
*

The First and Greatest Lithuanian Dailu i n America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published bu the Lithuanian Neivs Publishing Co.t inr 
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500 THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as aecond Clasa Matter March 7. 1014, at the Post Office of Chicago, III 

under the Act of March 8, 1879.

VOL. X. Kaina 3c Chicago, III., šeštadienis, Vasaris-February lO d., 1923
A r

r-i
..■'p-

SS?

. '• 't•i ■■

170 žuvo kasykloj
Streikas Francijos Kasyklose

Ekspliozija ištiko 8 valandą 
vakare, kada buvo atėję į dar
bą naktiniai darbininkai. Prie
žasties ckspliozijos nežinoma, 
o ir kasykla buvusi pilnai ap
saugota. Pereitą rudenį šioj 
pačioj “apsaugoto j” kasykloj 
ekspliozijoj žuvo 13 angliaka
sių.

Vokietijos komunistai pa 
sipriešiną Maskvos 

diktatoriams 
/' IŠ’'.1': ” '

Rusijos bolševikai teisia 
savuosius 7

revoliu- 
dirbti

Siūlo Klaipėdiečiams kompromisą Lotaringijos angliakasiai 
streikuoja

Nutarė nesvajoti apie 
cijas, bet sąžiningai 
iššvien su socialdemokratais 
ir kitomis darbininkų orga
nizacijomis.

šimtai valdininkų, sovietų vir
šininkų pakliuvo teisman už 
kyšius, suktybes, papirkimus 
ir kitas piktadarybes.

Vokiečių komunistai veiks su socialistais 22,000 sustreikavo neišpildžius 
reikalavimų.

Turkai nusileidžia talkininkams

Lietuva gausianti Klaipėdą' 1 ZO^ngliakasiy žuvo
Klaipėda bus atiduota už kelių 

mėnesių. Iki to laiko tą kra
štą valdys nauja lietuvių ir 
vokiečių valdžia.

dviejose kasyklose
Ekspliozijose žuvo 120 anglia

kasių vienoj kasykloj, o 50 
kitoj kasykloj.
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Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Okupuotame Ruhr 
distrikte

Trūkstą maisto. Francuzai tan
kais ardo demonstracijas.

No. 35

340 miliony dol. armijai

KLAIPĖDA, vasario 8 (Ra
šo Donald Day). — Šiandie iš
rodo, kad Klaipėdos krašto su
kilimas bus išrištas patenki
nančiai kaip talkininkams, taip 
ir lietuviams. Taip išrodo po 
trijų valandų neoficialines kon- 
ferencijotv tarp Mažosios Lie
tuvos Gelbėjimo Komiteto ir 
Paryžiaus ambasadorių tary
bos prisiųstos nepaprastos ko
misijos.

Kitu įrodymu taikos tarp tal
kininkų ir Lietuvos valdžios 
yra tunus išvažiavimas bolše
vikų laikraščių korespondento 
Ivano Skirnoyskio, kuris išva
žiavo neužsimokėjęs už per
siuntimą telegrafu' jo ilgų pra
nešimų sovietų laikraščiams 
Maskvoje.

Rusijos įnteresavimasis Klai
pėdos kraštu kaipo jungiančiu 
grandiniu tarp Maskvos ir Ber- 
lino per Lietuvą ir Klaipėdos 
kraštą, nyksta, nes išrodo, kad 
talkininkai ir toliau kontro
liuos Klaipėdą.

Dabar Klaipėda yra pilna 
Lietuvos diplomatų, kurie nori 
susikalbėti su Mažosios Lietu
vos lietuviais.

Talkininkų komisijos- kon
ferencijoj tapo pasiūlyta,kad 
Klaipėdos valdžia susidėtų iš 
komisijos, susidedančios iš 
trijų lietuvių ir dviejų vokiečių, 
kad okupaciniai kareiviai pasi
trauktų į Lietuvą, bet kad 
Klaipėdos policija butų padi-% 
<linta iki 2,(KM) žmonių iki tau
tų sąjunga suteiks Lietuvai lei
dimą aneksuoti (prijungti) 
Klaipėdos kraštą, kas bus pa
darytas už kelių mėnesių.

Naujoji valdžia laikys savo 
kontrolėje visą Klaipėdos kra
štą, bet talkininkai reikalauja, 
kad nė Jankui, nė Erdmanui 
Simonaičiui, dabartiniams su
kilėlių vadovams, nebūtų leista 
užimti vietos naujoje valdžio
je.

Manoma, kad Mažoji Lietu
va priims tuos pasiūlymus, ka
dangi talkininkai grūmoja nu
traukti diplomatinius 
su Kaunu ir paskelbti 
minę blokadą.

DAVVSON, New Mexico, vaę 
snrio 9. — Vakar Phelps-Dodge 
Co. No. 1 kasykloje ištiko labai 
smarki ekspliozija, kuri užda
rė kasykloje 122 angliakasius. 
Ekspliozija buvo tiek smarki, 
kad išdraskė cementinį įėjimą 
į šaftą, o medžio rąstai liko iš
nešti iš šaltos į orą nuo 50 iki 
100 pūdų augštumo.

Kadangi oro varytuvai. išli
ko nesuardyti, tad galima bu
vo tuojaus pradėti gelbėjimo 
darbą. Bet įėjus kasyklon pa- 
sirodė, kad ji yra pilna gaso ir 
tankiai prisiėjo gelbėti pačius 
gelbėtojus. Tečiaus visgi jie siv 
rado ir išėmė iš kasyklos 8 la
vonus. Juos rasta įvairioje gi
lumoje arčiau šaftos. Šiandie 
visai—netikėtai du angliakasiai 
išėjo iš kasyklos gyvir Tas pa
gimdė silpną viltį, kad gal ir 
kiti uždarytieji tebėra gyvi. 
Bet tai tik labai silpna viltis 
ir geriau numanantieji padėtį 
nesitiki, kad nors vienas iš li
kusių 112 angliakasių butų iš
imtas gyvas. Jų dar nėra pasie
kta, bet tikiųiąsi, kad gal dar 
šiandie pasiseks juos pasiekti 
ir bent dalį lavonų išimti.

Kaip paprastai po kiekvie
nos nelaimės kasykloje, mote
rys ir vaikai laiko apgulę ka
syklą ir su didžiausia širdgėla 
ir verkdamos laukia išimant jų 
vyrus ar tėvus, apie kurių li
kimą — ar jie gyvi, ar žuvę, 
jokio numanymo neturi.

Kompanija sakosi nežinanti 
ekspliozijos priežasties. Joje 
gaso nebuvę, taipjau buvo lai
stoma. Dieną prieš tai kasyk
la buvo apžiūrėta ir nieko 
ypatingo joje nepatėmyta. Joj 
buvo iškasama apie IMK) tonų 
anglių į dieną.

Oi
51 žuvo Kanadoje.

CUMBERLAND, B. C., 
rio 9. — 51 angliakasys 
gaso ekspliozijoje vietos 
lių kasykloje. 26 lavonai
tapo išimti iš kasyklos, jų tar
pe 6 chiniečiai. Vieną chinietį 
išimta dar gyvą ir 4 kitus už
tikta dar kvėpuojant, bet esan
čius arti mirties. Gelbėtojai 
bando juos atgaivinti. Nemano
ma, kad nors vienas išliktų gy
vu iš dar tebesančių kasykloje 
25 angliakasių, kadangi jie yra 
tokioje kasyklos dalyje, kuri

FORBACH, Lothr ingi joj, va
sario 9.— 22,000 angliakasių 
vakar sustreikavo šiaurvakari
nėj Lotaringijos daly, dery
boms su kasyklų savininkais 
nedavus pageiJthijamų pasek
mių. Reikalavimai buvo pa
duoti jau mėnuo atgal. Ang
liakasiai tikisi, kad negale ji» 
mas gabenti anglis iš Ruhr di- 
strikto pagelbės jiems^ streiką" 
laimėti.

Valdžia tuojaus pasiuntė į 
svarbesnius miestus daugiau 
kariuomenės.

Turkai nusileidžia 
talkininkams

Leidžia pasilikti talkininkų 
riniams laivams Smyrnoje.

ka

LONDONAS. vasario 9. — 
Iš Konstantinopolio pranešama, 
kad tarp talkininkų laivynų 
komanduotojų ir turkų vald
žios Smyrnoje tapo pasiektas 
susitarimas, kuriuo viskas bus 
palikta dabartiniame stovyje 
(t. y. bus leista talkininkų ka
riniams laivams pasilikti ir to
liau Smyrnoje) iki tai 
išspręsta diplomatinėmis 
bomis.

nebus

žinia

BERLINAS, vasario 8 (“For- 
verts”). — Laikytas čia visuo
tinas Vokietijos Komunistų 
Partijos suvažiavimas pasibai
gė. Pasibaigė parodęs, kad vo
kiečių komunistai stipriai susi
skaldę suskilę į dvi vyriau
sias sroves, į “dėšinuosius” ir 
“kairiuosius”. Dešinieji suva
žiavime pasirodė didelėj did
žiumoj ir visais svarbiausiais 
dienos klausimais ir suvažiavi
mo programo punktais — visur 
pravestas dešiniųjų rezoliuci
jos. Karštų ginčių buvo klau
simi!, kaip Vokiečių komunis
tai turi elgtis dabar: ar veikti 
sulig Maskvos komunistų In
ternacionalo instrukcijomis, 
vadinas, /pasivaduojant dabarti
ne situacija iššaukti Vokietijoj 
revoliuciją, nuversti esamąją 
valdžią ir paskelbti taip vadi
namą “proletariato diktatūrą,” 
ar eiti ranka už rankos su vo
kiečių socialdemokratais ir dar 
bininkų organizacijomis?

Dešiniojo sparno komunis
tų vadai įrodinėjo, kad bendra 
pasauly padėtis šiandie esanti 
tokia, kad apie darbininkų val
džią dabar nei' kalbėti negali
ma, — ta padėtis neleidžianti 
dagi svajoti apie proletariato 
diktatūrą, arba pilietinį karą. 
Jie pabrėžė, kad šiandie daly
kai virtę taip, kad komunistai, 
būtinai turi eiti išvien su kito
mis darbininkų organizacijo
mis, su Socialdemokratų par
tija, su profesinėmis darbinin
kų sąjungomis, — eiti ranka 
už rankos su jomis ne
kad tuo budu lengviau jas pu
si griebus į komunistų rankas, 
bet kad sąžiningai ir solidarin- 
gai vedus bendrą kovą prieš 
bendrą priešą.

Ir, kaip minėta, suvažiavime 
visur laimėjo dešiniojo sparno 
komunistai.

BERLINAS, vas. 8 (“For- 
verts”). — Maskvoj prasidėjo 
nauja didelė byla, kurią visa 
šalis dabar seka su dideliu įdo
mumu. Mat kaltinamųjų suo
lai) pasodinta keletas šimtų 
augštų ir alsakomjngų sovietų 
valdininkų ir valdžios pramo
ninių korporacijų vedėjų. Dau
geliui'jų gręsia mirties 'baus
mė. Visi jie kaltinami dėl va
gysčių, suktybių, papirkimų, 
kyšių, ėmimo ir išnaudojimo 
valstybės įstaigų savo privati
nei naudai.

Pavyzdžiui, 40 valdininkų, 
valdžios koperativų centralinio 
komiteto marių apkaltinti už 
tai, kad jie atidarė savo priva
tines sankrovas ir sandėlius, 
kuriuose pardavinėjo prekes 
daug pigiau negu valdžios san
krovose, nors jie patys buvo tų 
valdžios sankrovų vedėjai.

Administratoriai ir vyriau
sieji Uralo srities valdžios pre
kybos su užsieniu ^staigų val
dininkai darydavo šitokių suk
tybių: pirma jie superka pigia 
kaina prekių sau, savo vardu, 
o paskui tas prekes parduoda 
atgal valdžiai, toms valdžios 
prekybos įstaigoms, kurių ad
ministratoriai yra jie patys, ir 
parduoda jas jau daug bran
giau, tuo budu darydami sau

ryšius 
ekono-

KENOSHA, Wis., vas. 8.— 
Pasirodė,' kad keletas pašto 
maišų su laiškais iŠ Chicagos 
tapo pavogta.

vasa- 
žuvo 
ang- 
jau

Kita Konstantinopolio 
sako, kad turkąi pareikalavo 
talkininkų laivus pasitraukti ir 
iš Ismid. Įėjimai į Ismid ir 
Sinyrną esą uždaryti minomis. 
Ismid yra ties Kontantinopoliu.

Anglų įspėjimas.
KONSTANTINOPOLIS, vas. *

9. — Anglijos kruizeris Oura- 
cao su admirolu Nicholson at
plaukė į Smyrną ir admirolas 
tuojaus nuėjo pas turkų kari
nį komanduotoją įspėti apie 
didelę atsakomybę, jei turkai 
padarys karinį žygį.

Talkininkų komisionieriai 
padavė Turkijos nacionalistų 
valdžiai naują notą, reikalau
jančią atšaukti įsakymą prieš 
buvimą talkininkų karinių lai
vų Smyrnoje.

Vokietija perkasi markes 
užrubežyje

BERL1NAS, Vokietija, 
8.— Vokietijos valstybes 
kas nesenai pasiuntė į Londo
ną 150,000,000 aukso markių 
('lygu $35,700,000) tam, ikail 
tuo sulaikius tolimesnį Vokie
tijos markės puolimą. Taip 
bent yra tvirkinama didžiųjų 
Berlino bankierrų. Tapo žino
ma taipgi, kad Vokietijos val
džia pradėjusi pirkti labai 
daug markių užrubežyje tuo

I pačiu tikslu.

vas, 
ban-

tam,

O&nburge areštuota 
vietos sovietų valdininkai 
visas sovietas, kartu su teisė
ju ir prokuroru. Visi jie kalti
nami dėl terorizavimo gyven
tojų, dėl lupinio prievarta ky
šių, dėl “konfiskavimo” savo 
naudai privatinių piliečių man
tos, galvijų, arklių, avių ir tt.

VISI

Atstovy butas priėmė skoly

Užmušė rūsy rašytoją.
Tamsus Rusijos valstiečiai pa

skaitė jį ragąnium.

NEW YORK, vas. 9.— Ra
šytojas Hermai) Bernstein ga
vo laišką, kad rusų rašytojas 
Sergei P. Semionov, artimas 
draugas velionio grafo Leono 
Tolstojaus, tapo užmuštas kai
miečių, kurie skaitė jį raga
nium,^ atnešančiu 
blogą.
kuriame gyveno Semionov se
nai šnairavo į Semionovą, nes 
jie skaitė jį kaltu už visas ne
laimes kokios tik ištikdavo 
kaime — mat, jis “raganius.”

jiems visą 
To kaimo gyventojai,

Graikai užpuolami

DUESSELDORF, vasario 9.
- - Francijos kareiviai, prigel- 
biami tankų išvaikė Reckling- 

> liausen demonstraciją protes
tui prieš pašalinimą policijos 
viršininko. Bet nebuvo šaudo
ma?

Vokiečių priešinimasis jmo- 
latos 'didėja, nors franeuzaų ir 
stengiasi suorganizuoti geležin
kelių ir vandenis transporthci- 
ją. •

Francuzai tvirtina, kad Bėr
imo agentai lankosi miestuose 
ir miesteliuose ir kursto darb 
ninkus priešintis ir šlreikuoti. 
Daug tokių agentų tapę areš
tuota ir pas juos rasta nema
žai pinigų šelpimui streikierių.

Karine valdžia nutarė areš
tuoti ir sodinti kalėjiman vi
sus apsaugos policijos narius, 
.kurie atsisakys saliutuoti 
franeuzų oficierus.

Maisto vis labiau trūksta, o 
cukraus čia jau nebegali narna. 

| Francuzai mano panaikinti 
muitą ant maisto.

Geležinkeliečių streikas tę 
siasi visu pilnumu visoje frau 
euzų okupuotoje teritorijoje. 
Tik keli militariniai traukiniai 
vaigšto. Betgi franeuzamas 
kiek geriau pasisekė suorgani- 
žiuoti upių komunikaciją ir 
Reino upe vaigštiiftja keletas 
valčių.

WASHINOTON, vas. 9.
Atstovų butas šiandie 291 bal
su prieš 44 priėmė bilių, pa-1 
tvirtijnantį padarytą su Ang
lija susitarimą dėl atmok ėji
mo Amerikai karo laiku už
trauktų skolų. Prieš balsavo 
43 demokratai ir 1’ republiko- 
nas. Už bilių balsavo 227 re- 
publikonaj, 63 

1 socialistas — 
Bilius dabar 

kuris, tikimasi, 
jaus priims.

demokratai ir 
Meyer London. 
eina senatai), 
taipjau jį tuo-

Howat paliuosuojamas
TOPEKA, Kas., vas 9.

Buvęs Kansas angliakasių pre- 
izidentas Alexander Howat 
taps ryto paliuosuotas iš ka
lėjimo gubernatoriaus pardo- 

nu. Jis jau ilgą laiką sėdi ka
lėjime už paniekinimą indust
rinio teismo. Sėdėti jam beli
ko 40 dienų.

SOFIA, Bulgarija, vasario 9 
dienų. — Pranešama, kad išil
gai Maricos buvo užpulti Grai
kų avangardai. Graikai atsimo
kėdami irgi padare užpuoli
mus.

OMAiHA, vąs. 8. Mokyto
ja Hulda Krtįpzein, 23 metų 
mergaitė, tapo atleista iš vie
tos už tai, kad draugavo su vie
nu iš savo mokinių, turinčiu 
18 metų.

WASHINGTON, yas 9.
Senatas šiandie priėmė pasku
tinį šio kongreso paskiri nio 
bilių, kuriuo armijos užlaiky
mui paskiriama’ $340,523,000. 
Bilius eina konferencijoj, ka
dangi panašų bilių atstotų bu
tas jau kiek pirmiau priėmė.

28 UŽMUŠTI RUHR 
DISTRIKTE.

BERLINAS, vas. 8. — Iš 
Duesseldorff pranešama, kad 

du Francijos karimai trauki
niai susidūrė Ruhr distrikte 
antradienį ir kad 28 kareiviai 
liko užmušti.♦aŽinia yra nepa
tvirtinta.

Nužudė pravoslavų bažnyčios 
galvą Lenkijoje.

VARŠAVA, vasario 9. — Ru
sų vienuolis Smaragd užmušė 
rusų bažnyčios viršininką Len
kijoje metropolitą Jurgį. Už
mušėjas priklausęs tų^fcunigų 
grupei, kuri priešinosi metro
politui, kadangi tasis buvo di
delis lenkų šalininkas.

V

šiandie — apsiniaukę, gal 
sniegas; nedidelė permaina ir 
temperatūroje.

Saulė teka 6:54 v., leidžiasi, 
5:15 v. Mėnuo teka 2:39~v. n.

Amerikos kareiviai iš pareinio 
> sugrįžo Amerikon.

CHARLESTON, S. C., vasa
rio 8. šiandien ryto čia at
plaukė transporto) laivas SI. 
Mihie.l, kuriuo atplaukė 281 
Amerikos kareivių iš Vokieti
jos, kur buvo okupacijos ar
mijoj. Amerika, kaip žinoma, 
atšaukė iš Vokietijos visus sa
vo kareivius, kada tik Fran- 
uija pradėjo grobti nuo vokie
čių Rubrą. Trylika iš atplauku
sių kareivių turėjo su savim 
pačias ir dvidešimt du vaiku.

PINIGŲ KURSAS
Vakar vasario 9 d., užginto pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.91
Austrijos 100 kronų ..................  y#c
Belgijos 100 frankų ............... $5.55
Danijos 10(1 frankų ............... $18.75
Finų 100 markių ..................  $2.58

/Francijos 100 frankų ................ $6.28
Italijos 100 lirų ....’..................  $4.86
Lietuvos 100 Litų .................... $10.06
Lenki} 100 markių ......................  U c
Norvegijos 100 kronų ........... $18.48
Olandų 100 guldenų ........... $39.49
šveicarų 100 markių ........... $18.83
Švedijos 100 kronų ............... $26.60
Vokietijos 100 markių ............... %c

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

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

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

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

1739 So. Halsted St Chicago, III.
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Kas Dedas Lietuvoj
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Kunigo ir davatkų 
nosis.

Lygumai (Šiaulių apskr.). š. 
m. rugpiučio m. 28 d. Lygu
mų davatkų susirinkimas nu
tarė prašalinti vietinės mokyk
los mokytoją Klupšą, kadangi 
jis nelankąs bažnyčios, stei
giąs bažnyčiai priešingas drau
gijas ir sii panieka žiūrįs į šv. 
tikėjimą. (Tam tikslui padavė 
instruktoriui prašymą bu ke
liolika parašų, daugiausiai pa
sirašytų peties prašymo auto
riaus, tur būt jogamastėlio, ir 
tik 4 parašai pasirašyta sava-

{ tokį jagamastėlio bei da
vatkų prašymą instruktorius 
net nerado reikalo atsakyti.

Darbininko vaikai.

Šiemet Lietuvoje nėra 
žiemos.

“O, stebuklai nematyti, ka
da žiemą ima lyti.” sako se
novės ubagų giesmė. Stebuk
lai nestebuklaį, bet šiemet Lie
tuvoje tikrai žiemos nėra, štai 
šiandien, šį straipsnelį rašant, 
sausio 15 d. 1923 metų, o orae 
toks, koks paprastai būva apie 
lapkričio 15 dieną. IŠ rudens

rankiškai. Sprendžiant iš pa- tjuputį pašalo, truputį pasui-
_______ 1X2.. X rrr'k IZaiinnvardžių visos prašymo padavė
jos netekėjusios davatkos. Ne
jaugi šitos Lygumų davatkos

go. Kaune rogių kelias išbu
vo vos 3—4 dienas. Šalti, ne
daugiau 8—10 laipsnių paša-

dviejų savaičių, nespėjo san
dėliai nė ledų parsivežti, kaip 
Nemunas savo ploną ledelį 
suardė ir pasiliuosavęs plau
kia galvatrūkčiais į Baltjurį. 
Oras tai toks: beveik kasdien 
apsiniaukus. Kaikada linoja. 
Laipsnarodis dieną ir naktyj 
ant nubaus, o kai kada 2—3 
laipsnius šilumos rodo. Sod
nuose ir grabkrančiuose žolė 
pradeda žaliuoti. Miesto žydų 
oškos pakraščiais ganosi. Mies
te purvo iki peretkų. Keliai 
blogi, žmonėms prekes į mies
tą išvežti sunku, o dar sun
kiau iš miško malkų parsivež
ti. Blogi tienios keliai į visą 
gyvenimą labai blogai atsilie
pia. Dauguma žmonių nežino
dami ką daryt — Dievui mel
džiasi, bet, žinoma, nieko ne
gelbsti —Pr.' br.

kia savo pirmąjį suvažiavimą 
vasario mėnesio pabaigoje ar 
kovo mėn. pradžioje. Šitoji 
jaunimo sąjunga veikia (Lietu
vos darbininkų jaunimo tarpe 
ir yra sudariusi artimų ryčių 
su Lietuvos Socialdemokratų 
Partija. v , .

Lietuvos Soc. Deni. Partijos 
metinė konfereųcija Šaukiama 
Kaune gegužės mėn. pradžioje. 
Smulkesnių žinių apie tuodu 
suvažiavimu pranešime vėliau.

/ I " ''

Monroe

sveiksta!

*eSted., flefcmad. [ 
Šventomis

O įr 22c (ir taksai).
Jtolm. ratiliams

10c (iš Airi ant šeited., 
sekmad. ir šventes.

B Dideli komediniai aktai
krat

Kur gaunf pilną pinigų vertę.

PI į Hi ftTnr W

Mastinis Balius
Rengia

Draugyste Ražancaros Panų ir Motery

turi vaikų ir leidžia juos mo- lo ir Nemunas buvo sustojęs, 
kyklon? bet jis testovėjo nedaugiau

■' ■ 1 ——

Mihvaukee Avė. ir Division St., netoli Ashland Avė
Turtas daugiau kaip $20,000,000

ABRAOMAS 
LINKOLNAS
Taupymas ir sausu
mas yra tai pamatai 
laimės. Padėkite pa
matą tuojau prade
dant taupyti nu® $1.00 
ir daugiau.
Chicagos didžiausioj 
bankoj už vidurmies- 
čio.

Lietaro* Socialistinių 
Organizacijų Suva- 

žiavimaį
Lietuvos Socialistine jau

nimo sąjunga ‘“žiežirba”, .su
lig gautų iš Kauno žinių, šau-

Nedėti®j, Vasario 11 d., 1923
. MILDOS SVETAINĖJ

3142 So. Halsted St.
Pradžia 4:30 vai vak. įžanga 35c ypatai

Kviečiame visus kas tik gyvas atsilankyti ant šio šaunaus Bak
simo Baliaus, nes kito tokio da nebuvo.

Kviečia KOMITETAS.

Teatras, Balius ir kiloki® ^marginimai
Ren gia

Amerikos Lietuviu Piliečiu Draugijos 4 kp.
Sekmadieni, Vasario 11 d., 1923 

BAŽNYTINĖJ SALĖJ, 35 GATVĖ IR S. UNION AVĖ
Pradžia 4:00 vai. po pietų. Įžanga 35c. ypatai.

Ha

Programas bus labai įvairus. Scenoj yra statoma 1 akto parsas O. S. S. arba šliubinė Iškilme. Taipgi 
bus muzikos, dainos, duetas ir kitokiij pamarginimų. Todėl kviečiama visus atsilankyti; po programo bus šo
kiai iki vėlai nakčiai.

Iškilmingas Rožinis BALIUS

VALENTINO DIENA. Į
Sena tauta, kuri turėjo ■ 

anglų poetus Chaucer 1380 
ir Shakespeare 1600, jie bu
vo gimę Vasario 14, Valenti
no dienoj. Tą dieną paukš
teliai pradeda jieškoti sau 
lizdų ir porų, ir iš to pasida
rė ' paprotys jaunų žmonių 
abiejų lyčių, pasirinkimas 
vienas kito kaipo “valenti
nes” einamiems metams ir 
siuntinė] ant meiliškus laiš
kelius vienas kitam, šiais 
laikais daug visokių dovanų 
yra siunčiama per paštą 
•apie 14 d. vasario: knygos, 
saldainiai perfumai, ir t.t. 
Tūkstančiai žmonių Suvie
nytose Valstijose ir Kana
doj žino Trinerio Kartųjį 
Vyną, tą geriausią gyduolę 
nuo vidurių nesveikumų. 
Bet gal būt jie nežino, kad 
Josęph Triner K ompani j ap
dirba taipgi visokias, pir
mos klesos gyduoles mote
rims, specialiai Trinerio 
Liųuid Shampoo, kuris pa
daro plaukus visai čystais, 
žvilgančiais ir gražiais. Tri
nerio rankų Lotion nuo su
skirdusių rankų ir veido. La 
Trinerio veido pauderis ir 
La Triner Rauge. Atminki
te, kad “Tie visi dalykai yra 
geri dėl Valentine”. Klaus
kit jūsų aptiekoriaus^ arba 
gyduolių . pardavinėtojo, o 
jeigu jie netur pas save, tai 
rašykite tiesiai pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
III.

oi uvi moteris
ĮSTOJO ARMIJON

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

ANT NAUDOS.

FABION AS 00.

009 W. 3501 SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. S. JU'GHIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa
rūpina visokius dokumentus. Eg
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotą, fer
mų ir bisnių, ar užtraukiant mor- 
gičiue.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500.... ........... z

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Deerborn St., Room HH-13

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

3323 So. Haluted St
Valandos: nuo 0 IM 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminka 
ir ketvergą. Ned^įjemis nuo 9 

iki 12 ryto.

SU PROGRAMŲ

Padaryk Einamąją 
Pradžią

Ar Žinai, kad visai nėra per anksti pradėti sąskaitą 1923 
m. Kalėdų Taupymo KHubui?

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

Apsimoka padaryti einamą pradžią ir, anot žmonių kalbos, 
juo anksčiau pradėsi, juo daugiau sutaupysi.

Ir, dar geriau, daugiau smagumo turėsi gruodyje, 1923 m., 
kuomet musų Kalėdinis Kliubas yra uždaromas ir tavo taupi- 
nių įrašas, bus tau paskelbtas.

MusiĮ Kalėdinis Kliubas yra atviras kiekvienam. Jokio na
rinio mukesnio nėra. Visa, kas reikia, tai ateiti ir savo pirmą 
Kliubinj depozitą padaryti.

PRISIDĖK ŠIANDIEN!
%

The Stock Yirit Saviugs lauk
4162 So. Halsted Str««t, Chicago, Uiinoits.

ii
r

f EXTRA! EXTRAM

PRAKALBOS
Temojo:

Pasaulis jau pasibaigė — milijonai žmonių
. nebemirs ir Kristus jau atėjo 

antra syki ant žemės!
Kalbės S. J. BENECKAS

Panedėlyje, Vasario 12 d., 1923 m.
Meldažio salėj, 2244 W. 23rd PI.

Pradžia lygiai nuo 7:30 vai. vak.
P. S. Kadangi nerimauja kunigai valdiškų bažnyčių ir siūlo per 

savo laikraščius milionus dolerių tyrinėtojams švento Rašto—Biblijos, 
kad jiems prirodytų iš kur žinoma, kad pašaulis jau pasibaigė ir mi
lijonai žmonių dabar gyvenančių nebemirs ant amžių ir kad Kristus 
jau antrą syk j atėjo.

Todėl surengėm publikos išguldymą, kur bus išaiškinta dovanai 
tie 3 klausimai ir yra kviečiami visi kunigai kaip katalikų, taip ir pro- 
testonų ir visokių pažvalgi| žmones išklausyti tą nustebinanti praneši
mą, tada galėsite apvertinti ar gali nupirkti už milijonus dolerių ar ne?

Ištiktųjų yra verta dėti visas pastangas išgirsti tą išguldymą; ne 
. praleiskite jūsų progos. įžanga dykai. Kolektų nebus.

Rengia ir kviečia T. S. B. S.

Rengia \

Dr-stės Palaimintos Lietuvis
Nidilioji, Visario-Febr. 11, 1923

PUSĖN SOKOL SVETAINĖJE,
1814 So. Ashland Avė.

Pradžia 5 vai. vak. Įžanga ypatai 50c
Rožės bus duodamos prie tiekieto dykai

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus

ir drauges atsilankyti ant šio taip link- 
smaus baliaus su programų. Programą 
išpildys iš Brighton Park Ateities Žie
do Vaikų Draugijėlės. Bus labai įdo
mus šis balius. Publika turi tėmyti 
šiuoa apgarsinimus ir nepraleisti tos 
dienos ,tai yra Vasario 11.

Durys atsidarys 5 valandą vakare ir 
trauksis iki 1 valandai nakties. .

Muzika p
Kviečia Komitetas.

Tos kurios buvo priimtos 
dėl sveikatos, tai per Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.

DU IŠKILMINGI VAKARAI
Ruigiam! Or-stės Šv. PitronšISs Jauny Maginu Ir Mni 

Stadieny, I I Vasario-Feb. 1923,6130 vai. vakare
. Ir Užgavėnių Vakare,

Antradimy, 13 Vasario-Feb. 1923, 7;30 vai. vakare
Šv. Jurgio parap. svet. Aulam Avi. ir 32-ro Place

. Šiuomi turime už garbę kviesti Tamstą atsilankyti i musų 
viršminėtus vakarus, kuriuose turėsite puikių progą prieš pat už
gavėnes pasilinksminti ir smagiai UiW praleisti, nes bus puiki 
muzika, kokios Chicagiečiai dar nėra girdėję. Prie to bus, taipgi, 
gardus užkandžiai ir mandagus patarnavimas.

Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti.

/

KOMITETAS.

Milwaųkee, Wisconsin. — “Ai tu
rėjau didelį skaudėjimą kairiajame šo

ne ir aš nieko ne
galėjau ' pakelti 
sunkesnio be skau
dėjimų nugaroje. 
Aš bandžiau daug 
visokių dalykų. Vė
liau aš pamačiau 
Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound apgar
sinimą laikraščiuo
se ir pradėjau 
vartoti juos kaip

buvo nurodyta. Aš dabar jaučiuos? 
labai gerai ir galiu dirbti v są savo 

( darbą. Aš patariu vartoti Vegetable 
Compound visiems m-ano draugams, ir 
jus galite vartoti mano paliudijantį 
laišką”.

— Mrs. Hattie Warzon. 870 Garden 
St., Mihvaukee, Wis.

«
Laimėjo visuose atsitikimuose.

Buffalo, N. Y. — “Aš turėjau mo
teriškų ligų nemalonumus kurie visai 
sunaikino mano sveikatą, taip kad aš 
pamečiau saro apetitą ir jaučiausi la
bai prastai visuomet. Negalėjau nie
ko sunkesnio pakelti ir biskis daugiau 
darbo dienoje paguldydavo mane į lo
vą. Draugas pasakė man, kad pa
bandyčiau Lydia E. Pinkham’s Vege- 

i table Convpound ir aš la mėjau visuo
se atsitikimuose. Dabar valgau ge
riau ir esu stipi'csne. Aš neradau 
nieko geresnio pirmiau ir tas suteikė 
man daug gero”.

Į — Mrs. J. Grace, 291 Woltz Avenue. 
Buffalo, N. Y.________________

GARSINKIT1EŠ 
NAUJIENOSE

GALYBES ĮVAIRUMŲ
Muzikos, dainos, komedijos ir šokiai rengia

DRAUGIJA “LIETUVOS ŪKININKAS”
NHilioj, Vasario-Fflbiiiry 11 dieni, 1923 m.

M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd PI.
■■11 1,1

Prasidės 6:30 v. v.
Dalyvaus M. LeŠkevičius, virtuoząs-smuikininkas ir K. Sabonis gar

sus dainininkas. Paminėjimas jų vardų jau duoda plačią reikšmę. M. 
LeSkevičius sulai labai juokingai “Motiejuką”. Taipgi bus sulošta šauni 
komedija “Daina be galo”. Pagalinus gražus šokiai ir kitokios pramo-'l 
gos duos visišką pasigerėjimą ir linksmybes paskutinį vakarą, prieš už
gavėnes. Visus maloniai kviečia atsilakyti

DRAUGIJA LIETUVOS ŪKININKAS.

MilžinišKas Jubilejus
PENKIŲ METŲ SUKAKTUVIŲ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

Rengia Visos Chicagos Progresyviu Dr-jy Bendras Komitetas
šiame jubilėjiniame apvaikščiojame apsiėmė 

dalyvauti; “Birutės” choras, Pirmyn Mišrus Cho
ras ir Jaunuolių Orkestras.
Kalbėtojai:

K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
atstovas, Dr. A. L. Graičunas, P. Grigaitis, Nau
jienų Redaktorius ir Dr. C. Kasputis.

Ashland Boulevard Audįtorium
Vau Buren gat. ir Ashland Boulevard

Sekmadieny!, Vasario-Feb. 18,1923 m.
\ Pradžia 2-rą vai. po pietų

Jau penki metai, kai Lietuva tvarkosi savaranlaai. Daug kovų 
daug vargo Lietuvos liaudžiai teko pergyventi, šiandien Lietuva yra 

‘nepriklausoma. Bet nepriklausomybė dar nėra viskas—Lietuva turi 
būti ne tik nepriklausoma, bet taipgi laisva, demokratinga.

šiame apvaikščiojime btts pažymėta ne tik praėjusių penkių me
tų Lietuvos žmonių kovos etapai, bet ir dabartinė jų kova už laisvu ir 
demokratybę. I '

Mes tikime^ kad nė vienas lietuvis ar lietuvė, kuriems tie dalykai 
rupi, nepraleis fcogos dalyvauti apyaikSSojimę. K()MITETAS

i— ii-iii..................................... i u

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552

Valandos,: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokiai, bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius' Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas ■

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

IJ et a vis Advokatas
Kambarys 306, Hona.<e Bank Bldg., I
Kamp. Milwauk«« ir Ashland Avės I

Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo
7 iki 9 vakare.___ __________________________ :________ I

S. W. BANKS
ADVOKATAS

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

79 We«t Menroe Street, Chicago. I
Phone Centrai 2560

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

ADOLPH E.
STASULANI 
ADVOKATAS 

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS 
3236 So. Hąlstęd Street.

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

3. P. WAITCHBS
LAWTER Ad.ok.tall

Dienomis tRooffl. 511 —
127 N. Dearbttrti St-

Tėlephone Deatbom 6093 <
Vakarais: 10736 S, Waba«b Avė.

Tel.: Pullman 6377, 
-------- ----A
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IŠLEIDINĖTI
SAVO DEŠIMTUKUS

Vietos lietuvių socialistų
domei

Sekmadienį, vasario 
įvyks nepaprastas LSS. 19-tos 
kuopos susirinkimas Socialis
tų Partijos kambariuose, 280 
So. 5-th Str. Kiekvienas kuo
pos narys tegul pasistengia bū
tinai atvykti susirinkiman, nes 
yra labai svarbių reikalų. Kvie
čiami ateiti taipjau ir neprik
lausantieji kuopai socialistai, 
ir kurie norėsite, galėsite kuo 
pon įsirašyti kad bendrai vei
kus socialistinį darbų.

LSS. 19 kp. Organizatorius.

KORESPONDENCIJOS į
1. .■-^■u-=Vį.-r^_zr-7r- r, - ■=?>

Brooklyn, N. Y

18,

CopyrHęhted 1909.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

Prie straipsnio “dėl pogro 
my paskaly Lietuvoje”

Jei jus randate kad yra sunku pradėti tau
pyti, bandykit naują būdą — jus žinote, kad 
dešimtukas yra lengva — yra du syk lengviau 
taupyti juos, dešimtukų taupymo budu.

Gaukit dešimtukų šiandien ir pabandykit 
per savaitę. Rezultatai nustebins jus. Dešim
tukų taupymo paprotys padarys jumis pinigiš- 
kai neprigulmingu.

Dešimtukų taupytojai duodami dykai.
Ateikite šiandien ir gaukite vieną. Pama

tysite kaip yra lengva sutaupyti penkiasdešimt 
dolerių dešimtukais, kuriuos jus taip lengvai iš
leidžiate.

/

Dykai šioje Bankoje

Bankas Visiems Žmonėms

tai nedaro skirtu-

Moi d • t ’rime Lietuvos Žcmlapių pas 
s .ve, bet j e išeina greitai. Jeigu jus 
e ?.*e I o. tumeris musų Banko arba ki
to l ok'o b«r
ne, r.ici rorfltoe, kad jus gautumėt tų 
puikią trapą i+Slies, kur jus esate gi- ‘ 
irę.. Mapa yra duodama dykai kiek
vienam lietuviu5, kuris reikalauja jos. 
Nelaukite kol visas išduosime... Atei
kite į Bhnką tuojau., arba., rašykite 
musus laišką, o mes atsiųsime jums 
mapą raštu. Jus busite už tai mums 
dėkingas ir užganėdintas... Panas Gri
sius, Mąėjkas arba Sedenka musų ban
koje turės už garbę pasimatyti su ju
mis ypatiškai musų bankoje. Kuomet 
ateisite j musų Banką, klaupkite jų.

Peoples Bank 
aHK Bankas ant Kampo 
KifilkO 47os ir Ashland Av. 
ŽBSkL Chicago, Illinois

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
cui kombinacija. Tos nešvarios baltos 

lupynos sunaikina gražiausius

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 

. pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 
galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit ItuffkfS.

Kaina 65 centai aptiekoso, arba už 75 centu* prisiunčiame 
tiesiai iš labaratorijos. . '

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

Skaitydamas “Naujienas” 
gaunu įspūdžio, kad jus broliai 
amerikiečiai esate labai susi
rūpinę savo gimtojo krašto, 
Lietuvos, likimu. Jus trokšda
mi jai gerovės ir norėdami iš-1 
laikyC Lietuvos nepriklausomy-1 
bę, visokiems valstybės stipri-' 
nimo reikalams renkate aukas, 
darote visokius nutarimus-re- 
zoliucijas ir tt. Jus gavę apie 
Lietuvą gerų žinių džiaugiatės, 
o išgirdę blogas nusimenate ir 
stengiatės surasti priemonių 
tiems blogumams pataisyti.

Kad taip, o ne kitaip yra 
be kitų davinių aiškiai liudija 
kad ir p. Pasaulio Lietuvio laiš
kas antrašte “Del pogromų pa
skalų Lietuvoje,” tilpussis “Nau 
j ienų” 2 num. š. metų. Iš tą 
laiško matyti, kad p. Pas. Lie
tuvis perskaitęs “Naujienų 299 
num. p. St. Kairio platų apra
šymų apie apsireiškusį pasku
tiniuoju laiku Lietuvoje žmo
nių nepasitenkinimų ir pogro- 
minę agitacijų prieš žydus, su
prato, jog Lietuvoje dedasi 
kažkas negero ir pavojingo. 
Suprato, kad žydų pogromais 
sunkios krašto padėties lietu
viai nepataisys, bet dar labiau 
pablogins. Supratęs tų blogy
bę P. Lietuvis labai susimpiųo 
ir'norėdamas perspėti savo 
viengenčius parašė laiškų į 
“Naujienas,” prašydamas drau
gus amerikiečius, kad jie nie
ko nelaukdami rašytų į Lietu
va savo giminėms- bei drau
gams laiškus ir perspėtų juos 
nuo tokių pražūtingų žingsnių 
— rengimo žydams pogromų.

Del minėtojo p. Pas. Lietu
vio laiško aš, kaijnr Lietuvos 
pilietis ir ‘‘Naujienų” bendra
darbis pasakysiu štai ką: Ma
lonu mums girdėti brolių ame
rikiečių tokia karšta užuojau
tų. Tačiau reikia pažymėti, kad 
p. Pas. Lietuivs skaitydamas 
tą p. Kairio apie lietuvių-^žydų 
santikius aprašymų ne visai 
tiksliai suprato. Tokio rimto 
žydų pogromų pavojaus, koki 
įsivaizdavo p. P. Lietuvis Lie'- 
tuvoje nėra. Kiek aš pažįstu 
Lietuvos piliečių nusistatymų ir 
jų ūpų galiu užtikrinti, kad 
Lietuvoj žydų pogromų nebu
vo įgi šiol, nebus ir dabar.

dalis piliečių nepa
lankiai žiuri į žydus ir tas an- 
tisemizmas praėjusių metų ru
denį, kilus dideliam brangy- 
mečiui, buvo dar labiau padidė
jęs. Randasi mat tokių žmo
nių (nors jų visai nedaug), 
kurie .žyduose mato brangyme- 
čio kaltininkus. Bei dar sykį 
pabrdežiu, kad tokių antise
mitų Lietuvoje tėra visai ne
daug ir tokie antisemitai yra 
daugiausia patys tamsieji ele
mentai arba sąmoningi avan
tiūristai, bet jie būdami dide
lėj mažumoj nelošia jokios ro
lės. Gi didele didžiuma Lietu
vos piliečių apie žydus tdri vi
sai blaivų supratimų ir jokios 
neapykantos prieš juos neturi, 
todėl ir pogromams Lietuvoj 
visai ne vieta. * I

kiekvienam 
kime įsigali 
holizmas. Kraujįb ir 
odos liga pranyks
ta, nes daugiau de
guonies nuvedama į 
kiekviena kraujo 
ląstelę. Pagatįsi li
kit kraujų, o krau- 
jostygis pranyks. 

/Vyriausia gydyto- 
jas ir jo padėjėjai 
žiūrės, kad jus turė
tumėte atatinkama 
priežiūrą. Nereikia 
laukti. Nėra jokios 
sunkenybės. Specia
liai patogumai mo
terims, vaikam^ ir 
žmonėms gyvenan
tiems už miesto ri
bų. Gydytojo są
skaitų nėra.

įšniirkštimas dykai Chicago j e. Tai 
ne vaistas. Ligoniai apmoka tik 
mažas išlaidas tik už Serumą, 
Daugely atsitikimą vienas serumas 
duoda palengvinimą.'Ateikit ir pa
sikalbėkite su ligoniais. Šimtai išsi
gydė. Ar jie yra patenkinti? — 
Ateikit ir įsitikinkite.
Penki šimtai vyrų sugryžo prie darbo 
penkių menesių bėgiu, iškentėję Reu
matizmą, Nusilpnėjimą, Didelį Kraujo 
Spaudimą, Sutukimą, VandeninęLigą.

Bhod 0@ll Sflrum ILaboratory
32 North State Street

x •»
• 7 augštas Reliance Buiiding

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakare. Septintadieniais iki 1 po pietų.

Nemokama Klinika. 9207 Commercial Avė. 
Kitos klinikos nėra.

f

<
Telephone Ytirds 5834

DR, F. MATULAITIS DR, P. G. WIEGNER
iš

8709 Jos. Campau Avė.
DETROIT, MICH. Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 

ryto ir nuę 7 iki 9 vai. vak.

PIIYSICIAN IR SURGEON 
3464 So. Halstcd St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir G iki 8 v. v. 
Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

________ ______ Į > 

‘Mžiosia Lietuviška Kranlm
Ant ToWn of Lake

Auksinių, deimahtinių, muzikali škų instrumentų, drukuojar 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

n • į Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus inatru- 
X rųentus. Už darbą gv ai anuojama

Parduodam revolverius. b paikas tiems, kurie išvažiuoja | 
Lietuvą arba ant ūkės. <

UžkvicėiauH atsilankyti, o busit užganėdinti

STEPONAS P. KAZLAWSKL ,
Ghicago, III.

k
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JLietuvių^ Daktarų Draugijos Kariai

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tol. Market G234, Market 4526 3325 So. Halsted St., Chicago, UI.
Ii 1 .i-iii...............................  u ii‘i B i
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GYDYTOJAS IIP CHIRURGAS
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas

LeavittjSt. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

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

I
I

DR. A> MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas, 

25 E. \Vashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo G iki 8 vakaro 
Rezidencijos tek I^edzie 7715

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

e

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

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

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

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

-

KaunM, 234-1923
Klimka* 
m.

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS .

DR. M, T. STRIKOL’IS
Lietuvis

, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

4 Vai. G iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820-
Namų Tel.: Lafayette 0263

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PIIYSICIAN AND SURGEON

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka 
re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. >

3261 S’o. Halsted St., Chisago, 111.

Telephone Yards 5032

DR. & STUPNICKI 
3107 So. Morgan St., 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėlionū^ ofisas yra 

uzflarytasDR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257
........................ ..................... ................... DR. V, Si SKUS

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 
3261* South' Halsted St.

Tel. Boulevard 5052
Vai. III- 12 A.M. I 3 ir 6—9 P .M.

Ned. 10—12 A. M.
Residence Canal 2118

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

M. P. Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR, P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halstcd St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 

praktika
vusi Penn- 

dlvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
prie gim
dymo. Duo
da rodą vi
sokiose Ii- 
Koše ir ki- 

tok iuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

DR. HERZMAN
—Iš B U S1J O S—

Gerai lietuviam-s žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktj Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
1729 So. Ashland Avė., 2 lulnis 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryte iki 1 vai. po piet
Telefonas Drexel 2880

Tel. Pullm-an 5432

a. s»siffl
Turiu patyrimu 

loterų ligose; ru 
-estingai prižiu- 
u ligonę ir kū

dikį laike ligos.
1O$)2!) S. State St.

MR. WAITIH£WXCZ
(Banienė)

Akušerka

1113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138
'er Ii m-etų pa- 
ekmingo prak

tikavimo turiu 
•atyrimo. Pasek- 
lingai patarnau
ti prie gimdymo 

Kiekviename at
sitikime teikiu 
-patuką prižiu- 
■ėjimą. ‘ Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

idcncijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

by . . * *Ine. vieną daiktą susirinkti. Tai- 
[ gi nieko daugiaus nebelieka, 
, kaip daryti “katalikiškus” 
tapvaikščiojimus bažnyčiose 
ir bažnytinėse svetainėse.

Vienam savo rašte kleri
kalų fyderiai rašo:

“...Švęsime tą dieną ka
talikiškai. Bažnyčioje tu- 

- ri būti surengtos tą dieną 
iškilmingos pamaldos. Mes 
katalikai bažnyčiose susi
rinksime, kad padėkavoti 
Visagaliam už stebuklin
gą Dievo Apveizdą suteik
tą Lietuvai iki šiol. Mes 
bažnyčiose pasimelsime, 
kad Lietuvą, musų Tėvy
nę, Dievas ir toliau neap
leistų...”

Ir taip toliau*.
Toks yra klerikalų vadų 

sugalvotas planas. Pažan
gioji visuomenė nieko prieš 
jį neturi. Tegul sau kunigė
liai ir davatkėlės ir visi tie, 
kurie juos myli, renkasi baž
nyčiose ir meldžiasi ir Die
vui dėkavoja. Bažnyčios tam 
ir yra, kad žmonės jose mels
tųsi. Bet yra negerai, kad 
tas jų planas yra šmeižtais ir 
kerštu remiamas.

Šaukdami savo pasekėjus į 
bažnyčias, klerikalų vadai 
stengiasi užmesti dėmę tai 
visuomenės daliai, kuri ne* 
seka paskui juos. Jie rašo 
savo organe, kad ta visuo- 
rteenės dalis esanti tik “ma
žas bubelis”; kad jos tikslas 
esąs išnaudoti katalikus ir 
“tvirkinti” Lietuvą; kad sa
vo apvaikščiojime ji keik
sianti ir “rupužiuosianti ... 
Pagalios, paraginę savo pa
sekėjus darbuotis, klerikalų 
vadai įsako jiems “neleisti 
nevieno kataliko nueiti į ne
teisingųjų susirinkimą”, ir 
tuos katalikus, kurie daly-

Kada Chicagos didžiųjų 
draugijų sąryšių atstovai 
kartu su kitomis pažangio
mis organizacijomis nutarė 
surengti didelį Lietuvos ne
priklausomybės 5-ių metų 
apvaikščiojimą, tai kunigų 
ir davatkų partijos vadai su
sirūpino. Ka) dabar bus? 
Ką mes dabar darysime? — 
klausia jie vienas kito, ma
tydami, kad pažangioji vi
suomenė nebenori su jais 
nieko bendra turėti.

Savo susirupinimui iš
reikšti jie pašventė bent ke-1 
lėtą špaltų “Drauge’,x)ir pa-; 
galios sugalvojo veikimo pla-1 
ną. “Bedieviai”, girdi, pa-i
niekino katalikus (suprask:; vaus pažangiosios visuome- 
klerikalus), todėl katalikai nes iškilmėje, jie iš anksto 
neprivalo pasijuos eiti. Bet kolioja katalikais dur- 
vieni katalikai ‘ (suprask: niais”!

**4b»«M**«—III I .i .diliu !>■*■«II H ' i "   

Kaip sau norite, bet šitoks Į ttio tarpu, karo pavojus dėl 
Klaipėdos krašto. Antras 
geras dalykas butų tas, kad 
butų likviduota “freištato” 
idėja. Klaipėdos kraštas 
tektų Lietuvai.

Bet kokiomis sąlygomis ji 
gautų jį? Kad Santarvės 
diplomatai žada sujungti 
Mažąją Lietuvą su Didžąja, 
tai tas dar nereiškia, kad 
jie nereikalaus už tai “atly
ginimo”. Jie, sakysime, gali 
reikalaut, kad Lietuvoje ar- 
bh Klaipėdos krašte butų 
duotos tam tikros ekonomi
nės koncesijos Santarvės 
šalių kapitalistams; jie gali 
statyti sąlygą, kad Lietuva 
atsižadėtų kokių nors teisių 
sulig Vilniaus krašto; bet 
visų-pirma jie gali užsispirt 
išskirt iš Mažosios Lietuvos 
teritorijos Klaipėdos uostą.

Reikia manyt, kad šį pas
kutinį dalyką Santarvės di- 
plamatai ypatingai stengsis 
pravesti. Jie norės intema- 
cionalizuot Klaipėdos uostą, 
kad uapąlikti jp 
rankose. Pavedę jį komisi
jai, sudarytai iš įvairių vals
tybių atstovų, jie galų gale 
pasiektų svarbiausiojo tiks
lo visoje savo Klaipėdos po 
litikoje; Klaipėdos uostai 
galėtų būt paverstas komer
cine (o reikalui esant, ir mi- 
litarine) Franci jos ir Lenki
jos baze prie Baltiko juros; 
antra, per jį Lenkija turė
tų išėjimą į jurą, kuomet 
Lietuva įvykintų jau priim
tąją principe Nemuno inter
nacionalizaciją. /

Nėra jokios abejonės, jo- 
gei Lenkija dės visas pastan
gas, kad šitaip, o ne kitaip, 
butų sutvarkytas Klaipėdos 
uostas, nes tuomet pasitai
sytų lenkų užgrobtojo "Vil
niaus krašto padėtis, kuri 
yra be galo sunki, kol jisai 
negali vesti prekybą su Lie
tuva ir neturi vandens kelio 
savo miškų ir kitų prekių 
gabenimui į užsienius. įvy
kinus Nemuno upės ir Klai- 

_ -_____  ____o._____  [iėdos krašto internaciona-
• ilyko: butų pašalinta, bent lizaciją, Vilniaus klausimas

burnojimas, šitoks neapy
kantos kurstymas, šitoks 
keršto skelbimas yra labai 
mažai panašus į tų. ką žmo
nės supranta po malda ir 
“dėkavojimu Visagaliam”.

Jeigu klerikalų viršūnėse 
viešpatauja šitokia dvasia, 
tai pažangioji visuomenė ga
li pasidžiaugti, kad ji nuta
rė savo iškilmėje apsieiti be 
jų.

Kompromisas Klai
pėdos klausimu?

Vienas ’ Chicagos' “Tri- 
bųne’os” korespondentas tele 
grafuoja iš Klaipėdos, kad 
Santarvė prižadėjusi už ke
leto mėnesių leisti Klaipė
dos kraštui susijungti su 
Lietuva. Tuo gi tarpu San
tarvės komisija siūlanti Mar 
žosios Lietuvos sukilėliams 
tokį . kompromisu: kad jos 
valdžia laikinai butų suda
ryta iš 3 lietuvių ir 2 valde-

atėjusios iš Lietuvos, pasi
trauktų atgal, o vietos poli
cija butų padidinta iki 2,000 
vyrų; kad naujoji valdžia 
kontroliuotų kraštu bet j 
jos sąstatu neprivalu įriti 
nei Jankus, nei Simonaitis.

Jeigu Klaipėdos sukilėliai 
nepriimtų šito Santarvės ko
misijos pasiūlymo, tai ji gra
sina nutraukti diplomati
nius ryšius su Lietuva ir pa
skelbti jai ekonominę blo
kadą.

Augščiaus paminėtasai 
korespondentas mano, kad 
klaipėdiečiai nusilenksią 
Santarvės jiegai ir jos pla
nas busiąs įvykintas. Mums 
yra sunku spręsti, ar tei
singa yra jo nuomonė; bet 
jeigu ištiesų bus taip, kaip 
jisai pranašauja, tai ar ge
ras bus Lietuvai ir Klaipė
dos kraštui toks klausimo 
išsprendimas?

Santarvės planą įvykinus, 
butų atsiekta vieno gero da-

galėtų dar ilgai palikti ne
išspręstas galutinai, ir len
kai galėtų toliaus daryti sa
vo planus, kaip prispirti Lie
tuvą susivienyti Su ja.

Taigi tas Santarvės su
manymas nežada duoti pil
ną ir patenkinantį Klaipė
dos krašto likimo išspren
dimą. Jisai palieka eilę kom
plikacijų, iš kurių gali kilti 
nemažo pavojaus pačiai Lie
tuvos nepriklausomybei.

Bet tai dar ne viskas. Kas 
gali pasakyt, ar Santarvės 
komisija yra nuoširdi savo 
pasiūlymuose? Visai nebū
tų nuostabu, jeigu vėliaus 
pasirodytų, kad ji šiandie 
eina į kompromisus ir žada 
gerų dalykų ateityje tiktai 
tuo tikslu, kad nukėlus klau
simo išsprendimą patoges
niam laikui. Šioje valando
je didžiosios Europos vals
tybės turi pakankamai kitų 
rupesnių, kad jos norėtų dar 
aštrinti padėtį Baltiko pa
jūryje; bet už keleto mėne- 
»tų ritamija Buropoje grii 
būt visai kitokia, ir ką jos 
tuomet užgiedos, niekas ne
žino.

Ęeikia. tėčiai* tikėtis, kad 
klaipėdiečiai numato tuos 
pavojus, kurie slepiasi San
tarvės pasiūlymuose, ir jie 
gerai pagalvos, pirma negu 
priims juos.

nant leidžiama Amerikoje gy
venantiems ateiviams (pilie
čiams arba turintiems pirmas 
popieras) parsikviesti iš tėvy
nės savo gimines — tėvus, ne
vedusius brolius ir seseris, etc. 
Tokių giminių imigracijos nu
statyta kvota neliečia. Chica- 
gos “Tribūne” savo editoriale 
rašo :

“Tokie patvarkymai su
daro tinkamų sąlygų neįma
nomiems prigaviniams ir 
neaprubežiuotai ateivybei. 
Palikus Įstatyme tuos pa
tvarkymus, jokis varžymas 
neaprubcžiiu^s aleivybės.”

Toliau “Tribūne” nurodo į 
tą faktą, jog labai lengva yra 
įrodyti gimingumo ryšiai. Prieš 
kiek laiko 
buvo išleidę patVarkymų, ku
riais buvo draudžiama mote
rims dirbti aludėse, kavinėse, 
kabaretuose, etc. Galėjo dirb
ti tik tų Įstaigų savininkų gi
minaitės. Kas buvo atsiekta 
tais patvarkymais? Tų įstaigų 
savininkai puikiausiai įrūdyda
vo, jog pas juos dirba tik gi
minės. Nors kiekvienam, kas 
norėjo žinoti, buvo aišku, jog 
tai “giminės” pagal susitari
mu. “Tribcnte” Mk«, kad ta
kių pat dalykų galima laukti 
ateivybės reikale. O tokiame 
atvejyje tasai neva ateivybės 
suvaržymo įstatymas nebeten
ka jokios prasmės.

Bet, pastebėsime nuo savęs, 
jisai plačiai atidarė duria im'g- 
racijos viršininkų savivaliavi
mui.

kai kurie miestai

Šestadienvs, Vasaris 10, 192^

rodyti savo užuojautos. So
cialdemokratų frakcija. Šit. 
Seimo, pirmutinė iškelda
ma reikalų Lietuvos Seimui 
nusistatyti dėl Klaipėdos 
krašto ateities, jau tuomet 
pareiškė, kad Mažajai Lietu
vai turi būt patikrinta plati 
autonomija, o pirmutinis 
prie autonomijos ir apsis
prendimo žingsnis yra savo
jo/ demokratinio 
rinkimas.

.. “Ir todėl mes 
dim sveikiname 
sukilėlius,
pasiryžusius imti savo 
t j į savasias rankas.

“Tai da nereiškia, 
mes išankslo ir be atodairos
teikiame pasitikėjipio ir su
kilėliams, ir jų iškeltie
siems siekiniams. Ne vienas 
sukilėlių gudriai spekuliavo 
demokratiniais ūbaisiais, kol 

neįsitvirtindavo 
hepasijusdavo 
Jei musų tie

žodžiai pasiektų draugus- 
darbininkus Klaipėdos kraš
te, jei sąjungos duotų mums

Seimo iš-

atvira šir- 
Klaipėdos 

sveikiname juos 
atei-

kad

jų vadai 
valdžioj ir

susitikti, mes nuolat jiems 
minėsim: bukit atsargus! 
Mokėkit naujai atvirtusiose 
sąlygose išlaikyti klasinę 
darbininkų vienybę, mokėki-

Apžvalga
IMIGRACIJOS ĮSTATYMAS.

Atstovų buto imigracijos 
komitetas užgyrė įstatymo pro
jektą, kuriuo neva bandoma 
suvaržyti ateivybę. Iki šiol bu
vo įleidžiama 3 nuoš. to atei
vių skaičiaus, kokis gyveno 
Jungtinėse Valstijose 1910 m. 
Naujasai įstatymo projektas 
proponuoja teįsileisti tik 2 
nuoš. 1890 m. ateivių skai
čiaus. Tuo budu esą ateivių 
bus įleidžiama dar mažiau, ne
gu iki šiol.

Siūlomame įstatyme, tečiau, 
yra patvarkymų, kuriais ei-

* <

KLAIPĖDOS ĮVYKIAI IR LIE
TUVOS SOCIAILDEMOKRATŲ

-NUSISTATYMAS.
i---------_j—

“Socialdemokratas,“ atpasa
kojęs Jas nepakenčiamas sąly
gas, kuriomis teko gyventi 
Klaipėdos biednuomenei pirm 
fliikilinjo, pareiškia savo nusis
tatymą į sukilėlius: z

/‘Vyriausioji sukilėlių val- 
, džia, leisdama į gyventojus 

manifestą, yra pasakiusi už 
lietuvių ir vokiečių kalbų 
lygybę, kad ji kiek galėda
ma greičiau įšauksianti Klai
pėdos krašto/ Seimą, demok
ratiniu budu išrinktą. An
tantes okupantai suRurė 
Klaipėdoj oligarchų valdžią. 
Sukilėliai žada pravesti de
mokratinius atstovų rinki
mus. Aišku, kuriems Lietu
vos dagininkai gali ir turi

r

3—

letarų pozicijas, kuriant nau
jas politinio gyvenimo for
mas. Mokėkit atremti savo 
priešus vis tiek, ar jie bus 
iš savosios buržuazijos tar
po, ar Ibus atėjūnais iš Di
džiosios Lietuvos.

“Klaipėdos įvykiams ga
las dar nesiduoda numatyti. 
Gal Antanta sutiks pagalios 
su sukilimo faktu ir jį pri- 
pažįs; bet dar daugiau gali
mybės, kad šiuo kartu ji 
bus brutali ir bandys iega 
nuslopinti iškilusį gyventojų 
balsą.

“Jei Klaipėdos krašto gy
ventojams teks pakelti sun
kesne kova su okupantais, 
iš širdies palinkėsiu! jiem^ 
laimės kovoje.“

DETBfflT, MGMI6AN
West 1394 Heml. 6678

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

(arba asistentas)
GRAHOBIUS

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

R S K
GEORGI ČULKOV Vertė K. Baronas. 

Jurų karalaitė 
(Pasakojimas)

(Tęainya)

—Kaip blizga tų mergaičių akys, — 
tariau aš atsikreipdamas į rudaplaukę da
mą, kurią man jau senai norėjosi pakal
binti.

—Taip... Taip... Aš pastebėjau tai... 
Man taipjau svaigsta galva, — nusišypso
jo ji gudriai ir vylingai.

Mes išsikalbėjome. Už pusės valan
dos, kada mes ėjome per aikštę į miesto 

< bažnyčią, priklaususią pirmiau vienuoly- 
! nui, ji jau pasakojo man apie save, apie 

savo gyvenimą.. Bet kaip tai neaiškiai, 
slėpiningai.

—Štai jau pusantrų metų, kaip aš 
nieko neveikiu. Ir, įsivaizduokite, man ne- 
sarmata. Dabar man vistiek pat. Aš visą 
dieną voliodavaus lovoje ten, Petergurge. 
Aš dagi knygų neskaitau.

—O pirmiau?
—O, pirmiau! Pirmiau visi mane lai

ke gabių ir veiklią. Aš mokėjau dirbti leng
vai ir linksmai.

—Kodėl jus taip atsimainote?
—Taip... Nežinau... Aš negyva da

bar. .. Aš negyva.
—'Atleiskite... Aš nežinau jūsų var- 

’ do.
—Mane vadina Katevani.
—Koks retas vardas...
—Didžioji kankine Ketčvani buvo 

Kachetijos karalienė. Mano motina iš Gru
zijos, o tėvas rusas.

—Bet jus nepanaši į gruzinę. Jūsų 
plaukai auksiniai.

—Mano plaukai juodi. Aš juos nu
dažiau. štai jau trys metai, kaip aš ruda. 
Tiesa, tokie plaukai pritinka mano akims?

—Taip... Taip... burbtelėjau aš, 
jausdamas, kad man kasžin kodėl nesma
gu sužinoti, kad šią moterį matė pirmiaus 
kitokią.

—'Kaip keista, —* tariau aš: — jų» 
buvote linksma, turėjote juodus plaukus... 
Dabar jūsų plaukai auksiniai įr jus liūd
na... Aš jau pavydžiu tiems, kurie mate 
jūsų akis ir girdėjo jūsų balsą treji me
tai atgal.

Kctcvani nusijuokė. •
Pagalios, mes atėjome į bažnyčią. 

Tai buvo didele gotinč bažiijyčia su Seno
vinėmis vilomis, su melsva migla po Ste
bėtinais skliautais. Mes slankioj ome tarp 
stulpų, gerėjomies vesumd ir ramumu.

Atėjo kunigas į konfesionalą, dar jau
nas, su liūdnomis pavargusiomis akimis. 
Paskui jį nuslinko jauna dama goduliuo
se, kurios mes pirmiau nepatėmijome.

Kaip ji buvo susijudinusi, spausda
ma mažomis rankomis juodą maldaknygės 
apdarų.

Mane pasiekė jos šnabždesys:
—Esprit-Saint, lemiere dės coeurs... 

Otez le voilc qu’il me met devant, les 
yeux...

—Ak, kad aš galėčiau melstis, — at
siduso Ketevani, nė tai klastingai, ne tai 
su lindėsiu.

Paskui mes nuėjome į kavinę. Dro- 
bovskis sėdėjo greta Ketevani ir kaž-ką 
pasakojo jai su ypatingu jam patosu, nuo
latos pašokdamas nuo kėdės ir spausda
mas rankas prie krutinės.

Aš nesiklausiau ka jie kalbasi ir man 
buvo nuobodu.

Pagalios, mes sugrįžome į aikštę, kur 
mus laukė vežėjas. Nespėjome pravažiuoti 
ir vieno kilometro, kaip pradėjo linoti. Di
deli debesiai vijosi mus. Ant kelio, sukda
mies, bego stulpai dulkių. Ir kažin kokie 
paukščiai, kurie dabar išrodė mėlyni, laks
tė žemai palei žemę, garsiai lyg raudoda
mi.

Mes nuleidome musų karietos užlai
das. Drobovskiui, kuris važiavo su vežė
ju, prisiėjo įeiti į karietą. Pasidarė ankš
ta. Visi sėdėjo susispaudę vienas prie kilo. 
Aš jaučiau Ketevani kelius. Ir tai, kad per
kūnas graudžia, kad tamsu ir kad oras 
perpildytas elektros, man tiko.

—Ak, aš norėčiau taip važiuoti die
nas ir naktis, dienas ir naktis, —■ tariau 
aš Įr nenoromis nusiminiau: taip kęstai 
praskambėjo tie jaunystės žodžiai mano 
lupose: juk ant mano galvos žilsta plau
kai ir aš jau pavargau gyvendamas.

III.

Tą naktį ištiko perkūnija, ir audra 
užtraukė savo laukinę dainą. Abi senės, 
visiškai girtos, vaikščiojo svirdinčdamos 
laiptais žemyn ir augšlyn. Jos nuolatos 
brazdinosi į niaiio duris. Aš sėdėjau už 
stalo, nenusirSdydamas, bet neturėjau 
noro kalbėtis su senėmis, ir aš jęms šuk
telėjau, neatidarydamas durų:

—Ko tamstoms reikia?
J^)S atėjo paklausti, ar man ne baisu. 

Jos nori mane nuraminti: ant namu yra 
perkūnsargis ir žaibas neuždegs stogo.

■—Ačiū tamstoms. Aš nesibijau per
kūnijos.

—Bet, galbūt, ponas bijotės tamsos 
•ir vėjo? Mes galime dėl visako duoti dar 
vieną lempą.

Kam čia “tamsta ir, vėjas”? Man

nereikia kitos lempos. Man užtenka ir vie
nos.

—iKaip norite, pone. Gerai, kad jus 
namie, pone. Mums labai rūpėtų, jei jūsų 
nebūtų namie.

Senutes taip Įsibodo man, kad aš, pa
galios, užsidėjau skrybėlę ir persekioja
mas jų raudų ir atdusių, nulipau žemyn ir 
nuėjau pakrantėn^

Kaip šėlo vandenynas!
Mėnuo žarnai švietė. Perkūnija, ma

tomai, praėjo, bet iš gilios tamsoa alink# 
Į mus būriai pilkų vilmų. Kilo bangos, pa
našios Į laukinius nuožmius žvėris.

Matėsi dideli nasrai; kilo kuprotos nu
garos; blaškėsi ilgi karčiai... Audra daina
vo savo klaikią dainą.

Toli, už falezų, degė švyturis. Ant mu
sų kranto kelios tamsios figūros su žibu
riais slankiojo tarp akmenų.

Žvejai sėdėjo liūdni, prisispaudę nu
garomis prie valčių, kurios dabar stovėjo 
sausumoj ant kranto, su parištomis ir nu
imtomis burėmis. Tik dvi valtys nesuspė
jo įeiti j uostą ir vėjas jas laikė atvirose 
jurose, neleisdamas prisiartinti prie musų 
Įlankos. Jas vos galima buvo užinatyti 
tamsoje.

Ant vięno akmens stovėjo moteriške. 
Vejas draskė jos drabužius. Aš sudrebė
jau pamatęs ją ir skubiai priėjau prie ak
mens. Prie šviesos žiburio, su kuriuo ka
žin kas praėjo greta, aš pamačiau, kad ta 
apsisiautus juodu apsiaustu nepažįstamoji 

, buvo Ketevani.
—Aš myliu audrą, — tarė ji, pažinu

si mane ir tiesdama man rankų: — kai 
žiuri u į vilnis, man norisi pulti ten ir būti 
su jomis ir, kaip kad jos, pranykti ir iškilti 
tarp putų, užmiršti save./. Suprantate?

—Jus — jurų karalaitė, — sumykiau 
aš, pakartodamas tai, kas atėjo man į Jai- 

vą, kada pirmą kartą pamačiau Ketevani 
niaudyŲose laike maudymosi.

—Taip... Bet aš neturiu karalijos... 
Ir mano karalius mane pametė...

Ji taip rimtai, ištarė tuos pasakos žo
džius! O audra kurčiai gaudė.

Rodėsi, kad Auo dangauš7 nuleistos 
juodos užlaidos —viena, anlrk, trečia, 
ir vis tokių atspindžių, nuo pilkai juosvų 
iki mėlynai juodų. Mirganti ir silpna švie
sa nusileidžiančio menulio vos-vos sidarb- 
rino vandenyno kaukurą. Šešėliai dviejų 
nelaimingų valčių, su nuleistomis burėmis, 
tai iškyla prieš ieškančias akis, tai pražū
va paslaptingoj tamsoj. Silpnos žvejų val
tys kovojo su vilnimis/ taip drąsiai ir taip 
veltui... Kaip laukė jų ant kranto. Viena 
moteriškė, žvejo‘pati, turbūt nerami klai
džiojo apie netolimus akmenis. Vilnys 
nuolatos slinko palei jos kojas. Bet ji ne
kreipę į jas domės. Ji matė tik valtį tam
sioj nakties tuštumoj ir vis kėlė savo ži
burį ir jį sūpavo, duodama ženklą.

ę —Jie bijosi pakejti bures, tarė Ke- 
tevant, rodydama į valtis: -- o aš jų vie
toje pakeičiau jas. štai papūtė geras vėjas...

(1<<yos spėjo ji tai ištarti, kaip viena 
valtis pakėlė savo juodus sparnus ir įšė
lęs vėjas pagriebė ją ir vilko tiesiai į mus. 
Iš mažo taškelio urnai išaugo valtis į didelę 
sparnuotą paukštį. Ir kaip iškilmingai, 
kaip pergalingai įėjo ji į užuolanką savo 
godulių burėmis.

—Aš einu namo. Palydėkite mane, - 
tarė Ketevani, linkterėjusi man galva.

(Paėmiau ją po ranka. \
—Jus žinote, delko aš taip atvirai kal

bu su jumis? — paklausė ji, su pasitikėji
mu liesdamos mano rankos.

-^Delko ?
(Bus daugiau)

.......... . .... ..................... ....... " -
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šeštadienis, Vasaris 10,1923

Iš kelionės Lietuvon

Tamstų Pačių 
Sprendimui

Ne visiems lietuviams yra žinomas turtas didžiausio Lietuvių 
Banko Amerikoje.

Ne visiems yra žinoma, kaip tas Bankas augo ir dabariauga.
Čia paduodame oficialių raportų skaitlines.

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

$242,799.38
$738,553.12

Vasario 2, 1920 m. 2,143,150.63

Rugpjūčio 2,1922 m. ___
DABARTINIS 

TURTAS

2,399,448.25

Vasario 2,1923 $2,591,445.75

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

pasieks $10.000,000.00.

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

BANKINĖS SĄSKAITOS
PINIGU SIUNTIMAS ir LAIVAKORTĖS

Banko Valdyba:
Joseph J. Elias, Rresident 
Andrew H. Novak, Vice-Prcs. 
James P. Doody, Vice-President 
William M. Antonisen, Cashier 
S. V. Valanchauskas.

Assistant Cashier
C. S. Pavietas, Ass’t Cashier.

Universal State Bank
3252 So. Halsted St„ Chicago, Illinois.

jCITIZĘNŽ STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME

VIETINIAME BANKE. ' J '
3% palukių mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po plet, išskiriant, Suba- 

| tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakaru Iki 9 vakare.' 
__________________________________________-u------ - . ■ —

Novak & Company
c Real Estate - Paskolos - Apdrauda

PINIGU SIUNTIMAS 
Laivakortės — Kontraktai

Viešo Notaro Patarnavimas
Praneša, kad

P-NAS FRANK JOGMINAS .
Tapo priimtas firmon partneriu.

Mes taipgi pardavinėjame akcijas Majov Engineering korporacijos 
(Ine.), fabrikuojančios pagarsėjusį

GERESNI METALĄ. DIDELI PINIGU DARYTOJĄ 
viena ketvirta dalis svorio plieno, tečiaus tokio jau tvirtumo, nerudy- 
ja ir nepajuosta, visai nebijo rukSčių ir jau dabar turi plačią rinką. 
Šitos akcijos yra skaitomos labai saugiu investmentu ir turėtų būti 
pelningiausiomis.

P-NAS FRANK JOGMINAS
pats dalininkas yra įgaliotas pardavinėti akcijas. Jo greitas iškilimas 
j augštybę ir turtus kuotikriausiai rodo, kad jis visuomet žino, ką jis 
daro ir jis padaro kaip reikiant. Jis turėjo pasisekimo gyvenime iv 
kuomet jis prašo jus jvestinti pas jį ir per musų firmą, tai jis gei
džia tik, kad ir

TAMSTA BUTUM SĖKMINGAS
šią savaitę mes šildom: '

, Namelį 5 kambariais, 11607 Princeton Avė. Cimento pamatas, elektros 
šviesa, gatvė išgręsta ir apmokėta. Kaina šitą mėnesį $4700 — Į mo
kėt $1000 — likusius kaip randą
Bizniavas lotas prie Michigan Avė. 99 pėdų per 125 — geras aparta
mentui ir krautuvė reikalinga šitoj apylinkėj. Kaina $300 pryšaki- 
nei pėdai. ! j i m!
Būstinis lotas 125 per 125, gera vieta, arti West Pullmano Parko, 2 
blokai nuo I. C. stoties. Bargenas po $21 pryšakinei pėdai.
6% Pirmas Morgičius parduodamo nuo $500 — augštyn. Garantuotas 
ant Roselando nuosavybės.

NOVAI AND COMPANY '
10805 Michigan Avė. Tel. Pullman 0019

(Trečias laiškas)

KAUNAS, I. 20.
Jau trys Savaitės, kaip po 

Lietuvą bastausi, tat teko šis 
tas patirti apie vietoąAyveni- 
mą. Daug nemanau Raityti, nes 
nesijaučiu kompetentiškas ap
rašyti taip, kad neptašižengus 
prieš Lietuvos įstatymus ir kad 
skaitytojai suprastų tikiį Lie
tuvos padėtį. Tiek galiu pasa
kyti, kad dabai^ Lietuvoj yra 
didelis sujudimas dėl Klaipė
dos nuo tikiu, kurie jums jau 
gerai žinomi.

Kaune ir provincijoje kelia
mos demonstracijos. Vaikščio
dami gatvėmis rėkiame: “Va
lio, Klaipėda! Valio Vilnius! 
Valio, Klaipėdos broliai!” su
stodami ties kažkuriomis Lie
tuvos ministerijomis ir kitų 
valstybių konsulatais.

čia reikia pabrėžti, kad kai- 
curios įstaigos priėmė demon- 
s t racijas visai šaltai, 'o kitos 
iė nepasirodė, už ką gavo 
nuo demonstrantų daug aštrių 
žodžių ir kumščio grūmojimų. 
Minios 1 buvo taip įniršusios, 
icad mažiausias pakurstymas iš 
talbetojų puses butų galėjęs 
sukelti riaušių, bet visos iki 
šiolei buvusios demonstracijos 
pasibaigė ramiai.

Įstaigų, kaip valdiškų, taip 
ir privatiškų veikimas yra tas 
pats, kaip ir 1920 m. Narinį 
kokį nors reikalą atlikti, rei
kia vaikščioti per kelias dienas, 
ir visur gausi mandagų atsa
kymą: “Tamsta palaukite,” ar
ba: “ateikite rytoj.”

Man pasakojo vienos Ame- 
rfikanišjkos bendrovės įgalioti-' 
nis, kuris jau apie treji metai 
kaip Lietuvoj darbuojasi, kai]) 

'jie nutarę daryti išgirdę, kad 
atvažiuoja iš Amerikos žmonės 
su įgaliojimais prašalinti juos 
nuo vietos už per lėtą veikimą. 
Sako: “Sužinoję nuo savo
draugų, kad atvažiuoja mus 
prašalinti, padarome privatinį 
susirinkimėlį ir pastatome 
klausimą: kas daryti, ar pasi
duoti gražumu, ar kovoti? Ir 
ant galo nutariame: atvažiavu
sius pasitikti kuogeriausiai ir 
ant jų užsipuolimų patarti 
jiems pirmiausia susirasti sūu 
kambarį, susitvarkyti savo 
pasportus, o tada galėsimo ką 
nors pradėti veikti ir diskusuo- 
ti, nes mes iš patyrimo žinojo
me, kad lai atlikę pamatys, 
kai]) tai yra “lengva” čionai 
veikti. Ir ištikrųjų, po savai
tės laiko musų busi n tieji pava
duotojai' visai persimaino.”

Klausant jų kalbos man bu
vo nesupranta md, bet kai teko 
pačiam šis tas /veikti, tada tik 
supratau, ką reiškia jų toks nu
tarimas. )

Atvažiavęs Kaunan užėjau 
į man pažįstamą viešbutį. Ga
vau nakvynę prie kito ameri
kiečio, o jam išvažiavus už
ėmiau vienas kambarį, kuris 
kainuoja šeši litai dienai. Rei
škia, su kambariu pasisekė 
neblogai.

Naktį, apie 12 vai., atsibšla- 
dojo miliciantai patikrinti ma
no dokumentus. Suradęs ant 
Lietuvos Atstovybės vizos pa
rašyta: “tikslas atsilankymo 
— mokytis,” miliejantas dėl 
ko tai mane Įtarė, ir piūsėjo 
ilgai aiškintis, kad ponąs Vi- 
nikas, versdamas iš anglų kalr 
bos, “to study econoinical con- 
ditions”, išvertė vienu žodžiu 
‘“mokytis”.

Antrą dieną nuėjau pas Ap
skrities Viršininką įsiregistruo
ti. Kariįory prisigrūdę svieto, 
kad ne praeiti negalima. Žmo
nės dūsauja, kad jau kelin
tą dieną stovi, latikia; mili- 
ciantas daro tvarką, į klausi
mus trumpai tik atsakydamas: 
“Palauk”. Paaiškinęs milician- 
tui savo reikalą ir aš gavau 
atsakymą: “Stok čionai tam
sta į eilę, ’ir palauk biskį.” Apie 
pirmą valandą jau buvau vir
šininko kambary. Padaviau 
pasportą ir pasakiau, kad no
riu įsiregistruoti. Viršininkas 
pasižiūrėjęs mano pasporto pa-

NAUJIENOS, Chicago, 111.________________ _______
Apt rytojaus apie 9 valandą 
vėl nuėjau į iždinę, nes bijo
jau pasivėlinti, kad nelikčiau 
nubaustas už neįsiregistravi- 
mą, bet tik apie 1V/2 tęprb 
ėjau paduoti prašymą dėl kvi
tos ir užsimokėti 1 litą. Val
dininkas, priimdamas prašy
mą, pasakė, kad eičiau į ki
tą kambarį ir ten> iššauksią 
mano vardą. Nurodytam kam
bary buvo apie šimtas žino-

davė klausimų blanką ir. pa
sakė, kad reikią išpirkti iž
dinės kvitą už 1 litą ir para
šyti prašymą. Nieko nelaukęs 
parbėgau namo, ijšpildžiau 
klausinių blanką, parašiau pra
šymą viršininkui ir prašymą 
dėl valstybės iždinės kvitos ir 
skubinaus į iždinę, 
taipgi radau apie 
žmonių eilėje ir iki . priėjau 
prie langučio jau buvo - per-

, čionai 
dvidešimt

(ourishing 
2ndwiches

flfour Cruideto
■ ...■ . ■ __

COLUMET BAKING COMPANY, 
■7 Hammond, Ind,

“KELEIVIO” KALENDORIUS
1923 METAMS

' ■■ •

NESIDUODA MELŽTI
Paveikslėlis iš “Keleivio” Kalendoriaus

“KELEIVIO” KALENDORIUS 1923 METAMS jau išėjo iš spaudos. Jame telpa daugybė eilių, juokų, 
moksliškų straipsnių ir informacijų. Be to, Kalendorius yra paikiai iliustruotas, jame telpa karikatūros ir pa
veikslai žymiausių Lietuvos veikėjų. Jo kaina yra 50c., bet “Keleivio” skaitytojams tik 25c. Pinigus galima 
siųsti stampom arba galima ir kvoterį į laišką įdėti. Adresuokit:

“KELEIVIS” 255 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

( Tąsa ant 6to pusi.)

—................. t ....................—■

$50 $60 $70
“Kuppenheimer” “L” sistemos 1* 

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI /
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

duotas be atsižiūrėjimo į pelną ar 
nuostolį. Kiti ploščiai visų pageidau
jamų gelumbių, spalvų ir petrinų, vė
liausių ir senovinių madų $10.95, $16.- 
95 ir $22.50.

Vyrams ir Jaunuoliams gamitura.1 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56, 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

S. GORDON 
(Pristatytojas Smulkmenų Prekybai). 
1401 S. Halsted St., 739 W. 14 SL 

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais.

NIEKO daugiau nėra užga
nėdinančiu po sunkaus 

| rytinio darbo, kaip dide- 
Slis, storas ir gardus sandvi- 
Ičius. Ir jeigu yra padarytas 
|su KLEEN MAID tart negali 
g būti nieko geresnio.
|Nėra galima pirkti arba pa
rduoti stalui geresnes duonos 
tkaip KLEEN-MAID, nes ne
įgali būti geriau iškeptos. Už- 
Įsisakykit ją šiandien nuo jūsų 
Igroserninko. Pažiūrėkite, kad 
įmaža Diltch mergaitė ir senas 
^vėjinis malūnas butų ant apvy- 
Inioklio?
a Jie yra jūsų užtikrinimu geru- 
jmo duonos. Ir neklauskite 
!vie tik “duonos” 
“KLEEN-MAID”.

klauskite

1$ DIRBTUVES TIESIAI 
PAS JUS

500 augštos rūšies lonogpi- 
fų, priĮKižinto darbo gerumo; 
groja visus rekordus; garan
tuojama 5 metams. Aš parduo
du už mažiau negu padirbimo 
lėšos.

l^UUlUU
Jūsų kreditas yra geras pas 

‘mus. Atdara vakarais ir sep- 
tiniadieniais. Mes laikom pilną 
eilę lietuviškų rekordų, visos 
vėliausios dainos, juokai ir 
klasinė muzika.
E 7394 Du broliukai kunigai. (S. Šim

kus).
Per tamsią naktelę. (S. Šimkus).

E 4173 Cirkaus Juokdariai. Gallop. J. 
Fischerio Benas .

"Ant Bangų. Valcas. Armonika, klar
netas ir gitara.

E 4181 Alvito Ežero Bangos. Polka- 
Mazurka. Vilniaus Orkestrą.

Pilviškių Valcas. Kauno Kapelija.
E 4283 Kalvis. Polka. Įgrajino Colum- 

bijos Benas.
Linksmas Juozulis. Polka. įgrajino 

Columbijos Benas.
E 7395 Kas bus be degtinės.

Dykai nieks neveža.
Ir daug kitų rekordų, kurie 

nėra paminėti.

Halsted Music Shop
1242 So. Halsted St.

Tel. Yards 1138

MAŽEIKA
IR

Turiu automo
bilius visokiems 

Kaina

3319 Auburn
Avė., Chicago.

Plačiai pagarsė
jęs 20 metų pra
ktikos fotografi- 
stas A. Voitkevi- 
čius pagrįžo iš 
Lietuvos ir savo, 
name 636 W. 18 
St., Chicago, III. 
atidarė Photo 
Studio pagal nau
jausios mados.

Mes mokam gerai nupirk
ti ir gerai parduoti.

The Fashion Cloak Shop
1 f*

Visuomet tą daro.
Įsitikinkite pačios. Ploš
čiai, Eiles, Dreses ir Veis- 
tės. Taipgi darome užsi- 

sisakyman.

3401 So. Halsted St.
Ten, kur moka pigiai 

nupirkti.

rDAVlDRUTTER&CO^
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iŠ ratail 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Ar.

Tel. Yards 2296.
Vi  ----- -----— ------------- --- -    2

4—’ -■ . > .......... .. ■
Tel. Lafayette 4228 U

Pliunbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

8228 W. 88th St„ Chicago. IU.



Posargos
Suima žmones dideliu staigumu. Smarkus drebulys, skausmas galvoj, 
strėnuose ir apskritai nesmagumas yra simptomai. Ką darai nuo to? 
Gulėk lovoj ar "buk namie kol liga tęsiasi ir imk

SEVEROS TABLETUS NUO ŠALČIO
. IR KRUPO

Laikykis nurodymų ant pakelio. Kaina 50centų

Prakaitavimo organai mažne visuomet paliečiami ir .todėl iSmin- 
• tinga turėti najnuose po ranka

Severos Kosulio Balsamą
Kaina 25 ir 50 centų

Gerklė dažnai suskausta ir paraudonuoja, bet daug pagelbės, kuomet

Severas Antisepsolis

yra vartojama gerklei gargaliuoti ar nosiai šmirkšti, kad išvalius 
takus ir paliuosavus nuo perų. Kaina 35 centai.

Šitie preparatai pardavinėjama aptiekose.
Visuomet prašyk “Severos” ir neimk kitokių.

t

W. F. Severą Co. Cedar Rapids, Iawa

JEI SUAUGUSIEJI
kurie yra sumenkę sveikata ir be ūpo žinotų gau-

• /

sios, maistingos • •

SIOITS EMUlSiON
stiprumą atgaivinančią pajiegą, tai jie nebandy- 
ftų apsieiti be jos sveikatą atitaisančios pa

galbos. Gausi vitaminais Scott’ine pagel
bėjo ^ukstančiams kūno sveikatą atgauti.

Scott & Bovvne, Bloomfield, N. J. 22-29

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

South Side Beverage Co’s.

“Malt lonic"

ervų ir silpniems
rydytojų.

FREDERICK BROS.
3700-10 So, Halsted St 

TeL: Boulevard 2538.
Taipgi “Vego” ir “Extra Pale” Brands.

Tai yra tikras Tonikas nutr
žmonėms. Rekomenduotas visų

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

KODĖL? A
j) ,  RYTA S   ) -
2) - pietus - TRYS DIENOS LAIKAI.
3) — VAKARAS. ) .

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

SVEIKATA

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Vasaris 10r1923
__________________ ■ --

Į Iš KELIONES LIETUVON
(Seka nuo 5-to pusi.)

nių ir visi grūdosi prie stalo, 
kuris stovėjo kampe, o valdi
ninkas šaukė‘vardais.

Palaukęs apie pusantros va
landos ir netekęs kantrybės 
ėjau prie langučio, kur buvau 
padavęs prašymą, ( pasiskųsti, 
kad man reikia būtinai gauti 
šiandie kvitų, nes kitaip galiu 
būt areštuotas už neįsiregis- 
travimą. Šis patarė kreiptis 
prie kito valdininko; pastara
sis paliepė panelei išrašyti,- o 
man liepė eiti į tą kambarį 
ir laukti, kada iššauks. Už 

pusės valandos jau bėgau pas 
Apskrities viršininką su iždi
nės kvitą ir nebelaukdamas ei
les įsibrioviau tiesiai į virši
ninko kambarį. Maniau, kai 
dabar tai jau atliksiu visą rei
kalą. Bet man ten bestovint 
įėjo kažin kokia panelė su ko
kiu tai “svarbiu reikalu”, ir 
viršininką taip ilgai užtrukdė, 
kad pagalios atėjęs milician- 
tas pasakė man, kad šiandie 
jau esą pervėlu... Trečią die
ną 9 valandą ryto atėjęs į 
aukščiau minėtą raštinę pasa
kiau miliciantui, kad turiu 
svarbiu reikalą prie viršinin
ko, todėl negaliu laukti eilės. 
Miliciantas buvo mandagus 
vaikinas, įleido mane ir per 
pusę valandos įregistravo ma
no pasportą, pažymėdami, kad 
galiu gyventi Kaune iki 30 d. 
sausio, o ndflht gyventi ilgiaus, 
reikės vėl paduoti prašymas. 
Taipgi liepė eiti į Kauno mi
licijos

Pillsbury’s
ur

Nuvyk skaus
mą šalin!

Raišas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulą, iš- 
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mo. Tačiau patry
nus truputį

s, 
s.

va’ldybą gauti leidimą

pasižiūrėjęs į mano 
pasakė, kad reikia 

prašymas ir prilipdy
ti tus žyminį ženklelį, 
eiti vėl namo rašyti

Nuėjęs į milicijos valdybos 
raštinę padaviau pasportą ir 
prašau duolbi įleidimą'. Rašti
ninkas 
pasportą 
parašyti 
ti už 4 
Turėjau
prašymą, eiti į valstybės iž
dinę pirkti žyminio mokesčio 
ženklelį, ir tik tą atlikęs su- 
gryžau vėl milicijos valdybom 
Bet — čia radau duris jau 
uždarytas. Pervėlu... Vos

Lietuvos kvotos
Gaila net atiure-

vos 
tik ketvirtą dieną spėjau su
tvarkyti savo dokumentus...

Atlikęs šias priedermes, su
pratau, ką reiškė aukščiaus 
minėtos bendrovės įgaliotinių 
papasakotas jų tarimas. Tat 
galima sau išsivaizdini, kaip 

’yra čion sunku veikti, nesu
sipažinus su Lietuvos biuro
kratine tvarka. Nenuostabu 
tat, kad parvažiavę amerikie
čiai nerimsta ir sugrįžę Ame
rikon keikia Lietuvos valdi
ninkus ir jų tvarką.

Man čionai turint d^ug rei
kalų su emigrantais, tenka 
nuolat susidurti su daugeliu 
ąmerikiečių, kurie norėtų grį- 
šti, bet dėl 
neleidžiami.
ti, kaip jie verkia ir maldau
ja agentų, kad juos kaip nors 
išvežtų; siūlo kad ir po $500.- 
00 už laivakortę, kad tik ga
lėtų išvažiuoti. Daugelis jų va
žiuoja į Kubą, arba Argenti
ną, bet nuvažiavę ten vėl ra
šo laiškus keikdami tuos pa
čius agentus, nes iš tenai taip
gi negalima pasiekti Ameri
kos; o ten gyventi yra dar sun
kiau.

Bėgimą amerikiečių galima 
išaiškinti dar ir tuo, kad čionai 
niaukiasi padangė ir vaikšto 
visokį garniai apie karą, šiaip 
Kaune gyventi butų smagu. 
Valstybės teatro trupė duoda 
operas, kaip “Faustą”, “Rigo- 
letto,“ “Pajacus” ir kitas. Vai
dinimai esti labai geri, o be 
to visi veikalai statomi lie
tuvių kalba. Trupė turi labai 
gerų artistų ir dainininkų, 
taip kad nuėjęs į operą jau
tiesi daug smagiau kaip. Clū- 
cagos Grand Operoj. Kada 
Kipras Petrauskas pasirodo 
scenoj, tai tiesiai žavėja pub
liką. Apie kovo mėnesį jis ža
da atsilankyti į Ameriką.

Pragyvenimas gana bran
gus, sulyginant su uždarbiais.

[Daug daiktų yra brangesni 
^kaip Amerikoj.

Best

Klauskite bile kokios gaspadinės kodėl Pillsbu- 
bury’s Best, ir ji pasakys^jums, apart viso ko, 
ka tie miltai yra vienodi ir labai geri. Todėl jais 
visuomet galima užsitikėti.

Ji gal būt nežino apie mokslinį pasirinkimų 
kviečių ir malimo procesą, tai padaro Pillsbury’s 
,Best neprigulmingu. Bet ji tai žino, kad kiek
vienas maišelis Pillsbury’s Best miltų suteikia 
tas pačias geras pasekmes, kaip kiekvienas mai. 
šelią kitokių miltų. Ir Pillsbury’s. Best padaro 
geresnį valgį ir yra daugiau maisto iš kožno 

.maišelio.

Visus šituos dalykus jus galite patvirtinti pagel-
I

ba Pillsbury’s Best jūsų pačių virtuvėj, Kodėl 
nenusipirkti vieną maišelį 
serninko šiandien. ‘

PILLSBURY FLOUR 
MILLŠ COMPANY,
MINEAPOLIS, U. S. A.

miltų nuo jūsų gro-

Pillsbury’s Best Miltai. Rugi
niai Miltai, (smulkiai sumalti), 
Pancake Miltai, Sveikatos Bran, 
Kviečių Cereal. Earina.

Pillsbury’s šeimyna 
maisto.

LIETUVOS TRISPALVE VĖLIAVA
Kiekviename name privalo būti IJetuvos Vėliava, o ypač 

laike Vasario 16, šiais motais, nes tą dieną sukanką jubilėjuB 5 
metų nuo atgaivinimo Lietuvai neprigulmybčs.

Reikalaukit Vėliavų
Lietuvos Vėliavų Turime Ketvertopų

Vilnonę, 6 pėdų dydžio ........................................... .■........
Gražaus audeklo, 6 pėdų dydžio .... ........... ..... .......
Mažbs su koteliais, 8. colių dydžio po ........... .......... ..........
5 ir pusės colių dydžio su kotukais po ......... ...................

“VIENYBĖS” BENDROVĖJE
Taigi paskubėkite su užsakymais
Siųsdami užsakymus prisiųskite drauge ir pinigus, tMs p<- 

yreitins gavima veliavon.
Perkupčiams duodame didelį nueMmtį ir apmokai* pereiua- 

timo lėšas. Pasinaudokite praga, o tą padarysite paskubėdami 
su užsakymais.

— Adresuokite —

Vienybė
193 Grand Street, Broeklyn, N. Y.

$6.00 
$3.75 
. 25c 
. 15c

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

Morgan Park Lumber Co.,
Kokybės ir Patarnavimo Kiemas

Tel. Beverly 0397 ir 1279,

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS

šokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač murikališkus instrumentus ir prisiunČiam j kitus miestus 
kam ko reik.- K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chletfo, TU.

EVFftYBO

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-Expelleris ir 
•Vauimas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonką šiandien 
pas savo aptiek orių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per- 
Sitikrinkite, kad butą yB
ant pakelio musą Inkaro Į H IĮ 
vaisbaženklis. Neimkit lUk e 4į| 
pamčgzdžiojimą.
F. AD. RICHTER & CO.

104*114 South 4th St. 
Brooklyn. N. Y.

Reumatizmas Sausge e

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

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

Knygas “ŠALTINIS SVE1 
KATOS”, augalais gydyties 
kaina 50 centą.

Justin Kulis
3259 So. Halsted St. Chicago, III.

Sf. PauVs
828 West 35th PI.

Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 1.0 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65.00.

NESIRKITE!
Specialistas gydyme Reumatizmo

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

Phene Boulevard 2536

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

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

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

Ofiso valandos: tik vakare nuo 6 iki 
9. Nedėliomis nuo 10 iki 1.

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

............ , ...... . . —

Nature Cure Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
. w Naturopathas „
i Gydau jvairias 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. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

9 iki 12 a. m. f
............ T ' 1 1 .... .

Dr. Natalija Žukauskas
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nęrvų ligas: vyrų, 
moterų/ir vaikų. Specialistė mo
terišką ir merginų ligų.

'943 W. 33jd Place 
Phone Boulevard 03J 3

Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vai. .vakare.

■ - .—r---- ,V- •. į. J
—....................... . ... ą .m-' «■ , --------------------------

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

Ketvirtad. ir septintad. 9 iki 1
Dr. Felix A. Manelis

NAPRAPATHAS
Diagnoza pagal sutarimą.

3247 Emerald Avė., Chicago, III.

< ---- - - -- A
Tel. Artnitage 4331

Dr. C. A. KIRKWOOD 
Ištikima Den t isterija

Piorijos gydymus specialumas 
1562 Milwaukee Avė. 

Arti Robey gatvės 
Chicago, 111.

i. . ■ . . ----------- ------------------------------------------/

Cicero kriaučių šapa
Buivis, Bartkus ir Kulpinskis — 

siuvam vyri kas drapanas visokios 
naujausios mados pigiausia kaina nuo 
$0© ir ąugščiau.

4#&7 W. 14th St., Cicero, 111.
2 lubos

20 metų prityrimo
A kiniu oritaisvmo

akių ligas
Ar jum-s skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius taš

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

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

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rpo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai-akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phonc Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų plei- 
tom galimu valgyti kiečiausią maistą. 
Garantuojame visą savo darbą, ir že
mas musų kainas. Sergėkite savo dan
tis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 W. 47th St., 
Netoli Ashland Avė.

Akiu, Ausų, Nosies Gerkles
KLIŪTIS

visokios rųšies gydiiau 
per 25 metus prie Sta
te prntvėa.

Žvairas akis atitai
sau saugiai, tikrai, ir 
greitai savo specialiu 
budu; tonsilus išimu 
prieblandos miego pa
galba ; akinius pritai
sau už $5 ir daugiau, 

dykos kny-

O. CARTER 
120 So. State St.

Valandos: 9 iki 6 Septintad. 10 iki 12

/*“— -----------------------------—~ — 1
Serganti žmonės yra užpraioml 

pasitarti su Dr. Rosn.
DYKAI PATARIMAI

Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

i Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Slapumu 

ir
Privatinių
Ligą

AtvažiuuldU kad
geriausi gy-

leigu jus tunu 
■enuFiminkite

ir ii toli s u taikai u 
tymą

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St 

(Kampas Monroe ir Dearborn SL) 
'mkite elevaitorių iki 5-to augito 

Priėmimo kambarys 506. 
Chicago, III.

)fiso valandos 10-5 po plet. Nedil 
deniais 10-1 po piet. PanedMyj, 
<eredoj ir Subatoj vakarai* 6-6 v

PRISDESIMTS METŲ TOJ* 
PAČIOJE VIETOJE

Vieta kurioj tūkstantiai faneagą 
liko išgydyti, tai geriausia vtotk 
ligonių atsilankymui.

..............  „i/
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UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVIČ5 WITH 

HAMBURCAMERKANUNE 
. IranipiauBia* kelias j 

visa* dalis
Lietuvos . į 

laivai iiplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 86, 
North R:ver, t i** 4< gat
ve, per pietus.

Kajutes s* 2, 4 ir S lo- j 
v o mis yra ant visų Sitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menad:n*s lubos tik 3 kle- 
sos pasažioriam* naudotis, 
laivai: “Mewnt Clay”, 
“Hansa”, “Bayem”, Moant 
CsrrtiH" , ir “Tharyngya” 
taipgi speciale* kajutos.

Nauji laivai trtmi šriu- 
bais “Resalate”. "Ralian- 
ce” ir “Albart Ballin” veža 
l. 2 ir 3 kiosos pasažierius 
United American

Lines
154 W. Randotpk St., 

Chieaga, UI.
arba jgal»*t»<ri agatai.

Lietuvių Rateliuose
Iš “Birutes” pastogės

CUNARD
L.ei u ves Vaidžioe Privilegija.

2,310 LIETUVIŲ 
atvažiuoti į Ameriką prade- 
ateinantį Liepos mėnesį. Cu- 
patamavimas yra greičiau-

gali 
dant 
nard 
sias tavo giminėms atvažiuoti į 
Ameriką. Žmonės turėdami Cunard 
bilietus gali ant syk išvaž uoti, nes 
Cunard laivas plaukia iš Europos 
beveik kasdieną. Išvažiuojančius iš 
Lietuvos per Cunard Liniją lydi 
kompanijos Lietuvys atstovas, ku
ris palonjvina visus išeivio vargus.
Už patarnavimą nėra ekstra kaštų.

Canardo Piniginės Perlaidos iš
mokama Lietuvoj greitai, yra 
saugios, patikimos.
Del teloonių informacijų kreipki

tės prie laivų kompanijos ’ 
savo mieste, arba 
prie arčiausio.

‘'Birutė” visu smarkumu 
rengiasi prie vasario 18 die
nos, nes toje dienoje jinai ap
siėmė dalyvauti Progresyvių 
draugijų apvaikščiojime — 5 
metų Lietuvos gyvavimo Ju- 
bilėjuje veltui; taipgi ir p. A. 
P. Kvedaras.

Ant žūt ar būt nutarė su- 
simokinti vienų iŠ sunkiausių 
dainų, parašytų žinomo kom
pozitoriaus Stasio Šimkaus 
“Įžanga”, kurio sudainuos ap- 

«vaikšč: ujime.
Prie paties “Birutės” Choro 

įstoja vis naujų narių — dai- 
norių. Jau pristojo p-lė Zosl 
Vaicikauskaitė, p-lė Julia Vir
vaitė, p-lė Zosė Yuškaitė, pp. 
Palionis/ Šiliukas ir keletas ki
tų. Šie yra jau žinomi kaipo 
geri choristai bei solistai.

Ir štai 18 d. vasario “Biru
tė“ pasirodys Chicagos visuo
menei visame savo puikume 

i ir dar su nauju rubu, kuriuo 
busiąs p. A. P. Kvedaras. “Bi 
rutės” mokytojas.

Apart to dar “Birutė” ren
giasi su “Daktaru“ — lengva 
dvejų aktų opera, ir tai ope- 

1 rai jau rengiami lošėjai, dai
nininkai pirmaeiliai Chica
gos solistai. “Mariutė” Rakau
skaitė paims vadovaujamą ro
lę.

Ateinančių savaitę “Biru
tės” repeticijos įvyks sekamo
mis dienomis: antradienį, va
sario 13, visas choras; trečia
dienį, vasario 14, vieni vyrai 
— basai ir tenorai; ketvirta
dienį, vasario 15, visas choras- 
Tai reiškia, kad choras dirba, 
o toks darbas turi atnešti gc- 

įrų pasekmių. Valio Birute!
— Raganius.

savininkų. Apart kitų dalykų 
nutarė rinkti peticijų, kad 
miestas pasirūpintų ištaisyti 
Sies ir išcementuo'ti. Tai^tu- 
rėtų (būti darumu apielinkyje 
nuo 31 gatvės į pietus iki 35 
gatvės ir nuo Morgan gatvėi 
į rytus iki Wallace gatvės. Ap- 
skaitliuojama, kad kiekvienam 
namo savininkui prekluos tas 
darbas apie $60.

Taipgi nutarta protestuoti 
ir stvertis kokių nors priemo
nių, kad šioje apielinkėje ne
įsileisti bei neduoti toliau plė
totis tokioms įstaigoms, kaip 
dešrinė ant Halsted gatvės. 
Sako joje jau rengiamasi piau- 
ti gyvulius.

Nutarta dalyvauti progresy
vių rengiamame 5 metų Lie
tuvos 
me.

Jubilėjaus Apvalkščioji
/ Reporteris.

NORTH SIDE

Rengia Vakarų.

Lite~Lietuvių Darbininkų 
raturos Draugija 89 kp. ren
gia pasilinksminimo 
programų. Vakaras 
toj, vasario 11 d., 
Svetainėje, 1822 
Avė., 7:30 vai. vakare.

Vietos lietuviai pasinaudo
kime šia proga atsilankydami

vakarų su 
įvyks ry-

turiningas, kaip 
taip

M'UMi.hT' PRANEŠIMAI JIEM PARTNERIU REIKIA DARBININKU

BRIDGEPORTAS

Namų Savininkų “Draugi
jos” susirinkimas .įvyko Vasa
rio 7 d. Draugijoj priklauso 
apie 300 šios apielinkės namų

CU1N..K1) LINE
140 N. Dearborn St., Chicago, III.

FRENCH
■ • _ NewYorkJ Kįtfi Plymouth

Havre-Paris

-™- - - . ii—U-------

MUZIKA
Sarpali«w Ork»»tra
DEL VISOKIU REIKALŲ 

814 W. 8»rd SS.

Tel. nmilevard IN2

Jūrėmis visa kelionė | Lietu-' 
v? ir ii jos, jrarlaivinis: 
ROUSSILLON 
PARIS 
CHICAGO 
FRANCE 

Puikiausio a

vaa. 22 
kovo 7 
kovo 8 

... kovo 14

iriai dvi«M. katu r iena 
»m« žaiauaof. Valfo- 
aaabaryi, mkoMaa, ba- 
irbaraa. atdarsa paSen- 
ririaa. pulklauaia pran-

»o-

vau paaui praucuaų viaos ne 
reikia. Viaais reikalais kreip 
kitae prie vietos Frenrh Li
ne agento, arba | kompani
jos ofisą, 19 State St„ New 
York City.—Chicagos ofisas: 

133 N. Dearborn St.

Pirtis ir Vonios \
Pirtis remontuota prie naujos val

dybos. Sanitarinės sąlygos ir 
prieinamos kainos.
1100 W. llth St.

SHAPIRO BROS. Savininkai.
_

, —----------------- Chicagos Lietuvių Draugystės $avi-
LMtt. VIII gujOtio konferencija bus tarp nėa Pušelpos įvyks mėnesinis su 

veserie 11 4„ 11 vai. ryte, Naujienų slinkimas vasario llvd., 2 v. po^pie-
Kuopęs priklausančios LSS. tų, Zvonzek Polek svet., 1315 N. Ash- 

VIII saj.oeri MMdenėirti išrinkti ėohe-, land Avė., Gerbiamieji nariai, malonė- 
•atee. —Aribr. A. Grobai.*. kitę atsilankyti; yra daug svarbių rei-

..... ..... ..... .' ,kalų.—Sekr. A. Lungevicz.

vakaras bus
iš apšvietos,
atžvilgių.

Kalbės D
apie literatūrą ir jos istoriją.
Apart to dainuos Lietuvių Vy- 

kvartoias, kuris keli me- 
atgal gerai buvo pagarse- 
tarpe Chicagos lietuvių.

Antanėlis.

rri

jęs

i
' KOMITERNO DEJAVIMAI.

Kur tik eini, visur dar kal
bama ir juokiamasi delei ko
mi temo — r-r-r-revoliucionic- 
rių neįvykusios, geriau, sa
kant, nepasisekusios “revoliu
cijos”. Mat Bridgeportas per- 
daug “bniiua^kAs?'

rl Oueen Koncertinas "

Bridgeport. *- Uefcrrią kalbos pa- 
mekoo vaikams yra duodamo* uku- 
niakaia ir pėtnyčiomia, muo 4 iki ė v. 

ųnnond InąriiaM, 811 W. 11 
tat kviečiasi yra leisti aavė 
nokintią lietuviu kalbou. 
\ —- Mokytoja* J. triadų.

St 5 
vaik

Iškilmingas Rožinis Balins su pro
gramų rengiamas Dr-stšs Palaimintos 
Lietuvos, NedšlioJo, Vasario-Fobruary 
11, 192B, Pilseu Sekei evot., 1814 Se. 
Aahland Avė. Pradžią 8 v. v. įžanga 
matai 58c. Rožės bus daodamos prie 
t i kieto dykai M u alka p. J. Keturakio.

KviočU Koiąitotas.

T®wn of Laka. — Dr-stė D. L. K. 
Mindaugio No. 1, mėnę^rtnis susirin
kimas bus sekmadienį, vasario 11 d.., 
2 vai. po pietų. J. Žalindausko svet., 
4501 So. Hermitage Avė. Visi nariai 
malonėkite būtinai laiku susirinkti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti.

Kast. A. Jesaitis.

Draugiją ir Kliubą Domai. D. L. K. 
C. Dramos Skyrius rengia vakarą »t- 
bntoj kovo lt d., : •
kark svetainėj yrio St ir Wostora Av. 
Stato scenoj trijų veiksmą ocenos vei
kalėlį. ‘‘Jui'gis liburys”. . „
kliubą ir kuopą prašeiae aorongti Jfr- 
kių vakarą piiniią dieną, kad noya- 
bonktunuian vieni kitiems, to prašo ;

D.L.K.IL Dr. Skyriaus Kemitotas.
———* »■ ........

Cicero. — Draugystė Lietuvių Tvir
tybė rangia balių sekmadienio vakarą 
vasario 11 d.. Lietuvių Liuosybis svet. 
Kas mylite pasšokti, ate kite, nes tai 
yra paskutinis balius pliti gavėnią.

Draugystės sekretorius.

Bridgeporto Lietuvių Politikoe ir 
Pašalpos Kliubo susirinkimas įvyks 

-- “ - veeario 11 d., 1 vai. po u otų Mildos
avot.. po num. 8142 So. Halsted gat. 

'Drlu/ila Kviečiama atsilankyti kuoskaitlin- 
1 -* giaesiąi nes bus keli politikos kalbė

tojui Žahlermonų, bus svarbu kdžnam 
t ją kyjbą išgirsti. Taipgi nepamirškit 
naujų narių atsivesti.

Kviečia užrašų rašt.
L.S.S. 174 kuopa* maneliais eusirin-

Mace, aat aatre aahdle. Visi nariai 
Imtinai turite pribuki, neu yra labai 
svarbiu reikalu atlikti. Tairpai*.as
menys, kurie pritariate seeiaiimre idė
joms, esate kviečiami įstoti musų 
kuopon. Organizatorius.

Laięvėo Jaunuomenes Chore ropeėi- 
tioija vįyke soknuadionį vasario 11 d. 
lt vai. ryto, Mark Whlto Parko kny
gyno svet. Visi da nininkai bukite 
ant praktikos, taippat ir mylinti vyrai 
dainuoti esate kviečiami prie Choro 
dainuoti. Mokytojas A. Kvedaras.

\ Valdyba.

irkrajinioMą Chore Kmoertee. Kkra- Į
Birntioš ų doatri. — Labai avarbi 

«%tra repeticija, vioą narių, įvykata 
aafradimį, tauerio 11, 8 vai. vakaro, 
didžiojoj avošainėj Mark Whito Squaro 
3ė ir Halstod gatvių. Kadangi “Bi
rutė” dalyvauja NcpriklauoomyMc

(tolo šeiva karmomja.

Ashland Aro. PradŠSa S vai. valomo.
Įžanga |l.ūd. Plriuho tifctešos baof&as šventėj. — nodėlioj — vaeario 18 d., 

> ' (1928, yra būtinai gaišima, kad viri
‘ nariai pribūtų ant šios ąxtra repeti- 

rijos, Valdyba.
Bridgeport. Teisybės Mylėtojų 

_ „ i mčneahria shsirtąkhaas 
įvyks nedūlioj^vaseerio 11 d. 1 vai. po

29tos ir So. Hakted gat. Viri nariai 
ir narės malonėkite buthiai laika rnt- 

į atrinkti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptąjti. Rašt .įlinkas.

XX u. X TU!, po Briffhtott Park.-— D.L.K.K. Dramos 
pietų, Mark Whibą Sq»aro svet. prie sūrius statys scenoj trijų veiksmų 

---- Žaislą “Jurgis Žiburys” kovo 10 dieną 
MeKinley Pk. saloj, 39-ta ir Westem 
Avė. Prašame visuomenę bilietus 
gauti iš anksto, nes prie svetames du
rių nebus pardavinėjami. Bilietai gali
ma gauti pas Dramos skyriaus narius. 

Komitetas.?<orth S*ido L. D. L D 86 kp. rangia 
draugišką vakarėlį su programų ir šo
kiais. Sekmadienį vasario 11 d. 1923 
m. Liuosybes svet. 1822 Wabanria Av, 
Pradžia 7:30 v. vak. Bus gražus pro
gramas, dainuos. Lietuvių kvartetas, 
kalbės Dr. A. M'ontvidaa ir daugelis 
kitų artėtų tfcalyvauą. Atoilankykft 
kuoskaitlingiausia, visi busit užganė
dinti. 1 Kemrtetae.

J TTTftjn - jr r ri

Darbininkų Draugija Amerikoje lai
kys mėnesini st/sirinklmą vasario lt. 
Šimaičio svet., 18 ir Union Avė. 7:80 
vai. vakare, ^ųpivenąm, kad Įstojimas 
numažintas iki 1 dol_ per 3 mėnesius.

Pirm.

North Sidees vaikų draugijėlės “Bijū
nėlio” tėvų sus:rinkimas Įvyks pirma
dienį vasario 12 d., 7:30 v. v., Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia Avė. Atei
kite visi j susirinkimą, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Baldyba.

ijySIKALINlGAS partneris 
kriaučius mokantis visų siuvi
nio darbų. Turintis apie $2,000 
kapitalo biznio padydinimui. 
Arba pirkėjas su dvyguba su
ma. Taipgi reikalingas siuvė
jas mokantis visų darbų tame 
amate. Meldžiu atsišaukti.

3342 So. Halsted Str.
Chicago, III.

■.r. .■"■'."■■.J'-'-l!----------_________ ____ IJ- IMU.

SIŪLYMAI KAWARIį|
ANT RENDOS gražus kambarys 

dol laisvų vaikinų, 2 arba vieno. Geis
tina. kad butų laisvo budo ir butų 
muzikantas, mylėtų dailę.

M. MESINSKA,
1816 W. North Avė., 3 lubos.

RENDAI kambarys dviom ar vie
nam vaikinui arba vedusiai porai. Kam 
barye apšildomas, šviesus su maudy
ne ir valgiu, švari vlata, netoli 4v. 
Kaaimioro Vienuolyno.

7022 So. Tolman Avė.
2-ros lubos iš priekio.

PARENDAVOJIMUI kamba
rys vieniam ar dviem vyrama, 
šviesus, švarus ir šiltas, su val
giu ar bfe valgio. 1919 South 
Peoria St. 3 lubos iš fronte

RiENDON kambarys vaiki
nui; didelis ir šviesus, šiltu 
vanden iu šifldotmaš. * Modemiš
kas su visais parankumais. 
Reikale galima vartoti garažių. 
V. Sakalas 5522 S. Troy St. 21b

ANT tlENDOS kambarys su 
valgiu, .kambarys apšildomas 
elektra, maudynės, telefonas ir 
kiti visi patogumai. Kreiptis Į 
krautuvę 3247 S. Union Avė.

IŠDUODAMA IŠTAISYTAS 
kambarys prie privačios šei
mynos vienam ar dviem vaiki
nam 2032 W. 68 St.

Tel. Rcpublic 2000

MOTERŲ
PRITYRUSIŲ užlaidų dirbė

jų; idealės sąlygos, geriaufirtfl 
mokesnis. . Nuolatinis darbai; 
ateikite pasirengusias prie dar
bo. Kaplan, Ine.

1243 So. Wabash Avė.

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo. Rei
kia kreiptis:

2113 So. Halated St.
Telefonas Canal 5177

REIKIO
PATYRUSIOS
RANKOVIŲ
SIUVĖJOS
Į MUSŲ KAUTŲ 
ŠAPĄ.

ATSIŠAUKITE:
B. KUPPENHEIMER and CO.

3353 W. 33dU St.

(REIKIA MERGINŲ PRIE 
PAPHASTO LENGVO DARBO 
AUGŠCIAUSIOS 
KAMOS NUO 
ŠAUKITE —

JASLYN
87-th and

ALGOS mo
ATOKIŲ. ATSI-

MFG. CO. 
Morgan St. 
m Irtai i uMl • na

REIKIA MOTERŲ
OPĖRATORKŲ PRIE

PETICOATS IR 
BLOOMERS. PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS.
ŠV1ESI IR ŠVARI 
. DIRBTUVĖ.

Lietuvių švietimo Dr-ją rengia pra
kalbas su krutumais .paveikslais sok- 
madienĮ, vasario 11, 7:30 v. v., Ray- 
mond Shapel salėj, 816 W. 31 g-vė. 
Kviečia vi^us,. Komitetas.

ANT RENTOS
MŪRINĖ DARŽINĖ.
KREIPKITĖS SEKAMU
ADRESU:
3107 So.. Halsted St. »i 1 .

WEST GĄRMENT CO, 
900 W. Van Buren St

Aną metų jie gana lengvai 
užrėkė Drg. S. Michelsoną, 
bet Šįmet neįveikė drg. P. Gri
gaičio! Prasti strategai.

- —O —
Vasario 8 d. jie savo dis- 

Icnsijose leo tik, leo tik nenti- 
vertS valdžios; bot kiti pata

rė, kad biskį reikia palaukti 
dar; kolei neišgirs trimito bal- 

' so, šaukiančio kovon prieš 
. buržuazijų. — Raganius.

Yra geriausiom; patariamos ir 
naudojamos geriausių koncerti
nų Grojikų ir Mokytojų.

Mes taipgi turime geriausi pa
sirinkimą ir kitų muzikalių in
strumentų.

Klausk musų katalogo, o gau
si jfriykai.

Georgi & Vitak Music 
Company,

K. Rudis.

Lietuvių Neprigalmingo 
Įvyks šeimyniška* vakarėli* 
vasario 10 d. Pradžia 8 vai. 
Ūkelio sveaindje po num. 8436 So. 
Ąubum Avė. Draugai Hiubiečiai su- 
'srrinkit visi kam tik laikas pavoelys.

-^■Kviečia Komitetas.
IJk'iffhton Park. — SLA. 176'kuopą 

laikys mėnesnį ^ūgirinkimĄ 11 dieną 
Vaiario, K. Kukuraitienės svolainėj 
po num. 3059 fT. 38th gatvėe. Prigu
linti prie. minėtos knopo* privalote 
atsilankyti ir užrineokėfci mėnesines 
mokestis. Ateidami lusirinkiman at
siveskite nauji) narių prisirašymui prie 
Susivienijimo.

Aukos Klaipėdos kraštui —

FJei^hton Park.

Kliubo 
subatoj, 
vak. K.

Roseland.
draugiškas vakarėlis su 
šokiais bus 18 d. vasar'o, 
los svet. Prašom visiems 
nieko nerengti tą dieną.

III. — S.L.A. 139 kp. 
lietuviškais 
K. Strumi- 
įsitėmyti ir 

Komisija.

Detriet, Mick. — Liet. Progr. Dra
mos Draugija ruošia vakarą sekmadie
ni, vas. 11, I. A. S. svetainėje. prre 
24-ton g.tT.R ir Michig^n A.vo. Bus 
vaidinama trijų veikomų drama “Buo
žės”. Vaidinimas prasidės 7:30 v. v.

~!T

ĮVAIRUS SKELBIMAI
NORI pirkti, moka augėčiausias 

kainas už seną auksą, sidabrą, plati
ną, deimantus, laikrodėlius, auk* nes 
kepures dantinis iv tiltus ir senus ne
tikrus dantis.

U. S. SM KI.TIKG WORKS 
ISO S. State St., f> h*boa, Fatfr’o

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ IR MOTERŲ
Reikia operatorių prie oloa- 

kų ir siutų. Kreiptis
2035 Cliarleston St. arti Robey 

street, 3 lubos

Chicago,* I1L, vasario 8, 1923 
m., priimta nuo P. Miller dvi- 
dešimtis dolerių ($20.00) dėl 
Klaipėdos Gelbėjimo; sekančių 
ypatų suaūkauta:

Jurgis Zaksas ..........  $5.00
Vincas Zaksas ........... 5.00
Jonas Matonis ...... 5.00 
Adomas Ūsas............... 5.00
Chicagos Lietuvių Klaipėdos

Komitetas
Per Vincas Brusokas.

Bolševizmo baukrotybe” —• ta tema 
nesenai atvykęs iš Rusijos d. S. M. 
Levitas skaitys lekciją (rusų kalba) 
sekmadienį, vasario 11 d. Douglas 
Park Auditorium salėj, kampui Kod- 

!, zie ir Ogden Avė, Pradžių 3 vai. pu 
pietų. Po paskaitų* bus laiavM dis
kusijos. Lietuviai auprantantauji ru
sų kalbą kviečiami atvykti.

Rusų Soc.-Dataokratą kurpus
Kumituėaa.

Dr-sti Susivienijimo Brolių Lietuvių 
permainė savo susirinkimų svetainę ir 
dieną. Pirmiau laikė A. Valinčiaus 
svetainėje ka santrą šeštadienio va
karą kiekvieno mėnesio; dabar laikys 
kas antrą sekmadienį, 1 vai. po pietų, 
Apv. Diąvo parap. sveta. So. Union 
Avė. ir 18 gat.. 2 aukšto. Sekante 
susirinkimas įvyks vasario 11 d., 1 v. 
po pietų. , Rašt. Pr. Simonaitis.

MES taisome automobilius 
j tisų namuose garaže. Jei gene
ratorius, ar kas kitas neveikia, 
pašaukite mus. Mes duodame 
patarimus dovanai. 2423 W. 46 
St., Phone Lafayette 1329 
=MsaManBB=3SBMn*aM*BaeBeia***Mas?^^

MIA BARHHNKy
ASMENŲ IEŠKOJIMAI MOTERŲ

TA COMA, vas. 8. —• Čia at
važiavo slaptai Danijos kuni
gaikštis Waldemaras su savo

4639 S.Ashland Av., Chicago, DL sūnum.
''' . . , ■-1-1 - —    '......................................................................... ■ ■■- --------------------------A  

Paskolos 3lo&ą Domui. L. L. P. 
Chicagos Apskr. metinis suvažiavimas 
Įvyks sekmadienį, vasario 11 d. lygiai 
2 v. po pietų Aušroe Vartų Parapijos 
svetainėj, 23čias Plaeo ir Oakloy Avė. 
(West Side). Siamo suvažiavimą bū
tinai privalo dalyvauti atstovai arba 
valdybos visų Chieagoe miesto ir apis- 
linkių stočių. Tra svkrbių žinių iš 
Washingtono ir Yorko apsvarsty
mui. Bus valdybos rinkimas šiems 
1923 metamą. Kviečią atsilankyti

J. A. Mieiseliunas, pirm.
E. Statkienė, rašt.

JIBŠKAU savo kaimynų Jena ir 
Juoeapo Kaparučių, garina ii Šimkai
čių ral., Serbentų kiumo, Raseinių ap. 
12 metų atgal gyveno Pitieburghe, Pa. 
Bukit malonu* ka« žinote apie tokiaa 
ypatae pranešti, arba pety* ateišaukit, 
ne* turiu svarbą reikalą. Jonas Baiv 
tl*, 3612 So. Ix>we Avo., CWoa<o, III.

PAJIKŠKAU savo sesers duktės 
Onos Slaurusaitaitės, ji paeina iš Lie- ■ 
tuvos, Popilekalno kaimo, Pažeriu 
komiteto, Vilkaviškio apskr.. Suvalkų 
rėd. Ji pirmiau gyveno Rockfod, 111. 
koki penki metai atgal po antrašu 
612 Honghlan St., Rockford, 111.

MARE KUDIRKIENĖ

MERGINŲ IR MOPERŲ

gvo darbo dirbtuvėje.
Pakelta alga.

Ateikite pasirdngusios 
prie darbo.

i AMERICAN GAN CO.
3951 |So. Ona! Street, 
blokai į vakarus nuo 

Wontworth Avė.
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nmA pmauiuųi
VYRŲ

OPERATORIŲ Paryrusių 
prie tinger siuvamų mašinų. 
Gera pradžiai alga, nuolat dar
bas, atsišaukit

ERO Manufacturing O.
753 Jaokson Blvd.

REIKIA VYIHŲ: asemblime- 
nų, drop hamtner vyrų, molde- 
rių, hanjly vyrų ir šiaip dar
bininkų, atsišaukite

1734 Fullerton

REIKIA VYRŲ į galvanicing 
dirbtuvę, 45c. į valandų, taipgi 
dailininkų 40c. j valandų.

JOSLYN MFG. CO.
37 and Morgan St.

D.L.K.IL


VYRŲ
REIKALAUJAMA darbiniu- ' 

kų į liejyklą, 43 centai į valandą 
Nuolatinis darbas. Kreiptis į 
samdymo skyrių Crane Co., S. 
Canal ir 15 gat., arba Kedzie' 
Avė. and 40-th St.

REIKALINGAS BUČERIS, 
nevedęs, mokantis kalbėti lietu
viškai ir lenkiškai.

3355 W. 38-th St.

REIKIA PAILIOTOJŲ
IR GRINDERIŲ.

ATSIŠAUKITE —
Arnold Schwinn and Co.

1718 N. Kildare Avė.

REIKIA VYRO
PRIE DARBO

ANGLIŲ JARDE: ?
Western Fuel Comipany, 

> 2623 W. Adams St.

PAJIEŠKAU BUČERIO turi 
būti pastovus ir negirtuoklis. 
Valgis ir guolis ir tinkama už
mokestis Atsišaukite

714 — W. 14-tr PI.

VYRŲ REIKIA DEL
ABELNO DARBO.

DARBAS NUOLATINIS
Atsišauki!: Great Northern

Cha ir Co. 2500 Ogden Avė

REIKALAUJAME
PATYRUSIŲ 

VYRŲ
RANKOVIŲ

ATSIŠA UKIE:
B. KUPPENHEIMER and 

2352 W. 22-nd St.

.REIKIA vyrų gerai apmoka
mam darbui į musų dirbtuvę. 
Dienomis arba naktimis.

WESTERN FELT WORKS

Netoli 22 ir i Crawford

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI galiūnas, lie

tuvių kolonijoj. Labai gera" vie
ta . Biznis senas. Parduodu, 
nes išvažiuoju į New Yorką. Kas 
pirks, tas laimės. 635 W. 26 St. 
Phone Victory 6630.

DIDELIS BARGENAS. Gražus fo
nografas su rekordais parduodama 
labai pigiai, taipgi vėliausios mados 
rakandai 4 kambariams, sveklyčinė ei
lė, valgomojo kambario eilė, 2 mie
gamųjų kambarių eilės ir divonas7 
visa tik už .$250. Taipgi parduos at
skirai. Nepraleisk šito bargeno. Bus
tas 1926 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI groserne ir hučemė 
Brighton Parke, biznis senas įr gerar 
išdirbtas. Parduosiu arba mainysiu 
ant lotų. Ęar.lavimo priežastis du 
bizniai. ■* . I

Kreipkitės:
4235 So. Kedz e Avė.

—w----- —---------
PARDUODAMA VALGYK^

Ja, savininkui tenka ’ apleisti 
miestas. Kreiptis:

6853 So. State St. . *

NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Vasaris 10,1923

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
ADAM SCI1AAF PIANAS, 

gerame stovyje, mažai varto
tas, Mahogeno, kainavo $500) 
turi birt greitai parduotas už 
$175; 3343 So. Halsted S t.

GRAMOFONAS VERTAS 
$200, su 25 rekordais turi būti 
greitai parduotas už $75.00, at
sišaukite:

3343 So. Halsted St.

BUČERNĖ BUČERNĖ 
Už PUSDYKI

Pardavimui bučernė su groserne 
Bridgeporto prie bizniavęs gatvės. 
Turi būti greit parduota, nes prie
žastis yra svarbi. Geriausi rakandai, 
daug šviežio stakų ir~ automobilius 
prie biznio. Pigi randa su kamba
riais} gyvenimui, geras lysas. Geriau- 
sis bargenas Čhicagoj, jei piŲ<fji tuo- 
jaus; vertės
$2,200. Nemokantį biznio išmokinsiu. 
Skubinkit greitai, nes tokis bargenas 
ilgai nebus. \

J. NAMON, C
808 W. 33rd Place.

$3,1)00, parduosiu už 
eantį b:znio išmokinsiu.

IŠARDA VlMUI saliunas visokių 
taut/i apgyventoj vietoj. Šertas ir iš- 
sįirbtas biznis. Parduosiu prieinama

Priežastis pardavimo patirsi
te ant vietos.

Kreipkitės: ' v
3558 So. Parncll Avė.

PARDAVIMUI MINKŠTŲ 
GĖRIMŲ UŽEIGA 
IR BARBERNĖ —

2801 Emejpald Avė. •

EXTRA PUIKI T^OGA
Parsiduola Real Estate biznis iš

dirbtas per daiuflhnetų. Savininkas 
eina į kita biznį,garduos p’giai dėl 
platesnių žinių kreipkitės į

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

PARDAVIMUI bučernė grosemė la
bai geroj vietoj ir pigi renda su pagy
venimo kambariais, Parduosiu arba 
Mainysiu ant automob liaus.v Priežas
tis nardavimo nesutikimas pbi oj. -

Kreipkitės.
3016 Normai Avė.

arba 34'52 So. Hąlstečl St.

PARSIDUODA bučernė ir 
groserne su namu, biznis senas 
ir gerai išdirbtas lietuvių ap
gyventa yieta. Randasi Brigh
ton Parke. B. K. 2859 W. 40 St.

PARDUODU koncertiną; vi
sa gerame stovyj. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą. At
sišaukite 3524 S. Union- Avė. ,

PARDAVIMUI minkštu gėrimų 
saliunas su barais ir visais įtaisy
mais.' Saliunas rand.aSi prify gat- 
vekarių ir netoli biznių, visokių 
tautu apgyventa vieta. Pardavimo 
priežastis patirsite ant vietos: par
duosiu maža kaina. ‘‘Lysag’’ 3 me
lams. 2048 W. 22 St. )

TURIU iYardav^miii kelias-Konaerti-- 
nas pigia kaina .' Nemokančius pamoJ 
kinsiu groti? Tgip' put turiu ir daug 
gobiu koncertinai ir gaidas padarau 
kRckiems instrumentams. ^Kre'pkitčs:

P: KURŠAUSKAS, 
3227 So. Auburn Avė 

1 lubos išj^priekioy

PARDAVIMUI saliunas; pusė arba 
J visas; gera vieta, visai prie Pullmano 
H dirbtuvių. Apgyventą švedų’, lietu

vių ir nišų. . .
Atsiliepkit: H

10556 Corlisrf Avė., kampas /106 gat.
Pullman, III.. •

Tel. Pullman 7790 ‘ : f

I^PA1^>AVIMĄS BULVIŲ: 
$1.25 už 100 svarų. Kas pirks 
500 svarų, tas ^ųs 100 •sva- 
rį dovanai '

4456 įSo. Honore St.
PARSIDUODA SALIUNAS, 

geroj vietoj. Priežastis parda
vimo turiu apleisti Chicagą.

828 W. 14-Jh St.,

PARDAVIMUI saliunas pi 
ii. Atiduosiu už $950.
Kreipkitės:
4459 So. Donore S t.

7 PARSIDUODA bučernė . ir 
groserne Roselando lietuviu

dirbtas. Parduosiu pigiai, nes 
turiu greitai išvažiuoti. Atsi
šauki! Telefonu Pullman 7658

EXTRA NEPAPRASTAS pigumas. 
Pardavimui groserne ir saldainių 
krautuvė^vertės už $800.00, parduosiu 
už $55fk00. Kambariai gyven’mu^ 
remia pigi. Lygas ant 3 metų. Turi 
būt parduota į dvi dienas, arba mainy
siu ant saliuno.

4352 So. Mozart St.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj apielinkėj. Pardavimo prie
žastis — turiu kitą tjiznį. At
sišaukite pirma 3 vai. dieną.

6500 So. State St.

RAKANDAI

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa, su visom mašinom, operuojama 
elektra, 1722 W. 47th St.

Parduodu ir namq^ kuris randasi: 
3814 Tx)we Avė. Namas yra ant dvie
jų ! flatų, su elektros šviesa, maudyne 
ir augštu beismantu. Dienom savi
ninką galite matyti: 1722 W. 47th St. > 
šventomis dienomis — 3814 Lowe Av.

NAMAS SU BIZNIU.
, Mūrinis kampinis namas su 
išdirbtu senu saliuno bizniu ir 
visais i n taisymais, parsiduoda 
pigiai. Trįs pagyvenimai, sto
ras, kambariai užpakalyje at
sišauk it patįs arba rašykit į 
Naujienų ofisą, - x v

NEPAPRASTAS BARGENAS
Didelio mūrinis naujoviškas 

namas pąrsiduoda už trečdalį 
jo tikros vėi’tės. Garu šildomas. 
8 pa^Avenimai, 3 štorai; ma
dingi vitais^mai. Indėtas pini
gas atųeš su viršum 15 procen
tų gryno pelno. Raudos neša 
iki $8,000 į metus. Savininkas 
priims mažesnį namą mainais 
kaipo dalį mokestips. Atsišau
kite asmeniškai ar laišku į 
Naujienų ofisą, 1739 So. Hal
sted Street

NAMAI-ŽEME

-------- -------- u--------------------- ----- ---------------------------------- 1-------

ŪKININKIŲ ATYDAI! Turi
me gėlėtą namų mainymui ant 
ūkių/ Malonėkit atsišaukti lai
šku. Kurie norite jnainyti ar 
pffrduoti. P. A. Mažeika, 1377 

*E. 57-th St., Chicago, III.

BARGENAS 5 AKRAI $1450

Mažą gumų įmokėti likusieji lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais

CLARENDON HILLS ŽEMĖ , 
tik truputį pavažiavus į vakarus nuo 
Chicagos prie C. B. & Q. R. R., kur 
per dien^. pravažiuoja 60 traukinių; 
maži keliapininigiai; dirbk Čhicagoj 
ir gyvenk čia; ideale vieta vištoms au
ginti ir daržams. i

ŠITA NUOSAVYBĖ RANDAS ŠA
LĘ DIDELIO ŽEMĖS PLOTO, KURI 
NESENIAI NUPIRKO LIETUVIŲ 
ĮSTAIGA,/ MANYDAMA IŠTAISYTI 
JĮ Į GRASIAUSIA NUOSAVYBĘ.

Jums proga nupirkti tiesiai nuo sa 
vininko su užtikrinimu, kad veYtS grei 
tai iškils.
*Rašyk pas ' t

T. S. COUSINS,
5 N. Ra Salio Si..

DIpELIS BARGENAS .
Pardavimui niuro namas vieno auk

što, 6 metų senumo, 3 krautuvės, kau
na $18,500, įmokėt įeikia $9090. Na
rnos randasi 79 gat. arti Halsted. St.

Z. S. MICKEVIČIUS.
7925 So. Halsted1 fet. a

* Phono Vinccnnes 7409

Dl DELIS? BARGENAS 
Mūrinis nauja . . Jk. __

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA namas, bučernė ii 

groserne; gera vieta, apgyventa vo
kiečių ir švedų, biznis cash and carry. 
Biznis ir pagyvenimui 6 kambariai, 
elektra, gazas, vana, karšto vandens 
šiluma ir beizmentas per visą namą, 
garažas. Parduosiu arba mainysiu 
ant kito namo. Priežastis: savirtinkas 
eina į kitą biznį. 5601 So. Lincoln St.

DIDELIS LOTŲ I spardavimas 
arti Brighton Parko, lengvais 

išmokėjimais. Lotai 60 pėdų 
pločio tik ųž $645. Artesnėms 
žinioms rašykite į Naujienų 
ofisą, 1739 S. Halsted St N. 205

ant 
pui-

PARDAVIMUI 2 lotai 
VVestern ir 44-tos gana 
<ioj vietoj. Parduoda už gana 
prieinamą kainą. Kreiptis: Mrs 
Annie Pierut 4435 S. Lincoln st

MICIIIGANO FARMA, SODYBA 
PARDAVIMUI.

TaUor farma, prie miestelio, 10 my
lių mįo Benton Harbor ir St. Joe 
Mich? yra puiki vieta su gamtiškomis 
gražybėmis. Ji rubežiuęjasi su St 
Joe upe. Plaukiojimas \laiveliais, 
maudymasis ir žuvavimas, tai yra jų I 
gamtiški pasibovijintai. Elektrinis 
traukinys sustoja prie pat farmos. Į

Nepaprastai gera transportacija yr: 
didelis dadėčkas prie parankumo’ i- 
gerumo šios puikios farmos apie Ben- Į 
ton 'Harbor, Mich. šioje apielinkėje 
yra labai daug vietų kur Chicagof 
turtingi žmonės gyvena.

Trumpas kelias ežeru iš Chicagoi 
(4 valandos Ja’vu) arha dvi ir pus* 
valandos traukiniu. Eina daug grei 
tų traukiniu, arba 4 valandos važiavi 
mo automobiliu. Yra visekių progi 
transportacijai išskiriant orlaivių.

Tabor farma net’k yra gera pasi 
linksminimui vieta Chicagicčiams 
het taipgi ta yra pelninga prapertė 
Ji dasiekė savo dabartinės augštumoi 
ačiū geram* ir moksliniam metodui au 
ginime vaisių ir abelno ūkio vedimo 
Vynuoges, sodnas, vaisiai ir alfarfa. 
Kad išauginus tuos dalykus, reiki? 
daug metų praktikos ir patyrimo ir iš 
laidų. Jus turėsite puikią farinų sa 
vastį kuri pati už save užsimoka i) 
dar palieka pelno.

Aplinkui farmos yra puikus gam 
tos reginiai ir puikus keliai aplinkui 1 
visas puses. Apie upį galima surasti 
labai gražių ir įvairių medžių ir paukš 
ščių čiulbėjimas pavasarį ir vasarą I 
Tie visi dalykai yra retenybė kitur.

čia yra augantis užganėdinimas I 
farmų gyvenimo kurie pradeda apsi
reikšti Amerikos gyventuojuose. Gol
fas. maudynė ir pasivažinėjimas auto
mobiliais gerais keliais, tai yra labai 
didelis reiškinys farmų gyvenimo. Jus 
nerasite nei vieno mieste gyvenančio 
žmogaus, kuris nenorėtų gyventi far- 
moie.ši vieta gali būti parduota praktiš
kai už vertę žemės, nes savininkas 
Tabor Farmos Resortu. turi kiekvieno 
vasarą perdaug žmonių, suranda, kad 
negali apeiti farihą ir Resortą, duo
da progą kitam padaryti gerą gyveni
mą . Visos Bentono baųkos arba far
mų agentas suteiks nurodymų linkui 
šios farmos ir nurodys kelią.

Puikus reginvs prie pat St. Jos 
upės su medžiais ir puikiais namu
kais aplinkui. Netik kad čia yra pui
ki vieta gyvenimui, bet taipgi yra pel
ninga vieta. Dabar yra laikas pirkti 
vaisių farmą.Įrengimas, namas 6 kambarių skle- 
oas. elektros šviesa visur, šalę 3 kam
barių namelis 3 didelės barnės, kiau
lių tvartas ledaunė, aptverta drato 
tvora. <Vaisiai' ant farmosf. 26 V2 skėriu 
vynuogių, 14 akerių- obelių, 2 akeriai 
juodu aviečių, ^lAakeriai paprastu 
kviečiu, vyšnių, sKvu'ir gružų; 3 ak* 
hn alfalfos>15 nkerių dobilų ir tt 
miškas ir ganyklos. Kaina $26.000 
Kas mnkės pinigais bus nuleidžiama 
40%. Išlygos prieinamos. Dėl toles
nių informacijų rašykit savininkui.

J. J. BACHUNAS,-
Sodus, Mic^ . ;

PARDAVIMUI kampinis na
mas prie 44 ir Campbell Avė. 
54 pėdų frontas. Turi ibuti par
duotas tuojau. 2540 N. Long 
Avė. Phone Spaulding 2805

MOKYKLOS’ *
BARGENŲ NUPIRKTI NA MA NĖ
RA KASDIENA. NEJ.AUK NIEKO 
IR PAMATYK SEKANČIUS NAMUS 

2 lubų augšeio mūrinis, namas, 2 pa
gyvenimai po 6 kambarius, elektra, 

, dra
bužiams plovykla. Kaina tik $8,500. 
$1500 įtnokėti, likusiems paskola savi
ninkas padaris be jokio komiširio. Na
mas randas Bridgeporto kolonijoj.

M. J. KIRAS R. E. 1MPR. CO. 
3336 *$0, Halsted St.

2 lubų augščio naujas mūrinis na
mas; 4 pagyvenimai 2 po 4 kamba
rius; 2 p< 6 kambarius ,su vėliausios 
mados įtaisymais. Kaina $13,500. 
{mokėti $4,000; likusius kaip randą. 
Namas randasi Brighton Parko kolo
nijoj.

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

Tel. Yarcls 6894 •

Ir paukšteliai savo namus , maudynės cimentuotas skiepas, 
turi; ir kožnas žvėrelis taivo 
namą turi. Tai 
Tamsta savo namo

\ kodelgi1 
negalei Mm

jus turite nuosavybę 
linksmi^* ir švarią

Knda 
naują, 
jus turite tykų draugą, dirban
tį pinigus jums visados. Ju$ų 
nuosavybės vertė tįidėja dienip 
ir naktį, metas į metą kraudM 
ma turtą ir galybę.
APSVARSTYKIT LABAI 

GERAI!
Mes parockn/ie Tamstai, kaip 

lengva/įsigyti savo namas, ati
dedant po keletą centų kožną

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

')) įW
SVARBUS PRANEŠIMAS perkan- 

fyęnvs propertes. Mes priimam bonus 
ir Visokios rūšies šėlus, nekuriuos pil
na kaina, o nekuriuos tiek kiek jie 
verti. Jeigli pirksi propertę per mu
sų ofisą, tai gali savo bona ar šėrą 
apversti j pinigus. Platesifems ži- 

‘ “_ 1 Estate
Co., 751 W. .31 St., Chicago, III.

Platesnei
Tamstai laikas pradėti mo-j^^krdpkttšsj Milda ReM 

/h’"'“ —*r-ę ■’v- 
į Uos gyvenimas 
r sfnų vietų, gri

kyklų irt bažnyčių, č.ysjo oro/^hnta; vajonių, 
geros transportaciljos. / PADA- ęĮektra ir strylas išbr
RYTI SAVO/GYVENIMĄ TO
KIU GRAŽIU, YRA LABAI
LENGVI. x

Mes priimame labai mažus 
įniokėjimus ir mėnesines sąs
kaitas surengiame be jokių 
kliūčių.
L/įhiodamo Trusteės Decd Clii-
cagps Title and ^Ttušt Compa- 
nijos.
anty Pdliė/’, kas yra geriau
sias dalykas pirkėjui, ?

Atsišaukite: J
ADAM MĄRKUNAS,

General Mhnager
856 First’: Nationlli Bank Bldg.

J<eti randą sau pučiami Tams- 
u^’eikalauja link

snių vietų, gražių parkų, mo-

iiliilr-Min

namas, kampas ant 
io Atryto, karų lainės, 

puikioj Vietoj. 2 storai ir 4’ flatai, mai
nysiu ant mažesnės propertes arba ant 
lotu. ■ » *

> FRANK DOBROWOLSKI
. 4454 .So. Wi*stern Avė.

V ’ Lafavette 4089 ' .
BRIGHTON RARK

-B’Znio naujas mūrinis namas što
kas ir 2 flatai 3 karams mūrinis gara
džius ant bįzniavd sfryto karų lainės. 
$14.009, priežastis pardavimo važiuo
ju į kfajų. >

, • Bargenas kampinis namus po 
kambarius Brighton Parke, pargiduo- 
duoda tik už $3500. •

CHAS. ZEKAS
4454 Sq. Westem Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 80 
akerių Van Buren County, Mich. Vž 
mylios nuo miestelio, žemė prie iriDlio 
G akrai bėach ir kitokiu medžiu, 12 
akrų kviečių. Geri dobilai: Didelė 
barnė. Didelis namas gyvenimui, 
daug mažų namų. Gražus t sodas. 
Daug šieno, javų ir maisto. Geri gy
vuliai ir padaigai. Kaina $9.500.00, 
$8,000 pinigaisXy Penkiems ^metams 
išmokėjimui arba mainysiu .pChica- 
gos namą. J. Edner, 2540 N. Marsh-- 
f:e1d Avė. . , ,

’ i
------------------------- --------- -----------------------------------------------------

IŠMAINYMUI namas, 4 pagyveni
mu po 4 kambarius, gerarnę stovyje, 
ant Bridgeporto. Priimsiu į mainus 
bučernį, grpsernį, saliuną, automobilių 
arba lotą- naudokitės proga.

Atsišaukite:
M. ABRAMOVICZ,

* 2015 So. Robey St.

DVIEJŲ pagyvenimų namas'ant 
Br:dgeportdv<f)uikiai įrengtas; pagy
venimai 5-kių ir 6-ių kambarių; skal- 
bynės apačioj; rendos neša $80.00 j 
mėnesį. Platesnių žinių klauskite 
Naujienų ofise, 1739 So. Halsted 
St. ,

.PARSIDUODA narinis biznevas 
bailias 2 aukštų. Rendos neša į me
nesį $80.00. Taip pat parduodu barus 
ir cash registorį. Viską’ parduodu už 
prieinama kainą.
' Kreipkitės:

3253 So. Normai A ve.

PARDUOSIU 2 kampinį lotą 
ar mainysiu ant namo ar biz-

J ' r V 11TA A M XV.C41AAMCAI.Atf #

Kamodės daifling' rum setas, mo.
PARDAVIMUI 5 kambarių rakan

dai. 1 
Daiktai visi kaip nauji. Galit pirkti 
visus sykiu ar atskirai. Matyti galit 
visados savininką

822 W. 37tKPloce.
2 lubcjl

J. Raščiukas, 
1526 Madison St. 
Tel. Hayinarket 6612

FARM A turi būt parduota ar išmai 
nyta ant namo greitu laiku. Labai ■ • * •• V _ _ _J• geroj vietoj ir neša gerus pinigus vie

lai n azai vartoti. Gera proga dęl ųa8 akeris, parduoda net po $17.90 į jąunavędžių. Yra kambariai dėl - - --i
gyvenimo.

Algišaukiti
105^1 ’Edbrooke Avė.

Roscland, IR.

nuo aaciio, pcoviuvMv*
P*L metus yra 80 akrų dirbamos, yra 20 

akru pardavimui, priežastį sužinosit 
ant vietos. Atsišaukit į Naujienų skv- j rių So. Halsted St., Uhicagh, ffl.
No. 2.

68 W. Mofitoc St. ♦ 
Chicago,Ą III.. # 

Telcphone Ibįndolph 7400.

PARSIDUODA mtrriniV . nąfpa’s, 
dviem pagyvenimais po 5 ir 6 kamba-

ČIAGI TAI DIDELIS BARGENAS!
-Pardavimui pigiai 4 lotai, visi po 

30 pėdų pločio, priešakiu medžiais ap- 
: su vandeniu, suroms^ gasas, 

, 'dkuotas; apie 2 
blokai nuo gatvekarių, banko, teatro 
ir visokių krautuvių; randasi pietva- 

jkarų priemiesčio dalyje; parduosime 
■visus 4 lotus beveik pusdykiai už 
[$1200. Atsiankykite diena ar vaka
rais.

BRIGHTON RE ALT Y COMPANY, 
4034 Archer Avė. prie California Avė. 

Chicago, III.
BRIGHTON PARKO BARGENAI!
Parlavimui pigiai 2 augštų muro 

namas po 6 kambarius^ aržuolo >tri- 
muotas; su gasu, elektra, maudynėms 
ir kitokiais parankumais; 9 metai sta- 

guar- itytas; kaina $7500, pusė reikia jmo- 
mokėti, kitus išmokėjimą:s.

Pardavimui 3 augštų muro namas; 
3.flatai; 2 po 5 kambarius ir 1 6 kam
barių fletas; rendos neša $10Q į mė
nesį; viskas pagal naujos mados; 6 
metai kaip statytas; ka4na $10,000.

Pardavimui 2 augštų muro namas 4 
natai po 6 kambarius; keto medžio 

• trifųoutas pagal naujos mados su elek
tra ii* maudynėms; apie 11 metij kaip 
statytai; rendos neša $140 į menesį; 
kaina $15,000, nereik visų pinigų. At
silankykite diena ar vakarais pas.

BRIGHTON REALTY COMPANY, 
4034 Archer Avė, prie California Avė. 

Chicago, 111.

■ius, cimcHtuotąs. Skapas • fornisu šij-b 
dcįniž,isv elektra, gasas ir vanos}; ran-p
los i mlkiesį $75.00. Parsiduoda už 

,$8000.00. Trumpu Jaiku turi būti} pas, 
parduotas. Narnas^ randasi po ninn. 
5925 So. Tln’Gop St. Atsišaukite pgš 
savininką. Jurgis Povilionis, 1521 So. 
\Otlr Avė., Cicero, 111

NEPAPRASTAS BARGENAS
v Parduoda savininkas 2 jų flatų mu
ro namą po 6 kambarius, cimento skle-

■ elektra gasas maudynės, aržuolo- w A
ant mėnes'o, kaina $8500, namas lan
das South Side, dėl platesnių žinių 
kreipkitės ,751 W. 3lst, arba 5639 Sb? 
Shields Avė. 2 lubos.

. j vidus ištaisytas, raudos moka $90.00
< w>ar>z»c‘« Irninrt ffRKOO.' lliimftS lan-

DIDŽIAUSIAS. BARGENAS, ‘2 pa
gyvenimų namas po 5—6 kambarius, 
bėismentas, elektfa Vanos. Reikia tik 
•83000, ant likusių, yra morgičius. Nė
ra kito tokio namo tekia kaina. Pla
tesnėms žinioms kreipkitės v 

4922 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 12 ruimų mūrinis 
Yiamas, lotas 50x125, norinti gali per
dirbti i svetainę. Garų šildoma elek
tra, gražiai ištaisytas. Garadžius dėl 
3 automobiliu. Viskas gerame stovyj 
/ J. LINDEN,

6951 Lowe Avė.

DIDELĖ PROGA kampinis 
mūrinis namas augštas bciz- 
mentas 2 storai ir 7 .flatai po 
6 ir 4 kambarius gasas, elekt
ra, maudynės. Išmainysiu ant 
mažesnio arba ant kokio nors 
biznio. Jasudes 2015 S. Robey st

BARGENAS Humboldt park 
kempinis naujas mūrinis na
mas 13 flatų po 5 ir 4 kamba
rius, gasas, maudinės, elektra 
ąžuoliniai vidaus ištaisymais. 

Mainysiu ant biznio. Jasudes 
2015 So. Robey St?

. / IŠMAINYMUI
2jų i pagyvenimų mūrinis'namas po 5 
kambarius elektros, maudynes, skie
pas, »ir viskas įtaisyta pagal šios ma
dos, narrias randasi ant Bridgeporto. 
Taipgi saliuno biznis ir lunčh room. 
Parduodu viską sykiu arba mainau ant 
farmos, kur netoli Chicagos; afsišau- 
kit tuojau, nes čia yra auksinė proga.

• F.. J. SZEMET,
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824

TIKRAS BARGENAS
Netoli Vienuolyno 2 flatų naujas 

m'urinis namas. 6 ir 6 kambariai su 
visais įtaisymais; lotas 37 ir 125, ga- 
džiuš dėl 2 automobilių, vertas $15,0ftįį 
parsiduoda už $12,000. Kreipkitės pas

C. P. SUROMSKI & CO.'
. 3346 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 9641

REIKALINGA BUČERNĖ
6 flatų mūrinis namas ir garadžius, 

elektra ir kiti įtaisymai, išsimainė ant

PARDAVIMUI fanna Wiscon 
šiuo valstijoj, 80 a'kerių, su 
gyvuliais, budinkais ir hiašino- 
mis arba mainysiu ant, namo. 
Ūkė randasi 2 mylios nuo mie
sto gražioj vietoj. 2955 W 40 st

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, po 5 kambarius. 
Krautuvėj yra šalyj namo. 3 
kambarių cottage. Flatas ap
šildomas šiltu vandeniu. Aržu© 
to medžio trimiegai.

5401 Spaulding Avė.

Pardavimui ar mainymui

Didelis kampinis muro biznio na
mas su saliuno bizniu ir mitingams 
saleJ Namas, pųjkus. gražiai ištaisy
tas ir geroj vietok Muro garadžius 2 
karams, rendos neša' virš $3,600 me
tams. Kaina stebėtinai pigi greityn 
pirkėjui, arba mainysiu ant ne biznio 
namo, kur geroj vieto. Klauskite tuo- 
jaus pas.

MAINYMUI ANT T^IZNIO
Medžio namas cįmėnto ^apačia. 2 pa

gyvenimu po 5 kamb., elektros šviesa 
ir vanos; geroj viėtoj Brighton Parke. 
Mainysiu ant bučemės, grosemės ar 
saliuno.

“Farma Mich.” tikrai išsipildys sap
nas, nauji budinkai. medžiai, sodas ir 
upelis; 80 akrų bagotos žemės, 24 
karvės arkliai,!paukščiai; visi padar
gai nauji. Kaina ir išlygos prienama 
kiekvienam arba mainysiu ant miesto 
namo,,

S. SLONKSNIS.
3410 S. Halsted Street, 
antras gugėtas per vidurį

bučernčs arba kitokio biznio.
Kreipkitės pas

C. P. SUR.OMSKI & CO. 
3346 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI ,2 flatų namas, 
4 ir 5 kambarių. AržuoloTned- 
žio trim ingai. Garu šildomas. 
Kaina $18.000 63 arti Racine 
Av. kreiptis 4400 S. Kedzie Av.

1

PARDAVIMUI arba mainy
mui ant loto arba , namo bučer
nė ir groserne, geroj vietoj.

1822 Canalport Avė.

' BIZNIERIAMS proga.
Parsiduoda 2-jy aukštų na

mas; su bučernė ir groresne, 
kambariai pagivenimui, viršui 
2 flatai pd 6 kambarius, bu- 
černės įrankiai pirmos klesoH, 
biznis labai gerai eina; prie- 
2is pardavimo senatvė, ir ne 

ori daugiau dirbti, ateikite 
ir pamatysit, jog tikrai yra pi
nigų išdirbyste ne ko Kito. Sa
vininkas parduos pigioj arba 
mainys ant privačio namo, ne
paisant apilinkės ir nanio. Pa
siskubink i t, nes ta proj^i ne vi
sados bus, kas pirmesnis, tas 
tikrai laimūs, reikale kreipkitės 
pas Frank G. Lucas 4116 Ar
cher Av. Phone Lafayette 5107 • •

PARDAVIMUI arba mainymui far- 
mą j.70 akrų, pietų šalyj, 'gera žemė, 
budinkai. gyvuliai, pašaras ir įrankiai. 
Gera vieta dėl resorto pagal Fisconsin

g.b/jačk & CO. 
2808 Van Buren St.

/ PARDUODAMA mūrinis ^na
mas 2 pagyvenimu po 6 kamb.J 
medinis namas 7 kambariai. | upę,"kaina $12,000. 
Lotas 50 per 125 prie 22 gat
vės. Kaina'^7,500. Pigiausia
mieste. Kreiptis 3825 W. 22 St.

PIRMUTINIS LAIMĖS, 4 pa
gyvenimų bizniavas namas, 
parsiduoda labai pigiai arba iš
simaino ant koki© biznig^arba 
lotų. Kreipkitės pas: G, P. Su- 
romski and Co.; 3346 S. HaĮs^ 
tėd <S|. Tel. Boulcvjh^l 9641.

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

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim*, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamų nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
gą*Specialė taksa bus suteikta jums 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

( THE MASTER CUTTING AND 
TAILOR1NG SCHOOL

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

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.
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AUŠROS 
MOKYKLOJE

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies ,
r matikos. *'. i • , v *

Tai seniausia ir ge: 
riausia mokykla.

Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi- ■ 

sada.
3001 S. Halsted SL 

Chicago.

Amerikos Lietuvio Mokykla
3106 S. Halsted St.,

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

Klesos dienomis ir vakarais.

PR1VATBS AVTOMOBIUV 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
Ir pasimatyk sa mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budo, 
visokio išdirbimo automobilius. Lab
ilius ir darbą užtikriname.
* Dienoms ir vakarais klesos, 
MUNSON SCHOOL OF MOTORINĖ 

1507 W. Madison St

PARDytvtMUI pigiai 238 akerių i 
faripa su pienine. Namas 6 kamba
rių, didelė bamė, 74x36, vištinyčia 
16x32 svirnas 20x24 ir daugiau mažų 
budinkų visokiems sudėjimams. 10 
akerių aptverta dėl kiaulių ganymo, 
80 akerių dirbamos žemės, kičą žemė ‘ 
miškas ir ganykos. Viena^nylja nuo 
miesto. Pinigais $5,000 ir*$2,vOU ant 
palūkanų penknų* nuošimčių.

Rašykite angliškai.
FRITZ BOEYĖ, ’ ’ 

Shemington, Wis.

LEYESKIO MOKYKLA
PersikilC

Mokina Lietuvių ir Anglą kalbu 
Gramraar School, High School Ir 
Prekybos dalyką. Prirengia pMa 
kvotimą Į viaaa augitMnlaikH 
mokyklai. Dienomla: ano 9:01 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 fld 9:80. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas SBČios gatvės.

PRIVATINĖS PAMOKOS ąngią 
kalbos: mokina skaityti, rašyti ir kai 
hėtis lietuvius mokančius ir ųemokan 
Sius anglų kalbas. Mokesnis prieina-

MJSS DONNELLY
1Ž1 Belden Avff., Tel. Dive'r6įf/!ft$2 

Ateikit dienomis ar vakarais^

| IMPERFECT IN ORIGINAL


