- 
ką. LOUIS STERN

5 North La Šalie St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
frame cottage ant loto 25x125 
pėdų. Savininkas

2928 u. 38th St.
Phone Lafayette 4594

Kad nupirkti 3 flatų namą 
su cementuotu basementu 2 
karu garadžiu, rendos $60.00 į 
mėnesį,t elektra, maudynės. 
Kaina tik $4,200.00.

Taipgi su $1,000 galit nupir
kti 4 flatų namą, elektras, man 
dynės, basementas. Kaina $40(^1

Virš minėti namai yra ge
riausiame stovyje^

Taipgi su $1,000 gailit nupir
kti 2 aukštų 4 flatų mūrinį na
mą su viskuom ir basementu. 
Kaina $4,500.

Ir dar su $1,000 galit nupir
kti mūrinį namą su viskuom ir 
basementu 2 fl. po 5 kamba
rius. Kaina $4,500.

šie bargenai ilgai nelauks 
kaip ir kiti musų bargenai, nes 
jeigu mes garsiname, tai yra 
pilnai verti tų pinigų kiek pra
šome. Malonėkite kreipties 
tuojaus pas:

S. L, FABIONAS
809 W. 35-th St., Chi

BARGENAS FARMA!!!

05 akrai žemės su gerais budin- 
kais ir gera žemė prie upės su mi
šku, 9 akrai rugių užsėta prie ak
meninio kelio tris milios nuo mies
tuko į Hart. Puiki vieta. Noriu pa
vasarį parduoti ar išmainyti ant 
namo. Priežastis pardavimo turiu 
2 ukes negaliu vienas apsidirbti. 
Platesnių žinių klauskite savininko 

C. MATULIS,
Hart, Michigan Road 4

/ BARGENAS
4 pagyvenimų naujas mūrinis na 

mas,ant kampo 48x125 lotas. Visur 
vėliausios mados įtaisymai furnice 
apšildoma. Kaina tik $14.000. Na
mus yra Southsidėj. Pašaukite sa
vininką.

MW GRITIENAS
3241 So. Halsted St. 2 lubos 

Tel. Boulevard 506(5

Gyvenk kaip Lietuvoje 
šioje Michigano vai

sių farmoje.
Liko tik 2 savaitės dėl įsigyjimo 

šios fruktų farmos.
—

106 akrai, kurie randasi pačiame 
centre Berrien Pavieto (County), So
dus, Mich. ši County yra žinoma, kai
po geriausia Suvienytose Valstijose 
auginimui vaisių. Aš esu pasirengęs 
parduoti dalį savo žinomos farmos 
kaipo Tabor Farm Resort. Aš nega
liu apeiti abidvi vietas vienu sykiu, 
t. y. farmą ir resortą, Aš esu priver
stas parduoti farmą labai pigiai. Čia 
yra idealo vieta, su gera maudyne, 
žuvų gaudymu, puiki apielinkė ir vie
ta. Atvažiuokite ir pamatykite, žinau, 
kad jums patiks. Jus čia jausitės kaip 
Lietuve j, ant Nemuno krašto.

. vaisių farma randasi ant pui
kiausio senos ir gražios St. Joe upės. 
Elektrinis traukinys bėga per pat vi
durį farmos, o stotis vra prie pat 
farmos durų, čia yra elektros švie
sa, vanduo, telefonas ir t. t. Visi pa
rankamai, taip kaip mieste. Farma 
randasi 10 mylių į piet-ryčius nuo 
Bcnton Harbor, Micn. Tai geriausis 
vaisių mąrketas pasaulyje, 3 mylios 
nuo Sodus, kitas vaisių mjarketas, 100 
mylių nuo Chicagos.

VAISIAI ANT FARMOS: 26% ak
rų grebsų, 14 akrų obelių, 2 akrai 
juodaviečių, 4 akrai žemuogių, vyš
nios, slyvai ir grušios. Apart vaisių, 
3 akrai alfalfos, 15 akrų dobilų ir ki
tokių javų.

BUDINKAI: 6 kambarių gyvenimo 
namas su skiepu, elektros šviesa, 3 
kambarių kitas namelis, 3 didelės bar- 
nės, kiaulių tvartas, padargams na
mukas ir t. t. Gera dratų tvora apie 
visą farmą. Kaina $26,000. Busi lai
mingas, jeigu nusipirksi šitą fruktų 
farmą. Šitokie proga ateina vieną kar
tą gyvenime.

J. J. Bachunas, Sodus, Mich.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madiaon Street
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

Drabužių 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. i

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

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

THE MASTER CUTTING AND 
TA1LOK1NG SCHOOL 190 N. State St., Kampas Lake St., 

4 lubos, Chicago.
Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

co.
III.

EXTRA!!!
8 nauji muro namai po 2 flatu 

6xG kambarius ir 2 muro namai po 
4 fintus visi Garu šildomi. Daug 
Lotu prie Vienuolyno 30x125 po 
$850.00 ir brangiau. Biznio Lotai 
ant Western Avė. kaina $1500..00 ir 
brangiau. Norintis pirkti matykite: 

A. N- MASUL1S and CO. 
6(541 So. yVestern Avė.

Tel Republic 5550

PARDAVIMUI 8 kambarių 
namas tm 2 lotais, cementiniu 
pamalu, garadžius 2 karams, 
skiepas, gasas. Visi įtaisymai. 
Bargenas pinigais. H. Kueker, 
(M2 W. 101 St, Fermvood. 
Phone Pullman 2481

PARSIDUODA mūrinis na
mas 2 pagyvenimai po 4 kam
bariai 6 pėdų beizmentas ir 
(Atliek) tik $2750.

928 W. 37-th PI,

BRITGHTON PARKE 
nnN^JAS.DVIEJy AUGŠTŲ MU
RO NAMAS— 2 pagyvenimai 1—5 
1; —O kamb. flatai. Namas su vėliau
sios mados intaisymais. — Galima nu- 
mrkt su $3000. — Randasi 4011 So. 
Manlewood Avenue.

NAUJAS KAMPINIS MURO NA
MAS. — Didelis štorąs ir 3 pagyveni
mai: 2 po 4 kamb. ir vienas 5 kamb. 
Gera vieta dėl visokio biznio, — gera 
proga dėl gero biznieriaus. Galima 
nupirkt ant lengvo išmokėjimo. Na
mas randasi 4200 S. Maplewood Avė 
M. J. KIRAS R. E. ĮNPROVEMENT 
C0., 3335 S. Halsted St., Yards 6894.

BRIRGEPORTE
2 AUGŠTŲ MŪRINIS NAMAS, — 

2 pagyvenimai: 1—-6 kam1, ir 1—5 
kamb. Maudynės, elektros šviesa, — 
augštas skiepas, — aržuolo vidus pa
puoštas. Kaina tik $8500. $2000 įmo- 
kėt, likusia paskolą savininkas pada
rys be jokio komišino. Narna randa
si 3607 So. Ix>we Avenue.

BIZNIAVAS 2 AUGŠTŲ MURO 
NAMAS, — 3 pagyvenimai ir štoras, 
— randos per mėnesį $100. — Kaina 
tik $8500, $2000 įm*okėt. likusius kaip 
renda. M. J. KIRAS R. E. INPROVE- 
MENT CO., 3385 So. Halsted Street, 
Yards 6894.

2 LUBŲ MURINJS NAMAS, — 
2 po 4 kambarius pagyvenimai. •— 
randasi po No. 3140 So. Emerald Av. 
Kaina tik $2700. — $1000 įmokėt, li
kusius kaip renda. I

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Kiesos lienomis ir vakarais.

bų,

PARSIDUODA mūrinis su akme
niniu frontu 2 pagyvenimų namas, 
6 ir 7 ruimai, elektra, maudinčs, skal
bykla beismcnte ir kiti naujos ma
dos pagerinimai. Parduosiu pigiai 
tik už $9,600. Du Fornece įtaisyti. 
* 5440 S. Halsted St.

Tel. Yards 4259

GERIAUSIS INVESTMENTA&
Nelaikyk pinigų už mažą 

nuošimtį bet įsigyk vieną iš že
miau nurodytų namų, kuris at
neš ne šeštą nuošimtį, bet 3 
sykius tiek. •

Parsiduoda kampinis na
mas ant 50 pėdų loto 2 storai 
ir 8 flatai. Rendos $280.00 į 
menesį Kaina, $ 18,000. * Cash 
$8,000.00.

4 fil. ant 2 loĮų ir 4 garad- 
žiąi steam heat. Rendos $370.00 
i menesį. Kaina $17,500.00|į- 
mokėti $6,000.

6 fl. kampinis namas, elekt
ra, maudynės,

Muro naujas namas vėliausios4 ma
dos įtaisymai ant kampo sun porčiai 
ant didelio bulvaro ir netoli parko, 
puiki vieta 13 flatų, garu apšildomas 
rpnda $9000 į mietus, parduosiu už 
$60,000 arba mainysiu ant mažesnio 
namo.

Biznio namas mūrinis ant 63 St., 
netoli Kxxlzie Avė. namas 110 pėdų 

' ilgio, didelis štoras, 3 ofisai dėl dak- 
1 taro ir 5 kambarių flatas. Įnirštu van-

$18.000, pamatyk dideliu bargenu su- 
sadėju. ’ r • ,

FRANK DOBROWOLSKI 
4454 So. Westem Avė.

Naujas muro namas 4 flatai po f 
kambarius, garadžius, 8 lotai, rendoc PARDAVIMUI 2 gyvenimų muro 
$195. į mėnesį, netoli vienuolyno, kai- lamai, 5-6 kambariai, fumesu apšil- 
na tik $19,500. t Į lomas, elektra, vanos, ant Southside.

Naujas muro namas štoras ir 2 I ’riimsiu pirmą mokestį, arba dalj 
i flatai, didelis garadžius 3 karams ve- I aokesties, grosenią, saliuną arba ar- 
liausios mados intaisymai, parduos tik aabilį.
už $15,000. JOSEP N. MASHKEN CO.

MIKE MINCE, *4922prosi^ctl8605AVe‘
4454 So. Westem Avė. * I Piospect 8(>0o

4 flatai mūrinis namas, lotas ir pu
sė, visi flatai po 4 kambarius puiku

namas yra Brighton Parke.
2 aukštų naujas muro namas sun 

parlor po 5 kambarius, aržuolo tri-
1 mingai, aukštas beismantas. vėliau 
1 s’os mados itnaisymai, parduos'u tik 
už $9,700, yra vertas $11500, klausk 
C. Zekas.
U1TED LAND A INVESTMENT CO 

4454 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI 2 lotai prie daikto 
Brighton parke gera vieta ant biznio 

“■ I Jrie l»t lietuviuos bažnyčios prie
tieniu_ ap.il ts, p< , | jvjejų mokyklų ir labai patogi vieta

ietuvių ‘apgyvenki kolonija Chicagoj, 
.tam reikalinga atsišaukite. 3 lubos 
įuo užpakalio. 

3341 So. Anbum Avė.

PARDAVIMUI pigiai 238 akerių 
farma su pienine. Namas 6 kamba
rių, didelė bąrnė, 74x36. virštiny- 
čia 16x32. svirną 20x24 ir daugiau 
mažų budinkų visokiems sudėji
mams. (?) a^erių aptverta dcl 
kiaulių ganymo, 80 akerių dirba
mos žemės, kita žemė miškas ir ga
nyklos. Viena mylia nuo miesto. 
Pinigais $5,000 ir $2.000 ar 
tanų penktu nuošimčiu.

Rašykite angliškai/
ERITZ BOEYE.
Shemington, Wis.

PRJVATBS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukdijos $25

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

Dienoms ir vakarais kiesos.
MUNSON SCHOOL OF MUTORING 

1507 W Madison St

palu-

PARDAVIMUI *1-4 kambarių ______ r
flataL frame narnai, su toilo- Ir Šviesus kambariai, kaina $10,500 
tais, ethį 
įplaukų
5708 S.
flatas iš

tra ir gasu. Metinių 
$850. Saviuiukas.
Mtirshfield Avė. 2-nd 
užpakalio.

IŠMAINYSIU ant farmos 3 
aukštų mūrinį, namas 6 flatų, 
gasas, elektra , namas gerame 
□arėdke, skola $4000, išmainysiu 
ant geros farmos su staku. M. 
Abramovicz, 2015 So. Robey St.

basementas, 
rendos $200 į mėnesį. Kaina 
$14,000. Reikia įmokėti $5,000 

Mes užtikrinam, kad viršmi- 
neti namai yra pinilai verti aly- 
dos gerai svarstančio pirkėjo.

Kreipkitės pas:
S. L FABIONAS CO.

8Q9 W. 35-th St., Chicago, 111

5XTRA BARGENAS. Par
davimui farma Wis. valstijoj 
130 akrų, naujos trobos. Gy
vuliai, padargai, sėkla, paša
ras. Arba mainysiu mieste į 
namą. Savininkas C, Jarum, 
2859 W. 40 St.

KAS NORIT GREIT PARDUOT 
PIRKT AR MAINYT

SOUTH SIDE
2 LUBU MŪRINIS NAMAS, — 2 

po-6 kambarius pagyvenimai, —r šty- 
mu apšildomi. — visi vėliausios ma
dos intaisymai. Namas vertas $14,- 
900. — narsiduos už $12,500 randasi 
6425 S. Morgan etr. M. J. KIRAS R. 
E. IMPROVEMENT CO.. 3335 So. 
Halsted Str. Yards 6894.

DIDELIS 1BARGENAS. Par
davimui namas su lotu ir ša
linuos. Namas šviesus su 3 gy
venimais. Kaina $6000. Rcndoe 
neša $70. H Kimi, 1707 Mor
gan Street

PARDAVIMUI FARMOS•

24 ir 40 akru farmos pardavimui, 
išvalytos ir maža Menasti upę bėgi1, 
skelsai žemę, žemė su moliu ir rau
dona pieska maišyta, 3i metai kaip iš
valyta ir tik 3 mylios nuo’ miesto. 
Stuba pastatyta tik pereitą rudenį 
skiepas po stuba, didelis tvartas ir 
kitokie budinkai, kas tik reikia. 4 ak
rai girios, 3 arkliai. 3 karvės ir ma
šinos. Aš neparduočiau, bet turiy 

4942 op. kitą užsiėmimą, parduosiu piečiai.

' PABDAVLMUI naujas mūri
nis 5 kamb. namas. Gasas, ele- ik -
k t ra, inaudine ir garadžius. Lo
tas 30x125 $4000. - “ “ 7 _ ______ ,
Trini) Avc 1 bl nuo Archer Av $1600 įmokėti, o kitus ant išmokėjimo, ų p n ve. i oi nuo nrene^ nv, Kaina $3,300 už farmą su gyvuliais.
---------------—---------- - -------------------- Jei kas norėtų daugiau dasižinoti, tai 

PARSIDUODA MŪRINIS 1 PAGY- Rli mane rasti 'Cinct^0’
venimo 6 ruimų namas ir prie tam LnSką, A mylios^ nuo y •> .
4 tušsti lotai. Beizmantas naujai iš- _ 
taisytas. Viską parduosiu už $11,000. nnKe* 
Kampas Oakley ir 35th St.

Kreiptis:
JURGIS BAUBA

733?Ashland Blvd.

nę lietuvių. Dikčiai apgyventa apie- 
Si farma randasi Irons, Mich. 

P. KASARAGE,
1330 So. 49th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI 4 flatų na
mas su extra lotu ir dviem 
garadžiais. Rendos į mėnesį 
atneša $180. Atsišaukite dėl 
informacijų pirmas augštas 
iš užpakalio.

6228 S. Aberdeen St.

PARSIDUODA labai pigiai biznia: 
vas mūrinis namas 2 aukštų. 8 metai 
kaip statytas, tik už $18,800. Mau
dynės, skalbynes, elektra, aržuolo vi
dus ištaisytas, , 85 pėdos, čimentinis 
beisementas.

K. DAGIS
3313 So. Halsted St.

PARSIDUODA Cottage 
kambarių ir 2 lotai.

Kaina $1800.00.

KAŠTE
5124 Archer Avė.

PARSIDUODA \ bizniavai
medinis namas, pagyvenimų, 
krautuve ir 5 kambariai gyve
nimui, prie Archer Avė neto
li Moząyt Stf Kaina $5,50(1 
Klauskite: 4043 Archer Avė.

NORIU PARDUOTI arba mainyti 
gerai gyvuojančios bendrovės šėma 
nnt namo, loto arba farmos. Del pla
tesnių iniormaciiu kreipkitės

A. AI4EKSANDRA/ 
1019 N. Richmond St., Chicago, III.

Tel. Armitage 8/08

DIDELIS PIGUMAS 
Kampinis mūrinis naujas namas 
štoras ir 8 flatai, 5 flatai po 6 
kambarius, 3flatai po 4 kamb. 
elektra, maudynės, aržuolinei vi
duj ištaisymai, rendos $325 mė
nesyje, lotas 50x125 pečiais šil
domas, parduosiu už $28,500, na
mas randas South West Side.. 
B. Jasudes, 2015 So. Robey St.

BARGENAS
Pardavimui 5 kambarių na

mas, cementuotas pamatas, 
elektros šviesa, ir 4 'lotai, ap
tverta su dratine tvora. Gera 
vieta dėl vištų farmos. Kaina 
$4,000, įnioket $750, likusius 
kaip renda. Atsišaukite ypa- 
tiškai arba laišku.

G. B. JACK & CO., 
Mr. Yonaitis K 

2808 W. Van Buren St.

$15.000.00 įmokėjus galite nupirkti 
12 flatų namą, netoli 61st ir Hal
sted St. Rendos neša $9.500.00. 
Kaina $50.000.00. Jus galite uždirbti $5000.00 į metus.

V7INTON & NARTEN, 
6829 S. Halpted St

PARDAVIMUI 2-2 flatų namas, 4 
kambariai, gasas, elektra/ visur įren
gimai, įėjimas iš priekio ir iš užpa
kalio, yra suros, vanai įrengimas, bė
gantis vanduo, pastatyta ant loto 
37^x125. Randasi 6 blokai nuo ka
ru, netoli Sturges & Bumes Mfg. Cd., 
Nat. Malble Co. ir Flexatile Co., 

Netoli iki Proviso 
Pigiai jei pirksite tuojau.

$3,900. Henry G. Glos, 126 So. 19th Avė’., 
Mavwood, III. Telefonas Mayvvood 

į 1188-M. Ątsišau^ite nedėlioj po pie6q 
arba telefonuokite dėl pasimatymo.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS, 
lietuviu kolonijoj 1-4, 1-3. 1-2 kam
barių, beizmantas ir garadžius 1 ka- 
rui, gasas. Viskas gerame stovyje, Melrose Park- 
netoli parko. Parduosiu iš priežasties a1’. , - -
kito reikalo. Nenoriu agentu. Savimn- lf‘l * *
kas gyvena ten pat. Kaina 

: Rendos neša $39 į mėnesį. 
2b4s Emerald Avė.

DLDžIAUSIS BARGENAS 
PRIE

Naujas
VIENUOLYNO 
mūrinis namas 2 
5 kambarius, sun- 
visais veliausos ma- 

Apš i kilnias 
atskiras.

parlors, ir 
dos įtaisymais, 
kiekvienam fintui
Kaina $11,500. Įmokėti $1,;’00

Atminkit kad antro tokio 
namo šioj apilinkei už šią kai- 
na negat S'le. Kivi pi: i tos tuojau 
pas:

S. L FABIONAS CO.
809 W. 35-th St, Chicago, III 

Klauskit L. Bušmanas

Namus, lotus, farmas. bučemes, 
grosemes automobilius ir kitokius biz
nius. Jeigu turit kokį namą išmokė
ję, galiu tamstoms išmainyt ant di
desnio namo, lotus, bučemes, groser- 
nes, automobilius mainau ant namų 
Dar kas jieškot pirkt turiu visokių 
namų didžiausius bargenus pasiskyri- 
mui visose Ch'cagos 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. NAMON808 W. 33rd PI.. netoli * Halsted St.,

Tel. Boulevard 1550

EXTRA BARGENAS 
BRIGHTON^ PARKE

Pardavimui 2 lotai, kampiniai, ant 
Archer Avė. Platumo 58 pėdos, il
gumo 150 pėdų. Savininkas parduos 
daug pigiau negu verta, arba mai
nys ant garadžiaus arba bizniavo 
mo.

Kreipkitės pas
FRANK D. LUCAS, 

4116 Archer Avė.
Lafayette 5107

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Idetuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Ncdėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 S'o. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

na-
HOFFMANO MOKYKLA.

Įstęigta 1910.

MAINYSIU didelį mūrinį na
mą ant mažesnio namo arba ge
ros farmos. Kreipkitės viršui sa- 
liuno. A. Zabelo, 2844 W. 38th 
St., Chicago, UI.

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, 5-5 kambarių, netoli 
McKinley Parko. Elektros švie
sos, pečiais šildoma. Kaina 
$9500. Telephone Lafayette 2635

EXTRA! EXTRA! EXTRA!
Miestas parduoda 3-jų pagyvenimų 
mūrinį namą, namas yra gerame sto
vyje; parsiduoda už 3000.00. Reikia 
įmokėti $1.500.00, q likusius ant iš
mokėjimo. Del platesnių žinių kreip
kitės pas

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6824

PARSIDUODA 4 pagyvenimų 
po 4 ruimus mūrinis namas, už 
$6.60Q, rendos neša $700. Viskas 
geram stovyj. Kreipkitės į sa
vininką. 942 W. 33rd St.

P ATIDAVIMUI. Tikras barme
nas. Tik $2500, 3 augštų frame 
namas. Krautuvė ir 2 su rakan
dais kambariai, elektra, gasas, 
taipgi cottage užpakaly, 1627 
So. Morgan St. netoli 18 gat.

PARDAVIMUI lotai, $175 ir 
brangiau. Netoli 51 ir 52nd 
Avė. 30X125, namų ir biznio 
lotai $25 pinigais, — $5 ir $40

SOUTHSIDE BARGENAS, 6 apart- 
rnentų naujas puikus namas, prie pat 
Washington parko, nešantis $7,000 
rendos. Savipinkas apleidžia šalį, 
paaukauja šj namą už nuostolio kainą, 
$28,000 ir su įmokėjimu $8,000. Lai
mėsite pirmas atsikreipęs pas S. 
Slonksnis, 8401 S. Halsted St. antras 
augštas per vidurį. Tel. Yards 2242.

PASINAUDOKITE PROGA. Par
siduoda 2-jų augštų medinis namas su 
cimento apačia.ip-sai mažu groserio 
bizniu neSantis puikų pelną. Elektros 
šviesa ir maudynės, geroj vietoj 
Brighton park, kaina tik $5,500 grei
tam pirkėjui. S. Slonksnis, 3401 So. 
Halsted St., antras augštas per vidu
rį. Tel. Yards 2242.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI.
Turime keletą ūkių mainyti ir par

duoti. Malonėkite atsišaukti laišku,
į mėnesi. Kašte, 3124 Archer kurie norite turėti gera ūkį. 
A,.o I P. A. Mažeika

1377 E. 57th St., ChicaChicago, 111.

PARDUOSIU ARMA 
MAINYSIU

2 kampiniai lotai West Pullman ant 
124 ir Racine Avė. Parduosiu pigiai 
arba aminysiu ant bile kokio biznio.

Atsišaukite
4922 So. Ashland Avė.

Phone Prospect 8605

PARDAVIMUI, $200 įmokėti kitus1 
išmokėjimais be nuošimčių. Nupirk-
site 20 ar 40 akrų farmą, naujas na
mas, garantuojama įplaukų 12% į me-mas. garantuojama įplaukų 1 
tus.

Atsišaukite arba rašykite
J. L. WBLLS

22 W. Monl-oe St.-  ------- 1--
EXTRA BARGENAS

aukštų mūrinis namas, beveik

►
Išmokina angliškai į labai 

trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos 
(skaitlivimo) spelinimo, skaity
mo, kompozicijos, geografijom, 
istorijos ir viešo kalbėjimo.

Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijoj į dvyligą mėne
sių.

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

Mokintojai visai draugiški. 
Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk bile su kuom, vyru arnauj’,8 6 ir 6 kambariai, karštu van- . , .

deniu apšildomas, cementuotas baise- motėm inteligentiškai, O gausi 
‘r Mel?0 rekomendavimą Hoffmano

dėl ? karų, lotas 50x187 pėdų, medžių Prirengiamosios mokyklos.
mažų ir didelių yra aplinkui namą., TTxq:rflxvi<i4. dabar naniam tor- Metr.ė randa $2,040, kaina $13,200, UZSiiasjKll aanar naujam ter-
narna 4 randasi A ubu m Parke.Al1 BURN PARK RE A ET Y CO. 

7925 So. Halsted St.
Mickevičia

MOKYKLOS
GFRA PROGA IŠMOKTI KRIAU-1 

čiauti. Išmokinama į trumpą lai
ką; mokame laike mokiolmos pagal 
uždarbį. Reikia padėti kauciją. Da
bar reikalaujama daug patyrusių 
darbininku. Atsišaukite 1504 W. 
Divlsion Str.

REIKALINGA 4 merginų mokintis 
už norses. Gali būti senumo 18 me
tų iki 25 ir tuid turėti pradinį mokslą, 
kursas 2 motai. Ruimas, valgis, kny
gos ir nrimokėiimas per mokinimos 
laiką. Kreipkitės

ST. PAUL’S HOSPITAL
828 W. 35th PI.,....... Chicago, III.

minui dienomis ir vakarais kle- 
sos.

1537 North Robey St.,
(A^rti Milwaukee Avė.)

Ateikite arba ra* 
talop’<’> 171 °

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

nemokėt angliš- 
dirbdami. Dieno- 

Geros sąlygos.


