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Lietuva nepripažįsta Vilniaus atidavimo Lenkijai
Socialistai už intervenciją nes 

atsako-

Naujas injunetionas prieš 
angliakasius

Socialistai patenkinti j Kerenskis siūlosi įkaitu 
debatais

Mokės metinėmis retomis

Vokiečių priešinimas mažėja
Atmete ambasadorių 
tarybos nuosprendį

Apskričio valdžios paskelbi
mas turi tiek pat svarbos, kiek 
ir Berti no paskelbimas, 
apskričio valdžia yra
minga tiesiotiniai prieš Berliną.

Apie 2,000 vokiečių, daugiau
sia valdžios darbininkai muiti
nėse ir prie geležinkelių, bet ir 
daugelis tarnaujančių apskri
čio valdžiai, tapo deportuoti iš 
Ruhr distriklo. Be to kasdie 
daugeils vokiečių būna teisia
ma franeuzų karo ir policijos 
teismuose Essene.

Išnaujo uždraudžia organizuoti
VVest Virginijos angliakasius

Svarsto Turkijos atsakymą)

Svarsto Turkų atsakymą
Talkininkai laiko savo konfe

renciją Londone.

Amerika nepripažysta Rusijos
Lietuva nepripažįsta Vii 

niaus atidavimo Lenkijai
Atmeta ambasadorių tarybos 

nuosprendį. Gimsta naujas 
karo pavojus.

RYGA, kovo 21. — Lietu
vos valdžia vakar sutarė nepir- 
imti santarvės ambasadorių 
tarybos nuosprendį, atiduodan
tį Vilnių I^enkijai.

Lenkija pradeda koncentruo
ti savo kariuui.ienę Vilniuj2* ir 
tikrai p risi bijoma Pabalti jos 
karo, kuriame dalyvautu ir 
Rusija.

Jeigu Lietuvos šauliai, ku
riuos remia ir Amerikos lietu
viai, nutars padaryti naują ban
dymą pulti ir užimti Vilnių, 
tai naujas karas pasidarys 
išvengiamas.

nusprendė, kad 
intervencija ir 

nuosprendis ga- 
esančius kivirčius dėl

ne-

Klaipėdos byloje

ko čia savo konferenciją sude
rinimui tų šalių socialistų vei
kimo Ruhr ir kontribucijų 
klausimu. Konferencijoj daly
vauja Anglijos darbiečiai ir 
Francijos, Belgijos ir Italijos 
socialistai.

Konferencija 
tik Amerikos 
tautų sąjungos 
Ii išrišti
Rufir ir kontribucijos. Tas 
klausimas bus pakeltas visų 
tų šalių parlamentuose.

To nutarimo vykinimui pa
skirta komisija iš J. Ramsay 
MacDonald iš Anglijos, Van- 
dervdlde iš Belgijos, Modig- 
liani iš Italijos ir Paul Bon- 
cour iš Francijos. Kad sutei
kus jiems ir jų valdžioms‘dau
giau žinių, tajM) išrinkta sub- 
komisija, kuri ištirs padėtį 
Ruhr distrikte ir taipjau ne
okupuotoj Vokietijoj ir surinks 
visas galimas žinias kontribu
cijos klausimo rišimui.

Lietuva priima Klaipėdos 
jungimo sąlygas principe.

pri- Vokietijos “pasyvis prie 
šinimasis” mažėja

0
21, — 

susi- 
varstyti Turkijos
kontr-pasiulymus 

konferencijos 
taikos sutarties.

LONDONAS, kovo 
Talkininkų šalių atstovai 
rinko čia a] 
atsakymą ir
prie Lausannos 
patiektosios 
Susirinkime pirmininkauja An
glijos užsienio ^reikalų minis
teris Curzon.

Spėjama, kad bus sudaryti 
ekspertų komitetai, kurie bus 
atiduotos dalys pasiūlymų, kad 
jie paskui apie jas raportuo
tų.

Konferencijoj tiesioginiai at
stovaujamos yra Anglija, Fran- 
cija, Italija ir Japonija. Bu
vęs Graikijos premjeras Veni- 
zelos irgi atvyks į Londoną pa
sitarti klausimais^ kir 
stoginiai 
teresus. 
valdžia, 
bus.

paliečia Graikijos ių- 
Jį pakvietė Anglijos 

kurios svečiu jis ir

Amerika laikysis nuošaliai 
nuo Rusijos"

Nesimaišys į jos vidurinius 
reikalus, bet ir nepripažins 
Rusijos valdžios.

Ambasadorių Tarybai ka- 
G G

tegeringai pareikalavus iš Lie
tuvos vyriausybės, kad ji Klai
pėdos prie Lietuvos prijungi
mo sąlygas priimtų be rezer
vų, Lietuvos vyriausybė davė 
atsakymą, kad ji sutinkanti su 
sąlygų principais.

Socialistai reikalauja tau
tą sąjungos intervencijos
Tik Amerikos ar tautų sąjun

gos intervencija gail išrišti 
Ruhr ir kontribucijų klau
simą, sprendžia socialistų par
lamentinės grupės.

PARYŽIUS, kovo 21. — 
Darbiečių ir socialistų parla
mentarinės grupės nutarė pa- 
cijos, Belgijos ir Italijos vald
žios pavestų tautų sąjungai 
išrišti Ruhr padėtį. Tas nuta
rimas tapo padarytas tų šalių 
socialistų ir darbiečių atstovų 
parlamentuose, kurie dabar lai-

šiandie — lietus ai* sniegas 
ir šalčiau.

Saulė teka — 5:53 v., leid
žiasi 6:02 v. ** Mėnuo leidžiasi 
10:30 vai. vak..

leidžiama už-Valdininkams
mėgsti ryšius su /franeuzais.

ESSENAS, kovo 21.— Gau
tomis iš franeuzų šaltinių ži
niomis, Vokietijos apskričio 
valdžia Muėntsery įsakė to
kiems vokiečių valdininkams 
Ruhr distrikte, kurte dirba 
apskričio administracijai, pa
laikyti ryšius su Francijos 
okupacine valdžia, jei pirmiau 
bus atsiklausta apskričio val
džios.

Tai rodytų, kad vokiečių pa- 
syvis priešinimasis liko sustab
dytas bent daly Ruhr distrikto 
ir bent laikinai, dėl dar nepa- 
skelbtos priežasties.

Jeigu vokiečių miestų ir val
stijų valdžioms yra leidžiama 
turėti'Oficialinių ryšių su fran- 
ciržais, tai reiškia, kad jos yra 
įįjaliojainos tartas apie nando- 
jimą telefonų ir telegrafų lini
jų, geležinkelių ir 
triobėsių. Tai reiškia, 
miestams 
franeuzų
valdininkams leidžiama kJau)- 
syti franeuzų įsakymų.,

Jei tai tiesa, anglių baronams 
yra leidžiama tartis su francu- 
zais apie anglių pristatymą ir, 
svarbiausia, tas nuosprendis 
panaikins Berlino valdžios įsa
kymą bausti visus vokiečius, 
kurie tarsis su franeuzais. Jis 
gali privesti prie “mūšių 
liaubos.”

leidžiama 
rekvizicijas

viešųjų 
kad 

priimti 
ir kad

pa-

WASHINGTOiN, kovo 
sekretorius Hu- 
išdėstė valdžios 

linkui Rusijos, 
sako pareiškimas,

Valstybes
21.

iki

nusistatymą
Amerika, 
laikysis nuošaliai nuo Rusijos. 
Nebus bandoma maišytis į 
jos vidurinius reikalus, bet 
nebus vedama ir jokių derybų 
apie Rusijos pripažinimą
ji atsistos ant tvirtesnių pa
matų internacionaliniuose 
kainose. i

Šis pareiškimas tapo išleis
tas po Hughes pasitarimo sų 
reikalaujančiu iliuzijos pripa
žinimo moterų komitetu.

Hughes sako, kad inaišy- 
masis į Rusijos reikalus nėra 

udingas, nes Rusijos išga- 
ymas turi paeiti iš vidaus ir

Ii būti* atliktas kitų vals
tybių, Labdarybė irgi yra to
li neužtek tina.

ret-

Vokietija siūlysianti taika
LONDONAS, 'kovo 21. - 

Westniinster Gazette dijploina- 
tinis korespondentas sako, kad 
Vokietija rengiasi paduoti nau
ją pasiūlymą kontribucijos 
klausime. Tas pasiūlymas* bus 
paduotas visiems talkinihkams.

1,000 liko be pastogės
MEMRHIS, Tenp., kovo 20. 

— Pasak Amerikos Raudono
jo Kryžiaus, 1,000 žmonių li
ko be pastogės viesulai per
ėjus daly Mississippį valstijos.

PARYŽIUS, kovo 21.— Ame
rikos atstovas Eliot Wadsworth 
sako, kad atmokėjimui Ameri
kos okupacijos armijos išlai
dų talkininkai veikiausia ap- 
siims mokėti po $20,006,000 į 
metus per 12 metų. Jis lau
kiąs dabar galutino talkininkų 
pasiūlymo apie tai, kaip jie 
mano metines ratAs mokėti, 
į>o kiek, kaip ilgai ir kitais su 
atmokėjiinu surištais dalykais. 
Jis sako, kad Amerika priims 
mokesnį lik pinigais.

NEW YORK, kovo 21.
Pasak socialrevoliurionierių 

| grupės New York e, buvęs Rū
re- 

( vdliucijos močiutė” Ekateeina 
| Breškovskaja ir kiti socialre- 
voliucionierių partijos vadovai 
yra prisirengę pasiduoti sovie
tų valdžiai, kad ji juos ap- 
kalintų vieton 22 partijos va- 
doVų, kuriuos nuteista Mask
voje |K'veitą vasarą.

Tokis sovietų pasiulyma$ bu
vęs padarytas partijai per vo
kiečių laikraščius va s. 21 d. 
žinioj iš Maskvos, kad Krylen- 
ko pasakęs, jog sovietai esą 
prisirengę priimti tokį apsi- 
mainnną kaliniais.

Debatai apie kapitalizmo pa
naikinimą sustiprins darbie-1 sijos premjeras Kerenskis, 
čius.

OHARILESTON, W. Va., ko 
vo 21. — Fedearlinis 
George W. McClintiok 
išdavė injunetioną, 
d ra udži a m a K a n a vv 1 ui 
se kasyklų savininkams palai-r Philip SnoMden 
kyti “chęck off” sistemą, t. y. I reikalai! jaučią
Iškaityti iš angliakasių algos' niško panaikinimo kapitalisti- 
nijos mokestis.
Injunetionas 

draudžia angliakasių unijai j t i jos ir pasidalins
siųsti pinigus į West Virginiją; prieš kapitalizmą, 
organlizavimuii dar nleorgani-1 Socialistai sako, kad darbi- 
zuotų angliakasių tuose anglių 1 •— —-1
laukuose

teisėjas 
vakar 

kuriuo
laukuo-

LONDONAS, kovo 21.
Visos Anglijos socialistai yra 
laibai patenkinti vakarykščiais 

atstovų bute apie 
irezoliuciją, 
prie laips-

debatais

eiti

Ines sistemos. Socialistai tikisi, 
taipjau už-(kad busiančiais rinkimais par- 

tik už ar

Būdavus amunicijos 
dirbtuves

COPENHAGEiN, kovo 21.
Iš Maskvos pranešama, kad 
Rusijos karo taryba prielankiai 
priėmė Tro-dk'o
pabudavoli keturias 
dirbtuves gaminimui 
jos

įlinkai gali įgyti kontrolę val
džios tik esant didelei vieny
bei su darbininkų amatinėmis 
unijomis. / Ta vienybė ypač 
pasirodė i Švedijoje,
kur unijos viskame veikia iš
vien su socialistais. Ten dar

 

bininkai įstengė .pastatyti pre- 
inieru Hjalmar Brantingą ir 
vienų socialistų kabinetą.

Sustreikavo siuvėjos
NEW YORK, kovo 21. — 

6,000 šilkinių skalbinių siuvėjų 
sustreikavo vakar, kada jų rei
kalavimai pakelti algas ir pa-

Naujas rekordas.

MARSEILLES, kovo 20. —• 
Vietos šakių mokytojas* sakosi 
padaręs naują rekordą, 
jis šokęs be paliovos 24 
1 .min. ir 5 sekundas. Jam 
bėjo dvi merginos, kurių 
moji iššoko 16 valandų 
min

nes 
vai.

pu

reikalavimą 
naujas 

ainunici- 
11* kitokių karo medžią-

MUŠIS JAPONIJOJE.

“Išmatos” suUr&me su 
riais piliečiais.”

pado-

TOKIO, kovo 19. — Keli 
žmonės liko užmušti ir daug 
sužaista susirėmime Nara pre
fektūroje tarp tai]) vadinamos 
“Eta” “išmatų” ir narių J<o- 
kužkali konsci’vaityvų frakci
jos. Susirėmimas ištiko įžei
dus “išmatų” mergaitę.

Abi frakcijos, ap&iginti^yil
sios šautuvais, kartinis ireįdur- 
tuvais vis dar stovi sava pie
tose ir tikim'ąsi daugiau susi
rėmimų.
paprašė valdžios tuo jaus pri
siųsti kareivių, nes gali kilti 
vsuotinas “išmatų” sukilinias, 
nes jie per ilgą laiką buvo ir 
tebėra (paniekinti politiniai ir 
draugijiniai.

Nara gubernatorius

$26,000,000 taksų.

et

CHICAGO. — Paskelbta, kad 
šiemet ik į šiol federalinių tak
sų nuo pajamų ■ Chicagos <lis- 
trikte surinkta $26,000,(KM),
beveik visi moka dalimis, tiiip 
kad iki pabaigai metų veik 4 
kaitus daugiau taksų bus su
mokėta.

41,006 žmonių pasivėlino 
priduoti apyskaitas apie sąvo 
uždarbį.

Du kareiviai nusinuodijo 
munšainu.

COLUMBUS, Ga., kovo 
—-Du kareiviai nusinuodijo. 
Ūko užnuodyti ir vienas 

ko nuo munšaino.

PINIGU KURSAS

20. 
du 

ąpa-

Vakar kovo 21 dieną, užs:enio pi
gu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
inkų buvo skaitoma Amerikos pini

gais šitaip i
Anglijos 1 sv. sterlingų $4.70 
Austrijos 100 kronų .. 
Belgijos 100 markių . 
Danijos 100 markių ... 
Finų 100 markių ♦...
Francijos 100 lirų ....
Italijos 100 lirų ........
Lietuvos 100 Litų .......

> Lenku 100 markių ...
Norvegijos 100 kronų 
Olandų 100 guldSnų 
šveicarų 100 markių 
Švedijos 100 kronų .... .......... ........
Vokietijos lfltt markių $4 c

ni

“r$5.90 
........$19.14 
........... $2.75 
J....... 86.71
........... $4.92 
....... . $10.00 
.......... A. UC 
.........$18.12 
......$39.48 
......... $18.40 
........ $26.62

Siunčia grūdus j Ruhr
RYGA, kovo 21. — Bolševi

kų legacija Rygoje paskelbė, 
kad 70,000 tonų grudų, ku
riuos Rusijos valdžia dovanojo 
Rulir distitiktoi darlbininlkams/, 
tapo išgabenti i Revelį, iš kur 
grudai bus pasiųsti i Vokieti-

mesti. Streikierės sudaro apie 
pusę į.iuvėjų dirbančių prie 
siuvimo šilkinių skalbinių.

Ministeris apdegė.

SOFIJA, kovo 21. — Nau
jasis Bulgarijos prekybos mi- 
nisteris Obov sumanė užsirū
kyti kada jam buvo daromas 
alkoholi * :• musažas. Alkoho
lius užsidegė ir ministeris gal 
mintinai apdegė.

MILW A l TKEE, W i s., kovo 
16. — Vietos laikraščiai iš
spausdino žinią, kad Paryžiuje 
pasimirė Marė Phimer Cle- 
mehceau iš Durand, Wis., pati 
buvusio Francijos premjero 
C'lemenceau. Jie dėl nežinamos 
priežasties atsisikirė 28 metai 
atgal, bet perskirų nereikala
vo, Ji dabar buvo 78 m. am
žiaus jr nėr 10 metų buvo in
validas, \

Nauja kampanija prieš 
religiją

Išmušė sienoje skylę ir pavo
gė daug svaiginamų gėrimų.

Morris and Co. skerdykla per
eisianti į Armouro rankas.

MASKVA, kovo 21. — Ke
lios organizacijos, žymiausia 
jaunųjų komunistų lyga, pa
skelbė pienus anti-religinei 
kampanijai laike pravoslavų ir 
žydų vėlykų.

Užvakar naktį piktadariai 
pralaužė J. B. Shenei* & Čo. 
svaiginamų gėrimų sandėlio 
sieną (17 W. Austin Avė.) ir 
išvogė už daug tuksiančių do-

62 mirė nuo munšaino
DĘTROIT, Mich., kovo 21. 

— Sveikatos departamentas 
paskelbė, kad peneitay metais 
Detroite nuo alkoholizmo pa
simirė 62 žmonės. •

VARšAVA, kovo 21. —Len
kijos žydai yra susirūpinę 
brangumu palaidojimo numi
rusiųjų. Palaidojimas Gemša 
kapinėse atsieina 300,000 mar-. 
kių, o Pragos kapinėse 50,000

M ALISON, Wis., kovo 21.— 
Be jokios opozicijos Wiscon- 
sino senatas priėmė bilių, ku
riuo draudžiama viešai rodytis 
dėvint kaukę. Tas ^bilius yra 
taikomas prieš Ku Klux Kla
ną.

Susikūrė fašistų organizacija.
l’asalk V. Opeclisano, <3t*ica- 

gojie liko sukurtas skyrius Ita
lijos fašistų. Į tą organizaci
ją jau pritapę 65 nariai.

Girdi, Amerikos fašistai 
dėsią pastangų suvesti į ge
resnį susipratimą Ameriką su 
Italija.

Atvyksta Hilaire Belloc.
Chicagon atvyksta pagarsėjęs 

anglų rašytdjas Hilaire Belloc. 
Belloc yra didelis katalikybės 
Šalininkas. Penktadienio vak. 
jis kalbės Orchestra Hall’ėj. Jo 
kalbos temo: “Perils of Our Ci- 
vilization”.

Pasimirė nuo pasigėrimo.
Sekmadienio vakaire prie pat 

savo namų liko atrastas be są
monės Albert Rizalto, 51-st Avė. 
Jis tuoj liko nugabentas į pavie
to ligoninę, kur ir pasimirė. 
Daktarai reiškią tą nuomonę, 
kad Rizalto miręs nuo alkoholiz
mo. >

Nors Armouras ir užginči
jo, kad Morris and Co. tur
tas jau liko paimtas Armouro 
kompanijos, vienok pripažino 
tą faktą, kad netolimoje atei
tyje tatai busią padaryta. Tuo 
būdu Morniso skerdykla nu
stos gyvavusi ir susilies su Ar
mouro skerdykla.

Morris and Co. darbininkai 
esą susirūpinę, nes eina gan
dų, kad busią paliuosuota 
70%> visų darbininkų. Bet Ar
mouro kompanijos viršininkai 
sako, kad visi darbininkai, 
kurie norės, įgalės dirbti po 
senovei.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinifcus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

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

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

Siųskit per Naujiena&pini 
prašo Lietuvos žmonės ir taip 
bankai.

Lietuvon. To 
iria Lietuvos

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, HL



Kas Dedasi 
Lietuvoj

Valsčiaus komedija
Joniškis. Joniškio Valsčiaus 

Valdyba sąžiningai pildydama 
visus valdžios įstatymus, neat
siliko neišpildžiusi svaigiųjų į- 
statymų, nors ir ne labai prie
lanki jam yra.

Mane jog tą darbų patys at
liks, kitų pagelbos nereikės, ma
tavo nuo traktieriaus iki trak
tieriaus ir mokyklų,’ bažnyčios 
teismo ir Valsčiaus Valdybos bu
to, visaip, pėdomis, virvėmis, 
net žingsniais, bet dorai nega
lėjo išmatuoti, ypač nuo p. P« 
matavimas vis buvo netinkamas, 
nes p. P. traktierius randasi 
kaip tik draudžiamoj “zonoj”, 
visai netoli Valsčiaus Valdybos 
ir pas P. dažnai Valsčiaus Savi
valdybės ponai šiltai srėbdavo 
linksmas “magaryčias” beveik 
kasdieną.

Teisingam išmatavimui nepa
sitikėdami savo matavimais pa
sikvietė matininką, kuris.tarp ko 
kito atrado, kad pil. P. traktie
riaus puse namo, stovi nedrau- 
džiomoj zonoj, tad minimas pi
lietis perkėlė traktierių .iš vie
no nario galo į kitą ir vėl “Vals
čiaus žmbnės” gena subėgę 
tipo pataisymui, “magaryčias”.

realės gimnazijos, suareštuoda
mas kelias dešimtis mokinių. 
Jų dauguma savaitę pasėdėję 
paleisti, nes valstybės gynėjas 
nerado nei kokios kailtės. Bene 7 
dar tebesėdi. Ką gaus už tai p. 
viršiAinkas Misiurevičius, pare
gėsime. Gelžkelis jau veikia.

Valdininkų Sąjunga, j
Biržai. — Nesenai Biržuose 

įsikūrė Valstybes įstaigų tar
nautojų profesinės sąjungos Bir
žų skyriaus.

Iš viso Biržuose yra trijų są
jungų skyriai: mokytojų profe
sinės sąjungos, mokytoji^ kata
likų sąjungos ir ką tik įsikūręs 
valstybės įstaigų tarnautojų 
profesinės sąjungos.

Prieš pavasarį užstojo 
žiema.

Kaunas, vas. 23. — Pas mus 
ligi šiol, kada buvo žiemos lai
kas, tai žiemos nebuvo ir visą 
laiką buvo šlapia. Gi dabar, ka
da žmones jau laukia pavasario, 
užstojo stipri žiema. Nuo va
sario 7 kaip pradėjo šalt, taip 
tebešala ir po šiai dienai. Šaltis 
kartais siekia net SHrš 20 laips
nių. Prisnigo diktokai sniego, 
o Nemune įšalo stekas ledas.

—kaunietis.

Lietuviškieji fašistai
Mariampolė. — Miestas užim

tas kalbomis ir gandais apie 
musų fašistų veikimą. Mat vie
tinis apskrities viršininkas ap
daužęs per vieno bolševiko lai
dotuves gimnazijos mokines, 
nesenai padarė naują ataką ant

Moteris taip nusiminusi

Todėl, kad ji sirgo. — Pa
sako, kaip ji gavo pagelbą 
vartodama Lydia E. Pink? 
ham’s VegetabJe Compound.

Burlington, Iowa. — “Aš visuomet 
drebėdavau kuomet ateidavo mėnesi

niai periodai, nes 
jie ateidavo kas 
antra savaitė ir 
tęsdavosi per dvi 
savaites ir tame 

•laike aš būdavau 
nusipdnusi ir verk 
davau. Nuo to lai
ko kaip pradėjau 
vartoti Lydia E. 
Pinkham’s Vege- 
table Compound aš 
esu- tokia užganė
dinta, net nemoku

to nei išreikšti. Aš sveriu daugiau 
keletą svarų ir išrojau puikiai. Aš 
patariau savo draugams vartoti jūsų 
gyduoles ir jus galite skelbti viešai 
mano laišką kaipo paliudymą. Lin
kiu, kad jūsų gyduolės pagelbėtų taip 
ir kitoms, kaip mamgeibėją.” 
Ralph Gail, 2021 Dės Moines St., Bur
lington, la.

Lydia E. Pinkham’s Vejęetable Com- 
o pound yra gyduolė nuo moteriškų li

gų. Jos yra vartojamos nuo tokių 
nesmagumų daugiau kaip 50 m-etų ir 
tunkstančiams moterų pagelbėjo taip 

•kaip ir Mrs. Gail, vartojant tas pui
kias- gyduoles.

Jei jus kenčiate nuo nereguliarišku- 
mų, nervingumo, galvos skaudėjimo 
arba melancholijos, jus privalote tuo
jau pradėti vartoti Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compound. Jos yra 
puikios gyduoles sustiprinimui sysie- 
mos ir pagelbsti atlikti viską lengvai 
ir reguliariai. «

Mrs.

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

■ MAJESTICHtheatre-V
Monroe gat. arti State beperslo- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 
Šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski- 
rįant šeštad. sekrnad. irtšventes. 8 Dideli komediniai aktui ir 

krut. paveikslai.
“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus moderninius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
ternų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava

sariniai kautai po $22.50 iki $30, 
Kiekvienas yyras turi gražiai apsi

dengti 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 
overkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

g. GORDON, 
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14tb St., 

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

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. llalsted St. 
Telephone Hnynvarkct 1018

■ ■■— i............... ii,myi.«i.».? i ,

Tel. Lafayette 4223
Phvnbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviam?! visadyo 
patarnauju kuogcriaualaJL 

M. Yuška,
S22* W. 8&li St., Chicago. OI.

DAVID RUTTER & CO„ 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai O rttail 
kiemų. Visur pristatona.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

(čirškimas Serum Dykai
Honoraro daktarui nereikia mokėti. Ligonis moka tik mažą 

kainą už serum’ą
Egzaminavimas kraujo ir šlapumo tik $1.00 
Moterjs

Kurios kenčia nuo reu
matizmo, nusilpnėjimo, 
galvos skaudėjimo ir 
sukimosi, pečių skau
dėjimo, yra perdau? 
riebios, nervingumo, di
delio kraujo spaudimo. 
Ateikite ir pasimaty- 
kite su kitais užganė
dintais Ilgoniatev Rei
kalaujant teikiamas pa_ 
liudymas. 
Išbėrimai odos, spuo
gai, vidurinės ligos ir 
visos kraujo ligos, net 
ir užsisenėjusios. Atei
kite šiandien kol dar 
liga neišsiplatino. 
VIENAS TČIRdKIMAS SERUM’O DAUGELY ATSITIKIMŲ PAGELBSTI. 
PRIRENGIAME SERUMĄ IŠ PROTEINŲ DĖL SVARBIŲ LIGŲ.

100 UŽGANĖDINTŲ LIGONIŲ
Reikalaujant presos, asmeniniai ištyriau 100 ligonių, kurie buvo visai užga
nėdinti iš gydymo serumu ir ėmime kainų. Geo. T. Nichols, 1826 Republic 
Bldg. Tel. Wabash 5300.

CHICAGO SERUM LABORATORY
1579 Milwuukee Avė., Room 209, Vai. nuo 10 iki 8, nedėldieniais nuo 10 iki 12

Kalbame lietuviškai. 
DAUGELY

Pečių skaudėjimo, tan
kaus šlapinimosi, skau
dėjimo pūslėj nenatū
ralus nubėgimai ir ki
tos visos chroniškos li
gos.

Vyrai
Kenčianti nuo nusilp
nėjimo, nevirškinimo, 
nerVinjrumo, didelio 

spaudimo kraujo. Kiek
vienas žmogus turi ži
noti stovi savo svei* 
katos.

Ofiso Telefonas 
Central 4104 DR. H. A. BRO'AD 

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas Stato gat. 
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimų.
—   ■ »—- ........... —    ■■ d.Į n II—

NAUJIENOS, Chicago, ŪL

EXTRA!EXTRA!

$5.00 75c

>c

75c

Buhalterija
Buhalterija. Paruošė Ilgūnas. Tilžėje, 192T. pv. Pusi. 184 

Kaina $1.00; iki Balandžio 30 dienai tik .1..........

Lietuvių Kalbos Gramatika. \
Lietuvių Kalbos Gramatika. Naujas pertaisytas leidimas, Kaunas, 
1920, pusi. '126.
___ Kaina 75c.; iki Balandžio 30 dienai tik ..............  '.............. 50c

Mįslių Knyga
MĮSLIŲ KNYGA. Surinko ir aiškino Kl. Jurgelionis, šitoj knygoj 
telpa su virš 1000 Mįslių ir Mjšlinių dainų. } 

Kaina $1.00; iki Balandžio j() dienai tik .

Aritmetikos Uždavinynas, dalis I ir II.
Aritmetikos Uždavinynis dalis I ir II. Pirmoji dalis tinka vos pra
dedantiems rokundų mokintis. Antroji dalis yra tinkama, jau kiek 
biskį daugiau pasimokinusiems. Paruošė Pr. Mašiotas. .4...............

Kaina abiejų dalių $1.00; iki Balandžio 30 dienai tik ............. 75c

Christomatija dalis I ir II.
Christomatija dalis I ir II. Kalbos mokslo reikalui parašė J. Jablons
kis. i

‘ Kaina abiejų dalių $4.00; iki Balandžio 30 dienai tik__  $2.00 -

Lietuvių Kalbos Sintaksę
Lietuvių Kalbos sintaksė. Paruošė P. Klimas 4921 m., pusi. 56.

Kaina 35c; iki Balandžio 30 dienai tik ..........    25c

Skaitymai

Skaitymai. Paruošė P. Klimas. (ĮJefuvių kalbos pamokos). Tilžėje, 
1920, pusi. 292, kietais viršais 

Kaina $1.25; iki BalandžioJ

dienai tik ,

$25.00 už $50.00
Iki Balandžio 30 d., 1923

$25.00 už $50.00
Iki Balandžio 30 d., 1923

AUŠROS KNYGYNAS
Pasirinkite tuoj geriausių knygų iš žemiau talpinamo sąrašo vertės $50Jo, o AUŠROS KNYGYNUI prisiųskite tik 

y $25.00. Tokiu budu, pirkdami knygų už virš pažymėtą sumą gausite per pusę pigiau. Jei išsirinksite ir daugiau knygų, 
negu už $50.00/tai prisiųskite Aušrai pusę tos sumos kiek knygos lyra vertos rokuojant pilną kainą. Jei knygų pirksite. 
už mažiau negu $25.00 net suma, tai gausite tokią nuolaidą, kokia kad yra pažymėta prie kiekvienos knygos.

Todefgi, nelaukdami nieko tuoj užsisakykite kuodaugiausia knygų patys sau, raginkite užsisakyti savo draugus, 
pažįstamus Ir visus tuos, kurie tiktai galii ir nori skaityti. Jei neįstengiant vienas įsigyti knygų didesniame skaitliui ir pa
sinaudoti musų nupigintomis kainomis, tai prikalbinkite savo kaimynus — pirkti susidėję bent keli bendrai.

Aušros Knygynas daro šitą nupiginimą tiktai todėl, kad davus progą mylintiems skaitymą ir mylintiems apŠvietą 
įsigyti kuodaugiausiai gerų knygų ir už gana tinkamą kainą kiekvienam. Kadangi knygų nupiginimas tęsis tiktai iki Ba
landžio 30 dienai, pertai pasiskubinkite, kad šita nepaprasta

Lyties Mokslas
LYTIES MOKSLAS, šitą garšią knygą parašė Dr. A. Karalius. Šata 
knyga yra pirma pas lietuvius — knygoje aprašoma įvairios lyties li
gos, įvairus lytiškas sudėjimas. Knyga labai naudinga dėl vyrų* ir 
moterų, jaunų ir senų, vedusių ii- nevedusių, sveikų ir ligotų. Knyga 
nauja, vos tik išėjusi iš spaudos; savo gerumu, naudingumu, atsveria 
gryną auksą. Knygoje aprašoma pilna lyties'istorija. Su daug paveik
slų. šitą knyga yra tikru veidrodžiu lietuviams jų šeimyniškame ir 
viengungiame gyvenime. Todelgi, užsisakykit šitą knygą tuoj patjs, pa- 
raginkit užsisakyti visus tuos, kurie interesuojasi lyties reikalais. 
Pusi. 400, apdaryta.

Kaina $7.00; iki Balandžio 30 dienai tik ..............   $4.50

proga neliktų neišnaudota.
Geografija

GEOGRAFIJA arba žemės aprašymas. Fagal Geikie, Nalkovskj ir ki
tus sutaisė Šernas. Su paveikslėliais.(Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalą, didumą, aihgštį, vulkanus. Puslapių 469. 
Apdaryta.

Kaina $4.00; iki Balandžio 30 dienai tik ..............   $3.00

Ketvirtadienis, kov. 22, 1923

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

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.l

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS/ 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Tikėjimų Istorija
TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Parašė P. D. Chantepio de la Sausaye, Teolo
gijos profesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga didelio 
formato, 1086 pusi, su daugybe paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir t.t. Gražiais tvirtai apdarais, 
nugara ir kampai skuros, šonai audimo^ aukso titulus ant nugaros. 
Pusi. 1086.

Kaina $7.00; iki Balandžio 30 dienai tik
Rankvedis Angliškos Kalinis

RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS. Praktiškas būdas išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per save be pagelbos mokytojaus. Pagal 
Ollendorfą, Harvcy, Maxwell ir kitus parašė J. Laukis. Ketvirtas pa
taisytas spaudimas. Pusi. 310. Apdaryta.

Kaina $2.50; iki Balandžio 30 dienai tik ..............................  $2^00
žodynas Angliskai-Lietuviškos Kalbos

ŽODYNAS ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKOS KALBOS. (Dalis II). Sutaisė 
Antanas Labs, čia rasi visus angliškus žodžius išguldytus lietuvišjcai. 
Prie kiekvieno angliško žodžio kabėse yra pridėta tarme, kaip žodžius 
angliškai tarti, taipgi kiekvienas žodis paženklintas kursyvomūs lite
roms prie kokio gramatikos skyriaus jis priguli. Knygos formatas 
6x9 colius. Gražiais “Ilalf Morocco” apdarais, nugarą ir kampai (Iru
tes, gražios morocco skuros, šonai audimo, ant nugaros parašai aukso 
literomis. Pusi. 835.

Kaina $6.50; iki Balandžio 30 dienai tik .........   $4.00
ŽODYNAS LIETUVIŠKAI ANGLIŠKOS IR ANGLIŠKAI LIETUVIŠ- 
kos kalbų. Sutaisė A. Lalis. Abi daljs (No. 151 ir 152) vienoje kny
goje. Formatas 6x9 colius. Pušį. 1274. Gražus tvirti apdarai, kam
pai ir nugara Morocco skuros, šonai audimo ,aukso parašai ant nugaros.

Kaina $10.00; iki Balandžio 30 dienai tik ..............................  $7.00
Ėthnologija

’ETIINOLOGIJA arba istorija apie žemes 
tautas. Pagili Dr. H. Habcrlandą, parašė 
Šernas. Su paveikslėliais./,. Aprašo api.e vi
sas musų pasaulio žmonių tautas, veisles ar
ba rasas. Ji parodo visų viešpatysčių, visų 
žemių kraštų ir net mažiausių salelių tau
tas, žmones, jų kilmes ,parvą, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą ir abelnai viską. Knyga 
pilna paveikslų visokių žmonių veislių, yra 
didelei naudinga kiekvienam perskaityti. 
Pusi. 667. Apdaryta.

Kaina $4.00; iki Balandžio 30 d. tik $3.00
Lietuvos Įstatymai

LIETUVOS ĮSTATYMAI. Sistematizuotas Įstatymų, Instrukcijų Rin
kinys. Kad pažinus Lietuvos tvarką, Lietuvos teises, Veikia perskaity
ti Lietuvos Įstatymus, tada yi^i pfroga geriau pažinti Lietuvos tvar
ką ir tik tada yra galima Lietuvos tvarką girti arba peikti. Pusi. .1031.

Kaina $4.00; iki Balandžio 30 dienai tik ....... ...J $2.75
Quo Vadis

QUO VADIS. Paraše Henrik SicnkieMcz. Lietuviškai vertė 
/ęaras. Labai graži pasaka iš laikų Nerono viešpatavimo. 
iidelis' krikščionių prispaudimas. Pasaka parašytą trijuo. 
Tomas I, pusi. 278. Tomas II, pusi. 224. Tomas III, pusi. 3 

Kaina $4.00; iki Balandžio 30 dienai tik ........ .

r

!adą buvo 
tomuose. 

; viso 804.
..... $3.00

Trumpa Senovės Istorija
TRUMPA SENOBĖS ISTORIJA. Pagal prof. R. Vipper verte iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų liekanų ir 5-iais spalvuotais gra
žiais žemlapiais (mapomds). Yra tai tikriausia svieto istorija nuo 
seniausių laikų, daug- metų prieš Kristaus gimimą iki nupuolimo Ry
mo viešpatystės. Pusi. 305. Gražiuose apdaruose.

Kaina $2.50; iki Balandžio 30 dienai .............*...............   $2.00
3 Istorija Suvienytų Valstijų

ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ šiaurines Amerikos nuo atra
dimo ir dar prieš atradimą Amerikos iki 1896 metų. Prie galo Kny
gos telpa Suvienytų Valstijų Konstitucija. Pusi. 364. Gražiuose au
dimo apdaruose.

Kaina $2.25; iki Balandžio 30 dienai tik ..............................  $1.75
Moteris

MOTERIS, jos gyveninio srytis ir jos paslaptys. Knygutė apima mo
ters auklėjimą, gyvenimo hygienų, Kraujo tekėjimo laiką, lytiškus 
susinešimus, apsivaisinimą, vaisiaus atsiradinv, nėštumą, gimdymą, ly
ties ligas, anatomiją ir t.t. Parašė Dr. E. Žozanas: Pusi: 73; Apdaryta:

Kaina $1.00; ikiBaląndžio 30 dienai tik .......................... j......  75c
Lietuvių Tauta

LIETUVIŲ TAUTA senovėje ir šiandien. Pirmas ir Antrasis Tomas. 
Yra tai pilna Lietuvių tautos istorija. Yra tai knyga dideles vertės. 
Parašė Dr. J. šliupas, Pusi. 1036. Apdaryta (abu tomai šykiu).

Kaina $7.00; iki Baandžio 30 dienai tik.................................. $5,00
Istorija Chicagos Lietuvių

ISTORIJA CHICAGOS LIETUVIŲ. Čia telpa aprašymas: kiek lietu
vių yra Cliicagoj, kiek lietuviškų draugysčių, su kokiais vardais ir 
tikslais, peržvalga Chicagos lietuvių darbų nuo jų čia atsiradimo ir t.t. 
Apdaryta.

Kaina $3.00; iki Balandžio 30 dienai tik $1.75
Istorija Abelna

ISTORIJA ABELNA. Dalis L Yra tai pilna svieto istorija nuo se
niausių lailui Kinijos, pradedant 2800 metais prieš Kristaus gimimą 
iki galutinais išdraskymui imperijos Aleksandro'Makedoniškojo, 146 
metų po Kristui. Parašė Dr. Baseviče. Pusi. 498. Apdaryta.

Kaina $2.75; iki Balandžio 30 dienai tik .........     $2.00
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių

Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ VĖLIŲ BEI VELNIŲ. Pasakos surink
tos d-rd J. Basanavičiaus, šioj knygoj telpa keli .šimtai gražių pa
sėkų, apie rojų (dangų), čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cholerą; 
apie dvasias (dūšias), velnius, jų vaidinimąsi ir t.t. Pusi. 470. Ap
daryta. \

Kaina $2.70; iki Balandžio 30 dienai tik

Pinigus siuskite sykiu su knygij užsakymu geriausia money order arba grynais pinigais, bet regisruotame laiške. 
Knygų persiuntimo lėšas apmokės pats Aušros Knygynas. Jei knygos butų užsakytos siųsti į Lietuvą, Aušros Knygynas 
taipgi apmokės persiuntimo lėšas. Už žuvusias knygas siun-čiant į Lietuvą arba ir čia Amerikoje Aušros Knygynas ima
atsakomybę. Pinigus siųskite šiuo antrašu:

AUŠROS KNYGYNAS, 1614 W. 46 St, Chicago, III.

$2.00

Gamtbs Istorija

GAMTOS ISTORIJA. Pagal B. Bert vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga su 
daugeliu paveikslų, žuvių, žmonių, medžią, akmenų ir t.t.; trumpai, 
aiškiai ir suprantamai išaiškina gamtos istoriją. Pusi. 209.

Kaina $1.50r iki Balandžio 30 dienai tik ......... ............  $1.25

Revoliucijos žmones
REVOLIUCIJOS ŽMONĖS. Praašė A. Niomojevvski, vert K. Puida.
Pusi. 76. , . '

Kaina 30 centų; iki Balandžio 30 dienai tik.....  .... 25c

Raistas
RAISTAS.—The Jungle. Phrašė Upton Sinclair. Verslą 1 etiiklų kai-, 
bon iš angliško. Apysaka labai žingeidi, paimta iš lietuvių gyvenime? 
miesto Chicagos. Pusi. 385 Apdaryta.

Kaina $2.25; iki Balandžio 30 dienai tik.................. ......... *....  $1.75

Rymas
RYMAS. Parašė Emil Zola. Vertimas iš franeuzu kalbos. Knygoje 
atvaizduoja žingeidžius nuotikius popiežiaus ruimuose. Pusi. 432, ap
daryta. \
--X. Kaina $2.50; iki Balandžio 30 dienai tik.................................... •----------------- — ——------------------------ ------------------------------------------------- -fr-.

Iš Mano Atsiminimų
'Tiš\UANO ATSIMINIMŲ. Parašė Dr. V. Pietaris. Su autoriaus pa
veikslu. Telpa gana daug žingeidžių apysąkų. Pusi. 301, apdaryta.

Kaina $2.00 iki Balandžio 30 dienai tik,.........................   $1.50
1 ...........................................  i-' "T- - ................... . ■» ,-----------------------------------------------

Lietuviškos Pasakoj įvairios
LIETUVIŠKOS PASAKOS ĮVAIRIOS. Surinko Dr. J. Basanavičius. 
Telpa virš 700 šimtų apysakų įvairaus tuiinib — liūdnų, linksmų, juo
kingų ir graudingų. Mylinti smagiai laiką praleisti skaitydami gra
žias apysakasJbutinai įsigykite šitas apysakas, tai turėsite knygą vi
sam savo gyvenimui. Visos apysakos randasi 4 knygose ir tose'^kny
gose yra virš 700 apysakų. Visos 4 knygos apdalytos. Puslapių viso
se 4 knygose yra 1300.

Kaina visų 4-rių kpygų $9.00; iKi Balandžio 30 dienai tik .... $6.50

Juokų Knyga
TIKRI JUOKAI. Surašė Jonas Viskas, šitoje knygoje randasi labai 
daug juokų. Knyga tinkama dėl jaunų; ir senų, mažų ir didelių. 
Pusi. 206. *

Kaina 85 centai; iki Balandžioi 30 dienai tik

liūdnų, linksmų, juo-

70c
Monų Knyga ........

PASLAPTYS MAGIJOS BEI SPIRITIZMO šviesoje mokslo. Yra tai 
aiškinimas kaip monininkai padaro manus, šitą, knygą perskaitęs 
netik, kafd žinos kaip kiti padaro monus, bet ir pats mokės padaryti.
Pusi. 262. 'F'’ ..

Kaina $1.00; iki Balandžio 30 dienai‘tik
Lietuvių Istorija

LIETUVIŲ ISTORIJA nuo Gedimino D. L. K. iki Liublino Unijai.
Parašė Simonas Daukantas. Pusi. 531. Apdaryta.

Kaina $2.75; iki B a 1andžio 30 dienai tity . ...................... $ 2.00
Moteris ir Socializmas

MOTERIS ir SOCIALIZMAS. Parašė Augusi Bebel. Lietuvių kalbon 
vertė V. K. R. Apdaryta.

Kainą $2.50; iki Balandžio 30 dienai tik

75c

$1.25
Lotynų Kalbos Vadovėlis

LOTYNŲ KALBOS VADOVĖLIS. ’ Sutaisė Jokantas. Pusi. 120.
Kaina 75 centai; iki Balandžio 30 dienai tik ...........     60c

Geometrija
GEOMETRIJA. Sutaisė M. šikšnys. Dalis III. Stereometrija. Pust 124.

Kainą 90 centų; iki Balandžio 30 diehai tik ..............................  60c
Algebra

ALGEBROS UŽDAVINYNAS. Sutaisė Pr. Mašiotas. Dalis 1.
Kaina 50 centų; iki Balandžįo^O dienai tik..:.............. .............. 40c

CheMM
CHEMIJOS VADOVĖLIS. Šutai V. Rukąjs. Dalis II. Pusi. 192.

Kaina 80 centų; iki palaiidžid 30, dienai?tik  .......   75c
Rusiškai Lietuviškas žodynas

RUSIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. (Kišeninis) Paruošė A. Vėgė
le. Pusi. 252.

Kaina $1.00; iki Balandžio 30 dicTrųg-ti 8(fc

Veda bylas visuose teismuose. Pa
rūpina visokius dokumentus. Eg
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir plikimo namų ir lotų, far- 
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
giČius.
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Vakarais iki 8 vai. I
1739 So. Halsted St.

Telef. Roosevelt 8500

K. GUGISADVOKATAS
Miesio ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Tel. Central 4411. VM. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergę. Nedčlio'mia nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vąlandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus 
perkant afba parduodant Lotus, 
Namus, Faunas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaut 

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758 > • .

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vicAirmiestyj
‘ ASSOCIATION BLDG 

t 19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTĘAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie ŠL R<J>m 530
Tel.: Centra\6ą90

Vak. 3223 S. llalsted Št. Chicago 
Tel. Yards 4681 ,

——i  ------------------’

Tel. Brunswick 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambarys 306, Home Bank BIJg., 
Kamp. Milwaukeo ir Ashland Avės 

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

........ *L,b ■ ■ ■ ............ »■

S. W. BANES
‘ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

A. E. STĄSULANI 
Advokatas , 

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant pekrutamos nuosavybės. 
Ofisas didmiesty, kambarys 1104 

Chamber of Commerce Bldg. 
133 W/’Washington Street 
Telef. Franklin 117&—4945 

’ VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.)
Telef# Boulevard 6737

Hęi’man P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Cominerce
133 W. Washington SU
* Phonfi Main 1308 1 

Chicago, III.
t
1

JOSEPH. C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

309 So. La S'alle St. Rooni 706 
Telephone Harrison 0421 

utarninkais ketvergąis ir subatomis 
1612 West 46th Street 

Telephone Boulevard 8172



NAUJIENOS, ChlcRgO, ffl.

korespondencijos]
GRAŽI DRESĖ

Nepriimame orderiu telefonu nei laiškais
UŽLAIDOS

Del langų didumo 36x7 
ros rųšies audeklas, triškį 
tas, paprasta kaina. 98c. 
pėtnyčioj

pėdų, ge- 
sugadin-

54c
VYRŲ KEPURĖS

Tik ką gavome! Naujų pavasari
nių spalvų ir stylių, padalytos iš 
maišytų vilnų tweeds, serges ir 
broadcloth, vertos $2, (F i OE 
pėtnyčioj 4) I v

MAUDYNĖJ * 
įrengimai: rankšluoščiui baras, 
muilui indelis, gražiai nikeliuoti, 
padaryti iš mdsingio, kainuoja iki 
M.25, pėtnyčioj CQ p
tiktai Vvw

MASTINIAI
i7 colių, vatiniai plaids, labai rei
kalaujami vaikams dėl dresiu ir | 
romperių, verti 25c. mas- 4 © r* 
tas, pėtnyčioj > ©C

UNION SIUTAI
Mftterims vasaros dėvėjimui, už
lenktais viršais.
40, paprastai .$1, 
pėtnyčioj

Mieros 36 iki

59c
DRESERIUI UŽ

DANGALAS
Taipgi staltiesės, puikiai išmargin
tos, vertos 98c kiekviena, EOa 
pėtnyčioj WVV

ČEVERYKAI
Vaikų Kid Lace, tip, mieros 3 iki 
7, verti $1.25, specia. 89c 
aliai uz

BLIUZĖS
Vaikams, visokių spalvų, puikiai 
dryžuotos ir languotos, pilnos mie- 

I ros 6 iki 16, vertos $1, QQa 
specialiai už

MILTAI
Gold Medai Miltai, U C 1 7Q j Ką tik sugautos leikoje 
svaro maišelis ® ■ ,1 silkės, 2 svarai Ifc’lf V

SKS3E

PIRKITE JUSĮJ RUIMINGO IR APŠILDYMO 
ĮRENGIMUS IŠ ATSAKOMOS VIETOS
Viską ką mes parduodame yra garantuota. Jū

sų pinigai visuomet grąžinami jei jus nesate paten
kinti arba materijolas apmainomas. Mes skoliname 
ir permaimeįran^iuii,, . - f

M. Levy & Company
Kampas 22 ir State Sts. ,

Telefonai: Čalumet

JEIGU JUS SERGATE '
Nevartokite pilių ir patentuotu medicinų. Jus gal būt 

gydote ne tą ligą.
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIME VY TERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ.
Skauduliai ant kūno ar pasididunusios kraujo gyslos, silp
numas, nervingumas, š urnas nuo inkstų ir pūslės, gali būt, kad 

tai paeina nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingo pažinimo ligos. Tikras 
ištyrimas šlapumo ir ktaujo turi būt padarytis su X-ray metodu. Gy
dome radiumu,, serumu ir elektriką. Specialjs gydymas lytiškų ligų 

.vyrų ir motgrų. Taipgi gydau.
. * , Akis, ausis, nosį if gerklę.
. . DR. J. VAN PAING,

* Ofisas ir lahąratorija, 3101 Šo. Halsted St., Phone Yards 1119
. 2 • Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

. Avieną ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BR1DGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

New Yorko-Brooklyuo 
° padangėj

KONCERTAS IR BALIUS.
■ --------1—

Brooklyn, N. Y. —Kovo 11 d. 
š. m. Lietuvių Amerikos Ukė- 
sų Kliubo rupesniu įvyko (kon
certas ir balius. Programą iš
pildė <lu chorai —* Operetės 
Draugijos ir Aido. P. J. Ja- 
nuškienė sudainavo kelias dai
neles. Kadangi Januškienės 
dainavimą veik visa vietos pro- 
gresyviškoj i visuomenė. žino, 
tai nėra reikalo apie ją nei ra
šyti— ji publikai visuomet pa
tinka. Buvo duetai, kvartetai, 
sekstetai ir solo ir vis tai iš 
gabesniųjų abiejų chorų narių, 
kurie neblogai\,ųtliko savo už
duotis. Jauna mergaitė, Atko- 
čaičiutė, pašoko keletą šokių, 
kas rodos, publikai geriausiai 
patiko. Iš jos gali būti gera ar
tistė šokėja, jei tik nenustos 
lavinusis.. Taipgi buvo vienas 
jaunas smuikinnkas, kuris irgi 
neblogai griežė. Abudu chorai 
dainavo gerokai, bet publika ti
kėjosi iš jų kaž ko daugiau. 
Mat šie du chorai dar, rodos, 
niekados pirmiau kartu, t. y. 
viename parengime, nedalyva
vo, tai žmonės buvo pasirengę 
dėti ant “svarstyklių”, nes ma
nė, kad kiekvienas stengsis pa
rodyti “ką gali”.. Tiesa, buvo 
matyt pastangų pas visus dau
giau nei paprastai, bet visgi 
publikos nesužavėjo. Ret ne 
jų kaltė. Svetainė koncertui 
visai netinkama: mažiukė, 
gramzdi, “steičius” tiek mažas, 
kad Operetės choras vos šiaip 
taip sutilpo; be to Operetės 
croras dainuoja vis sunkokas 
daineles, o šitaip dainininkams 
susispaudus tai žinoma kad ne
apsakomai sunku dainuoti. 
Bet.vis dėl to, jeigu spręsti ne 
sulįg Turino”, bet sulig daini
ninkų išlavinimo, tai daugelis 
pripažino, kad šis choras nors 
daug jaunesnis, bet žymiai ge
riau sumokintas ir geriau dai
nuoja nei Aklo choras. šitas 
choras turi gana gabų vedėją— 
p. Strumskį. Negalima peikti 
nei Aido chorą. Jeigu spręsti 
sulig riksmo, tai Aido choras 
jo gal ir daugiau sukėlė, bet 
daineles dainuoja juo lengviau
sias ir tai labai senas. Daugu
ma Aido choro dainuojamų 
dainelių yra sumokytų dar p. 
Eremino, nuo 1913—14 m. Per 
šitiek metų dainuojant tas pa
čias daineles turėtų nepalygi
namai geriau dainuoti. - Gal 
būti, kad mokytojas nėra tiek 
gabus; kiek pirmiau buvo pra
dėję lavintis naujų sunkesnių 
dainelių, bet nekartą išėjus ant 
“steičiaus” tekdavo sustoti vi
duryje dainos. Vieną kartą 
vienoje dienoje net du sykiu 
‘stok i no”. Po šitokių nepasi- 
sekįfnų Aidas turėjo apsistoti 
prie senų ir lengvesnių daine
lių. <

Kliubui šitas koncertas-ba- 
lius pavyko gana gerai. Tik 
visa bėda, kad svetainė buvo 
l>er maža ir koncertams netin
kama. Visi artistai daininin
kai stengėsi duoti publikai “juo 
dangau’’, ‘bet baisai skendo, ny
ko lyg kokiame šulinyje. Mat 
kliubas niekuomet tiek daug 
publikos neturėdavo savo pa
rengimuose, tai nei šį kartą 
tiek daug nesitikėjo ir svetainę 
paėmė nedidžiitlę, Publikos bu
vo apie 500, gal daugiau.

Dar reikia paminėti vieną 
dalyką. Musų solistai perdaug 
myli išeiti antru kartu. Ypa
tingai atrodo turinti didelio 
noro pasirodyti publikai antru 
kartu p. Januškienė. Kartais 
publika ploja neduodama pro
gos išeiti kitam artistui, tuo
met, žinoma reikalinga, kad iš
eitų tas, kurį rankų plojimu 
šaukia. Bet jau nekartą pa- 
stebėjąu, kad publika ploja kol 
cįzilrŲnikė matyti ant “stei- 
čmws”; kada nueina už scene- 
rijds, plojimas sustoja, bet

■
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(įdirbėjai ir Import-jai Geriausių

ITALIŠKU
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ
Geriauni/ų 

pasauly. Ga
rantuoja
mos 
Šiai 
ir 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių 
Valstijose ir 
Italijoj.
DYKAI pir

kėjams armonikinė mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, kmi visi mokiniai rhokės groti 
musų didžiąja Armonika iš gaidų už 
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogas, papra
šius, duodama dykai.
Kuatta Serenelli Accordeon Mfg. Co. 
817 Blue Island Avė., Chicago, III.

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

Tokios yra naujos lįiados dre- 
sės iš turkiško šilko su išsiu
vinėtu batistu iš šonų.

musų dainininkai 
grįžta. Mat myli,

vis lik su- 
įad la ikras-

dešim- 
metų 

žemesnė- 
kaino- 
negu 

armo- 
dirb- 

Jung.

LINIJA

■

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SU kampas 81 gat 
Telefonas Yards 1119

Į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo 
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j 

Liepojų
S; S. KtJNGSHOLM March 31, May 5 
\ (Sistership to S. S. Stockholm) 
S. S. DROTTNINGHOLM, 

Baladžio 14.
S. S. STOCKHOLM April 26, May 29 

Trečios klesos kainos: 
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZIGO ir PILIAVOS $106.50
I LIEPOJŲ ir MEMELJ ........ $107.00 

S’u damokėjiinu $5.00 taksų
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos.

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack 
son St., Chicago/ IU.

Baigusi 
Akušeri- 

jos kolegi- 
jją; ilgai 

praktika-
I vusi Penn* 

silvanijos
jgm hospitalė-

se. Pasek
mingai pa

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

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir

Į LIETUVĄ
Pilkite laivakortes atgabenimui 

giminių iš Lietuvos.
White Star Line

New York į Cherbourg ir Southampton 
Majestic kovo 31; bal. 21; geg. 12; 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Olympic Apr. 7; Apr. 28; May 19 
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 26; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line '
Ncw York-Plymouth-Cherboui'g, 

Hamburg.,
*Mongolia kov. 29; ’ Manchuria bal. 19 

*Naujos 3 klesos kajutos
Minnekahda (3 klesos ........... April 5
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Ncw York Plymouth-Cherbourg- 

Ahtwerp
Lapland March 27; Zeeland April 25 
Belgenland Apr. 18; Lapland May 2 
St. Paul ......................................  May 9

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės prie vietinių agentų.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE,
14 N. Dearborn St.. Chicago, UI.

savo ^-01 HERZMMI^S 
—IŠ RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1825 W.
18th St., netoli Fisk St.

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

, Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Nakti Drexel 950 
Boulevard 4136

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

NORT
-----LLOYD—

LAIVAKORTĖS
Jūsų giminėms ir draugams 

Lietuvoje
per

BREMENĄ
Autorizuota linija Lietuvos val
džios dėl emigracijos. Del lai
vakorčių ir kitų informacijų 

atsišaukite
North German Lloyd

100 N. La Šalie St., Chicago, III.
. Arba prie kito autorizuoto 

vietinio agento.

RMAN

IV

kelis karius”.
tinka,
bi, ko arlistas-tė trokšta...

—A. P. Serbas.

g ir ne- 
ir žmones tuojau paste-

GARSINK1T1ES NAUJIENOSE
RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay, Nev¥>rk.NY L>

KEUONE i LIETUVA.. . .
I

Lietuviai važiuoja j Pihavą 
Aplepkia Lenki) juostą (karidorių) 

VISA TREČIA KLESA PADALIN
TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
POLONI A ................ ................... Bal. 11
LITU A NIA .............................. ...........  Geg. 2

TREČIOS KLESOS KAINOS I:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

— LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER

,e fonai:

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. Nedčliomis nuq 10 valan

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

Tel. Pullm-an 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; ru 
pestitigai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

.M. WAITKI£WICZ
(Banienė)

Akušerka

z

r 6 iki 8 v. v.
Nedėlioi iki 11 ryto 
Tel. bulevard 5913

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

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

DR. S. BIEŽIS •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. CanaL6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

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

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Ave<

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

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

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

ryto;. 
ir '

Z

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS 

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

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

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

.................................■■ UI ...............................................

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

u

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362
1824 VVabansia Avė.

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

3325 So. Halsted St., Chicago, UI.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė 
arti 47-tos gatvės

R. M. T. STRIKOL’IS
\ Lietuvis 
ŪDYTOJAS' IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland Are.
Vai. 6 iki 8 vak.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L.YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Z

Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedelidmis ofisas yra 

uždarytas

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

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

Ned. 10—12 A. M.
Residence Canal 2118

i

laktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
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.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St.

Tel. Boulevard 7179
Režid. Tel. Fairfax 5574

Chicago
u

3113 S. Halsted st
Tel. BĮvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 

| jatyrime. Pasek- 
ningai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

iro
me r gi-

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
x 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.

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 Harrison St

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

............... . ...................... ■■■ —

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

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. Nedaliomis 10—12 dieną,
lies. 1139 Independence 61 vd. Chicago

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

Tel. BOU levard
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Debsas apie . 
mitingų ardytojus.

Ne tiktai lietuviai socialis
tai, bet ir anglai turėjo ne
malonaus patyrimo su tai 
“revoliucingaisiais 
madariais 
viešus susirinkimus ir sten
giasi suardyti juis. Tai ma
tyt iš sekančių žodžių, ku
riuos pasakė Amerikos so
cialistų veteranas, Eugene 
V. Debs, kuris per keletą 
savaičių laikė prakalbas Chi- 
cago je:

O

Bet aš noriu pranešti .vi
siems tokiems žmonėms/ 
kad aš daugiaus ^nebepa- 
kęsiu tokio jų elgimosi ir 
numaukiu jiems gyviems 
kailius, jeigu jie dar kartą 
mėgins taip^ daryti mano 
susirinkimuose.”
Aišku, kad Debsas čia kal

ba apie komunistus 
jam įkyrėjo iki gy 
laike jo prakalbų kampani
jos Chicagoje.

Pastebėtina, kaip persi
keitė. Dėbso nuojnonė apie 
juos viso per kokį dvejetą 
mėnesių. . Kuomet senas so
cialistų kovotojas prieš Ka
lėdas išėjo iš kalėjimo, tai 
jisai pradžioje atsiliepė ga
na palankiai apie “kairiuo
sius” elementus ir net ragi
no juos prie bendro 
Bet dabar, pažinęs juo$ ge
riau, jau jisai lygina juos 
“šuniui prie ėdžių” ir vadina 
davatkomis bei fanatikais, 
nepajiegiančiais suprasti sa
vo oponento išvadžiojimų.

Mitingų ardymo taktika, 
pasak Dėbso ,yra ne rimta 
kova, bet “karčiamos valka
tų taktika”, kuriai neprivalo 
būti vietos darbininkų judė
jime.

Butų gerai, kad mūsiškiai 
bolševikėliai iš “Laisvės” ir 

 

“Vilnies” pastogių įsidėtų 
saų4 galvas šituos Dėbso žo-

” triukš- 
kurie lenda į

“Yra tečiauč ir tokfti, 
kurie padarė tą, ką jie ga
lėjo padaryt blogiausia, 
musų diskreditavimui. Jie 
apšaukė mus geltonaisiais 
ir išdavikais; jie neįsten
gia pritraukti žmonių į 
savo mitingus, todėl jie el
giasi, * kkip tas šuo prie 
ėdžių, mėgindami suardyt 

. musų mitingus, įsiveržda-
mi j musų 
skleisdami

> literatūrą, tarpe 
klausytojų. Jie yra veid
mainingi davatkos ir fa
natikai; jie yra neprieina- 
mi jokiems argumentams, karaliaus pietuose. Kąi ku-

svetaines ir 
savo šlykščią 

musų

urie ir 
kaulo

rbo.

Kapitalizmas ar 
Socializmas?

Anglijos Darbo Partija 
jau senai kreipia į save viso 
pasaulio protaujančiųjų 
žmonių domę. < Nepaprastas 
tos partijos augimas per ke
letą paskutinių metų, jos 
stambus laimėjimai rinki
muose, jos sugebėjimas at
remti bolševikiškos propa
gandos įtaką darbininkų 
masėse, — visa tai sužadino 
viltį plačiuose visuomenės 
sluogsniuose taip Anglijoje, 
kaip, ir kitose' šalyse, kad 
Darbo-Partija parodys ke
lią nuvargintai žmonijai į 
geresnę ateitį iš to pasibai
sėtino chaoso, į kurį įtraukė 
pasaulį didysis karas.

Nesenai padarė nemažą 
sensaciją plačiai pasklidusi 
žinia apie Anglijos l5arbo 
Partijos vadų dalyvavimą

E R
A. N. TOLSTOI Vertė J. Lapas.

Gaisro Paveikslai
4

(Tęsinys)

Nikitinas
Pr i kiekio k a

iej^adikalinio nusistatymo 
žmonės \ pasiskubino iš to 
fakto išvesti, kad darbinin
kų partija Anglijoje jau nu
tarusi eiti į kompromisus 
su viešpataujančiąja tvarka 
ir atsižadėt savo revoliuci- 

‘nių idealų.
Bet dar didesnio susido

mėjimo iššaukė publikoje ki
tas Darbo Partijos žingsnis. 
Ji, bent, per savo atstovą 
Snowdeną paskelbė, kad ji 
pasiūlysianti parlamentui 
pripažinti, jogei dabartinė 
kapitalizmo sistema nebeį
stengianti patenkinti visuo
menę ir kad todėl ji turinti 
būt pakeista socialistine 
sistema, paremta gamybos 
priemonių suvisuomenini- 
mu.\ Šis paskelbimas buvo 
tarytum atsakymas tiems 
kritikams, kurie dėl Darbo 
Partijas atstovų dalyvavi
mo karaliaus pietuose įtarė 
ją„ revoliucinių idealų atsi
žadėjime.

Užvakar Anglijos parla
mente prasidėjo, debatai dėl 

 

Snowdeno pasiūlytos rezo

 

liucijos. Ji(/tęsėsi dar tik

 

tai pustrečios valandos, ir po 
Velykų švenčių jie bus vėl 
atnaujinti, bet publiką jie 
matyt, be galo suinteresavo. 
Debatų aprašymui net Ame- 

■ rikos laikraščiai pašvenčia 
po keletą špaltų,.galima tad 
sau įsivaizdinti, kiek kalbų' 
jie sukėlė pačioje Anglijoje.

Niekas tur-but netiki, kad, 
Anglijos parlamentas dabar 
priims Snowdeno rezoliucL 
ją, pasmerkiančią kapitaliz
mą, nes, išskiriant Darbo 
Partijos atstovus, niekas ki
tas už ją nebalsuos. Bet jos 
autorius ir rėmėjai, žinoma, 
ne tuo tikslu ją ir pasiūlė 
parlamentui. Jiems rūpėjo 
svarbiausia du dalyku: vie
na, iššaukti miniose nuodug
nias diskusijas apie pagrin
dinius visuomenės tvarkos 
klausinius; antra, parodyti 
šaliai, kokią politiką vykin
tų gyvenime Darbo Partija, 
jeigu valdžia patektų į jos 
randas.

Diskusijos apie kapitaliz- 
rųoSįyarkos ydas ir apie tai, 
ar socializmo tvarka gali 
pašalinti tuos blogumus, dėl 
kurių kenčia dauguma žmo
nių dabartinėje visuomenė
je, — Anglijos darbiečiams, 

be abejonės, jau pasisekė iš
šaukti. Šituo atžvilgiu

ClifcAM m Ketvirtadienis, kov. 22, 1923

pastatė šaliai klosimą: ar 
ji nori, kad kapitalizmo 
tvarka butų pakeista socia
listine tvarka, ar ne? Nuo 
pačių žmonių dabar priklau
sys, kaip tas klausimas bus

Snovvdeno rezoliucija pil
niausia pasiekė savo tikslo. 
Bet ne mažesnė jos reikšmė 
yra tame, kad ji duoda pro
gos Anglijos žmonėms pir
mu kartu tos šalies istori

joje visapusiškai susipažinti išspręstas, 
su tuo, kaip yra pasiryžusi j 7 _ _
tvarkyti šalies reikalus so-į 
cialistinė valdžia, kuomet ji patinka, negu tie mčtodai, 
paims į savo rankas valsty- kuriuos vartoja bolševikai, 
bes vairą. *

Socialistinės valdžios klau
simas šiandie yra praktiš
kas dienos klausimas Angli
joje, nes Darbo Partija yra 
antra savo stiprumu partija 
Anglijos parlamente, ir yra 
pripažinta, kaipo “oficiali- 
nė opozicija” valdžiai. Jeigu 
Bonar Law kabinetas bent 
kuriam svarbiam parlamen
to balsavime negautų dau
gumos^ tai, einant įsigyve
nusia Anglijos tvarka, ka
ralius turėtų pakviest Dar
bo Partijos vadą, Ramsay 
MacDofiald’ą sudaryt naują 
ministefių kabinetą. Vie
nam parlamento balsavime 
nesenai konservatorių val
džia atsilaikė tiktai tuzinu 
balsų nuo pralaimėjimo.

Taigi yra būtinai reikalin
ga, kad Anglijos žmonės iš- 
anksto žinotų, ko jie gali ti
kėtis iš tokios valdžios per
mainos. Jeigu jie, visapu
siškai apsvarstę Darbo Par
tijos principus, artimiau
siuose parlamento rinkimuo
se (kurie turėtų būtinai į- 
vykti, susidarius valdžiai iš 
Darbo Partijos atstovų, nes 
dabartiniam parlamente ji 
neturi daugumos), išreikšti 
jarsavo pasitikėjimą, tai bu
tų aišku, kad Anglija nuta
rė likviduot kapitalizmo 
tvarką. Bet jeigu po visa
pusiško Darbo, Partijos 
principų apsvarstymo Ang
lijos žmonės dar vis pasiųs
tų daugumą buržuazinių at
stovų į parlamentą, tai rei
kštu, kad ta šalis dar nėra 
prisirengus priimti naują 
tvarką; o tokiam atsitikime 
Anglijos socialistams nebūtų 
prasmės stengtis ant žut-but 
versti gyvuojančiųjų tvar
ką; bet jų uždavinys Hutų 
darbuotis tolinus, kad padi
dinus socializmo šalininkų 
skaičių taip žodžio propa
ganda, kaip ir kova už kas
dieninius darbininkų reika
lus. ' '

Anglijos Darbo Partiją

Mums šita Anglijos socia- 
. listų taktika daug geriaus

Pastarieji sako, kad kapita- 
i listinė tvarka turi būt nu
versta jiegos pagelba, ne
žiūrint ar dauguma žmonių

pritaria visuomenės tvarkos 
pakeitimui, ar ne. gj^artor 
jant šitąkią taktiką, kartais 
gali išeiti taip, kad po val
džios nuvertimo pasirodo, 
jogei dauguma žmonių nau
jos tvarkos visai nenori, ir 
darbininkiškai valdžiai tuo
met prisieina atšaukti savo 
programą ir vykinti visai ne 
tą, ką ji buvo žadėjusi. Taip 
buvo Rusijoje, ir šiandie tos 
šalies pavyzdį sociąlizmo 
priešai panaudoja, kaipo ar
gumentą prieš socializmą.

nervingas drebuly^. Nes jeigu 
Antante . jo iškilmingų savo

s

PHeš surašant Klaipėdos 
\ prijungimo aktą.

St. Kairys.

Vasario 20 dieną Kaunas 
šventė Klaipėdos krašto prijun
gimo dieną. šventė paskubo
mis, nes lik išvakarykščiai bu
vo gauta iš Paryžiaus oficialė 
žinia apie Ambasadorių Konfe
rencijos sprendimą. “Prisiglau
dimo” momentas tapo pažymė
tas vienu ir tuo pačiu metu ir 
Kaune, ir Klaipėdoj: lygiai dvy
liktą valandą tapo iškelta Kau
ne ant Karo Muzejaus bokšto 
šaly valstybinės Lietuvos vėlia
vos Klaipėdos vėliava ir tuo pa
čiu laiku Klaipėdoj iškelta Lie
tuvos vėliava. Vėliavos iškėli
mą Kaune pažymėjo vyriausybės 
ir šaulių atstovų kalbos, kanuo- 
iių saliutai, laisvės varpo skam
binimas ir ant greitųjų suruoš
ta manifestaii j a po miestų.

Ir vyriausybė, ir visuomene 
skubėjo viešu žygiu pažymėli ir 
sutvirtinti Lietuvai be galo 
svarbų įvykį, tartum bijodamos, 
kad kokie netikėti atsitikimai 
gali ir šiuo kartu niekais pavers
ti jau tiek kartų bandytą Ma
žosios Lietuvos prijungimą. Iš 
oro žiūrint, baimei pamato kaip 
ir nebūtų. Juk jau yra oficia- 
lis Antantės sprendimas. Jos 

Klaipėdos krašto okupacija likvi
duota lygiai su užvakarykščia 
diena. P. Pctisnė, ant greitųjų su 
sikroyęs savb valyzas, perdavė, 
suverenes teises Klaipėdos kraš
te Lietuvos atstovui, sėdo į ka
ro laivus su visais savo sėbrais 
ir kareiviais ir skubotai išsinė
šino vasario 19 dieną. Net per- 
skubotai.

Ir visgi da kyla kai kurių abe- 
Jei taip suprasti An- 

tantos\sprendimą, kaip jį sau 
aiški

jojikų.

Lietuvos vyriausybė ir 
enė, tai atrodytų, kad 

did^iėsios valstybės pergreit at

 

sižadėjo savosios speku'liatyvės 
politikos ir perlengvai nusileido. 
Argi būt galėjęs mažas sukili
mas vienu užsimojimu parauti 
jų ilgai pintą tinklą, toli mestus

visdo

sprendimų visgi mėgintų išnau- 
Jo vykdyti Klaipėdos okupaciją, 
nr siekti pačios Lietuvos, jei ji 
tuo budu bandytų atidaryti len
kams vartus Lietuvon, tai Pary
žiuje jam tektų kelti dideliausis 
skandalas ir gal tuščiomis grįž
ti Kaunan.

Lietuvos visuomenės ir vaL 
džios nusistatymas dėl tų gali
mybių yra pakankamai greitas. 
Lietuvos padėtis šiuo momentu 
yra gana patogi: turėdama Klai
pėdą faktinam ir išimtinam savo, 
valdyme, po to, kai lietuviškasai 
gaivalas Klaipėdos krašte jau 
spėjo urnai ir žymiai sutvirtėti, 
nauja dėl jo kova ne tik diplo- 
.matinė, bet ir ginklu butų daug 
lengvesnė ir sėkmingesnė.

ateitin planus? Argi Lenkija, 
visą laiką užsikorus tykojusi 
Klaipėdos pagriebti, tiek ramiai 
sutiktų tą įvykusį faktą, kuris 
be abejonės ardo žymią dalį len
kų siekimuose?

Nesinori tikėti 'lengvam lai
mėjimui, ir todėl savaime kyla 
mintys, kad dėl Klaipėdos kraš
to dar neviskas išaiškinta, ne
viskas pasakyta abejų užinterc- 
suotųjų pusių. Toms abejonėms 
yra ir formalaus pamato. Am
basadorių Konferencijos nutari
me sakoma, kad Lietuva, tap
dama ..Klaipėdos krašto suvere
nu, privalo patikrinti jam au
tonominį susitvarkymą; privalo 
patiekti Lenkams Klaipėdos uos
te tam tikrą rajoną lenkų reika
lams; privalo, atidengti Nemu
ną svetifnšalių trustui. Ką reiš
kia tos sąlygos? Kurį turinį 
norės į jas įdėti Antautos atsto
vai, kuomet bus surašomas 
Klaipėdos krašto prijungimo ga
lutinas dokumentas? Nežinau 
iš kur pasisėmęs žinių, bet vo
kiečių s.-d.. “Vorvvearts” rašo, 
kad Lietuvai atiduodama Klai
pėdos krašto vidurinė ir didžio
ji dalis, bet pačiai Klaipėdai esą 
manoma patiekti autonomija 
Dancigo pavyzdžiu. Ar neban
dys Antanta pasilikti sau teisės 
prižiūrėti autonomingo klaipė
diečių gyvenimo ir tuo pačiu 
kišti'nosį į tą, gyvenimą visuo
met, kai jai bus reikalo? Ar ap
saugodami Lenkų interesus 
Klaipėdos uoste ir Nemunu ali- 
jantai nepanorės padaryti len
kų antruoju Šeimininku, Lietu
vai nepakenčiamu ir nepriimti
nu?

Tie visi klausimai tebestovi 
neišaiškinti. Artimiausiomis 
dienomis p. Galvanauskas vyks
ta Paryžiun padaryti su Antau
ta oficialaus akto dek Klaipėdos 
krašto. Aktą sudarant, teks 
aiškiai nustatyti ir minėtųjų są
lygų turinys. Aš manau, kad ir 
p. Galvanauską bent kiek krečia

Nesikankink su

Reumatizmu
Neuralgija StrenuOiegliu 

Skausmais Krutinėję* 

Skaudamais Muskulais 
t *

Patrink truputį su

Paln-Expilleriii 
ant skaudamą vietą, ligi pa,- 
jausi odos degimų—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tepjaus užstos.
Tikrasai Pain-ĘKpelleris turi 
INKARO vaisbažeukli.

Telefonai: 
Randolph 2675 ir Dearborn 6272 
Res. Telefonas Park Ridge 2252

I. Wesley Baker 
Advokatas ir teisių patarėjas 
Kambarys 1317 Ashland Block, 

155 N. Clark St. «
Vedėjas pensijų bilų. Vertėjas lie

tuvių kalbon. Tyrinėtojas. 
Notary Public.

s

LAVVYER Lietuvyi Advokatu
Dienomis Room 514-516

127 N. Dearborn St., 
Telephone Randolph 5584 

Vakarais: 10736 S. Wabaah Avė
Tol.: Poli man 6377.

P
uis gyvenimas — gyvenimas kupranugario. 
Sudie, iki rytojui...

—Jinai turėjo apvalią, trumpa nose
lę, protingos išvaizdos veidelį, bet, mato
mai, buvo minkšto proto. Su Nikitinu ji- 

‘nai kalbėjo kaip su draugu, nieko nuo jo 
neslcipdąm-a. Nikitinas pajautė didelį link 
jos pasigailėjimą, ‘ tartum link paukštelio, 
kurį laikai rankoje ir jauti kaip plaka šir
dis — nori gyventi.

Armenovillė buvo paprasta miške 
valgykla.i Nikitinas atsisėdo už stalelio ir 
paprašė kavos. Ant žemės, tarpe medžių, 

• spindėjo kaip veidrodis ąžuolinės grindis. 
GrieiŽiė muzika: pianas, smuikas ir triuba. 
Keletas jaunų, sudžiuvusių ir tykių porų 
—- vyrų ir moterų, pasipuošusių lelijavu ir 
juodų šilku — krutėjo tai toptelėdami, 
tai apsisukdami aplink, ankštai spausda
mi krutinę prie krutinės. Virš *miško, iš 
tarp pasiskirsčiusių debesėlių, maloniai 
švietė jau pražudžiusi skaustumą saulė* 
leidos šviesa. Ir smagu buvo žiūrėti esant 
apačioj suretėjusių topelių lapų į nuogas 
moterų rankas, į jų švelnią nepridengtų 
nugarų odą, į lengvai besikilnojančias ko
jas tartum ant bedugnių kaip veidrodis 
grindų, nuo kurių atspindėjo topeliai, de
besys, ružava saulės šviesa, nuogos mote
rų rankos ir besikratantys sijonai.

Aį Renė, suprantama, taip ir neatėjo. Ji-
venimą jinai pasakė, kad dafoarti-slįnai pasuko kur nors kitur, pamiršo, ir ry-

niau Roma/ taip dabar Franclja stovėjo 
prakibiianl liūdesy.

Nikitino išvaizda per pusmetį persi
mame: jis matomai labiau save prižiūrė
jo. Jo akys, kurios pirma būdavo tai be- 
prėliškai nustebinamos, tai užrūstinamos, 
dabar pasidarė ramios ir skaisčios. Pasi- 
reišĮkusios jo veide įtempimo ir rūpestin
gumo rukšlos dingo, bet delei liūdesio ir 
ilgo protavimo pasirc*fekė_naujos. /Priėjęs 
prie kelio stulpo jis pasižiurėjo į užrašą 
ar teisingon pusėn keliauja, pasižiurėjo į 
laikrodį, nusišypsojo ir, paretinęs žings
nius, užsidegę papirosą.

Jani buvo pasakyta ateiti šiandie kaip 
l>cnkta valanda į Armenovildę, pasisėsti 
ant suolelio ir laukti. Pasakė jam tai ne
rūpestinga žmogysta, kurią jis nuolat su
sitikdavo tramvajuje važiuodamas į dar
bų. Susitikęs tretį sykį jis ją pasveikino, 
lutą kartą, sėdėdamas su ja ant vieno suo
lelio jis ją užkalbino. Jinai klausinėjo jo: 
kas jjs toks, kode! jis Paryžiuje, kas yra 
jo draugai, kame jis tarnauja, kur jis eina 

priple- sekmadieniais, ar šoka jo tėviškėj fokstro
tą Apie save jinai pasakė, kad ją vadi
na Rene, kad jinai dirba perfuminėj krau
tuvėj, kad jai 19 metų, kad jos molina 
silpnos sveikatos, kad jos brolis užmuš
tas karo lauke, kad .pragyvenimas bran
gus ir reikia dirbti. Kalbėdama abelnai 
apie į

penkiakampę

sučiupęs Ru- 
Nikitinas,“—

—Jeigu aš tave bučiau 
sijoj, — pasakė susimąsltęs 
tai ne už syk bučiau nužudęs, bet kanki
nęs.

drėgnu ta-

% Armenovillėj.
Nikitinas nušoko nuo lėtai bėgančio' 

Mueto skveiiu tramvajaus Butono miško 
' pakrašty ir nuėjo minkštu ir 
į keliu per lygias ir švarias kaip veidrodis

gatves, kuriomis tykiai važinėjo automo
biliai. f

Palšai žali, jau suretėję, medžių la
pai darė permatomą šešėlį. Tarpe parstu- 
pu apaugusių medžių viešpatavo { 
kęs kvapas. Oras buvo šiltas ir švękius. 
Miško pakraščiai, šimtmetiniaį/pievos 
ąžuolai, krūvomis suaugusios pušys, ežero 
vanduo, kurs spindėjo medžių protarpiais 
ir ant vandens plauk lojantys laiveliai —

7 visa lai buvo padengta išpį 
yu uku, šimtmečių migla, kurioj, kaip se

kušiai mėls-

toj tramvajuje pripasakos visokių nebūtų 
dalykų.dalykų. Nikitinas sėdėjo žandą parėmęs 
kumščiai šokantieji žmonės, muzika, tope
liai, šviečianti per ūką sauleleidos šviesa 
išrodė jam pergalėj a učiai s visokį rūstumą 
įspūdžiais. Bet lenai, kitoj pusėj Europos, 
tą pačią valandą... o Dieve, Dieve mano... 
kaip gali vienoj širdy gyventi ir neapykan
ta ir džiaugsmas ir kraujas ir ši muzika? 
Kurgi tiesa, — čia ar lenai?

Sužavėtas muzika, nepargaliniai liūd
nu vakaru, tykia žmonių kalba ir medžių 
lapų šlamėjimu, Nikitinas perk ratili ėjo 
vis labiau mėlsvėjančius klapsimus ir gal
vojo: štai tau tiesa, — inilionai jaunų vy
rų tūri mirti baisia mirtim karo lauke 
tam, kad šiame sengadynės miestely, pra
leidusiam amžius liūdesy, ramiai ir tyliai 
ūkanotoj vakaro šviesoj butų pasilinksmi
nimo vakaras. Duok, Viešpatie, ramybę 
ir taiką visiems tiems, kurie gaili džiaugtis 
gyveniniu nors vieną valandą!.. Ne mums, 
bet šiems... Mums gi — išganymą ir mie- 
laširdystę...

(GALAS)

* • *

KADA vyras paliauja mylėjęs moteriškę, 
jis nori pasilikti jai visai svetimas.

Kada moteriškė -paliauja mylėjus vyrą, ji 
nori būt jam molina.

Baltas Jurginas.

♦

Nuliūdęs, sunykęs, gaivindamas viltį 
klajojau jx> žmones, vis stengiaus pakilti 

prie Laimės žvaigždutės...
Sugrįžęs radau dar skaudesnę dalelę, — 
krūtinė nerimsta: taip gelia, oi gelia!...

Dienos nepajutęs 
pavylau... štai akys jau merkias, <■ 
mieliausią mamytę smiltyne apverkęs, 

nebeskinu gelių...
Praradęs jlui viltį klajojau po žmones,— 
nežino jiė mano karčiausios dejonės, 

gailių ašarėlių...

Visiems aš sakau, 
kad žmones nemoka žmonėmis pabūti: 
šventai taip likėjau į šviesiąją būtį, — 

apgautas likau...

Dabar pajutau, 
kad žemėj gyventi — nešioti ilgesį. 
Ilgai dar nuo kalno dainelę girdėsi, 

bet bus ji ne tau... 
u 1

*

KADA Dievas sutvėrė vyrą, Velnias tarė: 
“Su tuo turėsiu darbo.” Kada Dievas 

sutvėrė moteriškę, Vilnius tarė: “Dickui, 
Viešpatie.* Dabar turėsiu padėjėją.”
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P-lės Lassener ir Wlute li
ko paliktos nakvoti policijos 
stotyje, o p-lė JStazier pasiųsta 
j jaunuolių sulaikymo namus.

pavojaus kitų žmonių įgy-1 užsimokėti $100 ir išlaidas. Ji- 
dmc t.iiV kai jie bus' sai greitai važiavęs pro šalį su-

Vyras, kuris negali alsi 
kratyti nuo merginy

Aimanavimai prie užsi 
dariusio banko

ro ] 
vastinis, tik tada, 
pasiųsti kalėj inian tokiam ter
minui, kad turėjus pakanka
mai laikp išsjiipagĮiripti. Tat, 
girdi, tegul visi mėgstantys 

žino,i šsiger ti a utomobil ista i 
ko jiems laukti teisine.

ATVYKSTA TNT t IŠRADĖJAS.

PRANEŠIMAI

Vaikai, moterys ir biznieriai 
susirinko prie* banko dury 
ir rokavo savo nuostolius.

De Salbai merginos neduodan
čios ramybės: jos visuomet 
sekiojančios paskui jį.

Policija suėmė vieną šaunų 
Don Žuaną, kuris ne tik pats 
“sportiškai” gyvendavęs, bet ir 
pirkdavęs merginoms dovanų 
pinigais^ kuriuos jis suikolek- 
iodavęs iš savo meilužių, lai 
jis darydavęs labai paprastu 
budu: pabūdavęs pinigus iš 
vienos savo meilužės ir tais 
pinigais pirkdavęs dovanų ki
tam “širdukui”. Visa .tai išėjo 
aikštėn, kada šaunusis kava- 

Chicago 
jieškoda-

bėrius kreipėsi int
icijos stotį

nias teisybės.
Jis nuvyko į stotį

Kaip tik paplito žinia, jog 
Sixteenth Street State bankas 
užsidarė, tuoj prie banko.du
rų susirinko žmonių minia — 
vaikai, moterys, biznieriai, etc. 
Visi jie žimėjo į banką ir dū
mojo, kiek tas banko krachas 
nuneš jiems pinigų.

Keturių metų amžiaus ber
niukas trynė { ajpsia&ajrojusias 
akutes ir kalbėjo:

“Puipa davė man centus tau
pymui.'Aš taupiau juos ilgą, 
ilgą laiką ir pagalios suskai
čiau. Buvo’ lygiai $12; papa 
sakė, kad aš turįs juos į ban
ką padėti. Aš padėjau juos 

aš negausiu savo cen-

Chaim Weitzmann, paskilbęs 
chemikas, sekamą mėnesį at
vyksta Chicagon, kad pade- 

k jus zionistams surinkti $250,- 
000.

slojusio gatvekario, iš kurio li
po žmonės. >

Charles R. Ileming iš Carite; 
ge, 111., teisinosi, kad jis per
daug buvęs įsisvajojęs apie na
mus ir nepastebėj’ęs, kaip greit 
jis važiuojąs. Teisėjas Borel'li 
paliepė jam užsimokėti po $1 už 
kiekvieną mylią (išviso $49, nes 
jis važiavęs 40 m. į vai.) ir pa
tarė svajojimui pasirinkti pa
togesnę vietą — krasę namie.

Teisėjai nori naktinių teismų.
Prieš tris ‘savaites Chicagoje 

liko įvesti naktiniai teismai, ku
rie tęsėsi nuo 9 iki 11 vai. vak. 
Dabar teisėjai nori prailginti 
laiką: turėti‘teismus nuo 9 vai. 
iki 2 vai. nakties. Jie sako, jog 
patyrimas parodęs, kad toki teis
mai Chicagoje yra pageidauja
mi.

čia

Chaim Weitzmann, TNT iš
radėjas, atvyksta sekamų me
nesį Chicagon. TNT yra su- 
trumęintas cheminio junginio 
vardas. Apie tą junginį gali
ma liek pasakyti, jog tai yra 
sprogstama medžiaga, kuri yra 
daug aršesne utž dinamitą.

VVeitzmann atvyksta Chica
gon tuo tikslu, kad padėjus 
vietos zionistams (žydų orga
nizacijai, kuri rūpinasi Pales
tinos atsteiginiu) surinkti

Balandžio 15 d. Au- Qakdale automobilistas bandė 
su ja nederamai pasielgti. Jai

Ponia Violct Argento, 24 mėtų 
amžiaus, 839 Calt avė., priėmė 
vieno automobilisto pasiūlymą 
pasivažinėti. , Prie Mildred ir

draugi- 
vakare, 
816 W. 
bus ge- 
atsilan-

— Komitetas.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
ja rengia prakalbas ketvergo 
kovo 22 d., Rą^mond Chapelj 
31 St. Pradžia 7:30 v. Sako 
ri kalbėtojai. Kviečia visus 
kyti.

Town of Lake. — Draugystės Šv. 
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
šimties melų sukaktuvių paminėjimo 
apvaikščiojimas Paradise darže, prie 
51 ir S. Robey gatv. tapo nukeltas 
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. Pųhjikis, Sekr.

Keistučio Paš. Kliubas rengia vaka
rą Verbų nedėlioj, kovo 25 d. Melda- 
žio salėj. Statoma scenoj pirmą kar
tą 3-jų veiksmų žaislas “Noriu Mir
ties”. Pradžia 7 v. vak. Kviečiam® 
visuomenę gausiai atsilankai.

— Reng. Komisija.

Padėkavonė
šiuomi dėkavojame visiems 

giminėms ir pažystamiems, ku
rie dalyvavo mano užmušto 
vaiko, Benio Lapinsko laido
tuvėse. Taipgi dėkavojame gra- 
boriui, Jonui Jųdeikiui užx gra
žių patarnavimų laidotuvėse 
I. P. Lapinskas, tėvas; Algirdas 
Lapinskas, mirusio brolis.

APŠIVEDIMUi

Liet. Moterų Dr-ja “Apšvieta” ren
gia puikią vakarienę su muzikaliu 
programų ir šiaip įvairiais pasilinks
minimais šeštadieny, kovo 24 d., 7:30 
v. v., Mildos abejose svetainėse, 3138 
So. Halsted St. Visi kviečiami atsi
lankyti. — Apšvietietčs.

JUS AKYS
Yra jums brangesnės už viską. Neaplei*- 

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

DR. SEllNER, ŠERNAS*
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)

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

Nedėliomia nuc 10 iki 1. Tel. Yards 06S«

KAITRA mergina arba mo
teris našle nori gauti vyrą, tai 
tegul atsišaukia šiuo m adresu:

PRANAS YOKUBAS,
P. O. Box No.' 132.

Poltsville, Pa.

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymo mene

pasiskų
sti, kilti i>-l<S Auna Wliite, ID 
metu amžiaus, 3216 Neenah v
Avė., pavogusi iš jo apsiautą
ją, kurį jis nupirkęs p-lei Vin
gi n ia Lassener, 18 metų am
žiaus, 2132 N Winchester Avė.

1‘ervelu.

Bankas pasivėlino užsidary-
12 vai. anks
tai V. Pass-

18 S t., nebūtų 
$170, kuriuos

jis nunešė į banką pirmadie
nio vakare. Sam Hoffman,

ti. Jei jis būti 
čiau užsidaręs, 
man, #511 W. 
praradęs savo

ditorium teatre rengiama ma
sinis mitingas, kur ;
VVeitzmann ir kibi žymus žy- 
<ią •veikėjai.

Prof. VVeitzmann yra pa
saulio zionistų organizacijos 
Pirmininkas., Jis paeina iš An
glijos.

kalbės betgi pasisekė iššokti iš auto-
mobiliaus. šerifui ji pasakė, 
kad

BIOS

Bendro Komiteto Lietuvos našlai
čiams šelpti susirinkimas įvyks penk
tadienį, kovo 23 d.,. 8 v. v., Elta Com- 
merce Co. kambariuose, 3251 S. Hal
sted St. Visi Komiteto nariai ir pri
tarėjai būtinai pribukite, nes bilietai 
puotai pagerbimui viešnių, taipjau 
plakatai maršrutui yra paruošti ir 
kiekviena kolonija turės pasiimti juos 
skleisti; taipjau yra kitų svarbių da
lykų aptarti, nes galbūt tai bus pas
kutinis susirinkimas prieš viešnių at-

Tel. Yards 1138

STANLEY P 
MAŽEIKA

’.RABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

Simptomai pareiškiu 
akių ligas 

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

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

JOHN J) SMETANA
AKINI

1801
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap* 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir lf. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
9eptinta<lieniais 9 r. iki 12 dienos.

/SPECIALISTAS 
o. Ashland Avė.

vardas esąs James De Salba, 
o amžius — 29 metai.

jos vyras esąs viei 

pardavėjas. 
—--

Gimimai

Ką papasakojo mergina.
Seržantai Boach ir Bourke 

buvo pasiųsti ištirti visų daly
ką. Juodu sugrįžo su p-lemis 
\Vhite ir Stel'la Ktazier, 16 me
tu, 2111 N. VVinchcstcr. P-ič 
White, sužinojusi kuo De Sal
ba ją kaltina, policislui The- 
resa Johnson papasakojo savo 
istoriją.

Pasak merginos, De Salba 
gyvenąs labai šauniuose na
muose (1859 \V. North Avė.) 
ir turįs puikius (kambarius. 
Į savo kambarius kariais jis 
susikviesdavęs penkiolikę mer
ginų susyk. Be brangių rakan
dų detektivai suradę pas jį

v o 1 d. nunešė į banką $609.
“Tai visa ką turėjau”, su

murmėjo jis.
Nukentėjo 10 n^etų berniukas.

David Levin, 10 metų ber-

Atidengė klaniečių paslaptis ko- i 
misijai.

:io laiko liko užvesta1 
Otto Novortny byla. | 
riklauso ku kluxie-, 

s slaptos organizaci- 
įrodyti, jog' 
negali būti:

rius jis jau nemokąs devynius 
mėnesius.

is,
daugelio ‘ merginų”, pareiškė 
pylė White. “Jis pasitikdavo 

mane, darbui užsibaigus, prie 
Adams and Westlake Co., 319 
W. Onlario St., kad gavus iš 
manęs pinigų. Viso iš manęs 
jis paėmė $200., Mes visuo
met viską-supirkdavome poky
liams, kuriuos jis keldavo sa
vo namuose”.

Gavo antausį.
Vieną vakarą, tvirtino 

ginos, l)e Salba bandė 
rainai pasielgti su įu-Ic 
zier. Pastaroji ėmė 1 
P-le Lassendr šoko pagalbon 
ir sniege jam j veidą, grąsin- 
dania jį užmušti.

“Jaunes nupirko apsiautąją 
Virginijai mano pinigais ir aš 
paėmiau jį’’*, aiškinosi p-lū 
White. ‘

“Merginos visuomet sekioja 
paskui mane”, teisinosi 
Salba. “Kodėl jos tai daro 
aš nežinau. Bet nuo jų 
negaliu atsikratyti.

mer- 
nede-

prisiglaudęs prie banko lango 
(darė didelių pastangų, kad su
laikius ašaras Jis sutaupė $40 
bencšiiMlainas visokius laiškus 
ir dėžutes. Vakarais jis nei- 
ylavo nei Charite Chaplino pa
žiūrėti. O dabar — viskas nu
ėjo per niek.

> Prieš šešis mėnesius numi
rė ponia Sniitb. Jos vyras ga
vo poni irt i nūs $1,900. Pridėjęs 
prie to’ tuksltančio dar
$590, jis nunešė visa tai į ban
ką ir padėjo «avo vaikų

savo

var

Prieš dvi savaiti Charles 
Schuckman, 1617 S. St. Louis 
Avė, pardavė savo namus už 
$19,500. Visa tai ir dar vieną 
tūkstantį dolerių jis nunešė į 
bankų, iš kurio dabar nieko 
nebegalima gauti.

Girtiems automobilistams 
nebusią pasigailėjimo

Be piniginės bausmės jie dar 
turės “pakutavoti” 60 dienų 
kalėjime.

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

Dr. Natalija Žukauskas
Nanrapnth _

Gydau be operacijų ii- be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialiste mo
teriškų ir meiginų jigų.

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

Roseland. — Pėtnyčios vakare, ko
vo 23 d., Strumilo svetainėj, R. Liet. 
Darb. Namo B-vės reikalu yra šaukia
mas susirinkimas visų draugijų val
dybų, biznierių ir šiaip žmonių, kurie 
domisi įsigyjimu nuosavo namo. Bus 
viešai paaiškintas visas bendrovės sto
vis. Visi kviečiami dalyvauti, gali 
dalyvauti ir nešėrimnkai.

— Komitetas.

DR. VAITUSH, 0. D
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuri# 
ęsti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, ękaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
siftįkimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausia# 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

YaL: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 VVest 47th St.

Phone Boulevard 7589
— ----------------------------- -—;--------- /-

Kr ūpas užėjo 2 vai. ryto

Cbicagos Sveikatos Departa
mente įregistruoita šie gimi
niai lietuvių šeimynose:

Dorothy Dargas,
Irving Park, vas, 24

Auna Kazlauskas^ 
Loekwocd, kovo 4.

Martha Andryskis,

Nuo 1 
ugniagesi 
Novortny 
čiams. 
jos prįėšai bando 

 

jokis R u kluxietis 
niieslo samdomas, kadangi kla-' \Vood St., kovo- 16. 
no priesaika yra priešinga mies- j 
to patvarkymams.

RoOert Shepard, laikraščio 
“Tolerance” redaktorius, buvo 
vyriausias liudininkas. Teisme 
jis .atidengė kai Jairias klanie-; 
čių paslaptis. Informacijų apie , 
klaniečius jis gavęs iš savo 
“septynių detektyvų”, kurie ty
rinėją klaną. Gal tos informa
cijos esančios neteisingos, bet

(>901

2342

1527

W.

N.

N.

GARY, INI). — Svarbios prakalbos 
nedėlioj, kovo 25 d., 2 vai. po piet, 
Karoso svetainėj, 1520 Grand St. Ren
gia S. L. A. 84 kp. Kalbės Naujienų 
Redaktorius d. P. GRIGAITIS apie 
dabartinę padėtį Lietuvoj ir Klaipėdoj. 
Visi kviečiami atsilankyti į šias taip 
svarbias prakalbas. — Komitetas.

Pranu
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Rusų Socialdemokratų Kliubas, ren
gia antrą lekciją šeštadieni, kovo 24 
d., S vai. vak. Liuli House salėj, prie 
Polk'ir Halsted gatvių, 
ma: 
(husenčio 
Lektorius S. Levitas, 
svos diskusijos, 
lankyti.

Dr. Anelė Kaushilias D. C.
CHIROPRACT.OR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusulį ir ’visas kitas li
gas; vyrų, moterų iimraikų. Pata
rimai dykai. >' ,£*■ •
2159 W. 21 St., kan&fts Leavitt St.

Telefonas Rco$$elt 8135
Valandos: 3 vai. iki .9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. m.

_ _ Lekcijos te-
Darbininkų Klasės Uždaviniai” 

Intemacinalo problemos). 
Po lekcijos lai- 

Visus kviečia atsi- 
— Komitetas.

Roosevelt 7532
S. M. Skudas

/
Graborius ir Balsamuotojas 

Automobilius turiu visokiems rei
kalams; prieinamos kainos.

1911 Canalport Avė.

ELIZABETH, N. J. — Lietuvos So
cialdemokratų atstovo d. Kipro Bieli-

25 d. kaip 2 vai. po pietų Lutvino sve
tainėj, 69 So. Park St. Vietos lielu-

.iš Lietuvos atvykusio tikro darbininkų 
jog daromi atstovo, todėl kviečiame visus atsilan- 

į kyti.
Prakalbų Reng. Komitetas.

civilinės tarnybos komisijai ils nio prakalbos įvyks sekmadienį, kovo t-’ " 9K /I Irnlv, 9 irnl r>r> rnofii I .ntvinn SVA-
ai, ką pats sužinojęs.

H. K. Ramsey, klaniečių sek- viai dar pirmą kartą išgirs prakalbą c :x T ..4-«TTrVI1c.m zlrai.Ki mn Iru
retorius, įrodinėjo, 
priekaištai esą nepamatuoti. Gir
di, klanui galį priklausyti kaip 
katalikai, taip ir žydai. Pasta
rieji, žinoma, turį pripažinti kri
kščionybę.

Otto Novotny reiktas bus iš
spręsta vėliau, t. y.\bus nu

 

spręsta ar jis gali būtį miesto 
ugniagesiu ar ne.

Neužšimoka greitai Važiuoti.
Pergreit važinėjanti s auto

mobilistams Chicagos\ teisėjai 

 

nerodo jokio susimylėjin\o. Lee 
Holman, 6337 Eberdant Avė. 
teisėjo Adams liko nutaustas

North Side.’ — Ateities žiedo Vai
kų Draugijėles daihavimo pamokos es
ti kas nedėldienis, 2 vai. po p. iki 4 
v. po p. Kriaučių Unijos svet., 1564 
N. Robey St. Be to yra mokinama 
lietuvių kalbos ir rašybos. Tėvai, ku
rio norite, kad jūsų vaikučiai butų’ 
gražiai pamokinami dailės ir lietuvių 
kalbos, leiskite į tą mokyklėlę. Smui
ko lekcijas duos d. Žuronas, o piano 
K. Gaubis, choro vedėjas.

— Komitetas.

PUIKIA VAKARIENE
rengia

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

Mildos abiejose svet,
3138 So. Halsted S’L '

Bus skani vakarienė pačių ap.švietiečių pagaminta. Muzikališkas pro
gramas, įvairus žaislai ir šiaip pasilinksminimai. Bilietus iškalno gaukit 
pas kiekvieną apšvietietę ar pirmininkę P^ Petraitienę, 3237 Auburn Avė., 
Tol. Yards 5056. Bilietų kaina 75c. ypatai. Pradžia 7:30 yal. vak.

Kviečia visus atsilankyti L. M. J). Apšvieta.

Tai buvo staigus, smarkus užklupi- 
mas be persergėjimo. Sunku gauti gy
dytojas, kuomet mdnutos tokios bran
gios. Motina davė kelis lašus Dr. 
Drake’o Glessco ir mažne tuojaus at
leido be vėmimo. Dr. Drake’o Glessco 
yra vartojamas per 35 metus ir yra 
pripažintas mėgiamu vaistu nuo kru
po, kokliušo ir peršalimo pas vaikus. 
Pasiklausk savo gydytojo ar aptieki- 
ninko, ką jie mano apie jį. Pardavi
nėjamas po 50 centų — vertas $50.00.

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

SVARBIOS PRAKALBOS
Rengia 

Amerikos Lietuvių Piliečių Draugija 4-1 a kp.

Kovo 22 d., 1923 m., Ketvergo vakare
Raymond Chapel Svetainėj

816 VV. 31st St.
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga padengimui lėšų l£?c ypatai.'

Bus geri kalbėtojai,'nekurie iš ju kalbės pirmu kartu Chicagoj.
KOMITETAS.

KOKOM

Burutiečių domei. — Seredoj, kovo 
21 d., vieniems vyrams ir ketverge, 
kovo 22 d., visam chorui paskutines 
repeticijos be solistų “Baitam Dakta
rui”, Mark White Šąuare svetainėj. 
Repeticijos labai svarbios ir visi na
riai būtinai turi atvykti. — Valdyba.

Serganti žmonės yra užpraiomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir '
Privatinių 
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymu .

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

(Kampas Monroe ir Dearbom St) 
Imkite elevaitorių iki 5-to auglio

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Oiiso valandos 10-5 po piet. Nedll- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyji 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
, PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai imonii 
liko išgydyti, lai geriausia vieta, 
ligonių atsilankymui.

ana
j90

Nedėlioję, Kovo-March 25 dieną, 1923
a s

M. MILDAŽIO SALĖJE, 2242 VV. 23rd PL.

Fisher {

£VWV CO. (NND

> ČPhSlA 1

PAŠELPINIS KLIUBAS

o-

ilSHEO.— eo

>r

teisėjas Francis Morelli pa- 
reiške, jog girti automobilis
tai pas jį nerasią jokio susi- 
niylėjinio, Jei bus įrodyta, kad 
žmogus važiavo automobiliu 
girtas, tai teisėjas Borelli nė 
lik pinigišikai nubaus tokį au
tomobilistų, bet dar pasiųs jį 
ant 60 dienų į kalėjinm. To
kie automobilistai esą supras, 
kad savo važiavimu jie suda-

TEATRAS ir BALIUS
y Rengia V' “TROKŠTU MIRTIES”

ISTUČ Pirmą kart statoma scenoje, 3-jų veiksmų dramą
Durys atsidarys 6 vai., Programas prasidės 7 vai. Įžanga 55c.

GERBIAMA VISUOMENĖ: — Musų kliubas dar niekuomet nėra 
suvylęs atsilankiusią publiką, šis ypatingai parengimas patenkins kiek
vieną. Nes veikalas atvaizdina tikrąjį Lietuvos žmonių gyvenimą. At
silankiusieji j vakarą jausis, kaip Lietuvoje. 'Dramos skyrius deda pas
tangas, kad veikalą perstatyti kuogeriausiai. Po programo šokiai.

Kviečia, KOMITETAS.

įj RgjSing t ne FčllTlily- pą dldnt stop to think how n would s.ound!
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtadienis, kov. 22, 1923

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME I . NAMAI-ŽEME
JIEŠKAU savo draugės Onos Sa- 

boškaitės, paeinančios iš Kaltinėnų 
valsčiaus, Užkalnės kaimo, Tauragės 
apskr. Meldžiu patį atsišaukti ar kas 
žinote praneškit, už ką busiu dėkin
ga.

ANTANINA' GED
3153 S. Emerald Avė.,

MOTERŲ VYRŲ VYRŲ

Chicago, III.

JIEŠKAU savo brc/liii Antano ir Ig
naco Laurikiečių. /Paeina Klovainių 
miestelio, šiayili -apskr. Girdėjai 

 

kad gyvena, ..pringfield, III. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu mielų brolių 
atsiša i, arba kas nors kitas 
neškit man, už ką busiu dėkinkra. 
Elzbieta Petrauskienė, 9G2 W. $6Ui St. 
Chicago, III.

JIEŠKAU
čiaus, paeina iš Kauno r6d.
t.
reckio saliuną.

rats arba
t5 dovan

PARDAVIMUI groserne, ge
ra vieta dėt bučernčs. Parduo
dama kiek ir mėsos. Lysas 4 
metams, 5 kambariai gyveni
mui, pigi rendla ir gera vieta.

6131 WentiWorth Avė.

PARDAVIMUI gera proga norin
čiam gyventi ant farmos. Tai geriau
sia farma Michigano valstijoj, 148 
akrų, su naujoms trioboms, 28 Štukos 
1 
vištų ir visokios mašinos. __
piauti, šieną piauti, kuliama mašina, 
šieČką piauti ir gludam malti ir ga- 
zalinis inžinas 6 arklių. Parduosiu 
nebrangiai, arba mainysiu ant gero 
namo. Fanna yra be skolos. Del 
platesnių žinių rašykit.

J. KAIRIS, 
Box 4, Peacock, Mieli.

O Chicagoje galit dasižinoti 
JOSEPH KAIRIS, 

592G So. Elizabeth Str., Chicago, III.

GERIAUSI NAMŲ BARGENAI!
ardavimui puikus kampinis muro 

'enimai; G fletai po 4 
fletai i)O 5 kambarius; 

•s; prie pat 
McKinley Parku; rendos neša Į mėnesj 
$296.00; kaina $26,000.00; mortgičiaus 
yra $12,000.00; namas statytas 5 ma
tai atgal; turėdamas $14,000.00 gali 
pirkti.

Pardavimui puikus muro namas 2 
augštų po 4 ir 5 kambarius; viskas pa
gal naujos mados su gasu, elektra, 
maudynėms ir furnasu ąpšildoir.as ant 
pirmo fleto; namas randasi puse blo
ko nuo McKinley parko labai puikioj 
vietoj; $3,500 reikia įmokėti, kitus ant 
mortgičio; kaina $7,500.

Pardavimui puikus muro namas ant 
vieno 
gasas, elektra 
apšildomas; 1 
naujos mados; 
kaina $5,000.

Pardavimai vieno pagyvenimo 
dinis namelis pernai statytas; platus 
lotas; randasi pakraštyje miesto; ge
ra vieta auginimui daržovių ir laiky
mui naminių paukščių; kaina $2200, 
pusę ar mažiau reikia įmokėti, kitus 
lengvais išmokėjimais.

Pardavimui vieno pagyvenimo na
mas su 4 kambariais, su garu, alektra 
ir maudyne geroj vietoj; kaina $3,000, 
pusę reikia įmokėti.

Norėdami pamatyti viršminėtus 
namas atsilankykite diena ar vaka
rais sekančiai.

BRIGHTON REALTY COMPANY 
J. Yushkevvitz, vedėjas

4034 Archer Avė., Chicago.
(prie Califomia Avė.)

GERAS BIZNIS IR NAMAS!

naujinus L11UUUH1S, 40 MUKUS n'lll'iŠ 9 tlUf

kia«,ė8’. 40 kambarius ir o ..euu po »
Rugiam viskas pagal naujos mado

JRiEIKIA patyrusių moterų 
sorlavimui maišytų skudurų ir 
naujų vatos atkarpų. Gera mo
kestis ir trumpos darbo valan
dos. Puikios dar^o apystovos, 
ŠCHERO BROTHERS and CO.

410 N. Western Avė.

MAŠINISTŲ IR JŲ PAGED 
BININKŲ Į STRUCTURAL ŠA
PĄ.

REIKIA DARBININKŲ.
STANDARD MATERIAL CO.,

607 W. 6(>tli St.
CHICAGO BRIDGE & 

IRON* WORKS 
105th & THROOPj ST.

IMKIT HALSTED ST KARĄ 
IKI 105th ST.

TIKTAI PIRMU KARTU pasitaiko 
tokia proga kur galima nupirkti taip 
pigiai minkštų gėrimų krautuve ir 
Restauraciją, kur daroma geras biz
nis. Priežastis pardavimo savininko 
liga.

Kreipkitės
3566 So. Halsted St.

PARSIDUODA Restaurantas ant 
kampo biznevos gatvės ir karų lini
jos. Turi būti parduotas Šią savai
tę, nes turiu išvažiuoti į farmas. 
Klauskite Tel. Victorv 7370 arba 

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.

No. 15

PARDAVIMUI nesvaiginan
čių gėrimų parloras, netoli 
nuo Stock Yardų, Atsišaukite 
telefonu Yards 2704.

Klausk i te ALLEN.

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 Parnell Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su namu; kampinis namas, randasi 
Brighton Parke. Puiki vieta. Prie
žastis pardavimo — partnerių nesu
tikimas.

Šaukite per telefoną
Lafayette 3967

PARDUOSIU arba mainysiu labai 
gerą ir pelningą bučernę ir grosernę 
ant Brighton Parko. Mainysiu ant 
narna bile kokioj miesto dalyj. Atsi
šaukite tuojaus. Šita proga praleisi, 
kitos tokios negausi.

JOSEPH N. MASHKEN CO. 
4922 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI elektra varoma če- 
verykų taisymo dirbtuvė ir valymas 
jų, su gyvenimui kambariais, pečiu 
šildoma. Gera vieta padarymui pini
gų . Savininkas važiuoja Europon.

Kreipkitės
6055 So. State St.

PAPSO išdirbystė pardavi
mui, arba mainysiu ant gro- 
sernės. Priežastis pardavimo li
ga. Gera proga norintiems tuo 
biznio. Kreipkitės į savininką:

3828 So. Walilace St.

AR NORI BŪTI BIZNIERIUS?
. DABAR YRA PROGA

Parsiduoda krautuvė, ^Cigarų, eiga 
retų ir vyriškų aprėdalų, už pusę 
kainos, negu yra verta; arba mainy
siu ant loto, automobiliaus, namo ir 
ant mažesnio biznio.

Norėdami gero biznio kreipkitės prię 
A. GRIGAS/

3318 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosiernė labai pigiai. Arba 
priimsiu lotą arba kokį kitą 
dalyką. Randasi ant gražios 
bizniavus gatvės, Brighton Par
ke. 4235 S, Kedzie Avė.

/ ,

PARDAVIMUI pigiai pianas, 
elektra varomas, nikelinis slot, 
gerame stovyje. Galit pamaty
ti krautuvėje.

/MRAZ MUŠIU SiHOP,
1925 So. Crawfor<l Avė.

PARSIDUOIM čeverykų tai
symo šapa: 3 kėdės dėl čeve
rykų šveitimo, viskas gerai 
įrengta, biznis išdirbtas per 
10 metų.

2811 W. 38th St.

PARDAVIMUI pirmos kle
sos bekernė. Pardavimo prie
žastis —7 liga.

1 JOE GBAD,
950 Nie;wtoh St.

PARDAVIMUI Į)igiai saliu
nas, visas arba pusė, biznis 
išdirbtas. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

9 E. UOth St.

ra-

draugo Adomo /Benevi- 
____ ' 2' , - ^pirmiau 

gyveno West Pullmane ir vatdė Ka‘ 
reckio saliuną. Malonės atsišaukti 
rats arba kas J j žino pranešti, 'duosiu 

15 dovanu, nes turiu svarbų reikalą. 
Girdėjau, kad gyvena Chicagoj. K. 
Alvinskas, 1230 S. Grgfen St. Phone 
Perry 9818

JIE5K0 PARTNERIU
REIKALINGAS partneris prie di

delio roominghouse, biznio nešančio 
.didelį- pelną; tinka vedę žmonės be 
vaikų arba pavienis vyras ir reikia 
dasidėti $1,500; betgi galima bus su
sitaikinti ligi laiko ir su $500.

114 NLSheldon St. 
Atsiliepkite ypatiškai.

ĮIEŠKO KAMBARIU
J'IFAKAU K/VMK\RIO 

valgiu Brighton Parke, 
mažos šeimynos.

VIKTORAS GUSTAS, 
3020 W. Persliing Rd.

Prie

PAJIEŠKAU kambario moderniš
ko ant Bridgeporto prie laisvos šei
mynos. Atsišaukite laišku, bei tele
fonu No. 17.

Bridgeparto Naujienų Skyrius, 
32>O So. Halsted St. .

Boulevavfl 9663

RE rAS kambaris
vienam i Chicagoje ar 
priemiesčiose. Kas turite tokį 
kambarį malonėkit pranešti į 
Naujienų .Skyrių, 3210 South 
Halsted St., No. 16.

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT RENDOS kambarys, Brighton 

Parke. Švarus, šviesus kambarys, su 
visais parankamais dėl laisvos ypa- 
tos, merginos arba vaikino, prie ma
žos šeimynos. Atsišaukite.

$000 Pershing Road, antros lubos, 
Tel. I/afayette 1271

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOG DENGYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų, patarnavimas Chicagoj ir apie- 
tinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicago}: Tik patyrę unijos 
darbininkai/samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING UO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PASK UTINIS i špa rda vi i n a s 
bulvių už $1.15 šimtą svanj. 
Už tą patį galėsime pristatyti 
į vietą. Attikite įkišIžniretKar
ba atsišaukite*'laiškų/

4-156 So. Honore St. * ,

REIKIA DARBININKU >
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų 
pardavinėtojų prie gatavų mote
rų rūmų. Didelė alga ir4<omiši- 
nas. Idėalės darbo aplinkybės. 
Lewis Style Shop, 4716 S.^ Ash
land Avez Blvd 1654.

REIKIA 6 patyrusių veiter- 
kų, gerą alga /ir\4 indų plo
vėjų

SATOY RE AURANT
465h S. Westem Avė? -

REIKIA 10 patyrusių mote
rų sortavimui skudurų ir kny

 

gų. Nuolat darbas, >$25 į sa-

P. GO
1(M,7 S. Fairfield Avė. ‘ 

REIKIA MERGINŲ 
dangstymui krėslų.

JOJljNSON CHAIR CO.,
444)11 W. North Avė.

AP-

REIKIA moterų sortavimui 
popierų atkarpų. Patyrusių ar
ba nepatyrusių. Gera mokestis. 
Chicago Paper G Vadi h g Co., 
509 S. Mather St., 1 blokas į 
pietus nuo Harristto, netoli 
Ganai Street.

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

P. GOLDMAN
1017 S. Fairfield Avė.

REIKIA vyrų shearmenų ir 
darbininkų į geležies atkarpų 
jardą, Nuolat darbas, gera mo
kestis. Standard Tron & Steel 
Co., 1632 W. Kinzie St.

REIKIA DARBININKU

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

RIEIKAjLING aš bučeris su
prantantis pilnai darbą. Taipgi 
reikalingas jaunas vaikinas pa
gelbėti store ir išvežioti orde
rius, tolks kuris yra baigęs mo
kyklą, 3432 S. Halsted St.

VYRŲ

Reikia Reikia

PARDAVIMUI 3 gyvenimų 
mūrinis namas, randasi 718 W. 
14 St. 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.

pagyvenimo su 6 kambariais;
.maudynės ir furnnsu 

viskhs padaryta pagal 
; pusė reikia įmokėti;

me-

10 vyrų prie lentų darbo, $4 
į diena už 10 valandų.

Atsišaukit
DAVID G. ‘MAXWELL

BOX FACTORY,
441 h & Racine Avė. 
Union Stock Yards

Reikia -
DARBININKŲ.
ROSENBAUM BROS FEED 

MILLS
87th Št. & Stewart Avė.

REIKIA VYRŲ PRIE DA- 
rymo nikelinių plcitų. Nuolat 
darbas, gera mokestis.

FRIGID FLUID CO., 
217 S. Western Avė.

,iu»
REIKIA CAB1NET DIRBĖ- 

patyrusių taisyme krautu- 
; ineniimu (fixtures). Nuo-

lat daubas..
628 S. Halsted St

REIKIĄ DARBININKŲ IR 
karpytojų į serap geležies jar-

CIIER1NYK IRON & 
METAL CO, 

1000 W. 22nd St.

REIKALINGĄ S siuvėjas anf 
kostumerišlvo tjhrbo. Geistina, 
kad butų pastovus.

911 W. 3.3rd S L, 
\Blvd. 6836.

REIKIA draiverio, lietuvio, 
mokančio lenkišką kalbą; ge
ras pardavėjas duonos ir mo
kantis važiuoti su troku.

Ais išlauki t:
3(M>8 W. '39th SI.

REIKIA SIUVĖJŲ prie kostume- 
riškų moterų drapanų; vieno prie 
naujų, antro bushelmano prie vyriškų 
ir moterišką drapanų. Prosijimo ma
žai, taipgi reikia merginos arba jau
nos moteries, ku^ nori mokintis siu
vimo. Mokančius laike mokibimosi. 
Atsišaukite tuojJus.

. J. M'. LOCAITIS
30G S. Westem Avė.

DARBININKŲ prie trokų ir 
generaliam darbui, valandos 
nuo 8 iki 4:30 jx) piet. Alga 44c. 
į valandų. Atsišaukite į samdy
mo d op.
STEVVART—WARNER SPEE- 
DOMETER CORPORATION

1828 Diversey Parkway ’

REIKIA
MOLDER1Ų
UORE DIRBĖJŲ
GELEŽIES PILSTYTOJŲ 
TEKORIŲ PAGELBININKŲ 
GRI ERIŲ PACiiELBI-

NK v
PRESO PAGEL

BININKŲ
Mes turimo jums dūug 

šokių gerų prQgų„ kurie gali 
dirbti augščiau minėtus dar
bus. Mes taipgi turime labai 
daug progų paprastiems darbi
ninkams musų mašinšopėj, fan- 
drėje ir ant jardo. Atsišaukite 
į samdymo departadentą, tar
pe 7 vai. ryto ir 5 vai. vakare.

INTERNATIONAL HAR- 
VESTER CO., 

Tractor Works,

vi-

2600 W. 31 st Blvd,

Dirbtuvės darbininkų. Tru- 
kerių ir pagelbininkų prie maši
nų. Daugumas darbų yra nuo 
štukų. Patyrimas nereikalin
gas. Dieniniai arba naktiniai 
šiftai. 4 ;

REIKIA gabių vyrų, kurie nori iš
mokti Real Estate biznio, mes išmo
kinsime biznio su musų pagelba, lai
ke mokslo galėsi uždirbti nuo $50 iki 
$100 j savaitę ir daugiau. Atsišauki
te prie

JOSEPH N. MASHKEN CO.
4922 So. Ashland Avė.

TURIU PARDUOTI

Ateikite pasireugę darban.
ACME STEEL^OODS CO.

135th St. ir L C. Tracks

REIKIA selesmano, patyrusio, par
davinėjimui groserio, apynių ir salyk
lo. Turi mokėti lietuviškai, lenkiškai 
arba slovakiškai. Geram vyrui, gera 
proga. Atsišaukite į Naujienas, Box 
221. Rašykite angliškai.

Mūrinį namą vertės $18,000, už 
$13,500, geras namas, muro Storas ir 
4 fletai, 2 fletai po G kambarius ir 2 
lietai po 4 kambarius, elektriką, mau
dynės, gasas, augštas beizmantas; di
delis cimento garadžius dėl 3 auto
mobilių. Rendos $165 ant mėnesio. 
Turi būt tuoj parduotas.

JASUDES IR ABRAMOVICZ 
2015 So. Robey St.

ANT IŠMAINYMO

• Riverdale, III. RAKANDAI

Reikia —
Dirbtuvės darbininkų. Truke- 

rių ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimas nerikaiingas.

Ateikite pasirengę darban.

DIDELIS BARGENAS
5 kambarių vėliausios mados ra

kandai. Turi būt parduoti tuojau. 
Puikus parloro setas, valgomojo kam
bario setas, vienas karpetas, 2 mie
gamojo kambario setai, virtuves se
tas. Viskas sykiu už $250. Taipgi 
parduosime skyrium. Didelės vertės 
fonografai su rekordais, labai pigiai. 
Ateikite tuojau ir nepraleiskite šib 
bargeno.

(1926 So. Kedzie Avė.

Kampinis mūrinis naujas narnas, 8 
fletai ir štoras, G fletai po 6 kamba
rius, 2 fletai po 4 kambarius, c:- 
mentuotas beisementas. kieto medžio 
padlagos, aržuolinės durįs; elektra, 
gasas, maudynės. Rendos $350.00 ant 
mėnesio. Ismainysim ant farmos ar
ba kokio nors namo už Chicagos arba 
kur noMK,

JASUDES IR ABRAMOVICZ 
2015 So. Robey St., Chicago, III.

Pardavimui bučernė ir grosernė sy
kiu su properte; biznis yra geras nau
joj kolonijoj be kompeticijos; kaina 
$10,500 už biznį ir propertę. Gera 
priežastis pardavimo, pasimatykite su 
J. Yushkewitz, 4034 Archer Avė. (prie 
Califomia Avė.)

LOTAI IŠMAINYMUI ANT 
AUTOMOBILIO

ACME STEEL GOODS CO.
2840 Archer Avė.

DARBININKŲ ROOFING PLANT 
Reikia 20 vyrų j warehouse prikrauti 
karus ir pailiuoti staką. Nuolat dar
bas visą metą.

LEHON CO., 
45th ir Oakley Avė./

1 blokas j rytus nuo West/m Avė.

TIESIAI PAAUKAUSIU savo G 
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 liampa, rašymui 
stalas ir t. t.

5046 Calumet Avė., Phone Kcn- 
wood 4134 ,

REIKALINGAS pairęs bar- 
beris, kuris galėtų atlikai savo 
darbų. \

----------------------------------------------------------------- ---- ----------—------ -pfr-

BARGENAS — 3 šmotų yelour 
kambariui ir valgomam kambariui se
tas. Kimball grojiklis pianas, karpe- 
tai, viktrola, bresinė lova, graži liam
pa. 
tas.

Geras pasiūlymas nebus atmes- 
Parduosiu ir dalimis

3901 W. North Avė., 
Belmont 2755

A. VILKAITIS, \
85 W. Main St. St. Charles, III.

ASPHALT ROOFING PLANT 
Reikia 20 vyrų vidui šapos darbas pa
dėti prie mašinų. Nuolat darbas, die
nomis arba naktimis visą metą, ge
riausios algos.

IJCHON CO., 
45|h ir Oakley Avė.,

1 blokas į rytus nuo AVestern Avė.

REIKIA —
, Salesmano kad atlankytų ne

svaiginamų gėrimų purioms.
Kreipkitės

1623 S. Ashland Avė.

REIKIA vyrų prie trucking į 
popieros- stako sandėlį, 45c. į va-

Atsišaukite
409 W. Ontario St.

REIKALAUJAMA darbinin
kų; darbas nuolatinis 45c. į vai. 

CHICAGO TUBE & 
. IRON CO., 

2531 — 61 W. 48th St. 
Lafayette 1447

REIKIA 25 vyrų į geležies 
atkarpų jardų. Nuolat ‘ darbas, 
50c, į valandų, ĮO vai. darbo 
dienoje. Atsišaukite:

3647 South Roman Avė.

REIKIA vyrų lengvam 
bui. Gera ailga ir nuolat 
bas. Darbas dienomis 
naktimis,
WESTERN FFuLT WORKS, 

, 4115 Ogden Avė.

dar- 
dar- 
arba

REIKIA METALO PALIŠE 
rių. 
bas.

Gera alga, nuolat dar-

FRIGID FLUID CO, 
217 S. Western Avė.

REIKIA geležies karpytojo 
ir pagelbininko į atkarpų 
ležies jardą.

RUBFJNS METAL & 
IRON CO/,

1334 W. Laike St.

gc-

BTZNIO PRAPERTĖ
$2850.00 — $500 įmokėti. Rondo? 

neša $50, 2 augštų frame, prie Bar
neli Avė.

Kreinkitės
STANDARD REALTY CO.

73G W. 35th St.

Pardavimui ar išmainymai 2 lotai 
po 30 pėdų pločio, lotai randasi Clea- 
ring prie pat 63-čio stryto, visi im- 
provementai sudėti, kaip tai: suros, 
vanduo, šaligatviai, elktra ir strytas; 
labai puiki vieta; kaina $600 už abudu 
lotus, mj ' siu ant automobilio. Pa- 

e su savininku Joseph Yush- 
kewftz, 4034 Archer Avė. Chicago.
simatv

turėkit locną namą MOKYKLOS

PARSIDUODA fornišiai 4-rių rui
mų. Galima pirkt šmotais arba vi- 
sujp. Kas nupirks visus, norinti ga
lės gyvent ruimuose. Galinva matyti 
nuo 5-kių valandų vakare kasdieną. 
Subatoje nuo 12 valandai; nedėliojo 
visą dieną. P. Mateakis, 1029 N. Robey 
St. 2 fl. front. Tel. Brunsvvick 1110.

Mes pastatysim jums namą ant jū
sų loto. Klauskit informacijų. Pas
taba. — Pirmiau negu mokėsite p ni- 
gus bile kam ant kontrakto, persitik- 
rinkit, kad butų pažymėta darbininkų 
mokestis. Saugiausias būdas, reikia 
nueiti pas Notary Pubbc, kuris išaiš
kins jums prasmę jūsų kontrakto.
INTERNATIONAL HOME BLDG. 

CO. INC.
119 FEDERAL STREET, 

215 MARTIN ST.
NORTH SIDE, FITTSBURGH, PA.
PARDUOSIU arba mainysiu 2 pa 

gyvenimų medinį namą 4-4-4-4 kam
bariai. Geriausia proga dėl žmo
gaus su $1900.00 įgyti geras namas 
Parduosiu už $3100 arba mainysiu anl 
bucernės, grosernes arba saliuno, pir
masis laimės.

JOSEPH N. MASHKEN CO. 
4922 So. Ashland Avė. Prospect 860.5

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madbon Street
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

PARDAVIMUI rakandai: ku- 
inode, kanpetas ir stalas. Par
duosiu labai pigiai, nes turiu

PARDAVIMUI namas 4 pagyveni
mų, apačia muro, viršus medžio. Ga
sas, elektra, parsiduoda pigiai. Na
mas yra 1625 W. 13th Avė. Kreipki 
tės į savininką.

C. ŠLEŽAS,
751 W. 31 St., Chicago, UI

724 W. 19th St. 
Klauskit Vasiliausko.

AUTOMOBILIAI

MŪRINIS namas 2 augštų 5 ir < 
dideli kambariai, elektra ir visi ve- 
lug šios mados įtaisymai. Parsiduo
da už pigiausią kainą.

3421 Lowe Avė.
Kreipkitės į savininką

3158 So. Union Avė.

PARSIDUODA a utomobilius 
Buiak, 6 cil. 5 pasažierių. Ge
rame stovy, už $300.00. Stan- 
ey Plarpa, 240 N. Central Av., 
Aust in, Tel. Columbus 2886.

6 v. v. Oak Park 7300.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, dviejų lubų, po šešis kambarius 
Namas yra gražioj vietoj, arti Mar- 
quette Parko ir klioštoriaus mokyk
los.

Kreipkitės
7022 Talman Avė.

PARDAVIMUI

BARMENAS
G fletų muro namą, parduosiu ar 

ba mainysiu ant mažesnio namo, lo
to, automobiliaus arba kokio biznio.

Reikale kreipkitės prie
A. GRIGAS

3114 So. Halsted St.

>

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai uz 
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo-

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

lerims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
auti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

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

Specialė taksa bus sutrikta jums 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą aj^elbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

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

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

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

602 W. 14 S t. '

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Pardavimui namas bizniavas su 

groserne ir delikatesen biznis išdirbtas 
per 20 metų, yra graži vieta, parduo
siu, pigiai, turi didelį trubelį ir turim 
išvažiuoti į kitą miestą, atsišaukite 
tuojavrs. 6632 So. May St.. Telefonas, 
Englewood 8951.

HOFFMANO MOKYKLA.
Įsteigta 1910.

ena iš
EXTRA bargena

Parsiduoda valgykla 
geriausių! Tūri "būT parduota į 
trumpą laiką už pusę kainos. 
Savininkas išvažiuoja ant ūkės 
ir atidaro Summcr Resorts. At
sišaukite tuojaus.

Tel. Roulevard 5788.

PARDAVIMUI vyrų ir mo
terių drabužių krautuvė, Gera 
vieta ir pigi renda, $60 lisas ant 
5 metų. 4 kamb. dėl gyvenimo 
r garadžius. ANTON MICHA- 

LO, 2736 W. 47-th St.

PARDAVIMUI pigiai saldai
nių krautuvė; tabako ir Viso
rių smulkių daiktų, biznis iš
dirbtas, Gera proga.

H>5 E. 107th St.

TURIU, parduoti savo $250 
vertą viktrolą, vartotą tik 2 mė
nesiu. Yra daug rekordų ir dei
mantinė adata, už $65, 2502 W. 
Division St.
1981.

Phone Armitage

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, su namu ar be nu
irto, 2856 Emerald Avė. Prie
žastį pardavimo patirsite anl 
vietos.

TIKRAS BARGENAS!
Parsiduoda beveik naujas mūrinis 

namas, 2-jų pagyvenimų, po 6 kamba
rius ,viskas įtaisyta pagal vėliausios 
mados, namas randasi gražioj vietoj, 
prie Gage Park; namas yra vertas 
daugiau kaip $13,000.00, parsiduoda 
už $10,500.00; reikia įmokėti $3,000 
o likusius savininkas duos ant mor- 
gičio.

F. J. SZEMET A » 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824 s

PARDAVIMUI 6 flatų* mū
rinis namas, 5-4 ikambarių fin
tai ir 1-5 kambarių flatai. Sun 
parlorai, garu šildoma, 6000 S. 
Savvyer Avė.; F.. Wozniąį<, 2703 
W. 47th St., Phone • Lafa
yette 4607. \ ’

BARGENAS!
Pairdav'imui 0giai 4 kam

barių namas, lietuvių koloni
joj, Kreipkitės prie savininko 
1631 So. Califomia Avė., 1 
fialas.

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

Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijon 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 bi'le su kuom, vyru ar 
moteria inteligentiškai, o gausi 
gerą rekomendavimą Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

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


