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Vokietija ir Francija
kalba apie taiką
Bet nenumato taikos
Pakeitė mirties bausmę 

arcivyskupui
Vokietija nori taikintis

Sutinka pradėti derybas-, fran- 
euzams tebesant Ruhr 
rikte.

dist-

dery- 
negu

kai-

BERLINAS, kovo 30. 
džia oficialiniai paskelbė, 
sakydama į pareiškimus 1 
lijos parlamente, kad Vokieti
ja yra prisengųsi pradėti 
bas ir taikintis pirm 
Ruhr bus evakuotas.

Oficialiais pranešimas 
kad nė notose svetimoms 
stybėms, nė oficialiuose
bose Vokietija niekur nėra pa
reiškusi kitaip, t. y. kad ji ne
pradės derybų iki Ruhr nebus 
evakuotas. Bet Vokietija rei
kalauja garantijų, kad Ruhr 
bus evakuotas kaip til^ bus pa
siekta susitarimas kontribuci
jų klausime.

Tečiaus Užsienio reikalų mi
nisterija nesitiki, kad derybos 
veikiai prasidėtų, tam imsią 
gal keletą menkių, nes visi 
aplinkiniai bandymai užvesti 
derybas nuėjo niekais. Ministe- 
ris Rosenberg pasakė užsienio 
reikalų reichstago komitetui, 
kad Vokietija turi būti prisi
rengusi palaikyti pasyvį prieši
nimąsi iki žiemos. Valdžia sa
ko, kad Roseribergo kalba vi
sai nebuvo grūmojimas karu ir 
tik Havas agentūra iškraipė 
kalbos tekstą ir padarė ją ka-

Francija sutikty taikintis
Jei Vokietija duotų tiesioginių 

pasiūlymų. Vokietija 
ti atsteigti finansinę

turin- 
tvarką.
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PARYŽIUS^, kovo 
Francijos valdžia skaito, kad 
Vokietija pirmiausia 
formuoti savo 
tiką ir pradėti 
cįjas, ir kad 
laimėti dabar
tyli kiek Vokietija pajiegia už
mokėti kontribucijos.

turi re- 
f i nacinę poli- 

mokėti obliga- 
nieko negalima 
bandant musta-

cijos užsienio, reikalų ministe
rijos valdininkas atsakymui j 
Vokietijos ambasadoriaus pa
reiškimą Jungt. Valstijų sek
retoriui Hughes kovo 16 d., 
apie Vokietijos nustatymą 
kontribucijos klausimu, kuria
me, manoma, Vokietija užgy- 
rė "Hughes siūlymą paskirti in
ternacionalinę komisiją ištirti 
Vokietėms nuojiegumą mokėti 
kontribuciją.

Premierb Poincare pareiški
mas atstovų bute, kad Franci
jos valdžia yra prisirengus vi
sados apsvarstyti rimtą Vo
kietijos tiesioginį ir oficialinį 
pasiūlymą, padarė gana gerą 
įspūdį atstovų bute.

šiandie —' giedra; maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:36 v., leidžiasi 
6:13 v. Mėnuo leidžiasi 5:07 
vai. ryto.

Oficialiniuose rateliuose iš
aiškinta, kali premiero pareiš
kimas visai nereiškia to, jog 
Poincare iš Vokieti j eis ’tikro 
pasiūlymo apie tai kiek ji ga
li užmokėti. Jis tik laukiąs iš 
Vokietijos prisi pažinimo, kad 
Vokietija turi įmokėti ir rim
to pasiūlymo apie tai kada 
ir kaip ji mano pradėki mo
kėti. Dabar tik apie tai ir ga
lima svarstyti. O kiek Vokie
tija turės mokėti, tai 
sianti tik ateitis.

Gautosios užsienio 
ministerijoje žinios iš
apie premiero Mussolini 
Belgijos užsienio *' reikalų mi- 
nisterio Jaspar pasitarimus sa
ko, kad abi tos valdžios pil
nai remia Francijos nusista
tymą.

parody-

reikalų
Milano 

ir

Socialisty kontribucijos 
pienas

PARYŽIUS, kovo 30.— Eu
ropos socialistų ir daibiečių 
vadovai pagamino ploną išriši
mui Ruhr krizio.

Socialistai ir darbiečiai na
riai Anglijos, Francijos, Belgi
jos ir Italijos parlamentų su
sirinko čia apsvarstyti padary
tą Ruhr taikos pieną konferen
cijoje su Vokietijos socialis
tais.

Anglijos Darbo partijos
dovas Raunsay MacDonald, 
ris ir sumanė parlamentų

vii- 
Kiti 
vra 
Mo-

va
li u- 
na- 

rių sodiadistų konferenciją 
Ruhr klausimu, dalyvavo šia
me posėdyje, kuris buvo lai
komas atstovų buto komiteto 
kambary. Taipjau dalyvavo ir 
kitas Anglijos darbininkų 
dovas, Arthur Henderson. 
dalyvaują konferencijoje 
Italijos socialistų vadovas
digliani, Belgijos socialistai 
Vandervelde ir Huysmans ir 
Francijos socialistai Longuet ir 
Renaudel. v

Tuotanpinis socialistų susi
tarimas kontribucijos klausi

mu yra sekamas:
Repe racijos turi būti parem

tos išimtinai ant nuteriotųjų 
Francijos plotų reikalų.

Vokietijos darbininkai tu
ri būti paudojami rekonstruk
cijoje tų plotų.

Internacionalinės skolos yra 
neatskiriamas dalykas nuo re
paracijų klausimo ir abu tie 
klausimai turi būti kartu išriš-

Talkininkai, taipjau ir Jungt. 
Valstijos, turi gvarantuoti 
Francijos saugumą nuo Vokie
tijos puolimų ateity.

Bešališkas tribunolas
nuspręsti Vokietijos nuoĮjiegu- 
mą užmokėti reparacijas.

Rurr distriktas turi 
evakuotas.

turi

būti

CHICAGO. — Užpereitą 
tį sudegė dalis Pu [įmano 
kąbvės. Nuostoliai siekia $200,- 
000.

nak- 
ša It-

Iš priežasties Velykų šven
tės, Naujienų ofisas septin- 
tadieny, balandžio 1 d. bus 
uždarytas visų dieną.

Lietuvos kunigai 
nelaidoja Martaus

A .

Amerikiečio lavoncp.kunigai nepriėmė 
į “šventas” kapines

Reikėjo vešt palaidot Klaipėdoje
PsnSlkinO UlirliOS bsusmę Lietuvos kapuose 

[nėra vietos visuo
menės veikėjui

Besidarbuodamas Klaipėdos 
krašto paliuosavimui, žinomas 
amerikiečiams veikėjas, And
rius Martus, gavo ligą ir vasa
rio 19 d. .pasimirė Kretingoje.

Bet pasirodom kad Lietuvos 
kapuose nebuvo vielos jo lavo
nui. Katalikų kijųiigai neleido jį 
laidoti, ir lavoną reikėjo vežti 
į Klaipėdą.

“Lietuvos Žinios” vasario 28 
d. numeryje rašo apie tai:

“Bevažinėdamas su prakal
boms peršalo, tapsirgo gripu ar 
šiltine... Sirgdamas iš Klaipė
dos atvyko Kretingos ligoni
nėn, čia ir mirė. .

“Prie^ mirtį sąmoningai 
nesąmoningai (klajodamas) 
sisakęs priimti patepimą,
tai klebonas atsisakęs priimti 
į švęstuosius parapijos kapus...

“Tada draugai amerikiečiai, 
Kretingos komendanto Purvio 
inciatyva, pergabeno velionį 
Klaipėdon ir čia greta sukilėlių 
kapų miesto kapinėse gana iš
kilmingai ir su priderančia pa
garba vasario 23 d. palaidojo 
jį. Godulių pamaldai laikė liu
teronų kunigas Grigilaitis, ka
talikų kunigai laidotuvėse daly
vavo kaipo “civiliai”.

“Ką tik, pasiliuosavUsi Klai
pėda priglaudė Didžiosios 
tuvos Simų, kuris didesnę 
savo amžiaus jai dirbęs, 
sielų ir Aortą“ jai aukavęs, 
miręs mirimo vietoj kapo 
negavo!”

arcivyskupui
Pakeitė 10 metų kalėjimu, 

generalinis vikaras bus 
šaudytas.

Bet 
su-

kovo 30. — Mir- 
uždėta ant Ry- 
galvos Rusijoje, 

Zepiak, tapo pa-

MASKVA, 
ties, bausmė 
mo katalikų 
are i vysk ūpo 
keista šiandie 10 metų kalė
jimu su griežta izoliacija. Mal
davimas pasigailėjimo genera
linio vikaro Bučkevičiaus tapo 
atmestas. / \ ■ * 

Centralinis pildomasis ko
mitetas savo nuosprendy sa
ko, kad tie abu/kunigų virši
ninkai pilnai užsitarnavo teis
mo uždėtosios įiems baus
mės, bet bausmę arcivyskupui 
nutarta pakeisti todėl, kad tū
las katalikų elementas Rusi
joje gali panaudoti griežtą 
bausmę agitacijai, tvirtinant 
kad ta bausmė i (sušaudymas) 
buvusi panaudota prieš juos 
tik kaipo prieš kunigus ir prieš 
jų religiją.

Komitetas tečiaus sako, kad 
įrodymai Bučkevičiaus byloje 
prirodė, jog pastarasis turėjo 
išdavikiškų ryšių su valstybės 
priešais.

Herrino angliakasiu byla
Mušeikos pirmieji pradėjo šau

dyti j angliakasius. Turėjo 
kulkasvaidį.

MARION, 111., kovo 30.
Keli kaltinamosios pusės liudy
tojai šiapdie\ paliudijo, kad 
mušeikos piVniieji‘/pradėjo šau
dyti į angliakasius, kurie* norė
jo pakviesti streiklaužius mes
ti darbą ir prisktėti prie strei
ko. Mušeikos, kaip vienas liu
dijo, turėjo pasislėpę kulkasvai
dį ir streikieriams priėjus ar
čiau kasyklos, pradėjo iš jo 
šaudyti, tris streikjierlius južk 
mušdami ant vietos. Tada ir 
angliakasiai pradėjo šaudyti ir 
po dienos persišaudimo privertė 
mušeikas su streiklaužiais pa
siduoti. Bet kad mušeikos ir 
pasidavę nepaliovė tyčiotis ir 
provokavo [streikierius, * tad ir 
ištiko ta sffceiklaužių skerdynė.

Šis mušeikų puolimai ant 
angliakasių buvo padarytas su 
$inia ir pritarimu kasyklų sa
vininke Lester,

l ’

ar 
at- 
už

Lie- 
pusę 
savo 
411 u- 
joje

Mušis rūsy su chiniečiais
Rusai buk briaujasi .Manžuri- 

jon.

HONOLULU, kovo 30. Iš 
Tokio pranešama, kad įgen. 
Čang Tso Lin paskelbė mobili
zaciją visų kareivių, kad tuo 
sustabdžius bolševikų spėkų 
veržimąsi, kurios i eina pietų 
kryptimi j Manžuriją. Jau įvy
kęs mušis.

Skris apie pasaulį
NICE, Franci jo j, kovo 30. — 

Penki aeroplanai išskris iš čia 
Velykų dieną ir bandys skristi 
apie visą pasaulį. Jie skris pir
miausia per Aziją *į Japoniją, 
o iš ten į Alaską, paskui į Pie
tinę Ameriką, o iŠ Brazilijos 
skris per Atlantidą į Afriką, iš 
kur grįš j čia.

Vokiečiai atsisako mokėti 
anglių taksus

BERiLINAS, kovo 30.
Vokiečiai fabrikantai Ruhr 
distrikte nutarė atsisakyti mo
kėti franeuzams ir 1 
anglių taksus už kovo 
sį. Tuos taksus reikia
keli ryto. Bet fabrikantai 
tarę verčiau priimti visas 
sekines tal$sų nemok ėjimo, 
kimąsi daugelio areštų.

mėne-
užmo-

nu-
pa-

Apkaltino 14 žmonhj
CHIOAGO. ... Federalinis

grand jury apkaltino 14 žmo
nių, jų tarpe keturių bravo
rų — Atlas BrcAving Co., Chi
cago, ir S'tar lUnion Bre\ving 
Co., La Šalie 
Co., Peru ir 
Co., Chicago, 
peržengimą 
tymų.

Be to grand jury vakar taip
jau apkaltino žmones už 
pardavinėjimą opiumo ir kitų 
narkotikų.

Peru Products
Northern Extract

Viršininkus, už 
prohibieijos įsta-

Italy-lenky deryįos
MILANAS, kovo 30. — Pre- 

inieras Mussolini laikė čia kon
ferenciją su Lenkijos užsienio 
reikalų mintfsteriu ,.Skrzynski. 
Jie svarstė apie politinę padė
tį ir liečiančius abi šalis eko
nominius klausimus.

Uždraudė indionams šokius.

WASHINGT>ON, kovo 30. — 
Indionams šiandie tapo praneš
ta, kad tik vieną dieną tam 
tikruose mėnesiuose galės jie 
šokti. 'Laike sėjimo ir pjutes jie 
turės dirbti. Tai padarė indio- 
nų komisionierius Burke. Jis 
gavęs protestų nuo misionierių, 
kad indionų šokiai esąfnepado- 
rųs. Tad dar vienas senas in
dionų paprotys yra jiems Už
draudžiamas.

METRAŠTIS
LIETUVIŲ BIZNIO 

RODYKLĖ
Dykai kožnam Naujienų 
skaitytojui Chicagoje yra 
duodama šiandien. Reika
laukite Jūsų pardavėjo.

Žmonės nenorį laisvės
Sako Mussolini, lygindamas 

komunizmą su fašizmu. Abu 
jie yra laisvės priešai.

---- -—.........

LONDONAS, kovo 29. - 
“Visiems, kurie nėra apakinti 
dogmatizmo, yra aiški liesa, 
ki:|d žmonės dabar yra nusi
bodę laisvės”. Taip sako Ita
lijos premjeras Mussolini fa
šistų laikrašty Gcrarchia.

Jas straipsnis buvo parašy
tas pasmerkimui Corriere Del
ta Serą liberalizmo. Premieras 
tvirtina, kad liberalizmas bu
vo geras žmonėms pereitą 
šimtmetį, bei neatitinka dabar
tiniams laikams.

“Didelis patyrimas laike po
karinio periodo parodė > sumu
šimą liberalizmo”, sako Mus
solini. “Kaip Rusijoj, taip ir 
Itailijoj tapo parodyta, kad ga
lima yra valdyti visai nepai
sant jokių liberalinių idėjų. Nė 
komunizmas, nė fašizmas nie
ko bendra neturį su laisve”.

Mussolini nemano, kad lais
ve yra mirusi, bet ji turinti, 
būti valdoma ir kontroliuoja
ma. Jis sako:

“Laisvė nebėra tą nekalta, 
rimta mergaitė, už kurią kovo
jo ir mirė žmones pradžioj pe
reito šimtmečio. Del veiklaus, 
neramaus jaunimo, kuris yra 
prieaušry naujos istorijos, ki
ti žodžiai yra labiaus žavėjan- 
tys, būtent, tvarka, hk'rarcrija 
ir displina.

“Fašizmas nesibijo pasi
skelbti save nesant liberališku, 
bet antiliberališku. Jis jau per
žengė ir yra pasirengęs, jei 
bus reikalo, be jokio dvejoji
mo vėl peržengti per lavoną, 
daugiau ar mažiau apipuvusį, 
laisvės dievaites”.

Nauji užsiemy ministerijos 
parėdymai

WASHINGTONAS, kovo 27. 
(L. 1. B.) Nesant Chinijoj Lie
tuvos Atstovybės, Lietuvos rei
kalus krašte pavesta atstovauti 
musų Londono Atstovybei.

Maskvos Atstovybei pavesta 
atstovauti Lietuvos reikalus 
taip pat ir visame Sibiro plo
to Vladivostoke laikinai pa
skirtas įgaliotinis tremtinių 
reikalams, p. Jocis.

Lietuvių Skyrius Kongreso 
Knygyne Washingtone

WASHINiGl'ONAS, kovo 27. 
(L. I. B.) — Garsiajame Kong
reso Knygyne (Congressional 
Library), Lietuvos Atstovybės 
pastangomis, organizuojama 
Lietuvių skyrius. Naujajam 
skyriui steigti knygynas pasky
rė gan žjunia pinigų sumą.

Knygos bus supi rkinfja m os 
Lietuvos švietimo Ministerijos 
nurodymu.

6 žmonės užmušti

Leninas vėl mirštąs.
Po jo mirties būšūiUi paskelb

ta Trockio karinė diktatūra.
~' T 1 Y

LONDONAS, kovo 30. — 
Helsingforso žinia sako, kad 
gautomis konfidenčialinemis 
žiniomis iš Maskvos, premie
ras Leninas inirštąs. Dešinio
sios rankos paraližius esą ple
čiasi.

COLUMBUS, ()., kovo 30. 
šeši žmones liko užmušti 

ir 13 sužeista Big Four pasa- 
žleriniam traukiniui susidau
žius. Traukinis užgavo auto
mobilių ir nušoko nuo bė
gių. *

2 ugniagesVii žuvo.

new york; * kovo 30. - - 
2 ugniagesiai liko užmušti ir 
16 sužeista gaisre, kuris ryti
nėj miesto daly sunaikino dvi 
dirbtuves ir 4 teneinentinius 
namus. Tuos ugniagesius už
mušta ir didžiumą jų sužeis
ta sugriuvus nuo gaso eksplo
zijos sienai.

PINIGU KURSAS
Vakar kovo 3(T\<lieną, užs enio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
Bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais iitaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.70
Austrijos 100 kronų....... ........... H c
Belgijos 100 markių ............... $5.70
Danijos 100 markių ..............  $i9.2O
Finų 100 markių .......  $2.75
Francijos 100 frankų ........... $6.60
Italijos 100 lirų ......................  $5.04
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų, 100 markių ..................  %c
Norvegijos 100 kronų ........... $18.08
Olandų 100 guldenų...............$39.44
Šveicarų 100 markių ........... $18.47
Švedijos 100 kronų .................$26.62
VnlfiAtiin* mn tnnrkiu ....

Po jo mirties, sako žinia, 
busianti paskelbta karinė dik
tatūra, vadovaujama karo mi- 
nistętMo Trockio ir 'keturių ar 
penkių, jo šalininkų.

y______
1 —.

Jau Eina
Pinigai Rusijon
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius 

šiuo praneša, jog jau priima 
pinigus pasiuntimui į Rusiją.

Siuntimas maisto draftų tapo panai
kintas, m dabar Rusijon pa^elbą galima 
pasiųsti tik pasiunčiant ten pipigus per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių. Pini
gų išmokėjimas Rusijoj pasidarė gali
mas, kada ten įsisteigė bankai senovi
niais pamatais.

Pinigai Rusijon yra siunčiami dole
riais.

Kas norite gelbėti savo gimines ir pažį
stamus Rusijoj, siųskite pinigus Rusijon 

i i ' per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

NAUJIEINOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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Informacijų Skyrius
RENGIA LSS. 137 KUOPA

S. L FABIONAS 00.(Tęsinys)

ose teismuose. Pa

Pranešimas

betvarkes

Boulvd. 8674

DIDELIS IŠPARDAVIMAS VELYKOMS Tei. Y ardu 1138

Naujienų Administracija

Yafds 1015

Nuo kulšies veršiena 16c 1b. ir daugiau

Chicago, III
■RMMVac:*

visus RENGIMO KOMITETAS

1739 So. Halsted St
Telef. Roosevelt 8500

7868
7869
7616

4914
4916
7603

004
006

0163

STANLEY
MAžEIK

grrfžus, gražus rūtų darželis

Armour Star Ham 2414 c 1b 
R, & O. tai. Ham 14^c 1b

K; STRUMILO SVET., 
kampas 107tos ir Indiana Avė

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
KONSTITUCIJA.

JOSEPH. C. WOLON 
' LIETUVIS ADVOKATAS 

309 So. «La Šalie St. Room 706 
Telephone Harrisoų 0421 

utarninkais kctvergais ir subatomis 
16,12 We»t 46th Street 

Telephone Boulevard 8172

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

Ant Town of Lake
Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja- 

mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
annonfyų ir balalaikų.

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

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja i 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilinkyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZIvAWSKI,
4632 So. Ahland Avė.,

Tek: Boulevard 7309

Herman P; H a ase 
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commaro
188 W. VVashington SU 

Phone Main 1308 
A Chicago, Iii

Pradžia 7:30 vai; vakare.
Įžanga vyrams 50c., moterims 35c 

Astuonių muzikantų orkestrą.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

V»l.: 9 A. M. iki 5 P. y, 
1311 Recter Building 

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Re*. 3203 So. Halsted St. 
6 iki 9 vai

S. GORDQN, .■
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St., 

tik biski j rytus, nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedaliomis

JUOZAS
3343 So. Halsted St.

tą pleiskaną mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją . 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Rufllcs savo aptiekojo šiandie už 65c., arba prisiųskite 75c 
pa&to ženkleliais tiesiui į labaratoriją.

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

,. Ant nekuriu gramafonų kai- 
40% trumpam laikui. Nupirkau

Stogis p-ia Nora Gugienė, Julia Virvaitė, Sopina Juškaitė, Pirmyn Mišrus Choras; 
taipgi Laisvos Jaunuoritenės Vyrų Choras, vedamas gabiausio mokytojo A. P. 
Kvedaro. Po programo bus šokiai. Prie puikiose muzikos. Kviečia visus Laisvos 
Jaunuomenės Vyrų Choras.,

Ą. E. STASULANI 
Advokatas

Peržiūri abstraktus Ir skolina pini 
gus ant nekrutamos nuosavybes 
Ofisas didmiesty, kambarys 1104 

Chamber of Commerce Bldg.
133 W. Wap,hington Street 
Telef. Franklln 1176—4946 

VAKARAIS
. 3236 So. Halsted Street.

> (Eagle Music Co.)
x Tede f. Boulevard 6737

Nedėlioj, balandžio 1 dieną, 1923 m.,
M.’ PETRAUSKO SALĖJ, 

6103 So. State St.
Pradžia 6:30 valanda vakare. __ _ ____

jimo1 $50.00; 
. Bus labai 
?;ai ir drau-

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 
tuviai kalbon. Tyrinėtojas.

Notary Public.

1RABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo- 

ilius visokiems 
eikalams. Kaina 

jrieinama.

Didžiausis pasirinkimas visokios 
rąšies mėsos

Monroe gat^arti State bepersto- 
ginis Vodovilhis šeštad., Sękm., 
Šventėmis. 22c: ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes. 
8 Dideli komediniai aktai ir 

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

BUDRIK
Chicago, Iii

'ei. Randolph 4758

A. A. ST AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLOG

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
LAWVER Lietuvy. Ad.nk.tM 

Dienomis Room? 514-516 
127 N. Dearborn 8tw

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 8. Wabaato Avė 

Tel.: Pullman 0877.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Iloom S30 
Tel.: Central 6390

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

—. • Rengia
LAISVOS JAUNUOMENĖS VYRU CHORAS 

Nedėlioj, Balandžio (Rpril) 1 dieną, 1923 m.
(Velykų vakare)

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ii 
pasirinkimui naujus moderninius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
ternų siutus. Mieios 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 vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
—$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.b0 
$37.50 ir $42.50. Pavąsariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutini* išvalymo išpardavimai 
overkautų jūsų kaina. Parduosime

Plačiai pagarsė
jęs 20 metų pra
ktikos fotografi- 
stas A4. Voitkevi- 
vius pagrįžo iš 
Lietuvos ir savo, 
name 636 W. 18 
Št.-, Chicago, III 
atidarė Photo 
Studio pagal nau
jausios mados?——

JOHN KUCHINSKAS
LIETI VW ADVOKATAI

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

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

lengvomis išlygomis.

Visokią vištą gyvu ir nupeštą, žemiausiomis 
kainomis 20c 1b. ir augščiau.

Patarnausim visiems geriausiai ir 
mandagiausiai.

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

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Zolpas Packing House Markei
3432 So. Halsted St.

"KIAUSININIS BALIUS” 
Rengia Draugystė Lietuvos Dukterų 

Nedėlioj, Balandžio 1,1923 
MILDOS ABIEJOSE SVETAINĖSE 

3142 So. Halsted St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Šiuo pranešame jums, jog musą atstotas 
P. Balčikonis lankysis pas jumis užrašinė
damas “Naujienas” tiems lietuviams, kurie 
dar jų neskaito.

Jūsų pareiga ir privalumas yra žiūrėti, 
rūpintis ir dėti visas pastangas, idant kiek
vienas lietuvis ir lietuvė butų apšviestu; pa
žįstančiu gyvenimą ir garbės vertu piliečiu.

“Naujienos” yra geriausiu padėjėju kož- 
n^h norinčiam įsigyti apšvietą, žinojimą ir 
garbę.

Kožnas Pittsburgietis: vyrai, moterįs, 
merginos ir vaikai, visi “Nąujįenų” skaity
tojai ir rėmėjai esate kviečiant prisidėti 
prie šito darbo platinimo “Naujiem^”, pade
dant musų atstovui, P. Balčikoniui surasti 
kiekvieną lietuvį gyvenantį jūsų mieste, ku
ris dar nėra- “Naujienų” skaitytoju.

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

PADAROM PIRKIMO TR'PĄR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Veda bylas 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon 
traktus ir kitus raštus prie pdrda- 
vimo ir pirkiiųo namą ir lotų, fer
mų ir biznių, ar užtraukiant mor 
gižius.

Vakarais iki 8 vai.

i ei. nrunswicK aooy
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldft. 
Kamp.-Milwaukoo ir-Ashland Avė 

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

jei lik du treč- 
i'iinių manytų 
;, gali sumany- 
šitos konstitu

cijos; arba, atsišaukus ’lcgisla- 
turoms dviejų trečdalių įvai
rių valstijų, privalo sušaukti 
suvažiavimą ipasiulymui prie
dų, kurie kiekviename atvejli
ję turi būti gryni, visose in
tencijose ir tiksluose, kaipo 
dalis šitos konstitucijos, jei tų 
užgiria du trečdaliai legislatu- 
rų įvairiose valstijose arba 
trys trečdaliai jų pačių kon
vencijose, ar tai vienu ar tai 
kitu budu kongresas butų pa
siūlęs priėmimą; su išlyga, kad 
jokis priedas, kuris galėtų bu- 
ti padarytas pirmiau metų tūk
stantis astuoni šimtai ir aš
tuntų, jokiu 'bildu neprivalo 
paliesti pirmą ir ketvirtą pa- 
\kaidutos devintame skirsne- 
lyKpirmojo straipsnio; ir kad 
nei 'vienai valstijai-, be jos pa
čios pritarimo, negali būti at
imta lygus balsas senate.

Jau ateina Velykos, — Pavasaris; Oj kaip 
linksma yra gėrėtis namuose muzika.
Dabar yra kožnam proga įsigyti gerą_ muziką 

už labai mažą kainą 
nos sumažintas -
New Yorke ant licitacijos 500 Gramafonų ir laikinai 
parduosiu už labai žemą kainą geriausius Gramafo- 
nus, už cash ir ant lengvų išmokėjimų.

Didelis pasirinkimas: Jewelery, Daimantų, Auk
sinių laikrodėlių, Perlų, Žiedų, Vėliausios mados.

Katalogą siunčiame kitur dykai.
Nauji lietuviški rekordai; kaina po 75c vienas.

Komiški rekordai.
Kelionė ir iŠ Virbaliaus į Kauną. 
Šokikai ir Lakūnai.
Sibiro nelaisvėje ir lekcija iš Biblijos.

Velykiniai rekordai
Linksmą diena mums nušvito.
Daržely Alyvų. \
Kai “ _ " _ " "
Juokai ir Paštorius.
Pergalės maršas ir Medžiotojų maršas.
Vokiečių choras ant abiejų pusių.

Užlaikome lietuviškas roles dėl Player Pianą

DAVID RC TTER & CO„ 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tleniai M zetaJJ
Kernų. Visu’ pristatom.
South Side ofisas 8301 Normai Av 

Tel Yards 2296.

Dalis 3.
1. Naujas valstijas gali kon

gresas priimti .į šitą Sąjungą; 
bet jokia nauja valstija nega
li bubi sutaisyta ai^ba ^Įtverta 
jurisdikcijoje kokios-nors val
stijos, nei joki valstija nega
li būti sutaisyta sujungiant dvi 
ar daugiau valstijų, arba da
lis valstijų, nepritarus legisla- 
turai užduiteresuotųjų valstijų, 
taipgi ir kongreso.

2. Kongresas turi galę at
likti ir padaryti visas reika
lingas taisykles ir patvarky
mus kaslink teritorijų arba ki
tų nuosavybių priklausančių 
Suvienytosioms Valstijoms; ir 
niekas šitoje konstitucijoje ne
turi būti taip išaiškinama, kad 
tuorni susimažintų teisės Su
vienytųjų Valstijų arba kokios- 
nors ypatingos valstijos.

ftis balius bus vienas iš, žymesnių balių. Jo “Kiaušininis”.
Tai visi žinote, kad Velykos, jų laukia visi hnksmMi. Mes wm®Sl 
bnliu kad Visa nubliką užganėdinti. Kas atsilankys ant šito baliaus, 
tai pamatys visokių gražių kiaušinių. Visiems bus duodami kiaušiniai 
už Jyką Tai meldžiame visu, kad skaitlingai atailankytumet. Pra; 
leisite tinkamai vakarą prie gražios miizikos. Tai kad Š6ks™e, tai 
šoksime. Kv.ecia VAKARO KRiNUEJUb.
n ■ si ■ b ■ ■ ■ B m ■ ■ ■ ■ ■ « ■ ■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ K. GUGIS 

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn SU Room 1111-13 
, Tel Central 4411. Vai. nuo U-6

•• Gyvenimo vieta.
1328 \o. Halsted St 

Valandos; nuo 6 iki 8 v. v. kiek 
vieną vakarą, išskyrų* utarninką 
Ii kvi vergą Nedėliotai* nuo 9 

iki 12 ryto.

J,L Grušo Orkestrą
3147 S. Halsted St. 

Chicago. Iii.

Ofiso Telefonas TAT) T.T A DDAATT Busto Telefonas
Central 4104 LHV. II. 2A.. Armitage^žO^

VIDLRMIESCIO SPECIALISTAS
Apsk-rta Chirurgija (operacijos) ir Moterų Licos. 

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

Dalis 4.
1. Suvienytosios Valstijos 

privalo užtikrinti 'kiekvienai 
valstijai šitoje Sąjungoje re- 
publikiinę valdžios formą, ir 
turi globoti kiekvieną iš jų 
prieš užpuoli i mus; ir, atsišau
kus leigislaturai arba vykilo- 
majai valdžiai (kada legisla- 
tura nelaiko posėdžių), padė
ti priešais namines

Lietuvon per 10 ilisiiy 
Vienatinis vandeniu kelias Lietu 
X von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų 
AQUITAN1A MAURETANIA 

45,647 tonų 30,704 tonų 
BERENGARIA

Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tono. Lietuviai ypatiškai lydimi.

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

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan l’iliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Riaukia kas savaitė. 

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

CUNARD LINE t 
140 N. Dearborn St., Chicago, III.

MELDAŽIO SVET., 2242-44 W. 23rd PL.
Pradžia 7:30 vai. vakare. 

k •
Kviečiame Visus lietuvius atsilankyti j, šj Koncertą, nes šiame Koncerte bus

dainuojama naujausios dainos. Dalyvaus geriausi solistai. A. P. Kvedaras, P.

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

■   ——BŽM—^1—MBNORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI/ VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. *

MAUESTir ni«THEATRB-W



šeštadienis, Kovas 31, 1923 NAUJIENOS, Chicago, m.

t

BESIARTINANTIS PAVASARIS 
PRIKELIA MINTI VAKARUI) '

Ar jus turite kiek pasidėjf pini-* 
gų, kad galėtumėt išvažiuoti iš 
miesto laike didelių karščių ir 
kad pasigėrėjus laukų vėsumu? 
Jei ne — pradėkite tuojau, da
bar. Sutaupyki! keletą dolerių 
kiekvieną išmokėjimo algų dieną 
ir iki Liepos mėnesio jus turėsi
te užtektinai pinigų, kad susidė
jus savo lagaminą ir išvažiavus 
vakacijų.
Jus galit pradėti savo taupymą 
šioje bankoje su vienu doleriu.

Peoplss Bank
ei DIDELIS BANKAS

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

ant kampo.__
47 St ir Ashland Avė.

UžmokBk Savo NoisaiĮlis
TAKSUS

, (Property Taxes)
METROPOLITAN STATE BANKE, kurį Cook I 
County(Iždininkas P. J. Cafr^paškyre .kaipo stotimi I 
dėl rinkim^ visų valdiškų taksų už nejudinamąjį ! 
turtą—namus, lotus, etc. Šie taksai bus priimami ! 

| nuo Balandžio-April 2-ros d., 1923 iki Gegužės-May |
l-mos. -• • ----------- !
KAIP PERKELTI PINIGUS LIETUVON. I

METROPOLITAN STATE BANKAS siunčia pini
gus Lietuvon Litais ar doleriais už labai žemas kai
nas. Musų padidintas Pinigų Siuntimo Skyrius turi 
tiesioginius ryšius su didžiulėmis Lietuvos Ranko
mis ir perlaidas greičiausiai išmoka.

Taupydamas pinigus ar vesdamas kitus savo reika
lus šiame banke busi pilnai patenkintas, nes ME
TROPOLITAN STATE BANKAS yra nariu Clea
ring House Association ir po valdžios priežiūra.

Metropolitan State Bank
.Turtas Virš $2,500,000.00

2201 W. 22nffl ST. J
CHICAGO. ,

Banko Valand.: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 
vai. vak. Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 | 
vai. vak. - .

' T1T-- --TTTT~Tn[~TnrT~-T.T ..JBIII ■ Iii..... III -JĮ-ĮIIilUI*11Į ■! Į UIHIIĮĮĮI nu. IJJ*/

mimai

^Central Manufacturing 
District Bank

NAUJŲ METŲ NUTARIMAS
Pradėk Naujus Metus kaip reikiant, statydamas dabar. Visokia me
džio medžiaga. Į visus užsisakymus, didelhis ar mažus atkreipiame 
kuo didžiatisios domSs.

Morgan Park Lumber Co.,
Kokybes :r Patarnavimo Kiemas

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

KORESPONDENCIJOS
Grand Rapids, Mieli.
Komunistams nesiseka!

Kai kam gal atrodyti kad iš 
musų miesto rašinėdami žinu
tes mes jau perdaug minim 
komunistus, bet kad pas juos 
daugiau juokingų dalykų atsi
tinka, ypatingai kai jie “eina 
į minias“, tai sunku praleisti 
nepažymėjus.

Štai kaip musų komunistė
liai, praradę savo įtekinę žmo
nėse, bando pasislėpę po sveti
mais vardais da pasilaikyti. 
Koks laikas atgal jie sumanė 
oirganizuoVi draugi’ii ‘sąryšį. 
Kad į sąryšį pritraukti ir
draugijas bei kuopas, kurios 
priešingos bolševikams, tai rei-

tas

Ypač jiems rūpėjo patraukti sa
vo pusėii taip sakant pasikin
kyti bolševikiškam darbui S. 
L. A. kuopą ir švento Jurgio 
I)r-ją. Na, ir pradėjo rašytis į 
jas.

Kadangi SILA. Kip. ir S v. 
Jurgio Dr-ja visados laikėsi 

nuošaliai, nes ik išdūmos į jokią 
politiką, o čia .staiga bolševi- 

i kiški elementai ėmė urmu ra
šytis" į jas ir agituoti už prisi
dėjimą prie Sąryšio, tai tų 
draugijų rimtesni nariai pra* 
dėjo atsargiai tėmyti, kokį skyr 
mą tie gaivalai bando iškirsti. 
Mat jau tuos darbininkų orga
nizacijų skaldytojus visi pažįs
ta. Pradžioje jiems ir buvo 
pavykę prikalbinti minėtas 
draugijas prisidėti prfcySąryšio 
-- SLA. kuopa jau bijivo ir de
legatus išrinkus, bet kaip Są
ryšio susirinkimą laikant SlLA.

Sąryšį luitų renkami atstovai 
nuo skaičiaus narių, tai bolše- 

Mat 
daug visokiais 
bet neįtari, 
ne. vardus,

I vikai pasipriešino tam. 
bolševikai turi

na-
betrių, o šitie turi 

daug narių.
Nežiūrint to gal Sąryšis bu

tų ir ilgiau pasilikęs, kad ne
būtų parkviietę tokį ^ajlbėto- 
ja kaip (lašiimas. Bet kai tas 
savo prakalboj išplūdo pažan
gesnius .žmones, tai SLA. kp. 
atšaukė savo delegatui ir Sąry
šis pairo. Pažangesnės organi
zacijos atsisako ką nors veikti 
išvien su bolševikuojąpčiais 
elementais. Tai gerai. I|et da 
geriau butų; kad rimtos \orga
nizacijos, Į kurias tie gaivalai 
įlindę bando paversti savo kra
melių, nurinkti/- viršininkais 
bent kol iš jų išgaruos tas 
Maskvos raugas ir jie atsisa
kys nuo to darbo, kuris kenkia 
draugijom.-—gužutis.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.

SEVERAS

AljtTsepUšl^cis Mostfs

Vdrtqjcin]a$ tįUo ąiežb, išbennjdi 
ir ŲioŲy odiqės lijos.

KAINA 30c

lŲdbsŲIe pas dptfelępriliSr

W. F. SEVERĄ CO.
CEŪAR RAPIDS, IOWA

MUZIKA ' 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St. 
Tel. Boulevard 0352

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

p rašo jii i pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurio*M eiti j tas sankrovas, kurio* 
skelbiasi Naujienose,

Su Velykų Šventėms Širdingai 
Sveikiname Visus Musų Kos- 
tumerius ir Rėmėjus Universal 
State Banko V aid. ir Direktoriai

Kapitalas ir perviršis 
$290,000,00

Banko turtas virš
$2,650,000.00

MKS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St„ kampas 81 gat. 
Telefonas Yards 1119

Baigusi
Aku šeri- 

ioa kolegi
ją; ilga) 

■ praktika- 
usi Penn- 
dlvanijos 
hospitalė- 

«e. Pasek- 
ningai pa 
tarnauja 

>rie gim 
lymo. Duo
ta rodą vi- 
okiose li
gose ir kl 

tokiuose 
reikaluose 
noterims i) 
merginoms

Sesių Metu Prirodymas
Kodėl lietuviams geriausiai tinka

UNIVERSAL STATE BANK
Tik 6 metų bėgyje šis tvirčiausis Lietuvių Valstijinis Bankas pakilo virš PUS

TREČIO MILIJONO DOLERIŲ ir kasdien \is auga.
Taipgi šis Bankas ne tik kad yra poivaldžios priežiūra kaipo State Bankas, 

bet sykiu priklauso prie Clearing House. Tas parodo šio Banko TVIRTUMĄ, AU
GIMĄ ir VISŲ PASITIKĖJIMĄ.

Miesto valdžia, Lietuvių Parapijos, Organizacijos, Draugijos,1' Kliubai ir ke- 
lioliką tūkstančių lietuvių laiko *sąyo pinigus šiame Banke.

įstok ir Tamsta į tą skaitliu.
n • ’* t

Gauk šiandie šio Banko knygelę.

Valdžios Sub ■ Station Taxų. Priėmimui
Valdžia paskyrą Šį Banką priėmimui taksų. Nuo lmos Balandžio iki Imos 

Gegužio kiekvienas galės apmokėti savo taksus šiame Banke.

Geriausiai ir Pigiausiai Šis Bankas
SIUNČIA PINIGUS LIETUVON

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So„ Halsted St, Chicago, III.

ietuviai Daktarai
Rietuvių Daktarų Draugijos Nariai'

DR. A. J. RERTAŠIUS
PHYS1CIAN IR SURGEON 

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

Nedelioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1G99

Telephone Yards 1532

. DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

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

DR. S. RIETIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 Iki 7:80 vakare, ir

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DErtTISTAS

Imama X-spindulių paveikslai 
Duodama Nitrous Oxid ir

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

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR.A.MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

25 E. VVashington St, 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

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

V.............. ■ ....................................— ........

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, Iii.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

■ -............. ...i

DR. M. T. STRIKOLiS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR-CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

L ■ ■■ ■■-.........—................ ........ .......................... ✓

„ Telephone Yards 508>

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

CHICAGO, ILL.

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

Nedėliomis ofisas yra 
uždarytas

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

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir &—9 P.M. 
Ned. 10—12 A. M.

Residence Gana] 2118

I - . . •

jarsinkities

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P,Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
..................................................... i /

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

Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago
.. .........i-" 1 . .u u.. — —

“NAUJIENOSE”

HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1826 W. 
I8th St., netoli Fisk St. 1

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

Dienomis: • Canal 
i 3110 arba 0375

Telefonai-* < , .. _ , ncni Naktį Drexel 950 
' Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chiiėago, 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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Dreiel 2880

Tel. Pullnvan 5432

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu* ligonę ir ku- 
lik} laike ligos.
• 0929 Š. State St.

Chicago, III,

£M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akuierka

>113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3188
’er 15 metų pa- 
ekmingo prak

tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 
angai patarnall 
u nrie gimdymo 
(iekviename a’t- 
itikitne teikiu 
patinką prižiu- 
ėjimą. Duodu 
-atarimus mo- 
erims ir mergfc 

noms veltui.

Oi. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Austin 0737

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

5208 W. Harrison St

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldieniu*

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel: Boulevard 9698

Dr. ArA. Roth
„ Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų -chroniškų ligų 

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

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

OptMMtria) 
tat. BOU l«v*r* MCI 
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Kodėl tiek mažai 
krikščionybės 
pas juos?

Paimkime dabar Lietuvą, 
kurios priešakyje stovi ofi- 
cialiniai krikščionybės mo- 
kytojai, susiorganizavę į po- 

i litinę Krikščionių Demokra
tų partiją: ar tenai vadau- 
jamasi tais principais, ku
riuos skelbė žmonėms Jė
zus ?

Jeigu taip, tai kokiu budu 
Lietuvoje galėjo pakelti sa
vo galvą toks šlykštus da
lykas, kaip “fašizmas”? Ko
kiu budu jisai galėjo įsidrą
sinti ne tiktai po visą Lietu
vos sostinę platinti kurstan
čias prie keršto proklama
cijas, bet ir siuntinėti Sei
mo nariams laiškus, grasi
nančius žmogžudystę? Ko
kiu budu gali krikščionių de
mokratų globojamoji “dar
bo federacija” atvirai rodyti 
savo simpatijas tam fašistų 
terorui ir perspasdinėti savo 
laikraštyje jų atsišaukimus?

Jeigu patentuotieji krikš
čionybės mokytojai Lietuvo
je sakosi vedą Lietuvą arti
mo mielės keliais, tai kodėl 
galėjo tenai taip įvykti, kad 
doram žmogui padėjusiam 
savo gyvybę besidarbuojant 
už tėvynės labą, Lietuvos 
(kujhigai/nedavė net vietos 
kapuose?..

Kodėl tenai taip dedasi? 
Ar krikščionybės vadai tik
tai dengiasi Kristaus vardu, 

Fkaip koki&skraiste — ar jie 
nepajėgia vykinti gyvenime 
savo principus?

doti kapinėse!
štai ką praneša “Liet, žinios“: 

“Dar 1
Viešoje A 

, ge ragini 
‘ sukilėlius 
jis perša! 
vynės labui jau pasimirė. Kre
tingos katalikų kunigai, kaip 
praneša laikrėščiai (žiūrėk 
“Liet, žinios“ N. 48) nepriėmė 
šio veikėjo į kapus, it kokio 
nusidėjėlio ir piktadario, ir 
reikėjo jį vežt net Klaipėdon, 
kad ten jį žemelė priglaustų 
protestantams globojant. Ne
jaugi Katalikų Bažnyčia, kuri 
dedasi teisingiausia Kristaus 
meilės aiškintoja, eina prieš 
tėvynės reikalus ir jos veikė
jams nepripažįsta taip aiškų 
nuopelną ant jos aukuro, gi
liai įžeisdama visus kitus, ku
rie eina panašiais tėvynės tar
navimo keliais.”

^ vasario matėme jį 
likštėje Kaune mitin
ant šelpt Klaipėdos 
, 19 gi dieną vasario 
lęs bedirbdamas te

Rymo-katalikiškieji kunigai, 
kaip matome, elgiasi Lietuvoje 
taip, kaip inkvizitoriai viduram
žių Ispanijoje. Žmogų, kuris 
nenori būt klusni jų avelė, jie 
persekioja net ir po mirties.

Ar Amerikos lietuviai pakęs, 
kad ta juodoji gauja valdytų 
Lietuvą ? 1

"Jei Amerikos lietuvių re-! 
gistracijos įstatymas butų nu
sisekęs, jei lietuviai Ameri
koje butų susiregistravę, tai 
Lietuva finansų žvilgsniu taip 
gerai bu-tff stovėjusi, kad pir
mutinė būt galėjus su Ameri
ka šnekėtis apie skolos atmo
kė j imą. Kaip tada Lietuvos 
vardas butų pakilęs tarp ame
rikonų ir visame pasaulyje... 
Tada butume turėję galingiau
sią valstybę ir pasaulio opini
ją kovoje už Vilnių.“
Mes nelabai tikime, kad Lie

tuva butų su pagelba amerikie
čių dešimtinių pasidariusi “ga
lingiausia valstybė“; bet sutin
kame, kad tos duoklės butų ga
lėjusios sustiprinti Lietuvos fi
nansus.

Bet ar tikrai butų sustipri
nusios, tai dar klausimas.

Kur yra užtikrinimas, kad 
žymių dalį tų pinigų, kuriuos 

Lutų sumokėję Amerikos lietu
viai, nebūtų suvalgęs Lietuvos 
atstovybės Štabas Washingtone? 
Esant klerikalų partijos žmo
gui atstovu, į diplomatinę tar
nybą yra įsiskverbęs ne tik Gab
rio draugas, p. Mastauskas, bet 
ir tėvas Fabijonas Kemėšis. Jei- 
^u gi atstovybei netruktų pini- 

tai kiek dar tenai prisiplak- 
diplomatų darbą 
taip pat,

The Booster, Off icW
of the Lithuanian-Amorican 
Chamber of Coinmerce. Tomas 
Shamis, Editor. Vol. 5. N r. 8. 
March, 1928. [Leistas pirmiau 
Wilkes Barrėj, Pa., tasai p. ša-

SENOJI ŠLIUPO DVASIA 
PABUllę/

kaip

į Ryto visas krikščionių pa- 
šaujiš švęs didžiausią savo 
švento-* Velykas.

Ta šventė kitąsyk su kri
kščionybe neturėjo niekd 
bendra; ji buvo gamtos die/ 
vybių garbtintojų, pagonų, 
šventė, įvesta tam, kad pa
žymėjus pavasario pradžią.

Dar ilgą laiką po to, kai 
krikščionybė jau buvo pasi
dariusi viešpataujančia re
ligija Romos valstybėje ir 
buvo prigijusi miestuose, 
sodžiaus gyventojai garbino 
gamtą ir kėlė šventes dęj į- 
vairių periodiniai yykstan- 
čių gamtoje atmainų. Dėlto 
ir pats sodiečio vardas (lo
tyniškai: paganus) ilgainiui 
įgijo krikščionybės priešo I 
prasmę.

Kad atvertus sodiečius i 
krikščionybę, gudrensnieji 
josios vadai r 
mokslą apie 
diečių-pagonų apaį^omisb ir 
tuo budu padaviipa^apie 
Išganytojo prisikėlimą iš 
mirties tapo pritąkytas prie 
tos pagoniškos pavasario 
šventės.

Jeigu Velykos (iš lenkiš
ko žodžio “Vielkanoc” — di
džioji naktis) butų kilusios 
iš atminimo apie tikrai įvy
kusį istorinį atsitikimą — 
Kristaus prisikėlimą, tai jos 
turėtų būt švenčiamos vi
suomet tą pačią dieną kurio 
nors mėnesio; tuo gi tarpu 
jos esti tai keletu savaičių 
ankščiaus, tai vėliaus.

Bet kokia nebūtų tos šven
tės atsiradimo priežastis, 
visviena ją jau per šimtus 
metų apvaikščiojo krikščio
nys, kaipo paminėjimą tos 
pergalės, kurią artimo mei
lės skelbėjas, Kristus, aplai- 
kė ant savo priešų ir1 ant 
pačios mirties; Velykos to-1 
dėl yra patogiausia proga' MARTAUS LAVONO NEPRI- 
krikščionybės sekėjams iŠ- ėmė Į KAPUS, 
kelti kas yra gražiausio ta
me tikėjime <4/pažvelgti į 
tai, ar jo idealai šiandie 
tarpsta žmonių gyvenime.

Kristus, sakoma, skelbė 
artimo meilę ir dėl jos net 
davėsi nukryžiuoti.

I Apžvalga
FAŠISTŲ TERORAS 

LIETUVOJE,.

osi sujungti 
'ristų su so-

šioje vietoje jau buvo rašyta 
apie prasidėjusį fašistų judėji
mą Lietuvoje. Kelios savaitės 
algai Kaune buvo išteptos degu
tu žydiškos ir kitokios nelietu
viškos iškabos, paskui visam 
mieste tapo išlipinti atsišauki
mai, kuriuose sakoma, kad tą 
chuliganų darbą atlikęs “Lietu
vos Fašistų Organizacijos Vyk
domasis Komitetas“.

Tam atsišaukime, be to, gra
sinama, kad fašistai pavartosią 
“galingą tautos ranką“ prieš 
tautines mažumas Lietuvoje, 
jeigu valdžia nepasirūpinsianti 
apginti “lietuviškumą“. Paste
bėtinas dalykas, kad tą juoda
šimtiška atsišaukimą palankiai 
priėmė ik išspausdino savo ofi
ciali n iams< organe, “Darbinin
ke“, klerikalmė Darbo Federa
cija.

Bet tie klerikalų globojami 
(o gal ir išperėti) fašistai tolyn, 
matyt, darosi vis drąsesni. So
cialdemokratų laikraštis prane
ša, kad Seimo socialdemokratų 
frakcijos narys Markauskas ga
vo sekančio turinio laišką:

v 
“Sprendimas. Tamsta pasi

žadėjai kovoti prieš mus. Jei 
nesiliausi, Fašistų Vykdoma
sis Komitetas nusprendė 
Tamstą pašalinti nuo kelio. 
Lietuvos Fašistų Organizaci
jos Vykdomasis Komitetas.”
Taigi tie chuliganai jau ren

giasi žudyti socialdemokratus! 
Kadangi Lietuvos atžagareiviai 
mato, kad liaudis jau ima su
siprasti ir priešintis jiems, tai 
jie nori atlaikyt savo pozicijas 
teroru. Pavydu jiems kruvinų
jų Rusijos LeniiK) ir Italijos 

.ussolinio liaurų.

Amerikiečiai jau žino, kad 
Lietuvoje nesenai numirė daug 
pasidarbavęs Klaipėdos sukili
me Martus. Tam tikslui besi
darbuodamas, jisai ir iigą gavo, 
kuri nukirto jo gyvenimo siūlą. 
Be^\kuomet jisai, numirė, tai

Kaune labai iškilmingai buvo 
apvaikščiotos 40 metų “Aušros“ 
sukaktuvės. Svarbiausias tame 
apvaikščiojime kalbėtojas buvo 
senis''Dr. J. šliupas, vienas uo
liausiųjų “Aušros“ darbuotojų.

Dr. J. šliupas jau senai yra pa
sitraukęs nuo pažangiosios vi
suomenės judėjimo ir padaręs 
taiką su šių dienų pasaulio ga
lingaisiais. Bet kuomet jisai, 
kalbėdamas apiqf, “Aušros” lai
kus, atsiminė savo jaunąsias 
dienas, tai jame, matyt, pabudo 
kovotojo dvasia ir jisai ėmė aš
triais žodžiais plakti dvasines 
vergijos vykintojus nepriklau
somoje Lietuvos/ respublikoje. 
Pasak Lietuvos laikraščių, buvu- 
sis amerikiečių veikėjas kalbė
jęs taip:

“Užvis skauda jam širdį, 
kad Lietuva, nors ir yra ne
priklausoma, 'bet dar* ne lais
va. Jis nemato- reikąlingcf^ 
čia tolerancijos, kunigų '^eiy 
govė jam senam už laisvę ko! 
votojui dar neduoda rąmybčsl 
ir jis šaukia išsijuiygti iš to 
jungo, kaip kadaise baudžiau
ninkai išsijungė iš pbnų jun
go.

“Ryškiais pavyzdžiais nuro-* 
do visą tą pragaištį, kuriąųie- 
ša Lietuvai klerikalai
sakydami net didžiai dorus, 
užsitarnavusius žmones ka-« 
puošė laidoti (kalbėtojas čia 
turėjo onienėje Martų, kurį 
katalikų kunigai nepriėmė į 
kapines. “N.” Red.).”
Gaila, kad Dr. J. šliupas, su

sivaidijęs su socialistais (ku
riems, tiesą pasakius, irgi tru
ko takto ir rimtumo), nutolo 
nuo darbininkų judėjimo ir ėmė 
net sėbrauti su klerikalais. Per 
paskutinius 15 metų savo gyve
nimo Amerikoje jisai daugiaus 
kovojo prieš socialistus, negu 
prieš ką kitą, ir tuo jisai daug 
prisidėjo prie klerikalų sustip
rinimo šioje šalyje.

Senasis “laisvamanybes” skel
bėjas dabar Lietuvoje beveik 
nesikiša į visuomenės gyvenimą, 
o nuo politikos visai šalinasi. 
Kartu su milionierium Yču, ji
sai

g 
tų, 'kuriems 
dirbti tinka 
drambliui valcą šokti!

Toliaus — kur yra užtikrini
mas, kad likusioji dahs pinigų, 
paimtų iš amerikiečių, nebūtų 
dingusi budugnėse Lietuvos 
“krikščioniškų“ spekuliantų ki
šenėse ?

Yra juk faktas, kad banki
ninkai Vailokaičiai daugiausia 
prisidėjo prie to, kad litai 
tapo įvesti Lietuvoje tik pereitą 
rudenį, kuomet vokiečių mar
kės kursas buvo visiškai nu
smukęs. Jeigu savoji valiuta 
butų buvus įvesta dvejetu me
tų ankščiaus, tai butų buvę iš
vengta baisiausių nuostolių Lie
tuvai, Kftkąčįonims demokra
tams daugiams 
gos savo vadai v 
spekuliacijos, 
krašto gerovę.

Taigi kas iš to. kad amerikie
čiai pils savo pinigus į Lietuvos 
valdžios iždą, jeigu jį globoja 
tokie nesąžiningi gaivalai?

Pagalios, už ką amerikiečiai 
turi mokėti Lietuvos valdo
nams, jeigu šie neduoda net vie
los kapuose parvažiavusiems iš 
Amerikos veikėjams, kurie ne
tarnauja kunigams (pav. Mar
iui)?

upėj o duot pro- 
s pasipelnyt iŠ 
negu apsaugot 

i

atsl-

Amerikos spauda apie 
Lietuvą

Francuzlją į atsakomybę. Ji ži
no, kad kaip dabar dalykai sto
vi, Sąjunga neturi jokios gali
mybės jos paspausti...

Kai dėl Lietuvos, — tiesa, ten 
galima šį tą padaryti. Sąjunga
galėtų prispausti tą mažutę mio anglų kalba lietuvių žufna- 
valstybę. Bet tasai žygis anaip
tol nepakeltų Tautų Sąjungos 
garbės. Pasaulis imtų gerbti 
Sąjungą tik tuomet jei išgirstų 
jo teisingą balsą kokiu nors tia
rai svarbiu reikalu, kaip štai 
Ruhrio klausimu.”

“Baltimore News“ rašo: “Tur 
būt Tautų Sąjunga ne veikia ne- 
deldieniais ir visi* kurie pradeda 
karus sąvaitės pabaigoje, turi 
laukti panedėlio ryto, kada Są
jungos biznis vėl atsidarys... 
Tai patyrė Lietuva,w kuri, atsi
dūrusi aky vaizdo j e pradėto nau-į 
jo karo su Lenkija, skubiai te
legrafavo Tautų Sąjungai, šauk- 
dainasi pagelboy. Bet iš Gene- 
vos nebuvo atsakymo. Sekre
torėj atas pasakęs, kad nieko 
apie tai nežinąs ir atsakymą ga
lėsiąs atsiųsti tik panedėlį“.

“Brooklyn Eągle” rašo: “Len
kija vėl drumsčia ramybę. Nuo 
to laiko, kaip gen. želigoskis 
su savo maištininkais pagriebė 
Vilnių — nesusipratimai' tarp 
Lenkijos ir Lietuvos nesibaigia. 
Per 4 metus Tautų Sąjunga tu
rėjo vargo su lenkų-lietuvių 

problema ir jau apie 6 karius 
jos autoritetas buvp paniekin
tas.

Kaip tik buvo paskelbta, kad 
Francuzija skolina lenkams 400 
milijonų frankų pirkimui amu
nicijos, tuojau po to atėjo ži
nių, kad lenkų kariuomene mu
šasi su lietuviais prie sienos...

Lenkija negali išvengti atsa
komybės už Želigovskio žyg], 
kurs sudarė pamatą dabarti
niams nesusipratimams. Jos 
valdžia iš pradžių tik sutiko su 
Vilniaus užėmimu, paskui vgi at
virai tą užėmimą gynė. Ji pa
sipriešino Tautų Sąjungai, ir 
su franeuzy parama sėkmingai 
atsilankė prieš įvairius siūlomus 
susitaikymo budus. Nusibank- 
rutijusi taip kad nebėra vilties 
finansiniai atsigauti, slegiama 
armijos Francuzijos samdinių ir 
turinti klausyti Francuzijos pa
liepimų, netekusi pasitikėjimo 
visų savo kaimynų, Lenkija po 
karo lošia beveik tokią pat ne
laimingą rolę, kaip ir prieš karą 
ir jo laiku. Ji vis dar tebėra 
tik užstatas politikos lošime ir 
ji liks tokia, kol ji nepriaugs 
prie tokios savo valdas, kuri 
bus tiek stipri, kad mokės išsi
laikyti ant kelia vedančio prie 
taikaus atsistatymo“. ,

Kai kurifffe kitus rimtesniou- 
sius balsus paduosime kitame 
straipsnyje.

las dabar perkeltas į Chicagą 
ir padarytas nesenai įsikūrusio 
Amerįkos Lietuvių Prekybos 
Buto organu. Adr.: 20 E. Jack- 
son Blvd., Chicago, *111.]

Roosevelt 7532
S. M. Skudas

Graboriua ir Balsamuotojas 
Automobilius turiu visokiems rei

kalams; prieinamos kainos.
1911 Canalport Avė.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
įTADiYMAl 

olselio kaina titulai pilkėjui. 
Džgančdinimna garantuojamas.

PKOPLES PLUMH1NG & HEAT1NG 
SUPPLY COMPANY

490 Mihvaukea A y., 411 N. HalatMl 
Telenhone HayKankat 1918

TOURING

.... Balandžio 
Balandžio

.. Balandžio !
.. Balandžio : 

kambarį 
žmonėm 

bars 
vali? 

Kartu y

7 
18 
25

Puikiausia sutvarkymas 
dviem*; keturiems ir iei 
Valgėrnasai kambaria, r 
barbefrid, puikiausia prancuzižkns 
vynas ir alus muzika, fiokiai. 
ir perkaibėtojas. S

Visais reikalais kreipkitės prie vietos Į 
French # Line agento, arba j kompanijos I 
ofisą, 19 State Str., Nevv York, City 
Chicagos ofisas 133 N. Deąrborn St.

Phone Yards 0994.
Utarninkais, seredomis, ketvergais ir 
subatomis vakarais. Nedėtomis j a- 
gal šutai imą.

ANNA M. BONDZINSKI 
BEAUTYSHOP

Veido ir galvos gydymas. MarceiI su- 
garbiniavimsas. Plaukų šukavimas ir 
dažyiąas. Columbia Kolegijos metodu. 
Manicuring. 4631 So. Ashland Avė.

KLAIPĖDOS KLAUSIMO 
LIKVIDAVIMAS.

(Žr. vakar, n u m.)

Skrzynski’s taip atsakęs:

užsiima bizniu

KAS KALTAS?
i_________

•šv. Juozapo “darbininkų“ 
jungos organas, “Darbininkas 
apgailestauja, kad Lietuva ne
gavo tų pagyrimų iš Amerikos 
spaudos, kuriuos gavo Suomi
ja, pasižadėjusi atmokėti savo 
skolą Amerikai. O kad Lietu
vos skola (apie 4 miiionai dole
rių) šiuo tarpu dar negali bu t 
atmokėta, tai, pasak “Darb.“, 
esą kalti “registracijos įstaty
mo sabotažninkai”.

Juozapinis laikraštis porina:

są-
M

P-
“žinoma, dėl visuotino Europos 
labo mes esame linkę priversti 
save tenkinties (musų pabr, L. 
I. B.) dabartiniais rubežiais. 
Bet butų tai neteisinga pasaky
ti, kad Lenkija savo sielos gi
lumoje yra tuo patenkinta. 
Lenkų kraujo žmonės vis dar 
kankinasi po svetimu juhgu. Iki 
pat Kauno ir Kijevo varių di
džiuma žemės savininkų ir ap
šviestų luomų seniau turiingiau- 
sianie krašte, o dabar išardyta
me musų pašonėje—yra lenkai. 
Vargu ar rasi augštos kilmės 
šeimyną Varšuvoje, kuri netu
rėtų giminių Lietuvoje ar Uk
rainoje. Save pamirkdami, mes 
esame gyvai susirūpinę lenkiš
kų mažumų gerbūviu tuose 
kraštuose. Bet kad svetimiĮ
priešininkai nepakaltintų mus 
imperializme, aš esu pasiryžęs, 
kol aš busiu valdžioje, neleisti 
daugiau kalbų apie “nepaliuo- 
suotps lenkus”. Tiek p. Skrzyns
ki’s. 
kad
girią traukia.

“Buffalo News”, rašydamas 
apie p. Viviani duotą Lietuvai 
perspėjimą, sako: “Atsiminus 
Francuzijos akciją RuhFe, kiek 
tasai perspėjimas verias? Jei
gu Tautų Sąjunga butų tuo, kuo 
ji statosi, ji turėtų patraukti

Nuo savės pridursime, 
vilko prigimtis —vis į

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITM

HAMBURCAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias j 

visas dalis
Lietuvos

Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 86, 
North Rivąr, ties 46 gab- 
ve, per pištus.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo; 
vom-is yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės lubos tik 8 kle- 
sos pasažieriams naudotis. 
Laivai: “Maunt Clay”, 
“Hansa”, “Bafyern“, Mount 
Carroll” ir l“4'huryngya” 

x taipgi specialčs Stajutos.
Nauji laivai trimi šriu- 

bais “Resolutc”, “Relian-. 
ce” ir “Albert Ballin” veža 
1. 2 ir 8 klesos pasažierius 
United American

Lines
154 W. Randolph St., 

Chicago, UI.
arba įgaliotieji agenai.

Geriausias Turlng Karas 
. Tokia kaina

DabartiiH^kaina už^Ford turing karą 
yra žemiausia negu kada nors buvo.a 
0 karas pats per save turi didžiausią 
vertę. Jis geriau išrodo su nuleidžia
mais langais, pagerintu viršų ir pa
gerintomis sėdynėmis. Ir dar yra 
daug gerų pagerinimų visoj karo 
konstrukcijoj.
Pareikalavimų yra tiek daug, kad da- 
statymas greitai bus negalimas. Kad 
greit gavus karą, orderiuokit tuojau. 
Duokite kiek ant rankos, kitus ma
žais išmokėjimais.

Fordo karo kainos dar niekad nebuvo taip 
žemos pirmiau, Fordo gerumas 

dar nebuvo taip tobulas.

Pamatysit bile vieną autorizuotą 
Fordo pardavinėtoją Chicagoje.

ATSAKOMYBE
Nedaro didesnio skirtumo daryti biznį su 

ATSAKOMINGU banku negu daryti su bile ko
kiu kitu.

ATSAKOMINGAS bankas apsaugoja jus 
imdamas atydon visus apsaugojimo budus, kad 
padarius jūsų pinigus saugiais tokioje bankoje.

Noel State Bank yra didelis bankas, 
$1,000,000 išmokėto kapitalo,.turi\didelius žmo
nes savo priešakyje, yra apsižiurintis bankas, 
narys Federalės Rezervo Systemos ir Clearing 
House Bankas.

Darykite biznį su atsako

“Bankas visiems žmonėms”
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A. Aleksejev. '

Kas Tai Y ra
< •

M ilitarizmas
(Tęsinys)

II. Militarizmo esmė.

Tokiu bildu panialitiė prie
žastis militarizmo yra kapita
listinis gaminimas, kuris, be 
pertraukos augdamas, reika
lauja rinkų, t. y. vis naujų ir 
naujų žemių kur galima ba
tų parduoti prekes, o taip gi 
prašalinti kaimynų konkuren
cijų. Tai galima pasiekti su pa
galba naudingų prekybos su
tarčių ir apsukrios muitines 
politikos. Ačių tam, kad mi- 
litariznias tarnauja stambio
sios ir smulkiosios buržuazijos 
interesams, jis randa vispasau- 
lines paspirties šios klasės tar
pe. \

Militarizmas remiasi ne tik
tai ant šitos klasės. Jam už
jaučia dvarininkai, kurie pir
miau buvę vienintelė vado
vaujanti klasė, o dabar priver
sta su buržuazija pasidalyti 
valdžia. Pirmiau visos geres
nės tarnaujamos vietos buvo 
užimamos dvarponių, o dabar 
jie tapo atstumti nuo šiltų 
vietelių. Kad atgal šiek-tiek 
išgauti to, kų nuo jų atėmė, 
su noru stoja į kareivijų, tuo 
labiau, kad tai buvo iš senų 
laikų vieta, kur galėdavo jie 
parodyti savo narsumų.

Visai materialistinius s (engi
mus šių dviejų klasių palai
ko smulkioji buržuazija, eilė
se kurios, palaikymui tautinės 
garbės, kieto tėvynės kardo, 
atranda daugel smarkių pase
kėjų.

Didžiausios išlaidos, kurių 
reikalauja kareivija dabarti
nėse valstybėse, tiesioginiai 
priklauso nuo išsivystymo da
bartines technikos ir kapita
listinio budo gaminimo.

Panašiai kaip dabartinis ka
pitalistinis gaminimas charak- 
terizuojasi delaliniu darbo pa
sidalinimu, taip ir dabartinėj 
kareivijoj susiskaldymas į at
skirus speciališkumus pasiekė 
neišpasakytų ribų. — Kaip da
bartiniam laikė gaminimas 
mašinomis išstūmė rankų ga
minimų, taip ir dabartinis ka
riuomenių, musys su pagar
ba visokios rųšies kariškų 
įrankių išstūmė rankinį mū
šį. — Kaip .dabartiniam gami
nime darbininkas tapo pridėč- 
ku prie mašinos, taip ir da
bartiniam kariškam dalyke 
kareiviai, yra pridečkas įvai
riausios rūšies kariškų įran
kių. — Kaip dabartiniam ga-” 
minimo svarbiausių rolę lošia 
technika, vedėjo gudrumas, 
taip dabartiniam kariškam da
lyke viršininko gudrumas už
ima antrų vietų po techniško 
aprodymo kariuomenės.

Toksai yra militarizmas, pa
gimdytas dabartį n io^<api ta iis- 
tinio surėdymo. Jeigu mes 
pažiūrėsim istorijų XIX-to am
žiaus, tai pamatysime, kad mi- 
S trizmas auga ir plėtojasi 

rtu su kapitalizmu; tuo la
biau žydėjo kaip visoje Eu
ropoje taip ir kiekvienoje ša
lyje atskirai, ku0 labiau žydė
jo pramone ir technika. Ypa
tingai tas metasi į akis pasku
tini pusiauamžį, kada kapita
lizmo arenon įženg* Vokieti
ja, būdama visų laika rodyk
le Europos militarizmo. Už
tat visas blediirgas militariz
mo puses labiausia galima įsi
dėmėti Vokietijoje, ir kurios 
šiame kare ypatingai >aiškiai 
joje pasirodė.

Sumušus 186(j metais Aus
triją ir 1871 metais Francijų, 
neužsiganėdino, nepasisotino 
savo pasisekimais, bet, prie
šingai, ginklavosi da su dides
niu spartumu, priversdama vi
sas kitas valstybes stengtis, 
idant nup jos neatsitikus. Tas 
mums . parodo, kad militariz
mas taip pat nepasotinamas, 
kaip ir kapitalizmas, ir galį 
juodu pražūti tiktai kartu.

■R1""11 ■
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III. Militarizmo nešami
Militarizmo nešami 

tiek yra dideli, kad jų 
negalima ne suskaityti.

Pirma pažiūrėsim, 
išnaikinimus jis datro 
laiku.

Puikiausia žmonijos
tvirčiausias, darbščiausias jau-

vargai, 
vargai 
beveik

kokius 
ramiu

dalis,

nimas iiuq 214Ž.5 metų neper- 
stoja valkiojęs šautuvą, Tas 
reiškia, kad didelėse valstybė
se taip tampo šautuvą nuo 
vieno iki 2^ milijono žmo
nių, o mažesnėse 14 milijono 
arba keli šimtai tūkstančių. 
Patys sveilkiausj piliečiai au
kauja geriausiasa savo jauny

stės gyvenimo dienas tam dar?, 
būt kuris atneša, kaip iš do
ros, taip n* iš materialūs pu
sės didžiausių blėdį. Kiti gi šg- 
bes piliečiai, nors ir atitarna
vę kareivijoj nustatytų laikų, 
vienok visad jaučia baimę, 
kad ot ims kada nors ir ati
trauks juos nuo kasdieninio

I

V. '

Pavasario 
Švenčių

MUSŲ .
DRAUGAMS 

pažįstamiems 
KOSTUMERIAMS

IR VISIEMS. 
CHICAGIEČIAMS

darbo ir nusiųs į skerdynę, 
kurios jie ne tiktai kad neap
kenčia, bot turbut negali be 
pasibjaurėjimo apie tai ir pa
mąstyti.

Iš dalios, yra tokių šalinin
kų kareiviškos “muštrovkės”, 
kurie tvirtina, kad paprastap 
žmogui ji atneša didelę mar

dų, skiepindama jam miklumų 
ir disciplinų. Mes-gi matom 
priešingai: kariškas mankini- 
mas, <|> ypatingai tas, kurs 
siaučiau vokiškoj kazermėj pr- 
ba 
gų 
bet

car iai kais Rusijoj, kluo
ne tiktai nieko neišmokina, 
jį pažemina ir ištvirkina.

(Bus daugiau)

GYDYTOJAI NORĖJO
OPERACIJA PAGYTI

Mrs. Quillon papasakoja, 
kaip Lydia E. Pinkham’s Ve? 
getable Compound išgelbėjo 
jų nuo operacijos. f

Muskegon, Michigan. — “Išvaikš
čiojus pas įvairius gy/lytojus aštuone- 
--------------------- ± ljs ar devynelis 

metus be mažiau
sios pagalbos, ant 
galo jje man pasa
kė, kad vaistas ne
pasieks mano ligos 
ir kad aš turiu eiti 
ant operacijos. Aš 
buvau girdėjusi a- 
pie Lydia E. Pink- 
harr/s Vegetable 
Compound ir daž
nai mačiau apgar
sinimus įvairiuose 

laikraščiuose, kur buvo sakoma, kad 
moteris .sirgusi taip kaip aš, pasvei
kusi ir sustiprėjusi nuo Vegetable 
Compoundo. Nusprendžiau pažiūrė
ti, kiek jis pagelbės man ir nepabai
gus ketvirtos bonkelės, aš buvau ge
resnė, silpnumas perėjo ir dideli 
skausmai iš mano šonų pranyko. Aš 
dabar esu stipresnė, padirbu savo 
darbą namie ir dar dirbu dirbtuvėj. 
Aš dar tebeimu Vegetable Compoun- 
dą ii* neatsigiriu jo.” — Mrs. Nellie 
Quillon, 17 Morris St., Muskegon, 
Mich.

Moters turėtų pasisaugoti tokių 
prasergėjančių simptomų kaip trau
kią žeinyn skausmai ir silpnumas, nes 
jie pasako apie kokią moterų kliutj ir 
nuolatinis išlikimas vartojimas Lydia 
E. Pinkhanv’s Vegetable Compound 
mažne visuomet pagelbsti.

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių

ITALIŠKU 
rankomis dirbtų 

ARMONIKŲ;!
Geriausią

rFFl

inRsm ų 
Velykų

1

P A A Q A R T SEZONAS JAU prasidėjo, taigi turime už didelę
a / a V garbę pranešti savo gerbiamiems viengenčiams apie savo ra

kandų sandelius.
V 1 ■017 A ITI II TQ DIDĖJA, PER STROPU, GERA IR PAVYZDINGA. UŽGANĖ-1. dinantį patarnavimą musų kostutaerių skaitlius stebėtinai žymiai

padidėjo taigi dėl— : '

P A R A AI ICI J M O MUSV GERBIAMŲ CHICAGIEČIŲ MES ĮSTEIGĖME 
V/b111\v 1“1xz dar kitą krautuvę Brighton Parke dėl parankamo kostu- 

merių gyvenančių toj apielinkėj, -r- pertai — 
t ' ' ' « • €

TI IRTINP A Q SANDĖLIS LIETUVIŲ, DIDŽIAJL 11 tapo sutrauktas ant PARODOS, kur! šimtai įvairių moderniš
kiaušių rakandų masina svečius savo grožiu ir vertingumu.

S SANDĖLIS RAKANDŲ

Kviečiame atlankyti tą papuoštą ruimą —. musp Subatinej parodoj, kur savo akimis bus galima 
matyti kaip puošniai atrodo šie čion rodomi rak andai. —

Ar tai 
Parlor” setas

Ar tai
“Dining 

Room” setas
Artai 

“Bed Room” 
setas

M. vi»i s i
Ar vieni atskirai, ar kuopinai peršasi į Tamstos namus, kad ten papuošti Jus v flatą.

ČAQQ.

S2ŽA-6 SaHalsted St. ?o7„rtc' 4262- Archer Avė
CHICAGO. ILL.

rantuoja
mos 
6iai 
Ir 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių ___
Valstijose ir I 

Italijoj. i 
DYKAI pir- 

kčjams armonikine mokj 
mokinimų knyga. Mes 
jame, kad visi mokiniai 
musų didžiąja Armonika iii gaid 
4 mėnesių laiko. Informacijų 
kitę angliškai. Katalogas?- ^papra
šius, duodama dykai. 
Kuatta Serenclli Accordcon Mfg. Co. 
817 Bluc lalanti Avė., Chicago, III.

dešim- 
metų 

žemesni
kaino- 
negu 

armo- 
dirb-

Jung.

l ^r pa- 
gartantuo- 
>kčs \groti 

ui

>■1........ ...... 11............ ....
Mes mokam gerai nupirk

ti ir gerai parduoti.

The Fashion Gloak Shop ’ * • • 
Visuomet tą daro.

Įsitikinkite pačios. Plos-? 
čiai, Eilės, Dresės ir Veis
tas, Taipgi darome užsi- 

sisakyman.
3401 So. Halsted St.

Ten, kur moka pigiai 
nupirkti.

Natine Cure Institute
* DR. J. A. VELONIS 
Osteopathas, Chiropratas, 

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

Dr. Natalija Žukauskas
Naprapath

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

9<3 W. 33rd Place
Tel. Blvd/0313. Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki & vai. vakare.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervu, reumatizmų; paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas Il
gais; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Rcosevelt 8185
Valandos; 3 vai. iki 9 p-, m. Nedalioj

9 iki 12 a. m.

Tel. Annitage 4331
Dr. C. A. KIRKWOOD 

Ištikima Dentisterija
Pioiijos gydymas specialumas 

1562 Milwaukec Avė.
Arti Robey gatvės 

Chicago, Iii. 
•............................. ------------ ---

Tel. Lafayette 4228
Phunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauslal

M. Yi^k»,
*228 W. 88th St,/ . CMeato. I>L

.......  " U "‘,l .............



CHICAGOS mas

P. BAF1SKIS
Vėl Snagle krasėje

Dabar jums laikas pirkti

mažintos kainos

BEIZMENTO BARBENAI

DRESES; Player Pianai buvo $650

$450
Ine.

o setai buvo $125Dining ru.
dabarpatarnavo

Kuris buvo $75, dabar

Pečiai anglims ir gazinis kartu
buvo $120, dabar

tiktaiTRYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA

ba'r tiktai

Mažu vaikų vežimukai buvo $45

dabar

ir moteris
Kimball Victrolas buvo $150

dabar tiktai

Linerphone Victrolas buvo $75,
dabar

dabar

Su visokiais lietuviškai rekordais

Kurios buvo $75, dabar

Congolenum karpetos buvo $17
dabar

Kamodos buvo $105 dabar $85APSAUGOS SPINTOS
Kamodos buvo $95 dabar

Kamodos buvo $85 dabar

Kamodos buvo $35 dabar

Kamodos buvo $20 dabar

Misingines 'lovos buvo $45 dabarker-
tiktai

Misinginės lovos'buVo $32 dabar
tiktai

Geležinė storos/lovos, kur buvo
$39, dabar

raibame LietuviškaiMes

Prieg to daug kitų reikalingų

daiktų dėl gyvenimo,

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

prašom 
vardus 

raštinėj,

t SPECIALISTAS 
o Ashland Are.

po pietų po- 
j teisėją Ti- 

. Koridoriuje

Vertos 
iki $15

Išsikraustymo 
Išpardavimas

tiko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

Klijonkinės karpetos, kurios bu 

vo $18 dabar __ SI E

Privatinių 
Ligų

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS

Draugai, apslimkit pa 
' būti “watcheriais”

Geležinės storos lovos, kur buvo 

$llį tlabar tiktai ................ $9

Karpetos, kur buvo $90, dabar 
tiktai...................  CChfl

Duokite mums .paban 
dyti ir persitikrinkit pa

Kurie buvo $165, dabar $145

Columbia Victrolas buvo $125

rakandai, kada nu

labu lokiu. Jis . r ...roley reikalą vi 
atskirą užlaiky- 
atsisakė išpilti y 
reikalavimą su

Mažesnis pečius, buvo

biie kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

geriausi gy*

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis aki*] specialistas

Seklyčios setai pirmiau buvo

Kurie buvo $25, dabar tik

BARZDASKYTYKLA, KUR 
KLIJENTAI BUVO SKUTA
MI BE BRITVOS IR KER

PAMI BE ŽIRKLIŲ.

Krautuvės atdaros vakarais iki 9 vai.
J. A. NAKROŠIS, Gen. Vedėjas.

M. KEŽAS, Vedėjas Brighton Krautuvės

Ponas Snagle per ištisas 
nas buvo skutamas ir 
pamas, o nežiūrint to 
suomei išrodė apžėlęs.

Tie patys
kaip vyrui, taip ir t moteriai 
būdami jųdviejų liudinin 
kais.

Kuris buvo $475, dabar $275

Nepaprastai žemos kainos dėl to
kių gerai dėvimų puikių dresių, pa
siutų iš Poiret Twill, Trikotino, 
šeržo, Vilnonio Velour, Velveteen, 
ir maišytų iš Matelasse Satino. Mo
terims ir merginoms mieros galuti
nam išpardavimui, vertos iki

$15 dabar po $2.97
Leiter’s Beizmento Bargenas

kartą pasivė- 
ulejo žmogus, 

buvo užklotas 
Matoma, jis bu-

S11J5
Didelį gasinį Fhlto enamal, buvo 
$1G^, dabar......................

Gal jums reikalingi 
akiniai r

2) — Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą. i 

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie • *.

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

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos. Al

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų.bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snes šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINI

1801
kampas 18 gatvės

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

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

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
3) — VAKARAS

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

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi, 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo. 1

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

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

Jack,” vynas

ėjęs 1 
dą nusiskusdinti, bet dabar, aš 
manau, man reikės ir įplaukai 
kirpti. Užaugo belaukiant.”

“Gaila, bet aš turiu užbaig
ti darbą. Pas mus viskas eina

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

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

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

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

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

__________ Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

Jeigu jus turite 
nenusiminkite 
ir iš toli suteiksiu 
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St 

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

Priėmimo kambarys 506.
Chicago, III-

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJF
• . PAČIOJE VIELOJE.

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

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05. A

Knyga: “ŠALTINIS SVEJA 
KATOS”, augalais gydytidJ 
kaina 50 centų. '

J tįsti n Kulis
3259 So. Halsted St. Chicago, III.

ČIUŽENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

" VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus

PINIGŲ SIUNTIMAS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

namo, bet se 
užėjo į barz

Prieš dvejus 
jo kova Foley, i 
vyras, taip ir ž 
stangų pagauti 
vietoje” savo ‘ “ 
Bet užvakar 
gč ‘lygiomis 
ta puse nei 

Išvakarių 
turtingas (pardavėjas, 
eštuotas 
(3825 Rokeby 
Jis areštuota jo žmonai reika
laujant ‘ už “ardymą ramybės”. 
Bet teisėjas George B? Uolines 
pareiškė, kibi nė vienas nū ki
tas niekam ramybes neardė ir 
abu paliuosavo.

Palengvins akių įtempimą, kuri» 
esti, priežastimi galvos skaudėjimu 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotv 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisė 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

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

1 ; pakils augščiau!
Jeigu jus reikalaujate vięnos lentos arba viso vagono lentų, langų, arba viso me
džio materijolo visam namui, mes galime jums patarnauti ir sutaupyti jums pini
gų. Mes esame išdirbėjai augščiaūsios vertės visokio medžio materijolo. Musų 
dirbtuvė yra atdara apžiūrėjimui. Pasimatykite su mumis pirmiau negu pirksite 
sekamą materijolą .namams. Atsmaukite asmeniškai arba rašykite dėl kainų listo

St, Paul’s
Hospital 

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

Šis Queen Ann Mados Valgomo Kambario Setas susideda iš 42x54 ęo- 
liu ir ištiesiamas iki 5 pėdų stalas vertės $50.00, 4 krėslai su tikros 
odos sėdynėmis vertos po $9.00 ir 60 colių ilgio Bufetes Nut baigimo 
labai tvirtai suhudavoti ir turinti vėliausios mados išveizdą ir pilnai 
gvarantuoti. Dabar yra proga pirkti visus 6 Šmotus 00
Lietuvių Korporacijos Krautuvėse už <Pvv«UU

Insitėmykite Korporacijos vardų 
ir musu Krautuvių adresus.

Mafisac ir 
limo. Krasėje 
kurio veidas 
rankšloščiiii

muzikaiiškų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gdhmafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia^ 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestuk 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, Ilk /

JUS AKYS
Yra jums brangesnės už v^ką. Neapleis

kite jų. Jeigu turi kokią akių kliūti, tuo
met ateik pan mene pasitarti.

DR. 8ERNER, BERNA8 
Lietuvis akių daktaras (Optometrtat)

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

Nedėliomis nn< 10 iki 1. Tel. Yards 0693

Williain Snagle buvo nuola
tinis barzdaskučio kllijentas. 
Kada tik Thomas K. Mafisac 
nenueidavo int Clinton R. No- 
vaoko barzdaskutyklą, visuo
met jis rasdavo Snagle’ą be
sėdintį barzdaskučio krasėje.

neturiu laiko”, pareiš- 
Mafisac išlaukęs valan- 
viršum savo eilės. “At- 

čia aš norėjau tik barz-

’Combination balto enamal gasi- 
nis ir angpnis buvo $150, dabar

vo skutamas. “Ar aš sekamas 
iš eiles?” paklausė Mafisac. 
“Taip”, sumurmėjo barzdaskil
tis. Bet kaip nustebo p. Ma
fisac, kuomet pamatė, jog 
skutamas yra p. Snagle. Tai 
pasidarė. įdomu. Tat už poros 
dienų jis vėl nuvyko į barzda- 
sku tykią. Ir šį kartų krasėje 
Sėdėjo p. Snagle, o barzdasku- 
tis sukosi apie jį: “Gal reikia 
plaukai pasvilinti... Tai labai

PIRKITE JŪSŲ PLUMINGO 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 permaime įrankius.

mehis prasjdė- 
šeimynoje. Kaip 
imtina dąrė pa- 

“iprasižengimo 
mirą ją pufcę”. 

Ja kova .pas i na i- 
— nė. viena nė ki

binėjo.
Valentine Foley, 

liko ar
ies Martini Stcen

namuose.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai n«o

Chroniško f
Nervingume
Kraujo |£
Šlapumo W iV

Rusiškos ir Turkiškas Vanos
12th STREET "

Tel. Kedzie 8902

^Fumilure. ftuųs. Stovės. Pianos.
1930-32 S. Halsted St. Phonographs. ftiints. Havdwure. 4177-79 Archer Avė. 

near 19PLACE and General Household Goods copner richmond st.

Parduodam ant lengvų išmokėjimų

Telefonai: Calumet

Lentas Duri^ Hardware
Grindims • materijolą Langus Malevą
šalinės Frėmus Namams popierą
Lubas Skrynus Stogų materijolą

NJedlritus garadžius, Plieninius garadžius. Porčiams materijolą

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

Nemokėkite augštų kainų 
Už RAKANDUS!

Pirma negu pirksite kitur, ate kite Į Lietuvių Rakandų Korporacijos 
Krautuves (The Peoples Furniture ( o.) .pasiteiraukite su mumis, pa
lyginkite musų tavorų kainas su kitų krautuvių, štai dėl pavyzdžio 
šis augštos rųšies 6 šmotų valgomo kambario setas, kuris yra_vertas 
ir visur, parsiduoda po $140.00.
pirkti, jj už

Tą pačią dieną 
na i Foley nuvyko 
mothy 1). Ilurley 
juodu karštai kalbėjosi ir at
virai pasisakė, ką mano vie
nas apie kitą.

P-as Foley papasakojo apie 
savo žmoną, du vyru ir kitą 
moterį, kurie kūle “pokylį” ir 
gere vyną. Pokylis pasibaigęs 
muštynėmis tarp p-ios Foley 
ir kitos moters.

Policistams M. Byrnes ir B. 
Onvciis prisiėjo sulošti dvilypę 
rolę. Juodu areštavo p-dą Fo
ley. ir jos “kolegas” bekeliant 
girtą puotą. O kiek vėliau į 
jųdviejų nagus papuolė pats 
p-as Foley.

Teisėjas Ilurley klausėsi 
abiejų pusių ir priėjo prie iš
vados, kad pasirinkimo jokio 
nėra —- abu 
atmetė p-ios 
nią duoti jai 
mą, o taipgi 
t i p-no Foley 
teikti jam perskiras

Antradienį, balandžio 3 die
ną, įvyks miesto valdininkų 
rinkimai.

Socialistų partija prašo drau
gų, kad kiekvienas, kurs tik 
gali, pabūtų tą dieną “watche- 
riais” balsuojamose vietose, t. 
y. prižiūrėtų, kad balsavimo 
laiku ir paskui, baliotus skai
tant, nebūtų suktybių -- kad 
nebūtų vagiami socialistų bal
sai, kas paprastai yra da
roma.

Draugai, kurie galite pabūti 
tokiais “wateheriais”, 
tuojau paduoti savo 
Socialistų Partijos 
1501 Warren Avė., arba 
j ienų” ofise.

:: ŽINIOS

O p. Snagle atėjo pir
as turiu su'jiio rei- 

užbaiHįi. Gal reikalingas 
masažo p. Snbgle?”

“Taip”, atsaluSp. Snagle. 
Mafisac nusitarė nebelaukti sa- t
vo eilės ir išėjo 
kainą dieną vėl 
daskutyklą.

Jei vieną sykį pirksite 
nuo miisu tada visada 
pirksite čia.

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



šeštadienis, Kovas 31, 1923

Chicagos Žinios
(Seka nuo 6-to pusi.)

naudinga. Sustabdo plaukų 
puolimą”. A

Mafisac nebeiškentė. Suti
kęs policistų James Shea, jis 
papasakojo apie tų barzdasku- 
tyklų, kur visą dieną yra ker
pamas ir skutamas vienas ir 
tas pats klijentas.

Misterija paaiškėjo.
Policistas pranešė prohibi- 

cijos agentams, kurie iš Nova- 
ko ba r2xla.sk ulyklols užpakali
nio kambario išvedė septynio- 
likų klijentų, kurie buvo sku
tami be britvos ir kerpami be 
žirklių. Ten jau buvo suras- 

• tas prietaisas degt mūs vary
mui.

galėjo surasti. Mafkac išrišo 
minklę. “Juo tankiau skutama, 
tuo greičiau barzda auga. Ta
tai visi žino. Pagalvokite, kas 
galėjo atsitikti su juo, kuomet 
jis nebebuvo skutamas. • Jus 
turbūt įmanėte, kad Snagle yra 
gerai nuskustas.”
- Viršininkas atsiminė, kad iš 
barzdaskutykios išėjo apžėlęs 
žmogus, bet neatkreipė į jį 
domės, nes manė, kad tai bu
vo paprastas klijentas. O tik
renybėje tai buvo p. Snagle, 
kuris buvo skutamas ir ker
pamas' per kiauras dienas, o 
nežiūrint to, visuomet Išrodė 
apžėlęs.

Velykos busiančios šaltos.

p. Snagle 
ir žiovauda- 
Dievui, kad 
Dešimt do-

Šalto oro srovė ateina iš 
Alaskos. Temperatūra Vely
koms nepulsianti iki 15 laip
snių. Esą galima baltų Vely
kų —• sniego. Taip kalba Chi
cagos oro spėjikas.

NAUJIENOS, CHc*£0, UI.
-------------------------------------------------------------- -----------------------------——------- ■ IĮ-

Pasižadėjo pasitaisyti; liko pa- tai jie skaudžiai apsivylė. 13- 
tos gatvės bažnytinė svetaine 
visai nedidelė, o vienok ir ji 
buvo toli gražu nepilna:

Čia tenka prisiminti teisin
gi “Naujienų” Red. žodžiai, 
pasakyti tuoj po pirmo artis
tų koncerto, kad pirmas kon- 
cėrtas pavyko lodei, kad jį rė
mė progresyvė visuomenė, ku
ri mėgsta mužikų. Antras ar
tistų koncertas įkuogeriausiai 
tatai patvirtino. i

Skaitau busiant ne pro šalį 
pažymėti ir tą faktą, jog “Bi
rutė”
i kn! ,-,7. in'o. apvaikščiojimas Paradise darže, priekoletų pro'požiyijų, bet ne v .r g Robey gatv. tapo nukeltas 
na jų nebuvo priimta. O mes iš 15 d. Liepos į 22 d. Liepos, 1923 m., 
oi likrrinmos iš nn Olekos ir iš Pažasties rengimo tą dieną kitų gi tlkejOjIlCS 1S pp. IJleKOS draugijų. Prašom kitų .draugijų 22 d. 
Byr<^>, kad jie pagelbės mun\s Liepos nieko nerengti.
pastatyti vienų kitų operą. ,Ar-' 
tistai išbus- Clhicagaje apie 
ketvertą mėnesių. Į tą laiką

liuosuotas nuo bausmės.

Wallace Swanson, 17 metų 
Hill iStale banko pasiuntinys, 

kuris prieš kiek laiko buvo 
pasprukęs su banko $17,000, 
liko paliuosuotas nuo baus
mės. Svvanson pasižadėjo būti 
geras ir sugrąžinti bankui $1,- 
000. Gi kiti $16,(XX) jau grą
žinta bankui. Teisėjas William 
F. McKinley 
pa sijoti ėjimu
Svvansonui jokios bausmės.

Fra įsešisd
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KAS BUVO KARALIUS 
TUTENKHAMON? ASMENĮ! JIEŠK0J1MAI

pasitenkino tuo
ir nepaskyrė

Automobilistai kaltinami ' 
žmogžudyste.

Austin Clasby ir John Sei- 
dol traukiama atsakomybėn už 
žmogžudystę. Pirmasai suva
žinėjo automobiliu Stanley Fer- 
najidez, o 'antrasai — Zenon 
Boguakį, 12 metų vaiką.Agentams įėjus, 

nulipo nuo krėslo 
mas tarė: “Ačiū 
atėjo tam s galas, 
lerių dienai yra menkas atly
ginimas už vaidinimą nuola
tinio klijento vaidmenį”.

Agentai areštavo Novack’ų. 
Bet kuomet susigriebė j ieško
ti jo klijentų, tai jo niekur ne-

Paderewski lln 
šuniuką.

smina
Lietuvių Rateliuose

Congress viešbutyje Pade- 
revvislki davė šaunų koncertą 
savj>šuniukui. Kai kieno laik
raščio reporteris bandė pasi
matyti su pianistu, tai piani
sto tarnaitė atsakė, kad Pade- 
.ewski niekuomęt nepriimąs

Iš “Birutės”
Operetėje “Bailus Daktaras” 

debiutuos p. Nora Gudienė 
ir p. A. Arlauskas iš New 
Yorko. v

AGOTA STRAVINSKIENĖ

ui. Reporteriui paprašius, 
laite pravėrė duris. Prie 
'o sėdėjo Paderevvski, o 
o gulėjo mažas šuniukas,
•is atydžiai klausėsi muzikos.

tar- 
pia- 
šale 
ku-

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 28 dieną, 1923 m. 4:30 valan
dą ryte ligonbutyje, paliko dide
liam nuliudime vyrą Petrą Stra- 
vinskf ir duktė i Aldoną šešių ir 
puses nvetų, taip-pat ir daugiau 
pamilijos. . Velionis turėjo am
žiaus apie 30 metų. Amerikoje 
pragyveno 13 metų. Paėjo iš 
Suvalkų rėdybos, Pagermanių 
apskričio, kaimas Pakonių. Ve
lionis randasi po nunverio 2065 
Coulter St. Laidotuvės įvyks 
balandžio 2 dieną j Aušros Var
tų bažnyčią apie 8:30 vai. iš ry
to iš ten į Švento Kazimiero ka
pines. laidotuvėms tarnaus gra-, 
borius A. Masalskis. Užkvie- 
Čiam visus Primines ir važista- 
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nubudęs vyras
Petras Stravinskis, duktė 
Aldoną Ir visa šeimyna.

Numirė policijos
Patrick J. Lavin;

policijoje 10

kapitonas 
ištarnavo 

metų.

Užvakar staigia mirtimi 
nio širdieiįbgos pasimirė po- 

’icijos kapitonai Patrick J. La- 
rin, 69 metų- amžiaus (5411 
lydė Park 'blvd.) . I'Chicagos 
>olicijoje jis ištarnavo 40 nne^ 
tų.

Dar du pasimirė 
munšaino.

nuo

są ųgoj o 
• lavonų

Teko suižinoti, kad “Biru
tė” rengia chicagiečiams dide
lę muzikos puotų, būtent, ji 
stato operetę “Bailus Dakta
ras”. šio veikalo perstatymui 
utraukta geriausios spėkos — 

pirmaeiliai 
kai. Rodės 
mai:

Daktaras 
as; - Karlas

' A’m pužas - 
ežys
— Nora lingu
4. Rakauskaitė

lietuvių dahunin- 
ipaskirslyta Vseka-

f\. P. Kvedc-’ 
A. Arlauskas;
Stogis; Bal-

- Dr. Kliauga; Lukreee' 
Izabelė 

Ona

dalyvau-

visi no-
99

ALEKSANDRA KAVOLIENĖ. 
Persisyrė su šiuo pasauliu kovo 
28 d., 1923, 11 valandą, vakare, 
sulaukus 38 metų amžiaus. Ame
rikoj išgyveno visą amžių; pali
ko savo vyrą Petrą ir sūnų 15 
m. Petrą, brolį Jurgį, 2 seseris 
Patronėlę ir Marijoną,/motiną 
Uršulę Tverijonienę. Laidotu
vės įvyks Panedėly, balandžio 2 
d., 8:30 vai. ryto iš namų po N. 
2005 Canalport Avė., bus išlydė
tas į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, 18 ir Union gat., o iš 
ten į šv. Kazinvero kapines.

Visi pažįstami, giminės ir 
draugai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir atiduoti paskutinį 
patarnavimą.

Nuliudime prislėgti
Vyras ir sūnūs Kavolai.

Ištikimas buldogas 

>lės Mary Clausen 
(2120 W. Madison St.) ir nic- 
’<o nenorėjo prlileistii. Polici
ni prisiėjo užmušti šunį, kad 
palojus paimti n u in i relę, šalyj 
numirėles rasta tuščias bute
lis nuo munšaino. Policija ina- 
no, kad Clausen mirė nuo 
>aino.

John Dompke, 23 
(2311 Greetnvknv Avė.), 

į Swiondero “minkštų” 
mų sandėlį, 
gailįs išgj 
šiek ti!

mun-

metų 
įėjus 
gėri- 

pareiškė, kad jis 
\ visą munšainą,

Saviiohder turįs. Aš
ių begerdamas, Dom- 

ike/pakrito /asloje ir? dviem 
vgiandom praėjus mirė 
ninėje.

Swiondcr patrauktas 
komyben.

ligo-

atsa-

Be šių solistų dar 
ja didžiulis “Birutės”

Be abejojimo, mes 
rime pamatyti musų “Norų
lošiant. Jos "dainavimu mes 
au no kartų gėrėjomės, o da

bar turėsimo progos ne tik 
<i jos o it* lomi/ litils;?, liot
jodraug. ir matyti^ jų lošiant.

Bus įdomu taipgi pamatyti 
T Išgirsti p. Arlauskų, kurį 
“Birutė” specialiai pasikvietė 
š ; Naw Yorko vaidinti Kariu
ko rolę. Bus malonu svečių — 
'enorį išgirsti pirmų kartų 
Chicagoje. Tai jo debiutas.

Reikia paminėti dar Dr. 
Kliaugų, kuris pirmu kartu pa
sirodys scenoje kaipo artis* 
tas — dainininkas. Dr. Kliau
ga studijuoja muzikų bei la
vina balsų. Tat bus malonu jį 
išgirsti.

“Birutė” stato “Bailų Dak
tarų” balandžio 29 d. Aryan 
Iro t to teatre.

Iš visko ya t rodo, 
geriausi operetė, 
nors “Birutė” yra
noje. O dalyvavimas žymiau
sių dainiiiimkų laiduoja, jog 
“Bailus Daktaras” bus gerai 
suloštas.

— Dailės Mylėtojas.

kad tai bus 
kokią kada 
stačiusi sce-

WHBMM

Negalima revolverio nešiotis 
Jsavęs apsisaugojimui. 

»•

ir

VINCAS’ MUNDZA
Mirė ketvirtadieny, kovo 29 d., P 
1923, 5 vai. vak., Cook County | 

| ligoninėj, sulauktos 39 metų. ’ L
Paėjo iš Kauni , Bertuliu, II- R 

guvos parap., šakių apskr. Ame
rikoj paliko pusseserę Oną Ko- k 

3 chulienę. laidotuvės atsibus p 
balandžio 2rą dieną, 1923, 10 vai. I

r iš ryto, iŠ namų 4617 S. Wells P 
St. į Tautiškas kapines. Kvie- Lį 

z čiame visus pažįstamus ir ginti- t';. 
J nes dalyvauti laidotuvėse. k

Paliko dideliame nuliudime, R 
| pusseserė , ||

Ona Kachulienė.

Pohcija surado pas Fred 
Kaselio (1614 Fullerton Avė.) 
revolverį. Teisme Kaselio aiš
kinosi, kad revolverį jis nešio- 
ęs apsigynimui nuo banditų. 
Bet teisėjas Ehler pareiškė, 

kad lai esąs labai menkas pa- 
/iteisinimas ir paliepė Fredui 
užsimokėti $200 bausmes 
‘eismo išlaidas.

Lietuvos Operos artistu
* koncertas

ir

Publikos atsilankė nedaugiau- 
siai, — Artistai atvykę lie
tuvių dailę kelti Amerikoje.

Suėmė plėšiką “Red” 
(TBrieną.

Užvakar policija 
‘ Red” O Brienų, broli 
sončio Dtžekio”, kuris

suėme
“šyp

Kovo 125 d. prie 18-tos gat
vės bažnytiniame skiepe įvy
ko Lietuvos Operos ' : artistų 
koncertas. Kadangi (po pirmo 
jųjų koncerto chica^i^čių tar
pe buvaz(1aug įkalbėta ir gin
čytasi /dėl dainininkų, tat dei 

juosg1 Ivejus metus liko pakartas nuvažiavau
nužudymą policisto,. O’Brien udni kartu’ išgirsti, 
norėjo 'pasprukti vogtame 
tomobiliuje.

au-

as

s ONA ČEPULIS '
Mirė nuo širdies ligos,, ketver
ge kovo 29, 60 melų amžiaus. 
Pal’ko dukterį Oną Grigai ir 
tris seseris, Barborą, Marijoną 
ir Elzbietą, Lietuvoj. Laidotu-

< vės įvyks pirmadieny, balandžio
< 2. į švento Kazimiero kapines. 
r Kūnas randasi 3328 Auburn Av.

Nuliudusios
Duktė ir SeserjM.

Nusiplikė karšta y kava;
numirė. \

irti- 
vic-

Adeline Lasienski,' 2 metų 
mergaite (656 Elnį St.), ap
siliejo karšta kava. Kelioms 
valandoms praėjus ji numirė.

ma gal nebus 
ta v
vo
se

Kodėl /dainininkai — 
. štai suliko duoti koncertų 
noje blogiausių svetainių 

i į tų klausi- 
sunku, žinant

faktų, jog artistus pasiga- 
kunigėliai, kurių bažnyčio- 
jie gieda. Bet jeigu artis

tai tikėjosi pasekmingų kon
certų bažnytinėse svetainėse,

JIEŠKAU savo giminių Stanislovo 
ir Juozapo Leinartų, iš Luokės para- 
Eijos iš Paguivienė. Pirmiau gyveno 

’etroit, Mfch., Kavaler Avė., o dabar 
neižnau kur. Taigi mano brangus 
broliąi malonėkite atsiliepti, arba kas 
kitas pranešti. Juozapas Zukauskis i£ 
Kražių, 3700 Douglas Boulevard, Chi- t 
cago, 111.

Amerikoje visi dabar žin- 
geidauja paraoju, kurio tom 
ba dabar nesenai. tapo at
kakta Egyp te. Jie paiena iš 

nos XVIII dinastijos, 
o'paties karaliavimas 

.. ...... ....... ......biYvo trumpas, galbūt trum- 
8veTtV33oi;š.‘ Morganas?/negu 7 metus, apie 

...... 1357—1350 prieš Kristų, ir 
istoriškai jis nelošė didelės 
rolės. Jo originalis vardas 
buvo Tutenkhaton, “gyve
nanti imaginacija Atono”, 
todėl, kad jo uošvis, Amon- 
hotp IV, išnaikino politejistų 
religiją, su Amonu, sunumi, 
kaipo vyriausiu Dievu, ir į- 
steigė tikėjimą vieno Dievo 
Atono. Bet sena religija 
buvo artimesnjy paprastiems 
žmonėms iryšemeji kunigai 
prispyrė/ėl atidaryti bažny
čias Amono ir permainyti 
savo vardą į Tutenkhamon, 
“gyvenančią imaginaciją 
Atono”. Metai tarti atgal 
nieks nežinojo to džentel
meno ir jo, dabartinė garbė 
vėl greit bus užmiršta. Žin
geidumas apie Trinerio Kar
tųjį Vyną yra daug didesnis, 
tiodel, kad jo gydanti jiega 
yra žinoma per 33 metus ir 
jis suranda draugų kiekvie
ną minutą dieną ir naktį. 
Nuo prasto apetito, užkie
tėjimo vidurių, galvos skau
dėjimo ir kitokių vidurių ne
smagumų nėra nieko geres
nio kaip originalis Trine
rio Kartusis Vynas. Galit 
gauti visose aptiekose ir 
pas pardavinėtojus gyduo
lių. Bandykit taipgi ir ki
tus prirengimus Joąeph Tri- 
ner Company, Chicago, III.

Draugyste švento Mateušo Apašta
lo laikys savo bertaininį susirinkimą 
kovo 3l d., 7:30 vai. vak., K. Maciaus

svarbių reikalų, tat visi nariai malonė
kite atsilankyti..

— Frank Bakutis, rašt.

Town of Lake. — Draugystės šv. 
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide- 

(lavė Operos artistams gimties metų sukaktuvių paminėjimo 
apvaikščiojimas Paradise darže 
5.1 ir S. Robey gatv. tapo nu'

nuveikti, bet... Gaila, bot kas 
jau daryti.

Dabar apie patį
Atspausdintų įprograipų ne

buvo, tat viskas buvo prane
šama publikai iŠ scenos. Pir
miausia dainavo bažnytinis 
choras. Sudainavo “Sudie gi
ruže”, ir Sasnausko “Karvelė
li mėlynasis”. Juo mažiau kal
bėti apie chorų, tuo geriau: 
jis gali konkuruoti su visais 
blogiausiais chorais Chicagoje 
ir, labai galima, laimėti pri
zą... ' '

Seka p. J. Byros skambi
nimas piano. Jeigu butų buvęs 
jeras pianas, tai p. Byros 
kambinimo/fjutų buvę tikrai 
nalflmi pasiklausyti. O jo ly

dėjimu pianu buvo galima tik 
gėrėtis. Bet su jo dainavimu 
šeina visai kitoks reikalas. 
?icsa, liaudies dainas jis dal
ino ja ytin gerai: interpretaci- 
a puiki, dikcija kuoaiškiau- 
;ia. Dainuoti iš Operų jam 
lebetaiip sekasi/— truksiu bal-

P-as P. Oleka tarytum ty
kodamas iš chicagiečių dar la
biau “gimnastikavo” scenoje, 
neįtyi- pirmam savo koncerte. 
Jis7daugiausia dainavo tas dai-

v 7 * I . J

nas/ kurias Saliapinas daina
vo paskutiniahie savo koncer- 
. c, priiclč'.iliiiiiirt* s-ii “Kaip ■ ka— 
'alins į karą - jojo”, “Blusa”, 
‘Karo daina”, ctc. Atsisvei
kindamas jis pasakė, kad jie 
yra artistai iU'atvykę Ameri
kon lietuvių dailę kelti. Nors 
csų “tūli” chicagiečiai ir sa

kų, kad jie Lietuvai geda da
rų, bet jis taip nemanus. Kas 
be ko, bet visgi tenka pasa
kyti, jog p. Oleka dar nėra 
‘užbaigtas” artistas. Ne tik 
m šaliapinu, o dar ir su dau
geliu, daugeliu kitų daininin-

v • zų 
Kei

APS1VEDIMUI
PA J IEŠKAU apsivedimui 

mergilnos ciesenesai&s kadp 28 
metų. Linksmos išveizdos, kad 
tiktų bizniui. Pašaukti John 
telefonu vakarais iki 11 vai.

Canal 5285. t d

Laisves Jaunuomenės Vyrų Choras, 
rengia koncertų Velykų vakare, balan
džio 1 diena, Męldužio salėj, pradžia 
7:30 vai. vakare bus danuojama daug 
naujų daįąų. Kviečiame visuomenę 
atsilankyti

• Laisv. Jauų. Vyrų Choras.

Roseland.—LSS. 137 kp. rengia šo
kių vakarą Velykų vakare, balandžio 
1 d., 7:30 v. vak., C. Strumilo sVet., 
158 E. 107th St. Dar pirmu sykiu 
Roselande bus 8 muzikantų orkestrą 
prie įvairių šviesų svetainėj. Mylintys 
balius, šokius kviečiami atsilankyti.

—Komitetas.

Roseland. — Eugene V. Debs kalbės 
Roselande šeštadienio vakare, kovo 31 
d., 8 v. v.. K. of n <r et mei, 11037 

ichigan Avė. Lietuviai darbinink i 
nepraleiskite pio^.a I u/.gusti Dėbso 
kalbos; nepasivėlinkit nueiti, kad ga
vus v’etos, nes tūlą laiką tam atgal, 
kada Debsas kalbėjo toj pačioj sve
tainėj, keli šimtai žmonių turėjo su
grįsti atgal, negavę vietos. Tikietus 
galima gauti pas LSS. 137 kp. narius. 
Tikietus patai la«a įsigyti iš anksto.

Draugystė Apveizdos Dievo No. 1, 
laikys susirinkimą balandžo 1 d., 1 
vai. po pietų, paprastojo svetainėje. 
Visi draugai privalote atvykti susirin
kimai! ir užsimokėti mokesnius.'

— A. Gursk.s, rast.

Liuosybės Draugystės mėnesinis su
sirinkimas įvyks šeštadienį kovo 31 
d., 8 v. v., I . Juodoms io svet., 733 W. 
18 gat. Visi draugai malonėkite pri
būti laiku, uos turim labai svarbių da
lykų svarstyt. — Valdyba.

Roseland. L. 1). K. Vytauto Drau
gijos No. 2 bertaininis susirinkimas 
įvyks sekmadienį balandžio 1 d., 2 v. 
po pietų, Chas. Strumilo svetainėje.

— Raštininkas.

Draugystės Saldžiusios širdies Vie
špaties Jėzaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks balandžio 1 d., 1 vai. po pietų, 
paprastoje svet., 3301 S. Morgan St. 
Yra daug reikalų, tat mųlonėkite ne- 
sivčluoti. —Antanas Mostcika, rast.

Itoseliind. ---- J/. O. T-». D
nosinis susi įlinkima. - bus 
ny, bal. 1 d., 11:30 v. v. 
svet. Vl.,1 ................ ’
kyti; taipjau kviečiama naujus narius 
ateiti. — Pirm. J. M. Pčkorius.

, Strumilo
Visi nariai malonėkite at. ilan -

Pirm. J. M. Pčkoriu-

Rusų Socialdemokratų kliubas Ven
gia trečią lekciją šeštadienį, kovo 31 
d., 8 vai. vak. liuli House salėj, Hals- 
ted ir Polk gat. Lekcijos tema: “Re
ligija ir Socializmas”. Prelegentas 
Aleksandras Gidoni. Po lekcijos lais
vos diskusijos. Kviečia visus atsilan
kyti. — Komitetas.

Roseland. — LSS. 137 kp. mėnesi
nis susirinkimas bus septintadieny, 
bal. 1 d., 10 v. ryto, C. Strumilo svet. 
Nariai ir norintys prisirašyti kviečia
mi atsilankyk laiku.—Organizatorius.

L. S. A. 36 kp. Laikys mėnesinį su
sirinkimą balandžio 1 d., 1:30 po pie
tų Aušros svetainėj, 3001 S. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite būti susi
rinkime, nes yra daug svarbhi reika
lų. — Valdyba.

įtikau lik taip sau, norėdamas 
pabrėžti tų faktų, jog tureli 
perdaug didelių pretenzijų nė
ra geras dalykas...

P as Leškevičius labai ge-^‘ų’ 
rai griežė smuiką. Puiblikai 
labiausiu patiko jojo monolo- jos mėnesinis susirinkimas įvyks šeš 
gas “Kriaučius Metėjus”.

Publika nekaip toužsilaikė. lonėkito susirinkti pažymėtu^ laiku. 
Kai p. Byra jausmingai dąi-! 
navo “Aš myliu tų^ merginų, 
nors meilė ir <kankĮiha<”M tai 
vienas -labai garsiai klausė: 
“Kiek tu džegoriaus turi?” O 
tam pačiam Byrai dainuojant 
arijų iš “Rigoletto” viena cho
ristė garsiai švilpė tos dainos 
melodijų. . Nemažai . triukšmo 
daro ir vaikai.

Tokioms Aplinkybėms esant 
vargu galima kalbėti apie 
“lietuvių dailės kūlimų”. Esu 
tikras, kad cluca^iečiai, bū
tent, tie chicagiečiai, kuriems 
rupi daile, nemano, kad baž
nytiniuose skiepuose butų ga-

West Side. — Dro V. Kudirkos Dr- 

tadienį, kovo 31 d«, kai 8 vai. vak., 
M. Meldažio salėj. Visi draugai ma-

-•Valdyba.

Cicero. — S. L. A. 194 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks balandžio 1 d., 2 
vai. po pietų, O. Tomuliunienės svet., 
1447 S. 49-ta Avė.

Draugai ir drauges .atsilankykite 
susirinkiman ir užsimokėkite mėnesi
nes duokles. \

—K. Genis, fin. sekr.

Ten Buvęs.

P. STOGIS DAINUOS 
KIMBALL HALL.

Ateinantį pirmadienį, balau-) 
dzio 2, Kimball IIa|l salėj, Wn- 
bash & Jackson Blvd., įvyks 
dainininkes p-lės Klementinos 
Mullere koncertas, dalyvau
jant musų artistui PiAtilui Sto
gini ir Chicagos Civic Operos 
tenoru i Markui Osterui. Kon-

Advęrtisement

, BAŽNYTINĖS ŽINIOS.

Kadangi jo malonybė kun. 
vyskupas S. B. Mickevičius 
sunkiai serga ir randasi Lind- 
lake Sanitariniu, iš tos priežas-

madienio pamaldų. Didžiai ap
gailestauja, kad taip iškilmin- 
,ga švente litiipo Vclykoą reilcčs 

paleisti esant ligoijbutyje. Ne

kun. vyskupas serga, bet pa
klaidos Velykų sekmadienyje 
atsibus..

vakare 
seks pa-

Parėtkas pamaldų Katedros 
•L. Tautos Katalikų, 
35-tos ir Union Avė.

i šeštadieny! subatos 
Kamipletai, po kurių
mokslas 8 vai. vak. Bažnyčia 
bus atdara visų naktį, t. y. iš 
subatos į nedelių. Rezurckcija 
prasidės kaip 5:30 ryte. Todel- 

nariams ir 
valios 
žinoti, 

ant

gi šios parapijos 
aHclnai visiems geros 
žmonėms suteikiam 
idant visi galėtų pribūti 
viršminetų pamaldų.

Linkiu visiems geros
žmonėms linksnių Velykų.

Kun. Vikaras.

vailos

Advertisement

ASMENŲ JIESK0JIMA1
JIEŠKAU savo tikru brolių Juo

zapo, Tamošiaus, VlailisloVo ir 
Kazimiero ir pusbrolių/ Kazi
miero Lekavičiaus, Vilniau^ rėdybos. 
Broliai paeina"' Telšių apskričio, Lau- 

—J?"??“:. Turiu svarbų reika- 
i atsišaukiti, 

d., t vai. po pietų, Mildos svet., 3142 arba kas nors kitas praneškite man, 
I busiu dėkingas. Jonas Navardauskas, 

■ 4725 S. Springfield Avė., Chicago, III.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško kuvos miestelio. ' 
Kliubo susirinkimus įvyks balandž o 1 lą, meldžiu mieli broliai

S. Halsted st.
Norintys kliuban įstoti, bus pri

imami sumažintais įstojimo mokes
niais.—-S. Kunceviče, rašt.

ISIIEN3AV0JIMUI
iŠiiĖNDAVOJTMUl. 51st . 

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

Pasimatykite su \ 
DR. THORPE,

Phone Prospect 1157.
..„p..,*,.,..•______ _
NORIU parenduoti Barber Shop

2 krėslai, biznis išdirbtas tarp lietu
viu ir svetimtaučiu per 5 metus. Už
pakalyje yra dideli pulruimiai. Dar
bo įkvaliai. Randa pigi- Platesnes 
informacijas suteiksiu per laišką.

P. J. KUTRA,
1012 So. Main St., Rockford, III.

ĮVAIRUS SKELBIKU,
‘ STOGDENGYSTft

rijų stogų prakiurimas užtaisymas 
i garantuojamas už $4. Automobilių 

uoku patarnavimas Chicagoj ir hpie- 
•inkej. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
Ižiausia ir geriausia stogų dengimo 
•taiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
arbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
:OCFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
boite Lavvndule 0114.

SIŪLYMAS KOAliy
PARANDAVOJU kambarį dėl vie

no vaikino arba mažų ir sutiktum su 
kitu gulėt. Kambaiys didelis ir švie
sus, šildomas, su valgiu ar be valgio. 
Mes gyvename ant 2 lubų iš priekio.

J. K.,
703 W. 21 Place, 
Chicago, Illinois

Keikia darbininku
MOTERŲ

RE1KIA moterų skirstymui pop'erų 
itkarpų. Mokama gera alga. Atci 
kitę pasirengusios darban.

Kreipkitės
REPU BĮ J C WASTE PAPER CO.

1039 Congress St.
■ netoli Morgan St.

REIKIA, moterų ir mergi
nų prie vyniojimo ir prižiūrė
jimo departamento ir genera- 
liam dirbtuves darbui. Dar
bai prie kurių galima sėdėti. 
Nuolat darbas, gera mokestis. 
Atsišaukite į samdymo departa
mentą. Payson Manufacturing 
Co., 2916 Jacl-on Blvd.

REIKĄLINGĄ senyva muveris pri
daboti 2 metų Vaiką. Bus duotas 
kambarys ir pagal sutartį atlygini
mas. Atsišaukite vakarais nuo 6 iki 
10 vai. ir nedaliomis visą dieną.

PR. KUZMARSKIS, 
7005 S. Talman Avė. 

l«t fl, frent

REIKALINGA 4 merginų mokintis 
už norses. Gali būti senumo 18 me
tų iki 25 ir turi turėti pradinį mokslą, 
kursas 2 metai 
gos 1 
laiką. Kreipkitės 

828

as 2 metai. Ruimas, valgis, kny- 
ir primokėjimaa per mokinimos

/T. PAUL’S HOSPITAL
w. 35th PI......... Chicago, III.
ji------------------------------------------------------------

REIKIA merginų prie siuvamų ma
šinų oneratorkų. Ir patyrusių prie spė
ka varohlų mašinų. Nuolat darbas, ge
ra alga* modemiška dirbtuvė. Atei
kite pasirengusios darban.

REGENSTEIN, ZEEDOR CO. 
3440 N. Kimball Avė.

JIEŠKAU savo sesers Onos Čepai- * -• J _ • »V T% 1 1 T1
načių kaimo, Šiaulių apskr. Pirmiau 
gyveno .Baltimore, Md. Dabar ne- 
ž:nau kur randasi. Meldžiu atsiš
aukti. .

ELZBIETA ČEPAIČliri'Ė 
925 —,8th St., Waukegan, III.

Brighton Park. - Keistučio Paž. ėiutčs, paeina iš Radviliškio vai., lig.
.. . ° .... _ . m. • nupili kaiir.iA ftiniihu onalrv* PiinvnniiKPubo susirinkimas bus sekmadienį, 

bal. 1, 1 v. po p. McKinley Pk. svet. 
Visi nariai būtinai susirinkite laiku.

-^Valdyba.

Liet. Moterų Apšvietus draugijos su
sirinkimas baalndžio 1 d. iš priežasties 
Velykų neįvyks.—Raštininkė.

Cicero. — Lietuviu Raud. Rožės Pa- York, 
šelpinis K] lubas • Velykų vakarę ren- 
iria pasilinksrrvlnimiį ir šok’us l.iuosy- 
bes svetainėj, 14-th St. ir 49 Ct. šo
kiai prasidės 7 vai. vak,—Komitetas.

Roseland. —- lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės šėrininkų mėnės'nis 
susirinkimas 
landžių 2 d., 
Ii svetainėje.

įvyks pirmadienį, ba- 
8 vai. vak., K. Strinni- 
158 E. 107 St.

—K. Gavėnas, sekr.

REIKALINGA mergaitė prie ofiso 
darbo. Atsakyti telefonus ir tt. Ix)ng- 
vds darbas. Gera mokestis. Trum
uos valandos. Turi mokėti Petuviš- 
kai ir angliškai. Atsigaukit tuojaus. 
o JUOZAS J. ŠUKAS, 

3241 So. Halsted St.
Phone Boulevard 5066

dattvsvatt i r tz • • ' MERGINU lengvam dirbtu- PAJIEŠKAU savo brobo Kazimie- _ ’ „ . y
ro Jasinskio. Paeina iš Vabalninku vės ,d^rbui. Geras, švarus dar- 
miestelio, Panevėžio apskr., Kauno re- uQOdybos. 1909 gyveno Long Island New OaS> bera ln°kCSlkS.... . ; . p. .. . . .. .
ar kiti giminės prašom atsišaukti.
Stanley Inskas, 9501 Cardoni Avė., 
Detroit, Mich. p

Jeigu kas žinot arba jis pats REGENSTEI’N ZEEDOR CO 
3440 N. Kimball Avė.

JIEŠKAU savo draugo Antano Ge- 
čio. Pirmiau gyveno pas mumis Chi- 
cagoj. Nuo musų išvažiavo į Kaųsas 
Čity/Kans. Dabar girdėjau, kad gy
veno ant Town of Lake Chicagoj. 
Malonėčiau, kad atsilieptųmėt.

D. DUBINSKIS,
3416 So. Lowe Avė., Chicago, UI.

REIKIA šešių moterų prie 
sortavimo skudurų. Nuolat dar
bas. Gera mokestis. Ateikite 
Utarninke pasirengusios dar
ban. HARRY DRAY

1 116 Bhie Jsland Avė.

■
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REIKIA- DARBININKŲ namai-žeme NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-ŽEME MOKYKLOS
VYRŲ

REIKIA moterų į kianavi- 
mo kambarį.
8 valam]

Atsi

Nuolat darbas, 
dienoje.

j te r
J PRODUCTSBAKER Fi 

GOMPANY,
4856 So. Halsted S t.

Pagelbininkų ir darbininkų į 
Fandres, mašinšapę ir 

Structural Geležies šapų. 
Nuolat darbas. Gera proga atei
čiai. Ateikite ir pasimatykite 
su mumis musų samdymo depar
tamente.

DIDELIS BARGENAS IR PROGA 
gerą bizni jgfti. Parsiduoda Expre- 
so ir anglių pristatymo biznis, su nau
jais trekais, vienatinis lietuvis North' 
VVest Sidėj. Pardavimo pirežastį pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite po nr. 
1645 Wabansia Avė. Tel. Brunswick 
2545.

REIKIA DARBININKŲ
LINK BELT CO.,

329 W. 39th St., 2 blokai į vaka
rus nuo Wentworth Avė.

VYRŲ

DIRBTUVĖS DARBININKŲ 
Trukerių į ir pagelbininkų prie 
mašinų.
nuo štukų? * Patyrimas nereika
lingas. *

DARBAS DIENOMIS ARBA 
NAKTIMIS. ‘

ATEIKITE PASIRENGĘ 
DARBAN.

ACME STEEL GOODS CO.
135th St. & I. C. Tracks 

Riverdale, 111.

Daugumas darbų yra

REIKIA MOLDERIŲ \
Geležies pilstytojų
Darbininkų.

Mes turime daug gervj progų dar
bui nuo štukij musų pilko geležies 
fandrėje geriems vyrams kurie nori 
nuolat’nio darbo.

Atsišaukite į samdymo departa
mentą.

INTERNATIONAL HARVESTER 
CO., TRACKTOR W0RKS, 

2600 W. 31st Blvd.

REIKIA FANDRĖS DARBININ
KŲ IR ŠAPOS DARBININKŲ, die
nomis ar naktimis ir čipeinų. Atsi
šaukite į samdymo dept.

Employment Department 
CRANE CO.,

So. Kedzie Avė. & 40th St. 
arba

South Canal & 15th St.

Reikia —
’Messinger. Jaunam, ener

ginga* vaikinui, gera atei
tis. Į

Atsišaukite ypatiškai. \ 
UNIVERSAL STATE \ 

BANK, 
3252 So. Halsted St*

REIKIA darbininkų: mašinistų, al- 
perių ir lėberių; taippat kurie turi pa
tyrimą virinimo tenkų, ant sekančių 
mašinų: elektrikos are, ir spot ir se- 
leliminių instrumentų. Užmokestis 
gera. - Atsišaukite. Oil Products Ap- 
plianee Co., 1317 So. 3th Avė., May- 
wood, III.

ATYDA. Ar jus norite ge
rai apmokamo ir nuolatihio 
darbo? Ateikite pasirengę dar
ban.
WESTERN FBLT WORKS, 

4115 Ogdcn A ve.

REIKL4 VYRO DIRBTI PIRT
VYRŲ REIKIA. Nuolat 

bas. Gera alga.
Atsišaukite:
CtREAT NORTHERN 

CHAIR .CO., 
2500 O‘»dnn Avė.

dar-
Nuolat darbas.

DOUGLAS BĄTH HOUSE
3516 RgoscycH Rd.

AUTOMOBILIAI
PRIE benčiaus pagelbinin

kų, nitavotojų ir baisiklių 
tremų nupylavotojų reikia.

ARNOLD SCHWINN 
1718 N. Kildare Avė.

PIGIAI PARSIDUODA 2 automo
biliai: Hudson sport ir Oldsmob:le. 
A bu geram stovyj. Parduosiu pigiai, 
nes perdaug jų turiu, arba mainysiu 
ant mažų karų. Atsišaukite į Garage 
subatoj po piet, arba nedėlioj, 4138 
Archer Avė. Tel. Lafayette 2483, arba 
prie manės stuboj, 4032 W. 49th St. 
ant antrų lubų.

REIKIA —
DARBININKŲ.
ROSENBAUM BROS. FEED 

MILLS
87 St. and Stewart Avė.

GERAS bargenas. Parsiduo
da Grant Six automobilius. Ge
rame stovyje, iš priežasties rei
kalingi pinigai, atmokoj imu i 
mortgage. A. Kaupus, 2724 W. 
38th St., 2-ros lubos.

JIFJKIA vyrų prie freitų 
mašinų pagelbininkų. Punch 
pagalbininkų/ Preso pagelbinin
kų. Puikios algos nuo dienų 
darbininkams ir dar geresnės 
algos nakttiniamsv darbinin
kams.

PARDAVIMUI

Atsišaukti te:
PUiLLMAN cAr works, 
Prie musų Freignt Dept., 

103rd St. ir Cottage Grove A v.

DELIKATESEN grosernė ir saldai
nių krautuvė pardavimui. Viena to
je apielinkėje, krautuvė darbin’nkų 
klesos distr ikte, West Sidėje. Sena 
Įstaiga, gerai apmokamas kampas. 
Renda $45 su 5 gyvenimui kamba
riais ir vana. Geras lysas. Kitas 
biznis priverč;a greitai parduoti. Kai- 

Į na $1.400 už viską. Verta daug dau- 
; giau. Atsišaukite ir nedėlioj.

319 S. Califomia Avė., 
kampas Gladys St.

16 bloko į pietus nuo Jackson Blvd.

REIKIA —
BUFERIO.

Atsišaukite:
12300 Emerald Avė.,

* W. -Pullman, 111.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
[ nė labai geroj vietoj apgyventa viso- 
Į kių tautų. Parduosiu biznį atskirai 
arba su namu sykiu. Namas mūrinis 
3 augštų, elektros šviesa ir gazu, ge
ras cimentuotas skiepas.

Atsišaukit V \
1004 K 18th St.

REIKIA COIL SPRINGSŲ 
dirbėjų ir nitavotojų.

HERZ BED GOMPANY,
2320 So. VVestern Av.e.

REIKIA stipraus vyro įTuo 25 
iki 50 metų amžiaus, prie šlapio 
darbo į garbarnę. Nuolat darbas, 
gera mokestis. Ateikit pasirengę 
darban prieš 7 vai. ryto. 
Griess-Pfleger 
North Halsted »St. Vienas blokas, 
į šiaurę nuo Chicago Avė.

PARDAVIMUI moderniškas 
nesvaiginamų gėrimų parloras, 
— pardavimui. Atsišaukite po 
3 vai. po pietų.

201 E. 47th St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
The smulkmenų. Parduosiu pigiai, 

Tanning Co., 884 nes i§eįnu jš biznio.
Atsišaukite

2859 So. Union Avė.
FINIŠERIŲ 
MEDŽIO. 

NUOLAT PARBAS.
MOKAMA DIDELĖ ALGA. 

DAV1S PHONOGRAPH CO 
314 W. 43rdv St.

GROSERNĖ ir buč^mė, visuomet 
daro gerą biznį. Tai yra maža vie
ta, turi būt parduota tuojau, jei jus 
norite bargeno, ateikite ir pasimatykit 
su manim. Priimsiu ir dalį pinigų, 
kitus mėfiesiniais išmokėjimais, 

154 W. 59th St.
Telephone Wentworth 2639

Reikia -
Darbininkų.
Darbas fandrėje.
50c į valandų.

Atsišaukite:
STROMBERG MOTOR

DEVISES,
64 E. 25th St.

PARDAVIMUI saliunas gero
je vietoje, visokių tautų apgy
venta. Priežastis — apleidžiam 
miestų. Parduosim pigiai.

4536 S. Paulina St.\

PARDAVIMUI hesvaiginanČių gė
rimų parloras. Einu lauk iš biz
nio. Gera vieta, netoli dirbtuvių. 
Taipgi pardavimui namas ir lotas, 
taipgi 2 karų garadžius. Turi būt 
parduota greit. Atsišaukite į .Nau
jienas, Box 222.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, 5 kambariai iš užpa
kalio.
\ 1822 S. Peoria St.

kampas 18th PI.
7 BUzAnZNIERIUS

Nusipirk pusę garadžiaus, biznį 
parduosiu pigiai, arba mainysiu į au
tomobilių. Biznis išdirbtas gerai, pil
nas karų, klauskit

J. MIKŠTS - 
2857 W. 39th PI.

PARDAVIMUI Restaurantas ir 
minkštu gėrimų įstaiga. Galit pirkti 
visą biznį ar tiktai vienus rakandus. 
Turi būti parduota greitai, nes savi
ninkas apelidžia miestą. Kas pirmas 
tas laimes.

Kreipkitės
3566 So. Halsted St.1 ______________ _ ■1 ' t"-— - 1 “I.—T

PARSIDUODA grosernė ir 
butane, 3 gyvenimui ruimai. 
5 ruimai ant viršaus storo. 8 
metai kaip viena ypata laiko 
tą įstaigą. Duosiu ilgą lysą, ar 
pat duosiu su visu namu. At
eikite pažiūrėti. 6131 Went- 
worth Avė.

PARDAVIMUI biznio kam
pas, gyvuoja 20 metų. Tikras 
bargenas. Parduosiu už pirmą 
pasiulvmą.

900 W. 21st St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
barnč ir baliams parkas. Ge
ra vieta. Pigiai.

323 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roje vietoje, apgyventa viso
kių tautų. Priežastis pardavi
mo — labai svarbi.

4328 So. Hermitage Avė.
Phone Boulevard 4443.

PARSIDUODA
SALIUNAS i

Kreipkitės:
3000 S. Union Avė. c*

PARDAVIMUI butane ir 
grosernė. Tini būti parduota 
į trumpą laiką, už prieinamą 
kainą. Priežastis pardavimo 
svarbi. Kreipkitės į Naujienų 
Skyrių, 3210 So. * Halsted St., 
No. 2.

PARDAVIMUI vienas iš ge
riausių saliunų. Visokių tautų 
apgyventa. Priežastis pardavi
mo patirsit ant vietos.

Kreipkitės:
600 W. 120th St. •

PARSIDUODA saliunas apy
garda apgyventa visokių tau
tų. Priežastis pardavimo tu
riu 2 bizniu.

10318 S. Michigan Aye., 
Rosėland.

PARSIDUODA SALDAINIŲ 
krautuvė. Geras biznis. Par
duosiu labai pigiai, tik už 
$700.00.

602 W. 26th St.

t NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI Illinois far

ma, savininkas turi išrendavo-1 
ti ar parduoti šią farmą. Gerai 
auga javai, yra visi įrengimai. 
Turi būt parduota tuojau. Sa
vininkas J. Murphy, 6840 So. 
Campbell Avė., 1 fl.

\ _____ _____________________
PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 

namas su bizniu (Shoe Repairing). 
Viskas gerame stovyje. Parduosiu 
labai pigiai. Priežastis pardavimo 
labai svarbi.

Kreipkitės
510 W. 79th St.

SUPRATLYVAS ŽMOGUS NAUDO
JASI Iš GEROS PROGOS

Kaip yra gera proga PIRK NAMA 
ir NELAUK, — nes gera proga nelau
kia žmogaus, bet žmogus turi laukt 
geros progos.

Pamatyk pažymėtus sekančius bar- 
genus.

BRIDGEPORTE
2 augštų muro kampinis namas, —- 

3 Storai ir 3 flatai, rendos per mėnesį 
$40. Kaina tik $13,300. Imokėt 
$4000.00, — likusi paskola bus aprū
pinta be kamišino ant lengvo išmokė
jimo.

Dviejų augštų mūrinis namas, — 2 
pagyvenimai 1 — 5 ir 1 — 6 kamba
riai, — elektra, maudynės, augšths 
/klepas, aržuolo padlagos. Kaina 
tik $8500. Reikalinga .32000 įmokėti, 
Ūkusius ant lengvų išmokėjimų, be jo
kio komišino. Namas randasi 3607 
So. Lowe Avė.

M. J. KIRAS RE A L E STATE 
IMPROVEMENT CO.,

3335 S. Halsted St., ■Yards 6894

BRIGHTON PARKE
Naujas dviejų augštų muro namas, 

— 2 pagyvenimai po 6 kambarius, — 
pirmas flatas /garu apšildomas, — 
“įtun-parloriai” ir kiti vėliausios ma
dos įtaisymai. —- tą namą pirkdamas 
sųČėdysi $2000, — randasi 4208 So. 
Maplewood Avė. Norintis Brighton 
Parke namą pirkti, negausi geresnio 
arba pigesnio. Nueik ir persitikrink.

Naujas 2 augštų bizniavus namas, 
ką tik užbaigtas. Didelis štoras ir 6 
ruimų flatas, — galima užimti dėl 
gyvenimo tuojaus, randasi 3990 So. 
Archer Avenue. Kaina $15,500, — 
$5000 įmokėti, — likusią paskolą savi
ninkas parūpins be jokip kamišino.

Taipgi 2 augštų kampinis muro na
mas, tinkantis dėl bučemes, _ karina
mos arba kitokio biznio, 
gyvenimai ir štoras, — 
So. Maplewood Avenue, 
$25 000, — įmokėti $8000, likusius sa
vininkas paskolins, be jokio komišino.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.,

3335 So. Halsted St., Yards 6894

ils muro na- 
es, karčia- 
— Trys pa- 

randasi 4200 
kaina

SUSTOK IR KLAUSYK!
Turjm šimtais namų, dūles-f 

nių ir možų, visose dalyse Chi
cagos; tarp tų randasjr-iribiirge^ ■ 
nų. Kam reikia >riamą pirkti 
arba mainyti: biznius, lotus, far- 
mas; kreipkitės pas mus, mes vi
suomet sutiksim jums patar
nauti.

C. P. SUROMSKI, 
3346 So. Halsted St.

Chicago, 111.

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 
tuojaus. 6632 So. May St. Telefonas 
Englewood 8951.

it-

PARDAVIMUI 8 lotai netoli Archci 
karų linijos, randasi tarpe Crawfo^r' 
ir Cicero Avė. Gera vieta augini^ 
v-štų ir laikymui karvių. Kaina $ 
kiekvienas. Išlygos, $25 įmokėti, 
į mėnesį. ' "1

Pasinvatykil su Mr. Fitch.
J. N. ZEWERT & CO., 

4400 So. Kedzie Avė.

llll
<5 
$4

t/.f ■
;----- --------------------------- ------------------- --  .

^PARSIDUODA MŪRINIS 1 PAGY- 
venimo 6 ruimų namas ir prie tam 
4 tušsti lotai. Beizmantas naujai iš 
taisytas. Viską parduosiu už $11,000. 
Kampas Oakley ir 35th St.

Kreiptis:
JURGIS BAUBA 

733 Ashland Blvd.

KAS NORIT GREIT PARDUOT
\ PIRKT AR MAINYT

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas, 
turi būti parduotas greitai.

Atsišaukite:
602 W. 14th St.

ANT IŠMAINYMO mūrinis, kampi
nis namas; du bizn'ai: saliunas, bu- 
čemė ir grosemė. ,6 flatai gyvenimui, 
po 5 ir 4 kambarius. Garadžius mū
rinis dėl 3 karų. Yra elektra, gasas, 
maudynės. Mainysim ant geros far- 
mos. Atsilankykit arba rašykit 
ška.’

M. ABROMAVIČIUS 
2015 So. Robey St.

lai-

PARDAVIMUI 3 gyvenimų 
mūrinis namas, randasi *zXw. 
14 St. arti L. Kleino kratuvės. 
Medinis namukas yra užpakaly, 
rendos neša $800 į metus. Kaina 
$7,000. Geriausias pasiūlymas iš 160 aki;ų žemės, 100 akfcų 
ant išmokėjimo. Matykite savin- dirbamos, 5 akrų apsieta riA 
ką. LOUIS STERN ! giais, laukai visi suarti. Ge-

5 North La Šalie St. ras namas, ir visi kiti budin- 
kai, 20 akhų sodno, upė bė
ga per farmą. 18 melžiamų 
karvių, 1-nas bulius ir viena 
telyčia, 4 geri arkliai, 8 kiau 
lės, ir 1-na veislinga kiaulė, 
800 bušelių javų. Visos ma
šinos, padargai, ir įrankiai 
vėliąusios mados, kokie yra 
reikalingi ant farmos.

KAS NORIT MAINYTI
^ATJTMT^aiTi u • • f Namą ant 1-mos kleštfs ga- 

automobiliaus arba saliuno 2 lotu, radziaUS SU naihU ir IpZniu. 
kampinius, netoli nuo Fordo naujos GaradŽlUS talpina 52 ^TiaŠi- 
dirbtuvės^kur dirbs 16,000 darbgjnkų j ranfMci nrip o-proštran ir 7 blokai nuo lietuvių bažnyčioj W. j UdS, IdlludSl prie geros LTdn- 
Pullman. Labai didelis bargenas, nes < 1 *’ ' ’*
aš važiuoju į Lietuvą gegužes nvėne- , 
sy. Arba duosiu ant lengvų 
kėjimų.

KAS NORIT MAINYTI
• Namą ant labai gei^s to-
• mos Michigan Valstijoj/ne-, 

toli nuo Chicagos atsikreip-1 
kjt tuojau. Farma susideda

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 Purk; namas yra vertas 
daugiau kaip $13,000.00, parsiduoda 
už $10,500.00; reikia įmokėti $3,00(7, 
o likusius savininkas duos ant inor-

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 6824

VALENTINAS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dyesmaking ir pattern ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

• v • gicio.

išmo-

A. STEKAS.
1957 Canalport Avė., 
Telefonas Canąl 7345

PARDAVIMUI bdzmavas na
mas su saliunu. Ge/oj vietoj. 
Yra 4 įamb&ęiaigyvenimui. 
Priežastis pardavimo — nesu
tikimas partnerių* Atsišaukit: 
122 E. 105 gatve, Roselande

PARDAVIMUI

) 4 kambarių cottage, nauja, kaina 
<1,900, $600 įmokėti. Kitus išmokė
jimais. <

5 kambarių cąttage. Kaina $2.500, 
3600 įmokėti, kitus morgičiais.

kambarių cottage modemiška, 
$1.250 pinigais, kitus ant kont- 

rakto?N
2 flacų, 4-4 kambarių, moderniška, 

elektra, gerame stovyje, $6.800, $1.200 
įmokėti, l\tus ant kontrakto ir mor- 
gičio.

2 flatų, 
94.000. — 
kontrakto.

2 flatų, 6 ir

\6 ir 4 kambarių, kaina 
$l?Q00 įmokėti, kitus ant 

kambarių, 2 - ga
udžius, netoli Archer, — $7.500, ant

’šm'okėjimų. \ t
6 flatų, 6 ir 5 kambarių kiekvienas, 

kaina $10.800, $2.01)0 įmokėti, kitus 
^ągal kontraktą. Tie visi narnai ne- 
oli Carline mokyklų\ ir geroje ap'e- 
’nkėje. Jei norite gauti tų bargenų, 
•eikite greit. Pasimatykit su Mr. 
^tch. \

J. N. ZĘWERT k CO., 
4400 So. Kedzie Avė.

TURIU PARDUOTI 5\ kambarių 
namą, elektros šviesa ir vana, staine 
’el karvės ir garadžius automobiliui 

;r vieta dėl vištų. Graži vieta ir čys- 
'as oras, du blokai nuo dviejų linijų 
karų. Turiu parduoti jtrumpą laiką 
r labai pigiai. Aple:džiam miestą. 
Vtsišaukite. 10103 S. Aberdeen St.

sportacijos kelio. Turi tro- 
ką, weldmg machines, taisy
mo įrankius ir visus vėliau
sios mados įtaisynitis garad- 
žio. Kreipkitės pas:

S. L. FABIONAS 
COMPANY, 

’ 809 W. 35th Street, 
Chicago, III. 

Klauskit P. P. Ramoška. 
SOUTH SIDE BARGENAS. 
3 augščių mūrinis namas, 
penki pagyvenimai ir štoras, 
elektriką, maudynės. Renda 
$156.00 į mėnesį. Įmokėti 
$3,000.00. Priims biznį ^arba 
lotus kaipo pirrrfą įnrokėji- 
mą.

geriausis BRIDGE- 
PORTO BARGENAS. 

Pasiskubinkit jei norit įsi
gyti šį gražų namą Bridge- 
porte, geriausioj Lietuvių 
apgyventoj vietoi. 2 augščių 
5 ir 6 kambariai, ąžuolo 
baigtas, visi vėliausios ma
dos įtaisymai. Kaina tik $10,- 
500. Šis bargenas ilgai ne
lauks. Del platesnių žinių 
kreipkitės pas:

S. L. FABIONAS 
COMPANY, 

809 W. 35th Street, 
Chicago, III. 

Klauskit
Stanley Mickiavičius.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St„ 

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

Klesos ienomis ir vakarais.

PK1VATES AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu bud1', 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINO 

1607 W. Madison St.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji if Prekybos 

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

lllIflFHIN

PARDAVIMUI kampiny 
nertė ir gerai išdirbtas m 
geroje apielinkėje. Cigarą 
garėtai, saldainiai \ ir . 
Creain. \ »

2300 S. Oakley Ąve.

EXTRA BARGENAS

pra- 
iznis, 
i, ci- 
. Ice

1 i

Nair/us, lotus, farmas. bučemes 
grosemes automobilius ir kitokius biz 
nius. Jeigu turit kokį namą išmokėk 
ję, grfliu tamstoms išmainyt ant dP 
dėsnio namo, lotus, bučernes, groser- 
nes, automobilius mainau ant namų 
Dar kas jieškot pirkt turiu visokių 
namų didžiausius bargenus pasiskyri- 
mui visose Chicagos dalyse. Pas ma
ne greitas, teisingas patarnavimas.

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto lig 
6 vai. vakaro. Septintadieniais nuo 9 
lig 1 valandos po pietų.
\ J. NAMON,
808 W. 33rd PI., netoli Halsted St., 

Tel. Boulevard 15^0 1

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

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAT.
Turime kelętą ūkių mainyti ir par

duoti. Malonėkite atsišaukti laišku, 
kurie norite turėti gerą ūkį.

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

PARDAVIMUI geras frame 
nis namas ir (latas 7 kambarių, 
gasas, maudynė ir toiletas.

mųriz 
Yra 

Vertas 
daugiau pinigų negu mes Reikalauja
me. /

F. L. LANGRIDGE, 
4654 S. State St.

---------- ------------- \ į

Parsiduoda 2jų aukštų, 2 namai, 1 
mūrinis, 2 medinis, mūrinis 4 pagyve- 

'‘ ' > 2 pa-

Parsiduoda 2jų aukštų, 2 na 

nimų po 4 kambarius, medinis 
gyvenimų po 6 ir 7 kambarius, nhmąs 
•andasi geram padėjime ir lietuvių 
apielinkėj, randos neša į menesį $16Q 
savininkas parduos už $14,500, abu
du namu, arba maifns ant bizniavo 
namo, loto, bučemes, Dry Goods sto
ro, farmos, arba ant kitokio biznio. 
Jieškąnti bargeno atsišaukit tuoj, nes 
namas turi būt Dainiuotas ar išmaipv- 
tas 
nių

SUSTOK MOKĖJĘS RANDA IR 
BUK BOSU

Įmokėk tik deppfiįtą, o Tenderiai 
jums nupirks nąylą, aš turiu daujį 
bargenų visose dalyse miesto, nu* 
mažesnių namelių i£į didžiausių ,bil- 
dingų ir dar mainau'miesto nuosavy
bes, ant namų, lotų, farmų, o nuosa
vybes ant namu, lotų, farmų ir taip 
tolinus, greitai ir teisingai patrnauju 
kiekvienam reikale perkantiems, arba 
mainantiems, visados kreipkitės, o bu
sit užganėdinti.

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto 
9 vąl. kavarais.

FRANK G. LUCAS 
4116 J^r'cher Avė.

Phone iįifay^tte 5107
___L . z---------------------

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

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

terims Drabužius Kirpti h>8ttiti,/taip
gi prosinti, kišenius dafyti, rankoves 
siūti elektrinėmis yfuvamomis mušį^ 
nomis.

AteikU 
dienos w 
s i m*, kaį 
amato 
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
gą.

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

THE MASTER CUTTING AND 
TAILOK1NG SCHOOL

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

Jos. F. Kas nieką. vedėjas.

į mPsų šapą* kokiu nebūk 
u/ar vakare. Mes parody- 
pnes galim jus išmokyti 
■karnų nuo damo laiku, ku-

iki HOFFMANO MOKYKLA.
Įsteigta 1910.

j trumpą lapą^lel platesnių 
kreipkitės pas.

FRANKG. LUCAS
4116 Archer Avė.

Phone LafaVette 5107

KAMP1NIS*NAMAS SU SALIUNU
Tik $3,900, 6 ruimai pagyvenimui 

ant viršaus garadžius, kas nupirks 
laimės. Atsineškifc rankpinigius.

C. P. SUROMSKIS,
3346 So. Halstecį St., 
* Chicago, III."

tas

PARDUODU 2 lotu abu krūvoj ar
ba mainysiu ant automobiliaus, 5 ar 
2 sėdynių, nes man labai reikia auto
mobilio. Lotai Randasi Chicago Hgs. 
Labai dailioj vietoj. Mikshys, 736 W. 
35 St. motvti galima 9 A. M. iki 8 
P. M. nedėlioj iki 4:30 P? M. •

ANT PĄ^DAVIMO didelis namas 
no 6. ruimus. 3 po 4. Mėnesinė ran
da $228. Gera vieta. 18 procenlą 
atneša čystų pinigų, apart išlaidų, ge
ras namas.

P. ŠLAUŽIS 
2536 Coyne St. 

Prie Westem Avė. karų
------------------

PARDAVIMUI dvi farmos: 
viena su gyvuliais, "50 akrų; 
antra be gyvulių, 80 akrų. Ne
toli didelių miestų. Gera žemi1 
ir sodai. JONAS JUODKUS,

R. 2, Guster, Mich.

PARDAVIMUI 6 kambariį 
namas; lotas 58x125, dėl trijų 
kariny garadžius. Parduosiu ui 
teisingų' "ptfsiulymų. Kreipkite! 
prie savininko.

6942 S. Rockvvell St.

MORTGECIAI -PASKOLOS
KAM REIKIA PINIGŲ 

dėl pirkimo arba statymo na
mo, tai gali gaut pasiskolint 
ant lengvų išlygų.

Taipgi perkam ir parduo
dam namus visose dalyse 
Chiėagos. Norėdami skolint 
pinigų, pirkti arba parduoti 
namą, atsišaukit pas:

JOHN KUCHINSKAS, 
2221 W. 22nd St.

Išmokina angliškai į labai 
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiame aritmetikos 
(skaitlivimo) įpelinimo, 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 it yra 
vadovais savo apielinkėse. Ateik / 
pas mus, o mes išvesim fhmstąf 
iš tamsos į šviesą. \

Mokintojai visai draugiš^U \ 
Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk biie su kuom, vyru ar 
moteria inteligentiškai, o gauši 
gerą rekomendavimą Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašyki t dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

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

MOKYKLOS

PĄiRDAVIMUI geras namas 
su lotu ant Bridgeiporto. 7 rui- 

126 pėdų ilgio, 63 pėdų pločio, inų.» Kaina $5,600.00 an^a ant 
4200 Mozart gat. Chas. Marozas, lengvų išmokėjimų. Kreipkitės 
4617 So. Paulina Stįi Tel. Boule į Naujienų Skyrių, 3210 
vard 9799. I Halsted St., No. 3.

BRIGHTON PARK
Pardavimui kampinis lotas

I Halsted Si., No. 3.
South

Amerikos Mokykla Etikos
/ "—GRAŽUMO KŪRYBOS— 

Geriausiai, apmokama profesija Šian
dien yra Gražumo Kūryba. Ar jus gy
venate mieste ar kaime, jus visuomet 
esate užsiėmę. Mes išmokinsime jus 
Marcei vvaving, Water waving ir plau
kų dnbinimo. Uždirbsite pinigus kol mo- 
kinsitės.

Pabaigusios šią nnokyklą yra gerai 
apmokamos ir yra išmokinamos kaip 
vesti savo šapą. Trūmpaą ir pilnas kur) 
sus. Labai prieinama mokestis. Phoil^ 
Dearborn 4323, kambarys 618-620, 190 
N. State St., State-Lake Bldg., Chica- 
ro. III.

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

Yiemokėt angliš- 
dirbdami. Dieno

mis ir vakarais. Gero# sąlygos. 
Ateikite arba rašykite dėl ka-

y ,
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