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Anglai dar nusileisiu turkams

Turkai tęs derybas
Lausannos sutartį turkai at 

meta.

LONlX)NASh kovo 8.
Premieras Bonai Law atstovų 
bute šiandie pasakė, kad Tur
kijos oficiali nis pranešimas, 
perduotas Anglijos komisionie- 
rTaus Konstantinopoly sako, 
kad Lausannos konferencijos 
patiektoji sutartis yra tur
kams nepriimtina, bet Turki
jos seimas didele didžiuma bal
sų įgaliojo valdžia tęsti taikos 
derybas.

Kaip turkai atmetė taikos 
sutartį - v

E’asiųs talkininkams notą, rei
kalaudami greito atsakymo.

ANGORA, kovo 8. — Turki
jos seimas priėmė kabineto 
rekomendavimą atmesti talki
ninkių siūlomąją sutartį 150 
balsais prieš 33. Tai yra Ismet 
Pašos pergalė.

Seimo nutarimas neleis su
teikti kapitaliatyvių koncesijų, 
kurių Ismet Paša rengėsi su
teikti talkininkams už ekono
minę ir finansinę pagelbą.

Tuojaus po balsavimo kabi
netas padarė savo posėdį, kad 
prirengus notą •talkininkams, 
kurioj bus išdėstyta kokiomis 
sąlygomis turkai sutinka tęsti 
derybas. Nota reikalaus iš tal
kininkų greito ir griežto atsa- 
kjęd.

Anglija nusiminusi
Delei Turkijos atmetimo tai

kos sutarties.

LONDONAS, kovo 8. — Pa
skelbimas, kad Turkijos sei
mas atmetė ♦ sutartį ir įsakė 
valdžiai užvesti naujas dery
bas su talkininkais, kad per
mainius Lausannos sutartį, pa
gimdė nusiminimą tarp Ang
lijos diplomatų Londone.

Nors užsienio reikalų mi- 
nisteris Curzon ne kartą yra 
pareiškęs, kad sutartis yra 
maksimum ką talkininkai tur
kams gali pasiūlyti ir kad to
dėl ji jokiu budu negali būti 
keičiama, tečiaus kas pažįsta 
artimųjų rytų padėtį ir Angli
jos ekonominį reikalą kuogrei- 
čiausia pasitraukti iš Konstan
tinopolio, mano, kad Anglija 
dar darys nusileidimų ginčija
muose klausimuose.

Daugiau to, valdžia supran
ta, kad Turkijos nacionalistai 
turi 250,000 gerai išlavintų ir 
ginkluotų kareivių, kuomet vi
si talkininkai bendrai paė
mus — Anglija, Francdja ir 
Italija — turi pertakų apygar
doje tik 25,000 kareivių.

I Lenkai išvaro rusus iš 
Lenkijos

Atvykusieji Lenkijon turi grįž
ti Rusijon.

I NEW YORK, kovo 8.— Len- 
Į kijos informacijų biuras šian
die oficialiniai paskelbė, kad 
visi žmonės, kurie atvyko į 
Lenkiją iš sovietų Rusijos, tu
ri išvažiuoti iki balandžio 15 d 
Tekis yra Varšuvos valdžios 
įsakymas.

Ruhr karo pavojus nuo
latos didėja

Franeuzai yra pasiryžę bom
barduoti Vokietijos miestus, 
jei bus užpulti. Nori pasi
griebti ir Munichą.

LONDONAS, kovo 8.
Westministers Gazette Colog- 
ne korespondentas sako, kad 
viešpatauja įspūdis, jog fran- 
Clizų avantiūra Ruhr distrikte 
gali bile dieną užsibaigti bai
siomis pasekmėmis —'dideliu 
kraujo praliejimu.

Nuomone tų, kurie žino ir 
kurie gali spręsti, sako kores
pondentas, jei nebus veikiai pa
daryta sutartis, neilgai trukus 
iškils naujas karas. Prancūzai 
esą nū kiek nesibijos paskelbti 
karą ir bombarduos Vokietijos 
miestus įrznet patį Berliną, jei 
bus puolamos franeuzų spė
kos.

Tos žinios daugiausia paeina 
iš vokiečių šaltinių.

Prancūzai nori Municho.
BBRLINAS, kovo 8. — Kaip 

pranešama iš Municho, ten 
patirta iš “besilankančio” dip
lomato”, kad franeuzai mano 
ateinančią savaitę užimti 
Frankfortą ir kad Bavarijos 
sostine Munichas ir kitos vie
tos pietines Vokietijos bus 
užimtos bėgyje trijų savaičių.

Tą grobi mosi pieną išdirbo 
gen. Degouttc, bet jam prieši
nasi maršalas Foch ir tasis 
“diplomatas” dar nežinąs tik
rai, kuris jų laimes ir kurio 
pienai bus vykdomi.

Franeuzai buvo apleidę Dort- 
mundą, bet šiandie vėl jį atsi
ėmė ir nuginklavo vokiečių 
policiją. Paskui ji nežinia į 
kur tapo išgabenta.

Franeuzai apsupę anglus, i
GOI^OGNE, kovo 8. — Pran

cūzai užėmė dar daugiau Vo
kietijos žemių į rytus nuo Co- 
logne, kad tTJo^ąėnius pilnon 
savo kontrolėn visas muitines 
ant dešiniojo Reino kranto. 
Tuo savo žygiu franeuzai pil
nai apsupę Anglijos okupacijos 
zoną.

torą Brundage
Jį kaltina legislaturoje eikvoji

me valstijoj pinigų.

SPRINGFIELD, III., kovo 8.
Illinois valstijos generalinis 

prokuroras Brundage, palan
kiausias kapitalistų tarnas ka
da kur pasitaiko proga pulti 
darbininkus, kuris apkaltino 
gubernatorių Šmuli neatsiskai- 
tynie sw valstija, 'kaita S’inall 
buvo valstijos iždininkas ir 
buvo patraukęs Snūdi teisman, 
dabar pats pakliuvo ir lygiai 
už tuos pačius dalykus, kuriuo
se jis kaltino kitus.

Valstijos atstovų Hute svar
stant Brundage prašymą pa
skirti jo raštinės išlaidoms per 
dvejus metus $1,037,240, atsto
tas Arthur Roe, demokratas, 
apkaltino jį dlkvojime valsti
jos pinigų, dalinime tų pinigų 
legislaluros nariams ir kitiems 
poHitiniam':i draugams, kartu 
pareikalaudamas padaryti kri
minalinius tyrinėjimus jo^ab- 
so! i ličio vogimo žmonių pfni- 
gy” * I ■

Atstovas Boe parėmė savo 
kaltinimus skaitlinėmis, nurb: 
dydanias kam ir kiek buvo iš
mokėta. Tarp kitko jis nuro
dė, kad savo buvusiam advo
katūros partneriui Landon 
prokuroras išmokėjo Apie 
$80,000 neva už bylinėjimąsT'su 
Illinois Central geležinkeliu, 
loe įrodymai buvo tokie, pa
matinį ir įtikinantys, kad 
Brundage <1 raugai nusigando 
jų ir nedrįso ne prasižioti, kad 
savo draugą apgynus: visi jie 
sėdėjo tarsi burnas vandens pri 
sėmę ir tylėjo. Išdrįso už Brun
dage, republikoną, užsistoti 
tik chicagietis demokratas Igoe. 
Bet jo apgynimas buvo silpnas, 
vien teisino, ka<t\ Brundage 
partneris Landon yra geras 
žmogus. Bet tatai padrąsino 
kitus republikonus ir jie nors 
balsavimu išdrįso paremti 
Brundage ir padedami demok
ratų laimėjo pirmame balsavi
me prieš Roe įnešimą.

Tečiaus svarstymai apie 
Brundage valstijos pinigų eik
vojimą tęsis toliau ir Roe sa
ko, kad ką jis parodė šiandie, 
yra tik pradžią ir kad ateity 
jis parodys dar daugiau Brun
dage darbelių. Jis per kelis 
mėnesius daręs tyrinėjimą 
Brundage veikimo ir kam jis 
išleidžia pinigus ir turįs su
rinkęs nemažai medžiagos. 
Tarp kitko jis turįs įrodymų, 
kad Brundage samdėsi kaipo 
legalius patarėjus net buvusius 
saliunininkus ir jiems mokė
jo dideles algas. Kitiems buvo
mokama po kelis šimtus dole
rių, nors jų atliktasis darbas 
nevertas yra ir $20.

Reiškia, Brundage kasė duo
bę kitiems, bet pats jon in- 
krito. •

Nobelio doyanę atidavė 
baduoliams

MASKVA, kovo 8. — Gar
sus šiaurės poliaus tyrinėtojas 
ir galva tautų sąjungos šelpi
mo o-rganizacijos Dr. Fridtjof 
Nansen atidavė Ukrainos ba
daujantiems visus pinigus, ku
riuos gavo kaipo Nobelio do
vaną keletą mėnesių atgal. No
belio dovaną jis gavo už nloks- 
iinius tyrinėjimus (jis dovaną 
gavo ne už mokslinius tyrinėji
mus, bet už pasidarbavimą 
taikai ir už humanitaringus 
darbus). , ?

Dr. Nansen sako, .kad .65 
nuoš. Krytnol gyventojų 'ba
dauja. 7 l

. .. n . . k.- A.-.' a-

“Dangiškasis pasiuntinis,” tas “antras Kristus’* ir “tikra
sis Kristus” Giuseppi M. Abatte J)i Carmelo, buvęs barzda- 
skutis Joe Abbott, kuris, nusibodus barzdas skusti, pasiskel
bė “dangišku pasiuntiniu” ir antruoju, o paskui ir tikruoju 
Kristum ir sutvėrė savo “bažnyčią” — Rymo katalikų Naii; 
josios Jeruzolimos bažny&ą? atsidūrė didelėj bėdoj. Tas pra
keiktas bedieviškas teisinas, nežiūrint viso “Džid” šventu

mo, teisia jį už didelę piktadarybę, jo papildytą ant savo 
“cheruibimų” — 12 metų mergaitės Fanijy Lombardo, 2048 
Flournoy St.

Tas “dangiškas pasiuntinis,” metęs barzdų skutimą, su
simedžiojo* apie 200 sekėjų ir atidarė “bažnyčią” antrame 
augšte apgriuvusio namo prie 2021 De Kal'b St. Ten įsitaisė 
altorių ir pradėjo laikyti savo keistas “pamaldas ” Jis ypač 
mėgo būti apsuptas didelio būrio mažų mergaičių, kurias jis 
parūdydavo aniolais —- tai jo “cherubimai.” Taip tęsėsi apie 
porą metų iki jis vieną dieną savo “bažnyčioj” papilde pik
tadarybę ant vienoj mažos mergaites “cherubimo.” Nors 
mergaitės tėvai buvo karšti to “dangiškojo pasiuntinio” se
kėjai, bet ir jie neiškentė ir pasiskundė teismui.

Teisiamas jis yra teisėjo David teisme. Teismą apstoję 
laiko būriai' jo sekėjų, grūmodami, kad jis iš teismo gyvas 
neišeis. Policija bando jį apsaugoti ir be reikalo žmonių j teis
mą neleidžia, o ir įleidžiamuosius stropiai iškrato, kad ne
įsineštų ginklo.

O jis sėdi nusiminęs ir bailiai žvalgosi į visas puses, 
nervingai čiupinėdamas kabantį ant jo krutinės didelį sidab
rinį kryžių.

Štai tas “dangiškas pasiuntinis” ir “antras ir tikrasis 
Kristus” savo pilnuose bažnytiniuose rūbuose.

Rusija užsisako ginklu Sacco tęsia badavimą
Dideli užsakymai ginklų Vo

kietijoj, Švedijoj ir čechijoj.’ 
OOPEN1TAGEN, kovo 8.

Žiniomis iš Rygos, sovietų Ru
sija užsakė Vokietijoje ir Šve
dijoje padirbti 3,000,000 šau
tuvų. Tos pačios žinios skelbia, 
kad Rusija užsakė Cecho-Slo- 
vakijojo 125,000 k u Ik ašva i (£Ęų 
ir 40 aeroplanų Vole.ietijoje.

ŽUVO GAISRE.
PLTTSBURGH, Pa., kovo 8. 

—Vienas žmogus žuvo, keli li
ko sužeisti ir kelių nesuranda
ma, po gaisro, kuris sunaiki
no 4 augštų namą, kuriame 
buvo laikomi keli susirinkimai. 
Kelios merginos susižeidė šok
damos per langus į tinklus.

PINIGŲ KURSAS
Vakar kovo 8 dieną, užsienio pk 

rdgu ne taažiaue kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma, Amerikos pini- 
tais Šitaip: \

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.72
Austrijos J 00 kronų ...................
Belgijos 100 markių ............... $5.27
Danijos 100 markių............... $19.15
Finų 100 markių ................... $2.80

' Francijos 100 frankų............... $6.09
Italijos 100-lirų ....................... $4.83
Lietuvos 100 Litų.................... $i0.00
Lenkų 100 markių ............    U c

' Norvegijos 100 kronų ......  $18.25
Olandų 100 guldenų ......  $39.50
šveicarų 100 rparkiij ......... f. $18-65
Švedijos 100 kronų ............... $26.58
Vokietijos 100 markių

Jau 22 dieną badauja kąlčjime. 
i I

DEDHAM, Mass., kovo 8.- 
Darbininkų darbuotojas Nicho- 
las Sacco, kuris tapo rastas su 
kitu darbininkų darbuotoju, 
Bartolomco Vanzetti kaltu už
mušime dviejų žmonių — vie
no miestelio červerykų dirbtu
vės algų išmokėtojų, vis dar 
tebot.sia savo badavimo streiką 
kalėjime. Sacco badauja kalė
jime jau 22-rą dieną, reikalau
damas arba suteikti naują by
los nagrinėjimą, arba išnešti 
galutiną nuosprendį.

> Nukaitintųjų advokatai deda 
visų pastangų, kad išgavus nau 
ją bylos nagrinėjimą. Prokuro
ras tam priešinasi. Teismas ir
gi kiek galėdamas vilkina su 
to klausimo išsprendimu, kad 
kuoilgiausia galėjus laikyti ka
lėjime nekaltus žmones.

WASHLNGTON, kovo 8. — 
Poetiniuose rateliuose kalba
ma, kad birželio 1 d. A. D. 
Lasker rezignuos iš pirniinin- 
kystės Jungi. Valstijų gabeni
mo tarybos. Rezignuosiąs de
lei atmetimo laivų subsidijos 
biliaus, kurį jis rėmė.

v • . ' i jjMHHiinuiKiBaMHMk

Rusijos darbininką padėtis
Nežiūrint viso ko stokos, Rusi- 

• joje siaučia bedarbė. Mašinos 
j suįrę, produkcija sumažėju
si. Nori kapoti darbininkams 
algas.

MASKVA, kovo 7 (Rašo F. 
A. MacKenzie). Rusijos dar
bininkų atstovai šiandie, pra
dėjo savo konferenciją Mask
voje ir atvirai svarsto prieš ' 
juos stovinčius keblumus. I>ar- 
bininkų keblumai daugiausia 
paeina nuo netikusių mašinų, 
kurios nusidėvėjo delei nenauji- 
nimo dalių ir netaisymo; su
mažėjimo produkcijos ir Irus
ių, kurie dabar veda industri
ją, reikalavimų nukapoti dar
bininkams algas.

1917 m. Maskvoje Buvo 
410,009 darbininkų; dabar jų 
yra tik 244,000, o ir tame skai
čiuje (>8,000 neturi darbo 
yra bedarbiai. Mašinų sugedi
mas didelis; taip tarpyklAse 
per pastaruosius kelis metus 
krosnys, Alelei stokos palaiky
mų, neteko 20 nuoš. savo kai
tinamosios jiegos. ''

Algos žemesnės negu prieš 
karą.

Algų klausimas sudaro vieną 
iš svarbiausių konferencijos 
svarstomų dalykų. Iki dabai al
gos buvo nustatomos labai
kompliktuota sistema, parem
ta gyvenimo reikmenų kaino
mis, taip kad algos puldavo ar 
kildavo sulig puolimo ar kįli- 
mo tų reikmenų kainų. Dabar 
trustai reikalauja pastovesnes 
sistemos, kuri leistų jiems nu
statyti algas sulig industrijos 
pelno ar nuostolių.

Darbininkai pripažįsta, kad 
daugelis industrijų neša nuo
stolių, nes prekių pagamun- 
mas atseina brangiau, negu jų 
parduodamoji kaina. Darbinin
kai numato, kad tęsimas tokios 
sistemos bus pražūtingas in
dustrijai. Dabartinės algos sie
kia nuo 50 iki 80 nuoš. tų algų 
(apskaitant auksiniais rub
liais), kurias darbininkai gau
davo prieš karą. Niekuriose in
dustrijose tečiaus yra didelis
atsilikimas 
mu. Delei

su algų^ išmokėji- 
tos priežasties sus

muko anglių ir geležies indus
trijos Dono baseino.

Apie tai atvirai buvo svars
toma Pravdoje. Koresponden
tas sako, kad industrija serga.

Jis sako, kad liga paeina delei 
didelio skaičiaus neišlavintų 
darbininkų, peididelio “suor
ganizavimo,” didelių bereika
lingą išlakių, nelikusio reika
lų vedinio ir netikusiu gami- 
mų. »

r •’ » -

40 tomunisty suimta 
Briusely

BRIUSELIS, kovo 8. — 40 
komunistų čia tapo areštuota 
šiandie. Jie yra kaitinami suo- 
kalbiavime prieš valstijos sau
gumą. Tvirtinama, kad ir dau
giau areštų bus padaryta.

Chinijos kabinetas 
rezignavo

REKJNAS, kovo 8. — šian
dien rezignavo Chinijos kabi
netas.

Dar 120 ištrems
COBLENZ, kovo 1.— Talki

ninkų Pareiiuo^kųmisija įsakė 
dar 120 žmonių J ištremti iš 
okupuotosios teritorijos.

CHICAGO. — Federalinis 
apeliacijų teismo teisėjas Sa- 
inuel Alschuclr, 63 m., po 20 
metų mylėjimos,’ apsivedė su 
p-le ELla Kahn, 42 m, duktere 
turtingo ilrabužių " fabrikanto, 
šliubą .jiems davė rabinas 
Stolz.. .Teisėjas Alschuler laike 
karo buvo stoėk vardu arbitra- 
torius.

SPENCER, Tepu , kovo 8. 
— Policija įieško paleisto pa
taisai kalinio negro Le\vis 
Douglas, kuris užpuolė Hous- 
tonų namą netoli čia ir penkis 
žmonės pašovė.

SANl’IĄf^O, Cili, kovo 8. —- 
Prcmiero jCldra sudarytas sau
sio mėnesy Cili kabinetas šian
die rezignavo, negavęs pasiti
kėjimo balso senate.

RHSį
ŠIANDIE — ajisiniaukę; bi- 

skį šilčiau.
Saulė teka 6:13 vai., leidžia

si 5:48 vai. Mėnuo teka 12:33
valandą nakty.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

g Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių iif reikahj.

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

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj Vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tikJitais.* ' * (I

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai. i i \4j

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, HL



Kaunas
Pirmi Metai

Kūdikio

Ji pamokina mylėti, juoktis ir verkti
IR VARDĄ

rųšies

nebėran

Stanislovas Zbiszko

uose

sacaKS

1739 So. Halsted St, 
Telef. Roosevelt 8500

kad 
s P. 
nlas 
linai 
orą-

Lošime dalyvauja labiausiai pasižymėjęs 
aktorius krutumuose paveiksluose

3514-16 Roosevelt Rci 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

. .t*

20 HELMARŲ duoda Jums 
daugiau tikros vertybes už 
Jūsų pinigus, negu bile ko
kie paprasti cigaretai ir su
teikia daug daugiau malo
numo.
HELMAR , yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas ap
saugoja juos nuo susilaužy- 
mo ir susimakymo. Papras
ti cigaretai yra supakuoti j 
pundelius.

10 ir 20 skrynutėje 
ATSIMINK SKRYNUTĘ

. Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12t<i STREET .
. Tek Kedzie 8902 \

Lietuvos Banko Balansas. 
Sausio 31 d. 55,066,072 Lit. 
Dolerių ir svetimos tvirtos va
liutos 22.237,049 'Litų. Bank
notų apyvartoj .'1,872,532 Lit.

$6.00
$3.75
. 25c

Herman P. Haase 
ADVOKATAS

609-610 Ch&mbor of Commerce
’ 133 W. Washington St., 

Phone Main 1308
Chicago III.

Naujienii Koncerto programas ketina pra 
sidėti ne vėliau kaip 7:30 vai. vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Va].: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Prezentuoja jūsų patvirtinimui puikiau 
šių pasakų kada nors pasakota 

kintamuose paveiksluose
• SHADOWS (ŠEŠĖLIAI)

LON CHANEY
Jo pagelbininkais bus Harrison Ford ir 

Margaret De LaMotte

Jo sveikatos ir kūno subudavojimas priklau
so nuo maisto, kurį jis gauna per pirmuti
nius 12 mėnesių. Maistas kuris sudaro 
stiprius kaulus ir sąnarius, tur būt sveikas 
ir priimnus ir lengvai suvirškintas. Jeigu 
jūs negalite žindyti savo kūdikio

Naujieną Koncerte kovo 18 d. Chicagos lie
tuviai pirmu syk turės progos, pamatyti savo aki
mis, kaip lietuviu liuosnorė kariuomenė pa
ėmė Klaipėdos kraštą ir miestą nuo franeuzy 
ir vokiečiu.

Klaipėdos miesto paėmimas tapo nutrauk
tas į krutamuosius paveikslus, iš kuriu aiškiai 
matyti kaip lietuviai maršavo Klaipėdoj ir ėmė 
nelaisvėn franeuzus.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. ?2nd St., arti Leavitt St, 
, Telephone Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.

Tas atsibus Mildos Teatre
Panedėlyyj ir Utarninke — sykiu su spe 

cialiu vodeviliu Kovo 12 ir 13

Monroe gAt. arti* State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštadn Sekinad. 
Šventėmis 

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

10c (iiskiriant Aeštad., 
aekmad. ir šventes.

1 Dideli komediniai aktai 
* krut. paveikslai.
Kur gauni pilną pinigą vert

associAtion BLDG.
19 So. La Šalie St. 

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Šitie paveikslai ir bus rodomi Naujiemj 
Koncerte, kovo 18 dieną, Ashland Auditorijoj, 
kampas Van Bur^h gatvės ir Ashland bulvaro.

Klaipėdos krutumui U paveikslą rodymas 
bus viehąs iš pirmąją programo numerią — to
dėl nepavėlinkit.

Tel. Randolph 4758

A. A., ST.AKIS 
ADVOKATAS

ADOLPH E. 
stAsulani 
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini 
gus .ant nekrutamos nuosavybės. 

OFISAS DIDMIESTY
- KAMBARYS 1104 

Chamber of Cominerce Bldg.
133 W. VVashington Street 
Telef. Franklin 117^—4945

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.)
Telef. Bpulevard 6737

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530 

Tel.: Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 

\ Tel. Yards 4681

Peilio v u Skausmo
Kuomet gydymas užganėdina patįs 

pacientai kalba už mane. Gydymas 
yra saugus, neskausinipgas ir tikras. 
Išgydymas yra pastovus. Jums ne
reikės išlikti iš darbo nei vienos die- 
dos. Turint omenyj labai gerą gydy
mą, kaina už jį yra labai maža. Mr. 
Karlovsky suteikia sekamą paiiudy-

’1Jau yra
i mano 

ikavoju jam 
Aš esu kal’- 

sunkiai, aš dabąr 
i, Šokti, kelti, stumti v 
Ir aŠ nuo to laiko neturS-

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisAi

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted S't.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedėliomia nuo 9 

z iki 12 ryto. •

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

Ofiso va|.: nuo 9 iki 5 ir nuo 
7 iki 9 vakare.

> Tel. LafAyette 4223
Pliąnbing, Heating

L'y.ipo lietuvis, lietuvianiž visados 
patarnauju kuo geri auelaL

J M. Yuška,
3228 W. 38th St, Chicago. III.

EAGLE BRAND
{CONDEix'S£D MtLK)

Privalo būti pirmiausia pagelba. Jis yra rekamen- 
duojamas per visus gydytojus. *

Prisiųskite šitą pagarsinimą _ ,
| The Bordca (b., New 
York ir gausite pilnus pata- 
rimus ir nurodymus kaip jį 
vartoti lietuvių kalboj visai 

| veltui, taipgi puikią kūdikių
• knygą.

K. J. Sarpaiius į ( 
Columbia Salėje, 4800 S. Pauliną^Sįt., 

Nedalioj, Kovo 11. ‘ *
Pradžia 8:30 vai. vakare, . r- 

28 sykius ristynės.
Jaek Robert’s, 230 svarų 

Švedų čempijonas su 
Stanislovas Zbiszko, 232 svarų, 

•Pasaulinis čempijonas 
Tony Hatchet, 220 svarų 
Lietuvių čempijonas su 

Fred Seefeld, 2.10 svarų, 
čempijonas iš South-Wcst saldes 

Prince Gobar, 232 svarų, 
Indi jonas iš West Indijos stf ' 

Dr. Carl Joseph Sarpalium, 192 svarų 
Tikintai: 75c. jaunesniems kaŪ) 16 

metų ir $1.10, $1.65, $2.20. Tilaetai 
bus pardavinėjami salėje. Kviečiame 
moteris. '

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING
SUPPLY COMPANK

490 Milwaukee A v., 461 N. Jlalštcd St.
Telephone Haym-arket 1018

“šventą dieną — švęsk!” 
Kun Tumas vasario 3 d. per 
pamokslą protestavo prieš ųpe- 
ros ir dramos artistų šventa
dieniais daromas repeticijas. 
Girdi, užtenka repetuoti ir šio
kių dienų. Bet čia nevisai ta
me dalykas. Slat tą dieną ne
buvo kas griežia Vytauto baž
nyčioje, nes vargonininkas Ka
tele (operos artistas) neatėjo. 
Žmonės juokias, kad Tumui 
“Krašto Balse” Katelę išgyrus 
už gerą Mefisto vaidinimą, pa
starasis “išaugęs 
dąs reikalingu1 vargonais griež

Nusišovė. Vasario 5 d. nu 
siŠovė Kato Mokyklos moki 
nys karkinas Jonas Andriukai 
tis. ’ Nusišovimo priežastis ne 
žinoma.

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

PADAROM 'PIRKIMO IR PAR- 
/ DAVIMO RAŠTUS.

Pascp<mittgai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

RUPTURA
IŠGYDOMA

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

■ X

Vakarais iki 8 vai.

Išdirbėjai augščiausios 
Turkiškų ir Egyptiškų Cigaretų 

pasaulyje.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Natūra Gura Institute
DR. J. A. VELONtS * ;

Osteopąthas, Chiropratas, >
'Naturopathas '

Gydau įvairias ligas, b ypatingai 
uzsisenejuslas, be vaistu ir ojjfera'- 

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

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

Nuo 6 iki 8 vakarais., 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698;

Pirmu kartu Northsidėje šiame sezone 
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia A. ž. V. Draugyste No.*29
Subatoj, Kųvo-March 10 d., 1923 

VVicker Park svetainėje, 
2046 W. North Avė.

Durys atsidarys 6 vai. vak. Programas prasidės 7:3C
Programas susidės iš dainų pamargintų deklamacijų, solo, (luetai 

kvartetai ir sixtetai. Įžanga 35c. ypatai
Kviečia visus atsilankyti, o užtikriname, kad busite užganėdinti.

** * —KOMITETAS.

TEISINGAI 
ĮGYTAS 

NUOPELNAS;
Rūkytojai jau persitikrino, 
jog 100% tyras Turkiškas 
Tabakas vartojamas HEL- 
MARUOSE yrU minkštes
nis, geresnis negu yra var
tojamas kituose cigaretuo-

Mildos Teatas
Halsted St, netoli 32nd St.

Gydytojas sakė jo ner
vai buvo suirę.

Papasakoja, kaip jis pats 
išsigydė namie.

Ponas lArthur H. Rosenthal iš Ro- 
sedale, Vvis., sako: “Rašau jums ši
tą laišką, norėdamas pranešti apie di
deles sekmos, kurias apturėjau iš Nu- 
ga-Tone’o vartojimo. Mano vietinis 
gydytojas sakė aš turįs nervų suirimą 
ir liepė man paliauti dirbus. Tą pa
daryti.nebuvo galima ir aš laikiausi 
darbo kas sykis visi eidamas silpnyn. 
Naktimis negalėjau miegoti ir jau
čiaus labai pavargęs. Visuomet svė
riau mažiau negU reikia. Paėmęs 
penkis Nuga-Tone’o tabletus aš ste
bėtinai pasilsėjau nakčia ir išvartojęs 
dvi bonkeles aš esu išsigydęs nuo ši
to nervų suirimo.” Nuga-Tone yra 
gausus fosforu, kuris numalšina, mai
tina ir stiprina silpną, suirusią, ne
sveiką nervų sistemą. Pamėgink jį 
pats ir įsitikink. Vienam pilnam me
nesiui gydytis tik $1.00. Nuga-Tone’ą 
pardavinėja visi geresnieji aptiekinin- 
kai pozitingai garantuodami, kad su
teiks pilną patenkinimą, arba pinigai 
bus sugrąžinti (garantiją rasi prie 
Įdek vienos bonkeles) arba tiesiog pa
siųs apmokėtu paštu J4ational l\abo- 
ratory, 1038 S. Wabash Avė., Chicago, 
pasiuntus jiems $1.00.

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

laike Vasario 16, šiais metais, nes tą dieną sukanka jubilėjus 5 
metų nuo atgaivinimo Lietuvai neprigulmybės.

Reikalaukit Vėliavų
Lietuvos Vėliavų Turime Ketveriopų

Vilnonę, 6 pėdų dydžio ....’.................................. v.................
Gražaus audeklo, 6 pėdų dydžio ....................................
Mažos su koteliais, 8 colių dydžio po ................................
5 ir puses colių dydžio su kotukais po ........ t................. .

“VIENYBĖS” ĘENDROVĖJE
Taigi paskubėkite su užsakymais
Siųsdami užsakymus prisiųskite drauge ir pinigus, tas pa

greitins gavimą vėliavos.
Perkupčiams duodame didelį nuošimtį ir apmokam persiun

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

Lietuvių kalbos vadovėlis žy 
du Kalba. Baigiama spausdin 
ti lietuvių kalbos vadovėlis žy 
dų kalba, kurį sutaisė p. 
Salmanas, ruosiąs taip pat 
dolį lietuvių ir žydų kalbų 
dyną, turėsianti apie 35,000 
žodžių.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

— Adresuokite

Vienybė
193 Grand Street,

NORĖDAMI
I PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-
1 NYTI VISADOS KREIPKITfiS '
I PAS MUS. TAS JUMS BUS | 

ANT NAUDOS.

S. L RBIONAS CO.

Klaipėdos Paėmimas
Naujienų Koncerte

Krutamuose Paveiks

mą. Mr. Karlovsky sako: ”< 
metai, kaip Dr. Flint išgydė 
rupturą. šiandien aš d' ‘ 
už jo gerą darbą man. 
penterys ir dirbu 
galiu 1 
traukti 
jau jokio trubelio su mano ruptura. 
Aš turėjau labai blogą rupturą pir
miau kol Dr. Flint neišgydė. Aš pa
tariu visiems žmonėms kurie turi rup- 
turą eiti pas Dr. Flint gydyt's. Jo- 
geph Karlovsky, 2527 S. 62nd Avė., 
Cicero, III.

Ateikite kol taip pigiai kainuoja. 
Vai'icose veins $25.

Aš taipgi išgydau pasidinusias 
gyslas kojų man pačio metodu. *Be 
peilio, be elastic srovių arba kitokių 
mechaniškų prietaisų. Saugus ir pa
stovus gydymas.

Patarimai dykai. \
Dr. E. N. Flint

322 S. State St., 4 augštas 
Chicago.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 po 
pietų, panedeliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedaliomis, uždaryta.

\ Penktadienis, Kovas 9, 1923
Dieną 10c.-27c.-36c. (ir taksai) 

Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai *

Prezidentą prašalino. Ąme 
rikos ir Lietuvos Audimo 
poracijos Valdyba praneša, 
sausio 30 <1. jos prezidentą 
J. Kazlauskas yra prašali 
ir visi dtfoti jam įgaliav 
ir jo parašais^ raštai Korpi 
cijos reikalais nustoja galios

Mmerric 
■HTMEATREW

CONTAGIOUS
EVERYSOD' s'O NINC t OWLS
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»MMN MMM

PUT OF THE BEATEN PATU

KORESPONDENCIJOS
Aurora, III.

JONAS LUKAS 
Generalis Parda
vėjas No. 5. Bu
siu dėkingas už 
atsilankymą, o 
suteiksiu goriau
si patarnavimą.

Laisvamaniu prakalbos 
kiloki parengimai.

ir

Chicagos Lietuviai
Ir apielinkės miestelių. Nepamirškite, kad ateinančią savaitę turime 
didelį išpardavimą rakandų. Parlor Setų, Karpetų, Victrolų ir Pianų. 
Ir taipgi turime išpardavimą Vyriškų ir Moteriškų Drabužių. Todėl 
kviečiame visus lietuvius dėl tų didelių pasinaudojimų. Nepamirškite 
pašaukti Joną Luką, No. 5, patarnausiu kuogeriausiai kožname de
partamente, nuo mažiausio iki didžiausio dalyko. Duodame ant išmo
kėjimų be jokių procentų arba iškaŠčių.

ma- 
bet veikime neatsilieka 
didesnių miestų. .Lietuvių 

įskaitoma į keturis šim- 
šeimynų ir\pavicnių.

miestelis nors 
veikime

PUIKUS 3 ŠMOTŲ VELOUR 
KAMBARIO SETAS — SPE-

CIALĖ KAINA 
3 šmotų labai didelės 
mieros, yexpertų padaryta, 
gilios sėdynės, springsų 
konstrukcijos, webbing pa 
pėdės, liuosos paduškos, 
didelės vertės velour iš
dirbinio. Geriausias pirkinys už tą kainą

$159.50 «i
lacųuer,

$17.50

zas, 
nuo 
čia 
tus

Bažnyčios čia vora, lik ga
jui tankiai atsil:iiu<()*’B»plistai 
ir Biblistai iš Chicagos. Ant 

.lietuviškų parengimų žmones 
lankosi ne kaip. Buvo rengia
mas vakaras su programų, 
veikalėliu “O. S. S.” arba “šliu- 
binė iškilmė” vieno akto far
sas Vakaras davė deficito.

Vasario 25 d. rupesniu vie
lines S. L. A. kuopos buvo 
surengta prakalbos. Kalbėtojas

buvo pakviestas iš Chicagos 
Dr. A. IL., Graičunas. Publikos 
buvo vips dvidešimts. Pasek
mės buvo neblogos. S. L. A. 
vietinė kuopa mano dar ir ant 
tolinus rengti 'tokias prakalbas

Kovo ketvirtą šių metų įvy
ko prakalbos su paveikslais 
Laisvamanių Federacijos, kal
bėtojas buvo atsilankęs iš Chi
cagos J. Uktveris, nors tą pa
čią dieną buvo ir biblistų pra
kalbos, bet laisvamanių pra
kalbose prisirinko publikos ap
sčiai. Kalbėtojas prijuokino 
publiką lig ašarų. Žmonės už
ganėdinti prakalba. Tariamasi 
vėl drg. Uktverį pakviest kai-

Gyvenk Savo Namuos
Nelaikyk savo loto tuščio," 

kuomet jis gali atnešti pini
gus. Kam mokėti randi>, kuo- 
net už ti) pačią pinigų su
mų gali nusipirkti namų. Jei 
nemanai gyventi jame, išduok 
randon ir teuul kitas mok;/ 
randų už tavo 
dėliok. Statymas 
daugiau vasarų, 
duoti 20 
konfraklų dabar. Klausk pa
aiškinimų. Parašyk savo kal
ba ar ateik j musų ofisų pats.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted StH kampas 31 gat.
Telefonas Yards 1119 *

namų. Ncati- 
atsieia daug 
Gali užVa- 

nuoš. padarydamas

THE PEOPLES HOME BLDG. CO.
215 Martin Bldg., 119 Federal St.

N, S. (ALLEGHENY), PITTSBU^Gn, PA.

Baigusi
Akušeri- 

ios kol egi-
J ilga! 

praktika
vusi Penu- 
silvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
oria gim- 
tymo. Duo- 
la rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

<ŪDlKlvX.
GEROVĖS skYRIUS

BRESINĖS LOVOS 
2-colių postai, 2-colių fileriai, panel išm-arginimo, 
satino ir polet užbaigimo, labai gražiai atrodo, 
šiame išpardavime

DEL APRŪPINIMO] 
MOTINŲ IR JŲ 

^KŪDIKIŲ SVE1KATOS
$2 į mčnesj

Pardavimui karpetai — 
lengvais išmokėjimais

Dubeltavos stampos utaminka’s ir 
ketvergais

Royal wilton karpetai. Mieros 9x12 
goriausios rųšies, labai gerai dėvisi, 
su puikiais parsiškais išmarg’nimais. 
Lengvais iŠmokėji- $83.50

Slnme skyriuje mes laikas 
nuo laiko gvildensime rei
kalus (domius būsiančioms 

motinoms ir motinoms jau
ny kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kur] mes tu
rimo reguilariSkals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvildenti.

Willon velvet karpetai. Mieros 9x12 
pėdų, extra stori, viename štore, ap
siuvinėtais galais. Orientiniais ir 
chiniečių išmarginimais. Lengvais 
Mokėjimais $48.50

STRAIPSNIS IX

Kada

Užmuškite Salti
Sustabdykite Posargas

Neapgaudinėk saVęs slopinimu, erzinimu šalčio šiemet. šios dienos 
šaltis gali nuvesti prie posargų lytoj.

Dr. C. W. Waggoner, Toledos sveikatos komisininkas, sako ‘Ušsigydyk 
šaŲį pirmą dieną ir nebus progos pneumoniją ar posargas gauti.” Laikykis 
saugiosios pnsos. "C7 Žrrknj Sic savo Srx.lt j <lrvt>xx.i-. TurjJO, vienintelis tarputyninis 

tepuk'as tikrai nuostabiai pagelbsti nuo peršalimo ir uždegimo.

Nusipirk Turpo slojokėlį dabar — vartok jį kaip yra pasakyta, o greitai 
jš:jigydysi nuo šalčio ir uždegimo. Įtrauk truputį Turpo į nosį kelis kartus 
per dieną, o posargų antkričiams maža bus progos įsigauti j ją ir veistis.

Duoti Kitus Maistus ir 
Apelsino Sunką.

Nėžiurint Kokiu pienu penimai kiek
vienam kūdikiui reikia duoti, penint iš 
bonkos, dar kitų valgių ir apelsino 
sunkos. Sekant) rekomenduoja pir
maeiliai žinovai:

Apelsino sunka. — Kūdikiui suka
kus keturiems mėnesiams, duok vieną 
šaukštelį perkoštos apelsino sunkos, 
atmieštos su lygiu kiekiu virinto van
dens, vien^sykį į dieną pirm penėji
mo. I^aipsniškai didink kiekį iki jau 
duodi vaikui neatmieštą sunką puses 
apelsino. Tas davimas gairina tęsti- 
iki kūdikis jau galės valgyti ir kito-

i kių vaisių.
Avižine košelė. — Kada kūdikiui 

sukanka penki mėnesia’, pridėk prie 
kiekvieno penėjimo po šaukštelį avi
žinės košelės. Laipsniškai didink kie
kį iki duosi vaikui kiekvieną sykį po 
tris šaukštelius avižinių miltų koše-

Geresni Rūbai
REIŠKIA GERESNĘ PROGĄ GYVVENIME. GERAI APSIRENGĘS 
VYRAS AR MOTERIS YRA VISUOMET LABIAU MĖGIAMAS ir LA

BIAU VISŲ PAGEIDAUJAMAS

Jums Nereika Turėti GataVu
Pasirinkite kokių rūbų tiktai jums reikia, 
imokėkite'rnažų sumą pinigų ant rankos, 
Pa^mkite rubus su savim namo, dėvėkite 
’!U0S ’r Pabaikite mokėti kiekvieną savaitę 

IJv ar m®nesi P° biskj, taip kaip jums paran-f I kiau. Ateikite ir pamatykite naujausių ir
z® puikiausių moterų ir vyrų rūbų. ĄPDAN- 

ffil GALAI, siutai, 
®' M S£S ir KAILIUKAI.
®į' gH TAI ir VIRŠUTINIAI KAUTAI dėl vyrų, 

kainos yra žemesnės negu daugumoj 
i ^'a^avus pinigus perkamose krautuvėse., 
V'Ml VELYKOS jau nelabai toli, padarykite sa- 

vo pasirinkimą anksti. ATEIKITE PAS

SKRAISTES, DRE-
Gerai pasiūti SIU-

MUS

MigrDR. HERZMAN^M

Pinigu

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydyto jas, chi
rurgas ii’ akušeris.

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

Ofisas ir I>abaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Makt] Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

'Moteriškų, Vyriškų ir
• Vaikų ligų

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

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

.....................  "' ■■■■■............■—■—ii i . ........................ .......

Tel. Pullm-an 5432

Atdara kiekvieną 
vakarą iki 9 

valandai L0TH1NG Ml 4-tas augštas. įėji
mas iš Orpheum 
krutamą paveikslų 
teatro uriesienio. .

A. Sll USHO 
AKUSERKA

TANKUS KOSULIAI
Daugelis nemato nieko tokio dažnai atsitinka
muose pašalimuose ir kosuliuose. Priderėtų rū
pintis taisymu atsparuma jiegos.

SCOTTS IMIIISION 
gausi sveikatų taisančiais vitamininiais veiks- 
fniais, padeda didinti stiprumo ir atsparos 

atsarga. Reikalauk iš savo aptiekininko 
tikros Scotto Emulsijos!

Scott Bowne, Bloomfield, N. J.

nos pairi tęs vandens; virink viską dų- 
beltavame puode tris valandas; pridė
liok tiek vandenio, kad pasibaigus vi
rimui, gautumei skysta košelę. Kol ji 
šalta, perleisk per koštuvą, ir atvė
sink. Tą košelę galima duoti iki vaikas 
galės valgyti, gerai išvirintus 
javus.

kitus

Lietuviai Dautarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

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

Chicaco, III.

M. WAITKIĘWICZ
(Baniene)

Akušerka

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

gydote ne tą ligą.
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOt’ERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ. 
Skauduliai ant kimo ar viduriuose pąsididunusios kraujo gyslos, silp-' 
numas, nervingumas, šlapumas nuo inkstų ir pūslės, gali būt, kad 

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

vyru ir moterų. Taipgi gydau.

22-20

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

Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

Kalkio Vanduo.
Šviež’ai pagaminto kalkinio 

dens galima gauti aptiekose. Padary
mui formula, gi, yra sekanti: pridėk 
šaukštą gesintų kalkių (gaunama ap- 
tiekoje) į kvorta virinto ar distiHudto 
vandens: užkorkuok ir stipriai suplak 
keletą svkių valandą. Lai kalkini nu
sistovi dugne ir po 24 valandų nupilk 
nuo viršaus vaiskų skystimą į švarų 
butelį ir užkorkuok stiklu. Laikyk šal
toje vietoje, gerai užkorkuotą.

Vartojant kalkinį vandenį, pridėk 
po vieną šaukštelį prie kiekvieno ne- 
nėiimo per pirmą savaitę, o paskui 
laipsniškai didink kiekį, jei reikalas 
vra, iki duosi vaikui nenkius šaukšte
lius iekviena sykį iki pabaigos dvy
likto mėnesio.

Vartojant kalkinį vandenį, reikės 
mažiau vartoti virinto vandens. Pa
vyzdžiui, jei sakoma, kad 12 menesių 
kūdikiui reikalinga šešių šaukštukų 
kondensuoto pieno prie 7 uncijų virin
to vandens, o jus norite duoti 5 šaukš
tukus kalkinio vandens ,tai v'etoje 7 
unciju virinto vandens jus imkite tik 
6. o viena uncija susidarys iš 5 šaukš 
tukų kalkinio vandens, taip, kad van
dens vistiek bus 7 uncijos.

van- DR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedelioj 9 riki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

........... .......................................................................V" ■■■

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

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

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

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

Ofiso Telefonas TAT> TT A A TA Busto Telefonas
Central 4104 1>1€. Jtl. A. Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. 

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel.’Kedzia 7715

3325 So. Halsted St., Chicago, UI.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Ar tavo kūdikis verkia? Ar jis nėr 
vuotas ir neramus? Jei taip, tai vei
kiausia maistas nesutinka su juo. Jei 
negali žindyti savo kūdikio, arba jei 
iis netarusia iš kruČin pieno, duok 
iam Borden’s Eagle Pieną — maistą, 
kuris pasekmingai išauklėjo šimtus 
tūkstančių kūdikių. Ir lengvai sutai
somas — tik pridedant virinto van
dens pagal nurodymus. Per 65 metus 
motinos davinėjo Eagle Pieną kaipo 
milžinišką sveikatos dovaną savo kū
dikiams. Gydyto iai ii rekomenduoja 
vaikams, kurie sirguliuoja ir silpni, 
kadangi jis lengvai suvirškomas ir 
teikia pilnučiausj sotumą.

Reto kad tinka kūdikiui, jis dar yra 
geriausias maistas nedanenėtam kūdi
kiui. Stebėtini eksperimentai daryti 
tarpe mokyklos vaiku rodo, kad tie, 
kurie penimi su Eagle Pienu uaugo 
septynius svarus daugiau, negu kiti 
peninri paprastu bonkinhi pienu. Rū
pinkis savo kūdikiu atydžiai. Dažnai jį 
pasverk. Atmink, kad neauganti kū
dikiai yra nedapenimi. Jaunas kud’kis 
turi gauti kasdien po du šaukštu 
Eagle Pieno, atmiešto trejais ketvir
tadaliais puoduko virinto vandens. 
Duok paryčiais ir pavakariais^ Kiti 
vaikai dažniausia jį labiau mėgsta su 
ginger ale. vaisiu sunka, arba suplak
tu kiaušiniu ir skanskoniu.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michįgan Ąre* 

Tel. KenwZd 5107
ūki 11 vai. ryto;
:30 vakare, ir
jhigan Avė.

9082
mripo piet.

Valandos: nuo 9 
nuo 5:30 iki i 

j I 
2816 So. M, 

Tel. Vit\
Nuo 1 iki 3

DR. M. T. STRIKOL'fS
Lietuvis , 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L TUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama.Nitrous Oxid ir

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

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

* ............................ .................... "■■■■*

Telephone Yards 5032

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

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

nbo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZAL ATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 

3261 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 5062

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

Residence Canal 2118

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

Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

bihmhhuhh

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

Per 15 rr.'etų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
jatyrimG. Pasek- 
ningai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename 
sitikime 
vpatišką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus — 
terims ir 
noms veltui.

at- 
teikiu

rr.<o-
mergi-

Or. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS ‘

4631 So. Ashland Ate.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Jei 
Dr

akimis, pasiteirauk 
BLUMENTHAL

OpUrn atrisi 
T«L BOU ievard s<«7 

4C4» 8. Ashland Av*
Kaupas 47-t«i ffa*.



b

! SABJIENOS, Chicago, HL
I

Pęnktadienis, Kovas 9, 1923

NAUJIENOS
The Lithuaniun Daily News 

Published Daily axcept Sunday 
The Lithuanian Newa Pub. Co.,

Editor P. Grigaitis

1739 .South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 850(1

by
Ine.

Subscription Kates j
$8.00 per year m Canada.
$7.00 per year dutside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.

Entered aa Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under tho act of 
March 2nd, 1879.
—ii ■■ .i ■■u... -i—- ■» m i ——. ...■■■ .............................. ui i ■ y.i—

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metama .......... ............... $8.00
Pusei metų ...._________ ..__  4.00
Trims mėnesialns —_______  2.00
Dviem mėnesiam______—___  1.50
Vien m mėnesiui ......    .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija __ __ ___  .3c
Savaitei ___________________  I8c

Mėnesiui _______ ____________ — 75c
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 

paštu:
Metams......  - ----- ;___ $7.00
Pusei metų ...... ____ 3.50
Trims mėnesiams ....___ T-____  1.75
Dviem mėnesiam ............ ........ 1.25
Vienam mėnesiui ............. ..............75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..............  $8.00
Pusei metų __ ___ __________ 4.00
Trims mėnesiams...... ......  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

sias miestų valdžias; jie de
gino darbininkų profesinių 
sąjungų namus ir darbinin
kiškų laiKraščių spaustuves. 
Pagalios, kai fašistų tero
ras sudemoralizavo Italijos 
žmones ir visuomenė nebe
turėjo drąsos toms juoda
šimčių gaujoms priešintis, 
tai p. Mussolini pasiuntė 
ginkluotus burius į Rymą 
ir pareikalavo sau valdžios.

Ir Italijos karalius tą raz- 
baininkų vadą paskyrė mi- 
nisterių pirmininku.

Paėmęs, gi valdžią į savo 
rankas, fašistų viršyla tuo- 
jaus sustabdė visus pažan- 
gesnšibsius laikraščius ir 
užkomandavo žmonių iš- 
rinktiemsiems • atstovams, 
tad jie turi klausyti jo, o 
<ad ne, tai jisai išvaikysiąs 
juos! žodžiu, jisai sumin
džiojo žmonių teises ir įstei
gė^ diktatūrą, — panašiai, 
kaip Leninas su Trockiu Ru
sijoje. . ; .

Ir ve šitokia, kruvino, 
smurto ir plėšimo keliu at
siradusia diktatoriška val
džia
yra patenkintas! Jeigu Ro
mos papos “šventumas” yra 
tame, kad jisai myli žiiipnių 
krauju apsitaškiusius žudei- 
kas, tai darbo žmonės gali 
žiūrėti į jį tiktai su pasipik
tinimu. •

Mūsiškiai klerikalų vadai 
yra Romos papos tarnai. Sa
vo partiją jie vadina “kri
kščioniškai - demokratiška”. 
Bet kaipgi jų partija gali 
būt krikščioniška ir demo
kratiška, kad vyriausias 
galva Romoje bičiuliuojasi 
su juodašimtiška fašistų 
valdžia?!

taip atvirai veikti, kaip vei
kė Mussolini’o bandos, ka
dangi Bavarijos darbininkai 
yra geriaus susipratę ir su
siorganizavę, negu Italijoje. 
Bavarijos fašistų tikslas yra 
padaryt tą Vokietijos dalį 
“nepriklausoma katalikiška 
valstybe”, pasodinus ant jos 
sosto karalių.

Šitokia valstybė, žinoma, 
tuoj padarytų sąjungą su 
Francija ir užmegstų ryšius 
su fašistų valdoma Italija. 
Jai, be abejonės, suteiktų 
palaiminimą ir Romos papa, 
kuris atvirai pareiškė savo 
pritarimą fašizmui.

Tuo budu juodosios pajie- 
gos Europoje mobilizuojasi 
ir rengiasi sunaikint tuos 
laimėjimus, kurie buvo iš
kovoti revoliucijose, kilusio
se po karo.

Apžvalga
KODĖL LIKVIDUOJA.

“šventasis tėvas”

Romos Papa ir 
Fašizmas.

Romos papa apsikeitė su 
Italijos vyriausybe “širdin
gais linkėjimais”, ko nebuvo 
daugiaus kaip per 50 metų.

Kodėl stąigu toks “šir
dingumas” ? '

Todėl, kad katalikų baž
nyčios galva mėgsta fašis
tus. Jisai davė paskelbti 
“ganytojišką laišką”, kuria
me pasakyta, kad “šventa
sis tėvas” esąs patenkintas 
premjero Mussolini valdžia,, 
nes fašistų vadas, girdi, tik
rai “darbuojasi savo šalies BdVdrijOjC

Vienas buvęs labai veiklus 
komunistas atnešė mums pas
kutinį oficialimio Amerikos 
Komunistų Partijos organo nu
merį. Tame laikraštyje (“The 
Communist”) randame pirma
me puslapyje išspausdintų cen- 
tralmio pildomojo komiteto 
pranešimų apie partijos stovį. 
Ir ve kaš tenai sakoma:

“Ccn tralinis Pildomasis 
Komitetas jaučiasi privers
tas apšviesti Partijos narius 
šitais, klausimais pilnu atvi
rumu. Mes'griežčiausia pa
reiškiame, kad
atžvilgiu musų Partija 
visiškas nepasisekimas 
ure) ”..
Štai 

nutarė 
partijų, 
rius į

organizaciniu 
buvo

Sąmokslas

vadai

gerovei”.
Šitas Romos papo s palan

kumas fašizmui puikiai cha
rakterizuoja šių dienų kata
likų bažnyčios vadus. Jisai 
aiškių aiškiausia rodo, kad 
tie vadai yra ne artimo mei
lės skelbėjai, ne darbo žmo
nių gerovės šalininkai ne 
demokratijos gynėjai, bet 
atžagareiviai, brutalės jie- 
gos garbintojai ir išnaudo
tojų sėbrai.

Visi žino, kaip Italijos fa
šistai priėjo prie valdžios. 
Jie žudė darbininkų organi
zacijų vadus, ginkluota jie- 
ga ardė žmonių mitingus ir 
terorizavo teisėtai išrinkta-

Bavarijos valdžių suėmė 
penkiolika slapto sąmokslo 
vadų, norėjusių padaryti 
ginkluotą perversmą toje 
provincijoje ir atplėšti ją 
nuo'Vokietijos.

Sąmokslininkai susideda 
iš dviejų srovių: monarchis- 
tų ir vaįuiamų “nacional
socialistų^ (tikriaus sakant, 
nacional-bolševikų). Jie vei
kė su pritarimu ir pagelba 
Francijos valdžios, kuri no
ri sudraskyt Vokietijos val
stybę. 7

Bavarijos sąmokslininkai 
stengiasi pamėgdžioti Itali
jos fašistus, tik jie negali

»

nie-

ko- 
par- 
au- 

ąpartumu.
šiol melavo 

tečiaus, kaip 
turi 

toli nubėgt

dclko , komunistų 
likviduot savo slaptųjų 
suvarydami josios iš
vadinamųjų “darbinip- 
tijų” ir palikdami su

sižinojimui su’ Maskva tiktai 
slaptus komitetus (kurių 
kas negalės kontroliuoti).

Bet per trejus metus 
įpunistai skelbė, kad jų 
tija esanti labai stipri ir 
gami nepaprastu 
Raiškia, jie iki 
publikai. Melas
sako vokiečių patarlė, 
striukas kojas”, 
jisai negali.

Kaip apie savo slaptąją par
tijų, taip šiandie komunistai 
meluoja ir apie naujųjų “dar
bininkų partiją”, sikclbdamj, 
kad ji vis didėjanti ir 'įgyjan
ti vis dauginus ir (langiaus 
įtakos Amerikos darbininkų 
judėjime. Kad tai yra melas,

Viena, komunistinė “darbi-

L Į T ERA T U
MARK TWA1N Vertė A. L—is.7^ Jis atsakė, kad jis manąs, jog jo įs

taiga patiksianti mums taip gerai, kad 
paskui su ja tik reikalus ir turėsime, — 
girdi, jis dar nesąs matęs; kad žmonės, 
kur bent kartų su juo vedę reikalus, eitų 
paskui ir ieškotų kitos tolygiu bizniu be-

Slėpiningas Svečias
PIRMUTINIS, kas mane pastebėjo tuoj 

kai nutūpiau naujoj savo vietoj gy
venti, buvo kažin koks 'džentelmenas, pa
sisakęs, kad jis esąs asesorius ir turįs ry; 
šių su Jungtinių Valstijų Vidaus Pajamų 
Departamentu. Aš ^pasisakiau, ikad nieka
dos dar nesu girdėjęs apie jo biznio šakų, 
bet kad man vis dėlto miela jis matyti. 
Meldžiu sėstis. Jis atsisėdo. Aš neturėjau 
nieko ypatinga jam pasakyti, bet žinojau 
tiek, kad žmonės, kur jau tiek prasisiekia, 
kad įsitaiso savo lizdų, turi būt kalbingi,, 
mandagus ir draugingi kompanijoj. Tat, 
nesurazdainas kų kita sakyti, paklausiau, 
begu jis neatidarąs savo sankrovos čia- 
pat kaiminijoj.

Taip, jis atidarąs. [Aš nenorėjau pa
sirodyti ignorantas, bet tikėjaus, kad jis 
pats pasisakys, kų jis pardavinėja].

• Paklausiau, kaip einasi prekyba, ir I 
jis atsakė: “Nė šio, nė to.”

Paskui sakau, kad ivikes pas jį užei
ti, ir jei jo sankrova patiks mums taip, 
kaip kad kitos, tai pas jį ir pirksime kas 
reikiant.

ninku partija”, vos išgyvavusi 
metus laiko, turėjo keisti savo 
programų. Tai rodo, kad pir
muoju savo programų ji ne
sugebėjo pritraukti minių. Au

strą, komunistų vadai šiandie 
labai karštai agituoja už Dar
bo, * Partijų, sudaryta iš įvairių 
darbininkų organizacijų; ir į 
tų organizacijų sąryšį jie no
ri įsprausti savo “darbininkų 
partijų”. Jie tikisi, kad šito
kiu budu jie išgelbės savo mi- 
zernų kromelį nuo visiško su- 
bankrutijimo, nes, atskirai gy
vuodama, “darbininkų parti
ja” negali išsilaikyti. Metai 
laiko alrfaĮ, kai komunistai li
kėjo, kad darbininkai eis pas
kui juos, apie Darbo partijų 
jie nenorėjo nei girdėt.

Tas nuolatinis fronto. mai
nymas tečiaus nepadės komu
nistams, o tiktai dar labinus 
juos diskredituos. Tose vieto
se, kur tveriasi Darbo Par
tija, organizuotieji darbininkai 
visai ne 
munistų.

ko-

reikšmingesnė yra rezo- 
kurių priėmė Lyono 
taryba dauguma balsų, 

iš . socialistų ir

Laikraštis konstatuoja tų 
' faktų, kad viso pasaulio dar-
• bininkai yra vienodai ir griež

tai nusistatę prieš fliilitarinės
• okupacijos politikų. Taigi ge-
• rų norų tarptautiniam darbi

ninkų judėjime netrūksta. Bet 
jam trūksta pajiegos^ ir to silp
numo priežastis yra Francijo- 
je.

Viena, platus Francijos žmo
nių sluogsniai bijosi militariz- 
mo atgijimo Vokietijoje, kuris; 
buvo toks galingas iki Vokie
tija nebuvo sumušta 
jam kare. Bijodami, 
kieti joje* neatsigautų 
sunas, kuris pirma 
grasino pavojum Franci j ai 
kuris 1914 m. kų tik jų nesu- 
trempe, Francijos žmonės yra 
linkę remti Poincarė pastan
gas'sunaikint Vokietijų. <

Antra vertus, tų Francijos 
žmonių pajiegos, kurie prie
šinasi savo valdžios politikai, 
yra suskaldytos ir suparaližiuo- 
tos. Šitų skaldymo ir parali- 
žiavimą darbų atliko bolševi- 

| kų agitacija, suardžius! Fran
cijos dartrimpkų politinę par
tijų ir profesinės"sąjungas.

“Tuo budu”, sakų^Aę- 
beiter-Zcdtung”, Potsdamas 
ir Maskva, Ludendorfas ir 
Zinovjcvas veikia kartu, kad 
Francijos imperializmas pa
sidarytų visagalis.. Luden- 
dorfas sumobilizavo Franci
jos žmonių ncapykaitTų prieš 
Vokietiją, o Zinovjcvas su
laužė vienintelę pajiegų, ku
ri butų įgalėjusi suvaldyt tų 
neapykantą. Tokios 
franeuzų proletariato

kantų visuomenėje. Bet -p. Vai
ras nori, kad heapykanla bu
tų sukelta pirma, negu bus 
pradėtas darbas — pirma net, 
negu yra padarytas darbo pla
nas ! ,

Šitokiais keliais eidami, mes 
nepatarnautume Lietuvai.

litų mėnesiui, užsienyje 50 li
tų. Be to, Bankas šelpia* ke-

L.D.L.D. Reikalai

AR JUS ŽINOTE KAD
Klaipėda dabar yra svarbiausias ko

mercijos miestas Lietuvoje ir senovės 
laikuose jis’ prigulėjo prie Hauseatic 
Lygos? Ąr jus žinote jei jus norite 
gauti pilnos vertės už jūsų pinigus 
jei jus perkate cigaretus, jus turite 
pirkti Įielmar Turkiškus Cigaretus to
dėl kad jie turi savyje 100% gryno 
Turkiško Tabako?

KUOPOSE

didžiam- 
kad Vo
las bai
li uolatos 

ir

yra 
silp-

LtDLD. 19 Kp- susirinkimo

Chicago. — Kovo 4 dien^ 
įvyko IJDLD. 19-tos kuopos 
susirinkimas, d, J. Vainausku 
pirmininkaujant. Perskaičius 
ir priėmus praeitojo ‘mitinge 
protokolų, sekė raportai. Pra
kalbų ruošimo komisijos na
rys d. J Povilaitis raportavo 
apie įvykusias sausio 26 d. Mil
dos svetainėj d. K. Bielinio ii 
d. P., Grigaičio prakalbas. Pra
kalbų rengimo išlaidas apmo
kėjus kuopai liko $6.80. Tur
to atjieškojimo komisijos na
rys <1. A. Kemėža pranešė, 
kad buvusio raštininko A. F. 
Kazlausko, pas kurį randasi 
kuopai priklausančių apie /30
egzempliorių knygos “I steni j a 
SodiaJizmo Suvienytose Val
stijose”, sunku surasti, kadan
gi jis išsikėlęs kiton vieton 
gyventi ir jo adreso niekaip ne
pasisekę sužinoti.

Didelis šmotas — Geriau už 
jūsų pinigus ir dėl jūsų rū
bų. Pirkite jį šiandien.

tftiito Vynioklius
s Del

Gražiu
IK -ntikšlv \ A

IŠMINTIES BALSAI 
FRANCDOjį.

Ne visa Francija yra tokia 
pakvaišusi, kaip p. Poincarė 
ir nacionalistų blokas..

Francijos taikos .draugijų 
sąryšis per savo nuolatinę de
legacijų išleido protesto atsi
šaukimą prieš Ruhro užėmi
mų. Jisai reikalauja, kad re
paracijų klausimas buity iš
spręstas tarptautinių derybų 
keliu.

Dar 
liucija, 
miesto
susiidedatnčia 
radikalinių socialistų. Rezoliu
cija skamba taip^

“Įsitikinę, kad tos politi
kos, kuri privedė prie m i-1 merikos lietuvius, 
litavimo Ruhro srities už
ėmimo, ‘ luitų bujvę galima 
išvengti respublikinės valios 
pareiškimu, kuri stoja už 
demokratijų susitarimų, Ly
ono miesto < tarybos nariai 
protestuoja prieš nacionaliz
mą, kuris neleido jieškoli 
susitarimo. Jie geidžia, kad 
vietoje sprendimo klausimų 
smurto keliu butų įvykinta 
nauja juridinė tvarka, ir jie 
reikalauja reparacijų mo
kesnių palengvinimui eko- 
no'ininiai-finainsinės sutar
ties tyrinėjimo, ir taip pat, 
kad visų tautinių konfliktų 
sprendimas, ypač tų, kurie 

iš tarptautinių karo 
likvidavimo, butų 
tautų sąjungai.”

KERŠTINGAS PROTAVIMAS.

Karolis Vairas rašo “Tėvy
nėje” karštų atsišaukimų į A;

D.'L.L). 'Rajono konferencijų 
delegatais išrinkta: P. Grigai
tis, K. Misius, A. Žymantas, 
K., Valys ir J. Vainauskas.

Paskaitomis rengti palikta 
ta pati pirmiau išrinktoji Ap- 
švietos Komisija.

Chas. Misius.

Kaunas

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntinio Sky
rius Yrą^Ištobulintas Aukšta
me. Laipsnyje ir patarnauja I

Lietuviams Kuogeriausiai. *

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Cfricago.

Turtas virš $7,000,000.00.

kyla 
skolų pa-

LUDENDORFASIR 
ZINOVJEVAS.

Vienuos “Arboiter-Zeitung” 
svarsto, kodėl darbininkų in
ternacionalas neįstengė sulat$ 
kyt francuau įsiveržimų į Ru
hro sritį. '

juos tuojaus sušaukti didelę 
konferenciją ir sudaryti dide
lį komitetų, kuris turėtų su
teikti didelę pagelbų Lietuvai 
laimėt didelę kovų su lenkai^.

Toks komitetas turėtų, gir
di, veikti visų srovių ir par
tijų vardu ir visi turėtų jo 
darbų remti. Autorius sako:

“Visi į darbų! Ir kas bus 
lokiam Komitetui ir jo dar
bui priešingas, tam nebus 

vietos musų visuomenėje. 
Laikas žinoti, kad tėvynes 
pavojaus valandoje kas ne 
su mumis, tas prieš mus!” 
(Pabraukta originale. “N.”

Red.) \*
P-as Vairas, vadinasi, dar 

nei nežinodamas, ar visuome
ne pritars jo planui, jau grū
moja kerštu tiems žmonėms, 
kurie nerems jo sumanytojo 
komiteto ir to kohiiteto dar
bo. Kam ląip ku-kluksiškai 
kalbėt ?

Yra visai naturalis dalykas, 
kad naudingo darbo trukdyto
jai iššaukia prieš save neapy-.

nie- 
stikaktuvėms 

žada išlei- 
i” ^albumų, 
išįos” dar

buotojų ir kitokių tų metų ap
linkybių atvaizdos.

“Aušros” albumas. 40
tų “Aušros” 
“Spaudos Fondas” 
sti 1923 m. “Aušros’

Kauno kurjozai. Vienoje 
Kauno cukrainėje atsirado ma
žas šunytis su kortele ant ka
klo: “Iki šiol tarnavau .šeimi
ninkui žydui. KadaiA 
apsaugojau iškabas ir 
tepė —- žydas maCi

mane!” Jo istorija

aš lie
jas iš- 

išvarė. 
^glauskit

nežinoma.

Stipendijos. Lietuvos Ūkio 
Bankas šiems mokslo metams 
lėtų neturtingų aukštesnės mo
kyklos mokinių. Stipendijos 
duodamos be jokių sąlygų, 
yra paskyręs einančiai moks
lus studentijai 45 stipendijas. 
Iš jų 17 stipendijų Lietuvos 
Universitetų studentams ir 28 
studli j uojantiems užsienyje.
Lietuvoje studentas gauna 40

po tu reikalo turi. Ir tariau:
—Tamsta niekados nealspėtuin, kiele 

pei’ šių žiemų ir praeitų pavasarį aš pada
riau prele^eijomis.

- Nežinau. Gal būt kad ir neatspė- 
čiųu. Bet bandyti bandysiu. Na, sakysiu — 
apje du tūkstančiu dolerių? Bet ne, ne. 
Tiek tamsia tik jau negalėjai padaryti. 
Gal būt apie septyniolikų šimtų?

—Ha-ha-ha! Aš taip ii’ žinojau, kad 
neatspėsi. Už savo prelekcijas per praei
tų pavasarį Ir šių žiemų aš paėmiau ketu- 
lioli'ka tūkstančių septynis šimtus ir pen-

ant- , kiasdešimt dolerių! Ką tamsta į tai paša-

užsiimančios įstaigos.
Taį skambėjo kaip ir stiprus pasigy

rimas, tečiaus, nebojant to paprasto va- 
įiukybės pasireiškimo, koks visuose mu
myse yra, šiaip jis atrodė gana sąžiningas 
žmogus. '

Nežinau tikrai, kaip lai atsitiko, bet 
palengva musų svetimumas vienas
ram ėmė tirpti, mes ėmėm vis geriau įsi
šnekėti ir galų gale viskas jau ėjo kaip 
sviestu puLteplf.

Mes šnekėjom ir šnekėjom, šnekėjom 
ir šnekėjom — bent aš šnekėjau,, juokė
mės ir juokėmės, juokėmės ir juokėmės — 
bent jisai juokės. Bet visą laikų aš savo 
mųsčiau — visų savo įgimtų gudrumą lei- 
džiau eit “visu garu,” kaip inžinieriai kati 
sako. Buvau nusitaręs šiaip ar taip išgauti 
iš jo visa kų apie jo bizni, nežiūrint jo ne
aiškių atsakymų, — buvau nusitaręs kad 
ir da čia taip iškvosti iš jo taip gudriai, 
kad jis nė prasto nesuprastų. Manau sau: 
tu, broleli, nei nežinai, su kokiu senu la*

kysi, a?
— Išlikro, tai nuostabus uždarbis, bė

ga lodino stabu s. Aš turiu lai pasižymėti. Ir 
tamsia Sakai, kad tai dar ne viskas?

-Viskas! Susimildamas', ogi mano 
pajamos iš laikraščio “KarlZ-Nckarkęs” už 
keturis, mėnesius — apie — apie — na, kų 
tamsta sakysi, jeigu aš pasakysiu, pavyz
džiui, apie aštuonis tūkstančius dolerių? ' 

—Kų sakysiu! Prieleliau, aš lik saky
siu, kad aš pats norėčiau vartytis tokiuose 
turtuose! Aštuoni tuksiančiai dolerių! pa
sižymėsiu tai sau. Laimingas Jamsta žnp- 
gus! Ir, kaip aš suprantu, tai ir čia dar ne 
galas, .— tamsia turėjai dar ir daugiau

pajamų
—'Ha-ha-ha! Vyruti, tamsta esi dar 

tik, taip sakant, jų apygardoj. Štai mano 
knyga, “Nekaltieji ulžsieny” — kaina nuo 
3^ lig 5 dolerių, sulig aĮxiarais., Klausyk. 
Žiūrėk man į akis. Per praeituosius ketu
ris su puse mėnesių — neskaitant kas bu
vo parduota anksčiau, bet lik per pa'skuti
ni uosius puspenkto mėnesio — mes par- 
davėm tos knygos devyniasdešiųit penkis 
tūkstančius egzempliorių. Pagalvok tams
ta. Aplamai imant, Sakysim, po keturis 
dolerius ogzepiplĮorjus. Tai, vyruti, padaro 
apie keturis šimtus tūkstančių doĮerių. ir 
pusę to gaunu aš. / >

—O, motina švenčiausi! Reikia būti
nai tai pasižymėti: keturiolika tūkstančių 
septyni šimtai penkiasdešimt —• aštuoni 
tuksiančiai — du šimtai tūkstančių., Viso 
— dievuliau mano I — viso prie viso apie" 
du šimtų trylika ar keturiolika tūkstančių 
dolerių! Ar tai .galimus daiktas?j

—Ar galimas! Jei sveikas pabarei kur 
klaidą, tai lik atbulon pusėn. Du šimtai ir 
keturiolika tūkstantių dolerių, gryniu gry
niausiais pinigais, tai mano šiaip metais 
pajamos — nebent jau aš visai nemokė
čiau skaityt. \

(Bus daugiau)

p-

‘Naujienos’
Gary, IndL

Parsiduoda ant stand 
/

Visi lietuviai pirkdami 
“Naujienas” naudokitės 
stands šiose vietose:

ILL. STEEL MILL GATE 
AM. BRIDGE CO. GATE 
11 AVĖ. — BROADWAY 
16 AVĖ. — BROADWAY 
11 AVĖ. — GRANT 
Pirkdami ant stands gau
site “Naujienas” apie 11 
valandų iš ryto. j

DRAUGAMS
Gal jus tikėsite, draugai, 

k Kad tos nelaimės ir vargai,
Kurių nematėme, dar ne — 
Mums tiktai ūkana sapne... 
Mes juk jauni, jauni, jauni, 
Ir musų giesme dar šauni, 
Ir musų dangiški sapnai 
Žavėja mus dar vis jaunai. 
Ir mes tai džiaugiamės viskuo... 
Ar šalta žiema, ar ruduo — 
Vis vien l>e jokių priespaudą, 
Kančių dejonių ir vaidų
Mes sau dainuojame linksmai... 
Bet ir pasĮcui, kada.rustus
Gyvenimas, įveikęs mus, 
Vos prie kapų šaltos angos 
Kiekvienų musų ir niūniuos 
Mirties giesmelę — 
Vai ir liula, mieli drtu^ai 
Linksmuoju vakaro laiku 
Vėl sudainuokime kartu! 
Ir senos gaidos mums atmins 
Anuos laikus, kada viltis 
Žavėjo mus puikiai, jaunai, 
Ir virė dyvini jausmai...

—Zigmas Gėle.
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CHICAGOSi Lietuvių Rateliuose
ŽINIOS Lietuvos našlaičių 

šelpimas

Stakaini^ prieš Stakainis, Cite. ; 
teis, No B 83841, pas teisėją Windes; |

Pistoriene prieš Pistorių, Superior 
teis., No 385360; duota divorsas.

Milaakites prieš C. M. B. Co., No 
Z. 372099, 'Super. teis. Pamainytas ap

kaltintojo advokatas. [
Gačonis prieš Barry, Munic. teis., 

na- No 993626. .
South Park Comrs. prieš, Burtį, 

aro. Munic. teis. No 994536.

Rūsy Opefa
Liu- 
tris

Valentinovo operetė “Noč 
bvi” sekamą savaitę eis 
kartus. — Publikai ji labai 
patenka. — Operetė sudalyta 

iŠ įvairiausių operų, liaudies 
dainų ir valsų.

Išėmus “Boris Godunovų”, 
ne viena kita opera nesutrau
kė tiek publikos, kaip Valen- 
tin Valentinovo operetė “Noč 
Liubvi” (Meilės Naktis). Ji 
jau buvo du kartu pastatyta 
ir pasisekimo turėjo kuoge- 
riausio. Sekamų savaitę irgi 
planuojama ja statyti apie tre
jetų kartų.

Rusų Operos repertuare 
“Noč Liubvi” pasidarė popu- 
leringiausi. Jeigu “Boris Go- 
dunovų statant, publikų labiau
sia patraukė Saliapino dalyva
vimas, tai šiame atvejyje pub
likai daugiausia imponuoja pats 
operetės turinys. ,

Pasak OjM'i’os direktoriaus 
Leo Feodorovo, “Noč Liubvi” 
visur turėjusi didelio pasise
kimo — rusuose, Japonijoje, 
Chinijoje, Indijoje, etc. Girdi, 
todėl nieko nėra stebėtino, kad 
chlcagiečiai jų taip labai pa
mėgo.

“Noč Liubvi” — tai niekas 
daugiau kaip tik potpourri — 
rinkinys 
šių
nu. Pradeda orkestras groti — 
tai

(diicagos Komiteto Lietuvos 
Našlaičiams šelpti pirmininkė 
gavo iš Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Vyriausios Valdybos 
Kaune šitokį kvitavimų datuo
tų 1923 m. sausio 25 <1. ATo.
119: %

“Lietuvos Našlaičiams Šelp
ti Chicagos Komiteto Valdy
bos Pirmininkei ponei K. 
kevičienei.

Kai

gabalėliu iš įvairiau- 
operų, valsų, liaudies dai-

grynų ^gryniausias
iš “Cai , toliau seka

gabalėliai iš “Fausto”,
dos”, “IIugucn\ts”, “Merry

“Paglia- 
cci”, “Trovatore”, Demon”, 
“Eugenij Onicgino”, “Romeo 
and Juliet”, “Daughter of the 
Regiment”, Suppe, Offen^aclio 
ir Millockero operų, Strauss’o 
valsų ir rusų liaudies dainų, 
kaip “Posliednij nonešnij de- 
nioček”, etc.

OlM'.retėj “Noč Liubvi” dai
nuoja, Karlaš, Panteleev, Vitis, 
Guseva, Busanovski ir kt.

Widow”, “Rigoleto”,

/‘Gerbiamoji Poni:
“šiuomi turiu garbės 

nešti, kad Tamstos atsiųstų 
čekį No. 4630 ant sumos 
vienas tūkstantis devyni 
šimtai dvidešimt (1920) li
tų, sulig Tamstos laiške iš
reikšto noro perdavėm 11. 
XII. 22 m. Lietuvių Moterų 
Globos Komitetui per to Ko
miteto įgaliotinį p. MAKAU- 
SKį.

‘ ‘Rcikšda mas pagarbų 
(pasirašęs): R. šliupas.

L. R. K. Dr-jos Pirmininkas.1
Iš augščiau* tilpusiu Liet. 

Raud. Kryžiaus kvitavimo ^ger
biami “Naujienų” skaitytojai 
gali numatyti, kad Chicttgbs 
Komiteto Idetuvos Našlaičiams 
šelpti visokį reikalai, ypatin
gai Lietuvon siuntimas pinigų 
ir laiškų atliekamas vienos ypa- 
tos — pirmininkės, kas gali 
nevienam truputį keistai išro
dyt i Taigi kad išvengti negei
stinų nesusipratimų noriu vie
šai 1 pastebėti, kad Chicagos 
Komiteto Lietuvos Našlaičiams 
šelpti visokį reikalai, ypatin
gai Lietuvon pinigų ir laiškų 
siuntimas atliekama dr-jos var- 

t ne vienos ypatos, bet trijų
valdybos narių, t. y. pirminin
kės ir raštininkės^su jų para
šais. O, kad Lietuvos Raudo
nasis Kryžius siunčia kvitavi- 
mus vienos ypatos, — pirmi
ninkės, vardu, tai matoma jų 
tokia systema ir už tai aš jo
kios atsakomybes neturiu. Prie 
progos turiu priminti, kad gir
dint iš laiškų ir atsišaukimų 
pasibaisėtina likimų Vilniaus 
Našlaičių; Chicagos Komitetas 
Lietuvos Našlaičiams Šelpti va
sario men. 19^3 m. pasiuntė 
per Lietuvos Raudonąjį Kry
žių Vilniaus
lams $20G(X) (su persiuntimu 
$212.00 per “Naujienas”).

Taipgi sekantį sekmadienį, 
kovo 11 d., Mildos abejose svet. 
3142 S. Halsted Str., rengia 
vakarų, kurio visas pelnas yra 
.skiriamas s/išeli)imui Vilniaus 
lietuvių našlaičių. Visi geros 
A P Three---- March 8
širdies žmoiyjs yra maloniai 
kviečiami savo atsilankymu 
paremti šį prakilnų tikslų ir 
suteikti nors duonos kąsnelį 
vargų ir badų kenčiantiems 
Vilniatis našlaičiams.

K. Katkevičienė.
Chicagos Komiteto Lietuvos 
Našlaičiams Šelpti 
pirmininke.

li ra-

Mangirdo. Delei to įLela keršijo
• . • . „ i- teis, l'iO r> oūoii, passavo numylėtiniui, jo humyle- byli; atidgta iki kovo 14 <1. 

tinei ir jos tikslas buvo atsiek
tas.

Puikiausiai sulošė p-lė 
Bajorinaitė, Lelos rolę. Jos 
bumas ir lošimo ypatybė 
rarė jų žvaigžde to vak 
Puikiai vaidino Rutvilę p-le Z. k Woitonski prieš Paunksnį, Munic. 
Navickaitė. Jos liūdna mina, 
malonus balsas žavėjo publika, 
p-lė P. Kiudilaitė tikrai natūra
liai atvaizdino motinų. Puikiai 
lošė p-lė B. Lauraitė. J. Palė- 
kas Kryžiuočių ricierių Kūno 
atvaizdino artiitiškai. Jo bal
sas ir visas aidėjimas buvo 
karžygiškas, n. F. Stasiulis, 
kaipo kuniga/kštis Manigirdas, 
labai tiko; tik balsas buvo už- 
kimęs, bot buvo gana girdi
mas. Kitos rolės buvo gana ge
rai suloštos, nors jos ir buvo 
nesvarbios.

Visas veikalas davė geras 
pasekmes ir publika buvo už
ganėdinta. Šis “Kerštas” pa
sisekė taip, kaip jie norėjo. 
Garbė Teatr. Kliubui “Lietu
vos”. — Koresp.

teis. No 940941.
Stankus prieš Pankovskį, Munic. 

teist No 848044, pas teisėją Biizee.
Prieš Valiutj Antaną yra išduotas 

judgment sumai $86. Byla No 971608, 
Municip. teisme, teis. Eberhardt.

Pranešimas šėrininkams

PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI.

Roselando L D. N. Beini 
rovės vakarėlis

Aštuonioliktos Gatves Kolonija. — 
Lietuvių Darbininkų Draugija rengia 
prakalbas apie sveikatą penktadienį, 
kovo 9, 8 vai. vak. šėmaiČio svetai
nėj, 18-la ir Union Avė. Kalbės D-ras 
A. Montvidas. ' Visi vietos lietuviai, 
vyrai ir moters, kviečiami atsilanky
ti, nes prakalbos labai svarbios kiek
vienam. Įžanga nemokam-a, nė ko- 
lektų nebus.— Komitetas.^

Jaunų Lietuvių Socialistų Lygos 
Draugiškas vakarėlis įvyks subatoj,

- - - Mildos Svetainėje

Town of Lake. — Dr-stės 1). L. K. 
Mindąugio No 1 beriaininis susirinki
mas jvyks sekmadienį kovo 11, 2 v. po 
pietų J. Žalundauskio svetainėj, 4501 
So. Hermitage Avė. Draugai malonė
kite visi laiku susirinkti, nes turime 
keletą svarbių reikalų aptarti.

—Rašt. A. Jonaitis.

JUS AKYS
Yra jums brangesnės už viską. Neapleis

kite jų. Jeigu turi kokią akių kliūti, tuo
met ateik pus mane pasitarti.

DR. SERNER, ŠERNAS
Lietuvis akių* daktaras (Optometrbt)

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

Nedėliomis nik. 10 iki 1. fel. Yards 0682ASMENŲ JIESKOJIMAt
kovo 10 d., 1923, Mildos Svetainėje 

’ (mažojoj) 3M2 S. Halsted St. Apart
Šokių yra prirengta įvairių pasilink-

■ sminimu. Bus irgi trumpas progra-

LIBERTY LANI) & INVEST- 
MENT COMPANY

sminimu. Bus irgi trumpas progra- 
1 mas. Tikictus galima gauti nuo na
rių ir Naujienų ofise; kaina 50c. Ale 
tik neužmirškit ateit! Komitetas.

Brigeport. — Visi draugijų bei Idiu- 
bų atstovai, kurie turi paėmę tilptų 
Draugijų Susivienijimo vakarui kovo 
11, praštnno sugrąžinti penktadienį, 
kovo 9, vakare, po Nr. 840 W. 33rd 
St. — J- Antanaitis.

PA J IEŠKAU Stanislovo Ri- 
bicko, "pirma’ gyveno Robey, 
Ind. Yra svarbus reikalas iš 
Lietuvos. Jis pats ar kas žinote, 
praneškite: Povilas Ribickas, 
2442 W. 23 PI. Chicago, III.

20 mėty prityrimo 
Akinių pritaisymo mene

RtVbert Wood, 32 metų am
žiaus, karo metu ištarnavęs 
armijoje 18 mėnesiu, antru 
atveju bandė nusiskandyti Lin
coln parke prūde. Bet ii* šį 
Kartų jį išgelbėjo policistai. 
“Aš skaiulysiuos tol; kol ne-

- pasiskandysiu”, jiareiškęs Wood. 
“Aš niekuomet' nemaniau, kad 
tai taip sunku padaryti^

YVood pasakė, kad jani la
bai įkyrėjo gyventi. Flsiį dar
bo negalima gauti; kiti reika
lai irgi nekaip sekasi

našlaičių reika-

JUOZAS JOVARAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 6 dieną, 4 vai. rytmetyj, 1923 
mot. sulaukęs 29 metų. Paėjo 
iš Lietuvos, Kauno rėdybos, Ra
seinių apskr.. Jurbarko valsč., 

S kaimo Butrimų, sūnūs Agotos ir 
Ignaco. Paliko Lietuvoje brolį 
Joną. Mirė širdies liga. Pri
gulėjo Draug. Meilės Liet. Am’, 
ir 75 kuopos Sandaros. Išgyve
no Amerikoje 9 mot. Buvo la
bai darbštus ir labai daug'pasi- 

I darbovo dėl labo Lietuvos. Lai- 
I dotubės atsibus pėtnyčioj, kovo 
I 9 d., 1 vai. po pietij į tautiškas 
Į kapines. Kūnas randasi pas 

draugą Ant. Klimavičia, 626 W.
$ 18 St. .
■ Taigi meldžiame visų draugų 
■ Meilės Liet. Amerikoje ir taipgi 

Sandariečių 75 kuopos ir kitų 
draugų, kad dalyvautume! lai- 

B dotuvėse ir meldžiame visų pa
žįstamų. Kviečiame visus drau-

I gus,’Su pagalba vardan Draug. 
I Meilūs Liet. Am. paliekame nu

liūdę visi draugai.

AR JUS ŽINOTE KAD
Memelyje (Klaipėdoje) yra 

geležies fandrės, laivų budavojįmo 
jardai, bravarai, distiliatoriai, chemi
kalų išdirbvstes, muilo išdirbystės ir 
daug>tartokų ? Ar jus žinote, kad 
jei jus rūkote Helmar Turkiškus Ci- 
garetus, jus greitai pamatote skirtu
mą tarpe Turkiško tabako ii’ paprasto 
gaminio tabako?

bim p tom ai pareiškiu 
akių ligas

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

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

PAJIE&KAU Frenkio Jože- 
no ir Elzbietos Cuplienės, iš 
Lietuvos paeina Pasvalio aps
kričio, Krinčino parapijos, pra
šau atsišaukti, ar kas žino pra
nešti Stasys Rimkunas

Box 241 Painesdale, Mieli.

Meldžiame visus šėrininkus 
būtinai pribūti ant metinio šė- 
rininkų susirinkimo, kuris at
sibus PėtnyČiojc, kovo (March) 
23wdienų 7:30 vai. vakare, Mil-j 
dos svetainėje; 3142 So. Hals
ted St., Chicago, 111. Tikslas: 

t. Kompanijos . likimo nu
sprendimas.

2. Direktorių rinkimai.
Jeigu kurio esate persikėlę 

kitur gyventi, tai meldžiame 
priduoti savo naujų adresų į 
kompanijos ofisų.

Be abejonės Tamistoms yra f inansinesTpy skaitąs "iš B-vės veikb 
žinoma, kad keletas musų prie
šų su blogais norais, mėgino 
padaryti didelį nuostolį dėl mu 
sų bendrovės. Jie padarė ne
teisingų sklindą prieš bendro
vę ir direktorius, su tuom ne
teisingu skundu jau buvo pa- 

į rcceiverio 
■’ I Bet aukščiausis teis- 

šiltas, Oias peržiūrėjęs alrMlo, kad jų 
inktis ve- skundas buvo neteisingas, 
kad va-' liepe receivcriui atsitraukti ir 
et aštriu- ’ oliduoli kompanijos turtų į

Vakarėlis nusisekė; rengėjams 
liks gražaus pelno. 

' \ —--------r~
Lietuvių DaĮrbiininkų Namo

Bendrovės vakarėlis su lietuvi
škais šokiais įvyko kovo 4 d., davę kompanijų

Tę vaka-;ra»'kas- r.’Strumilo svetainėje, 
rų oras buvo gražus 
bet publika pradėjo 
lai Rengėjai man 
karėlis nenusiseks, 
tų valandų vakare ji buvo pu
sėtinai" Publikos svetainėje.

tai

direktorių ir šėrininkų rankas, 
'lodei dabar matote išlošimas:
teisinį ir išmetimas rcceiverio,:

Vl“ tai sutaupina daug turto musų
s0"'kompanijos* tai tas mums vi- 

geros sįeins šėrininkams yra labaiigro- svarbu. Dabar ant šito milin- 
ų>ren- g0? .turime nutarti kų padaryti

Programo nebuvo ruošta 
sai, — tik vien lietuviški 
kiai. Jaunimas turėjo 
progos smagiai pasišokti 
'jaut puikiam orkestrui, 
džiaut iš publikos užsilaikymo Sll kompanijos turtu f ar laiky- 
ir jos kalbų galima numatyti, ti, ar išsidabinti? Todėl ncatbu- 
kad ji pilnai vakarėliu pasiten- J.tinai turite visi susirinkti, nes 

t * bus labai sarbus susirinki
mas, turime nuspręsti visų atei * 
tį apie kompanijų ir apsaugoti,! 
kad kokie receiveriai ir jų agen 
tai iš musų kompanijos nepa
sinaudotų.

^Su pagalba} .
LIBERTY LĄND & 1NVEST- 

XME(NT CO.
M. Rozenski, Prezidentas

kino. Manau, kad • žmones 
ilgai tlirės atmintyje tą vakarė
lį ir nepamirš dažniau atsilan
kyti į Bendroves parengtus va
karėlius bei vakarus.

Biznio atžvilgiu bendrovė 
turės gražaus pelno. Patartina 
šėrininkams dažniau šiokias to
kias pramogas rengti. Kaip 
matyt, publika įdomauja jų 
pramogomis.
—L. D. N. B. Korespondentas. Pranešimai
KETURIOS NAUJOS AUTO

MOBILIŲ AUKOS. .

Paskutinėmis 21 valandomis 
užmuštd automobilių 4 žmo
nės. Tuo bildu viso po 
metų užmušta 104.

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

ar kviečia.
nauju

Racine, Wis. — Sandaros Kliubas 
ruošia balių kovo 11 d., Union Hali. 
Pradžia 2 vai. po pietų, tęsis iki'9 v. 
vakaro. .Visus lietuvius, kaip vieti
nius taip ir iš apielinkes kviečiame.

— Komitetas.

Liet. Am. Rūbų Išdirbimo B-vės 
“Rūbas” dalininkų metinis susirinki
mas bus laikomas kovo 10 d., 7:30 v. 
vak. M. Meldažio svet., 2244 W. £3rd 
Pi. Chicago. Kviečia visus B-vea.da
li ninkus-kes asmeniškai, arba per įga- 
liavimvs (proxy) dalyvauti. Nes bus 
ką-tik sugrįžęs iš laetuvos B-vės 
pirm. J. Gudžiūnas, ir vice-pirm. K. 
J .Mačiukas, kurie duos raportus ir

mo Lietuvoje ir Amerikoje. Taipgi 
turėsite progą pamatyti paveikslus 
B-vės įsteigtų dirbtuvių Lietuvoje.

— Valdyba.

P. P. D. —Diskusijos temoj: “Prie
žastis darbininkų spėkų skylimo” bus 
periktadienį, kovo 9, 7:30 v. v. Mali
nausko svetainėj, 1843 S. Halsted St. 
įžanga nemokama.

Susivienijimas Draugijų ir Kliubų 
rengia ant Bridgeporto milžinišką va
karą šventadipnyj, kovo 11, šv. Jur
gio parapijos svetainėj. Visas progra
mas bus išpildytas gerai žinomo da
bartinio Birutes vedėjo A. P. Kve
daro trupos, *Tai bus vienas iš pui
kiausių vakanj. Kviečia visus

Renginio Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugystes Sav. 
Pašalpos mėnesinis susirinkimas 
Įvyks kovo .11 d., 2 vai. po pietų 
Związek Polck svet., 1315 N. Ash
land Avė. Nepamirškite visi nariai 
atsilankyti. — Seki-. A. Lungevič.

. 4^-1^
Ciceros Lietuvių Pašalpos Kliubas 

laikys men. susirinkimą penktadienį, 
kovo 9, 7:30 v. v. Lietuvių Liuosybes 
svet., 14-ta ir 49 Ct. Visi nariai bu
kite laiku. Yra svarbių reikalų <1n 
kliubų ir draugijų vienijimosi taipjau 
dėl rengimo koncerto.

K ii ubo koresp.

Chicagos Lietuvos Našlaičių Šelpi
mo Bendras Komitetas rengimui mar
šruto Moterų Globos Komiteto at
stovėms D. Šleževičienei ir V. Vencic- 
nei laikys susirinkimą penktadienį, 
kovo 9 d., 8 v. v. Elta Commerce bu
te, 3251 S. Halsted. Visų draugijų 
valdybos ir veikėjai kviečiami būtinai 
atvykti, nes yra daug svarbių dalkų 
apsvarstyti. — Komitetas.

Chicagos Komiteto Lietuvos Našlai
čiams Šelpti ruošia valoną ir balių 
sekmadienį, kovo JI, 7 v. vak., Mil
dos abejose salėse. Vakare bus taip
jau licituojamas paveikslas. Visas 
vakaro pelnas skiriamas Vilniaus lie
tuvių našlaičiams šelpti. Kviečiame 
gausiai publiką susirinkti ir paremti 
ši pakilų labdarybės darbą.

— Komitetas.

ISRENSAYOJIMUI
ANT RENIX>S šapa gera 

vieta elektrišino, kriaučiaus ar 
stalioriaus arba kitam biznie
riui. Patogi vieta ' minėtiems 
biznieriams. Kreipkitės:

701 W. 31 St.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys 

vienam vyrui prie laisvų žmo
nių ir jJrie mažos šeimynos. 
Pranešk it į “Naujienų’ yrių 
1614 W? 46-th St. No^

> Phone Boulevard 0672

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENDA VOJ A kamba

rys, dviem vaikinam, su val
giu ar be valgio. Matyt galima 
diena arba vakare 3-os lubos.

2538 S. Crawford Avė.*

KAMBARYS ant rendos ga
ru apšildomas elektros šviefea, 
dviem arba vienam vaikinui 
ant 3-čių lubų. 3261 S. Halsted 
Si. A įsišauki t vakarais 

Phone Yards 3861

' ĮVAIRyS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga’ Chicagoj. Tik patyra unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogdeh Avė., 
Phone Lavvndale 0114. *

P-lė Bajorinaitė puikiai 
pasirodė Lelos rolėje

Town-of-leikiečių ioštasai 
“Kerštas” pasisekė kaip '* 

laukta.

................ ą—......................
Dr. Natalija Žukauskas

Naprapath
Gydau be operacijų ir be giųįiolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaflių. Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų.

913 W. 33rd Place
Tol. RIVd. 0313. Patarimai dovanai 
Valandas nuo 2 iki 8 vai. vakare. 
- ----------------------------------------------

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias 'staigias ir kroniŠkas ligas: 
nervų, r atizmą, paralyžių, naktin) 
susišlapinim^, sulį ir visas kitas li

 

gas; vių*ų, moterų ir vaikų. Pata
rimai d ai 
2159 W

Tele
Valandos: 1:1

kampas Leavitt St.
as Rcosevelt 8135

iki 9 p. m. Nedėlio] 
9 ’iki\12 a. in

f----------------------------- -- ----------------

Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHAffiACY
Yra naujai uždėta lietuvių 

vaistinyčia 
(Aptiekę)

Kurioje gausite tik geriausias 
gyduoles

3327 So. Halsted St.. Chicago 
Phone Bouleval’d 0696

Tik trinkite prašalins 
vaikų peršalimą.

Išlaukinis tiesioginis gydymas praša
lina bereikalingą Vartojimą gyduolių 
į vidų ir apsaugoja nuo sugadinimą 

vidurių mažiems vaikams.

PRAPUOLĖ ŠUO, didelio ūgio, 
melsvas, ant krutinės baltas plėtmas 
ir užpakalinių kojų galai balti. Kas 
pilonas praneš arba pristatys, 'tam 
skiriu $20 dovanų. •

ANDRIUS VULČAUŠKAS 
2059 W. 2Žnd St.

------------------------ ;------------------------
TURIU puikų pianą ir noriu 

mainyti ant automobilio, be 
skirtumo išdirbystes ir mode
lio. Atsišaukite sekahčiu antra
šu: M. Titiškis 3434 W. 65-th 
St. Phone Republic 4876 4 P M

Kiekviena moteris nori, kad jų vai
kai butų aktyyiški ir, kad augtų svei
ki ir stiprus. Reikia kad jie nuolat 
žaistų tyrame ore. Bet tankus per
šalimas neleidžia jiems reguliariai 
lankyti mokyklą. •

Motinus kurios vartoja Vicks Vapo 
Rub dėl, gydymo vaikų peršalimo su
randa, kad vaikai gali žaisti tyrame 
ore ir kad jų peršalimo nesmagumai 
gali būti prašalinti vieną naktį.

Uždėtas iš viršaus, Vick veikia kai
po linimentas ar mostį^. Dar prie 
to jis pats per save garuoja nuo kųno 
šilumos ir yra tiesiai įkvėpuojamas į 
oro kanalus ir gydo kur yra uždegta. 
Tas, dvigubas veikimas greitai praša
lina peršalimą.

35c. slojikelis kiekvienoje aptiekoje.

L. S. S. 174 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, kovo 11, 
10 v. prieš piet. 3950 So. Rockwell 
St., W. Jasmonto name, pirmas aukš
tas. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti, nes turim daug svarbių re’kalų 
aptarimui. Taip pat ir norintieji įsto
ti kuopon kviečiami ateiti. Ir nesivė- 
luokite. —Organizatorius.

------ —
SLA 176 Kuopa lai s mėnesinį su

sirinkimą 11 d. kovo, l\30 vai. po pie

 

tų K. Kukaraitienės svetainėj, 3059 W. 
38-ta gatvė. Visi nariai malonėkit 

 

atsilankyti, ir nesivelucftL 
naujų aplikantų. —R

Chicagos Lietuvių Ta 
4'isp-menesinis susirinkimas bus antra
dienį, kovo 13, 7:30 vak. Mildos sve
tainėj. šis susirinkimas svarbus tuo, 
kad bus inauguravimas naujos valdy
bos, taip pat bus išduota apyskaita iš 

/Ajivaikščiojimo 16-to vasario, po-

dr|pg ir kiti svarbus ir neatidėliotini 

 

reikalai bus galutinai išspręsti. Yra- 
šo nesi vėluoti. —Valdyba.

1 x *
h Side. — Ateities žiedo vaikų 

dr-jėlė rengia koncertą ir šokius su- 
batoj, kovo 10 d., 7:30 v. vak. Wicker 
Park .svet., 2046 W. North Avė. Dai
nuos ^Ateities Žiedo dr-jėlės choras, 
bus kitokių gražių pamarginimų. — 
Visus kviečiame atsilankyti.

— Komitetas.

Lietuvių sviete: 
KAS: — Naujienos, Naujienietes ir 

Naujieniečiai.
KĄ: — Didelį, gražiausią metinį Nau

jienų koncertą ir Bhlių ir šokius.
KUR: — Didėjej Ashland Auditorijoj, 

kampas Van Buren ir Ashand gat
vių. Chicagos mieste.

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

KADA: — Neužilgo, neužilgo, dąr. 
tik už nedėlėlės už kitos: — htclė- 
lios dieną, kovo mėnesio aštuonio
liktą (18) šiais metais 1923čiais, tą 
dieną vakarop.
Į kurį tai garsingą didį jparengimą 

yra širdingai kviečiami visi Naujienų i 
draugai, prieteliai, bičiuoliai, vyrai ir 
moterįs. nei vieno neaplenkiant.

Naujienų Kviesliai.
*

Roseland. — Didžioji Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto No. 2, rengia balių, 
kovo 11 d.. K. Strumilos svetainėj. 
Draugijos ir pavieniai prašomi įsitė- 
myti ir nieko nerengti tą dieną.

— Komisija..

L. D. L. D. kuopų domei. — L. D.
L. D. Chicagos Rajono konferencija 

name, 1739 So. Halsted gat- 
Visos Chicagos ir apylinkės L. 
D. kuopos privąlo sušaukti su- 

delegatus kon- 
ferencijon. A. Dvylis, sekr.

i ............... •

Dr-stčs Palaimintos Lietuvos mene- 
reikalauja divorso; aįvok. J. sinis susirinkimas įvyks sekmadienyj 

-s -~ i kovo 11 d., draugo J. Malinausko sve-
t-mnnSiA 1 «ai ™ T'iltų. < Draugai at- 

ir naujų narių, nes 
ga įstoti drąųgyš- 

tėn, kadangi įstojimas liko sumažin- 
' — Rast.

Lietuviu Bylos Chicagos 
Teismuose

Rozanski, byla 
Rush.
Kazdailis, byla 

Rush.

B

B

B

Rozanski prieš 
77707, pas teisėją

Kazdailis prieš 
78263, pas teisėją

Pyovalaitis prieš Miestą, byla No
58645, pas teisėją F. G. Wolfe.

Aranovich prieš Norkų, byla A. 
371231, Superior teisme, pas teisėją 
Sabath.

Vaičauskas prieš Fischerj, byla No 
370185, Superior teisme, pas teisėją 
Shurtlett.

Kaulakis prieš Lith. Pfg. & Pub. 
Co. (Žinios), byla 1018296, Municp. 
teisme, pas teisėją Adams.

Laškevičlus prieš Kasmauską, byla 
No 993433, Munic. teis., pas teisėją 
Adaųns.

Dabar niekas negalės 
primesti Town-oLLake 
viams. Jie paketino pasiroH^ti 
kų gali, ir pasirodė. " *

Šį nedėkiienį kovo 4 d. Teat
ralas Kliubas “Lietuva” Scheol 
Hali salėje vaidino Retintąjį 
“Kerštų”. »

Veikalas visais atžvilgiais pa 
vyko puikiai.; Jis vaizdavo: 
Kryžiuočių Yicicrių, kuris, ne
va įsimylėjęs į Rutvilę, Man- 
girdo nuinyįėtinę, neatsiekęs 
tikslo, norėjo užkariauti Lietu
vos sostinę. Jam atsiekti to 
gelbėjo Lela, augintinė, kuri. 
buvo atstumta kunigaikščio Jurgelionis ir J. Rubinstein.

lūeko 
itin-

(

M. Karoliuniene prieš M. Karoliu- 
ną,.nauja byla, No B 95016, Circuit 
geisme. J ieško divorso.

Mary Smiiikienė prieš Petrą Smui- ..
ką, nauja byla, No B 95024. Jieško Įvyks kovo 11 d., 11 vai. ryto. “Nau- 
divorso. Advokatas F. Bradchulis. j jienų” — i

Marcella Shimkienė prieš Antaną ves.
Shjtnkų, nauja byla, No 95029; rei- Kuopos pnvąio susauKii su
kai. divorso; "bylą veda advokatas sirinkimfcs ir išrinkti delegatus kon 
Kazimieras G ūgis.

Emilia Guzaitienė prieš Juozą Gu
zaitį, nauja byla, Superior teisme, No 
387154: i ..................
A. Ambrosius. s

Jonas Geižunas prieš Ig. Geižuną, x v<y.
Ant. Indrešiuną ir Walt. Daukantą, siveskire su savim
Circuit teisme, No B 95050; reikalau- dabar yra gera p} 
ja particijos.

Stankus prieš Vabalą, Superior tns. 
teisnre, byla No 366499, pas teisėja 
Sabath. '

Stinakis prieš Stinakis, Circ. teis,, ją stato scenoje Jdramą “Suvilta šir- 
byla No B 93779. pas teisėja Friend. i dis” sekmadienyje, kovo 11 d., l ic

Jasikienė prieš Jasiką, Circ. teis.,' Lietuvių Liuosybes svet., 14th St. 
byla No B 92183, pas teisėją Lynch. 49th Court. Į

Byla vedė advokatai K. «u drabužių pasidėjimu 75 centai.
■* — ‘~ • 'gr < j

Atsiveskit 
.Povilaitis.

gulia-

PARDAVIMŪI

POČAHONTASj ANGLIS 

Tiesiai iš mainų, $p.75 už toną.

Sykiu po 5 tonus ir daugiau 
Franklin County, 

tiesiai iš mainų $6.75 už toną.

Laisvos Jaunuomenes Vyrų choro 
dainų praktika įvyks nedėlioję, kovo 
11 d., kaip 10 vai. ryto Mark White 
Sq. Park knygyno svet. Visi daini
ninkai malonėsit pribūti laiku taipgi 
ir nauji galite pradėti mokintis. Mo
kina gabiausia mokytojas A. Kveda
ras. ' ę— Rast.

• ( šaukite Yards 4834 
' ---—---------------------- -----------
PARDUODU SAVO PATENTĄ 

Aš Juozas šimukauskas noriu par
duoti savo patentą, kuris yra patvir
tintas MVashingtone. Tasai patentas 
yra dėl keturių gatunkų spynų ir tin
ka dėl visokių durų, kur tik norėtum 
jas pridėti ar iš vidurio durų ar iš 
lauko, nes spynos tinka bile kur. Par
duodu ta patentą dėl to kad pats ne
turiu pinigų dėl uždėjimo fabriko jas 
išdirbinėti. Kas nrėtų pirkti ta pa
tentą galėtų pradėti dirbti nors tri
se arba ir (Jaugiau. Gaiįina pradėti 
su $3,000 ir galim-a iškirsta su presu 
arba nulieti. Kas norėtų! pirkti tai 
galėtų permainyti mano patentą ant 
stubos, farmos, loto arba ant išmo- 
kegčio galėtų nupirkti. Apie dau
ginus informacijų rašykite arba Įsi
šaukite ant adreso. Jos. Shimukauckas 
P. O. Seltzer City, Pa.

j

PAVASARINIAI Iii VASARINIAI 
SIUTAI

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

’SfSniai kautai po $22.50 iki $30. 
KieR^ienas vyras turi gra; 
rengff velykom;
—$13.50. $18.50, $22.50, $27.^0, $32.50, 
$37JW ir $42.50. 
Urnai kautai po 

A’askutinis išvalymo 
toverkautų jūsų kaina.
CT1 CU* O

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

tik biskį į rytus nuo Hąj^cd St. 
Atdara kasdien, vakarais irnedčliomįa

'Drauges ir draugai, kaip jaū žinote, 
kad Liet. Tautos Atgimties draugyste 
yra nutarusį susivienyti su draugyste 
Atgimties Liet. Tautos Vyrų ir Mo
terų. Susivienijimas Įvyko kovo 4 <1. 
1923 m., ir todėl malonėsite priduoti 
savo mokesčių knygeles sekretoriui 
L. J. Labanauskui 3405 S. Union Avė. 

... ........... _______ __ Knygelės yra. reikalingos, kad drau- 
šekmadienyjb, kovo 11 d., Cicero gystės išrinktoji komisija galėtų su- 

ir tvarkyti knygas ir išrašyti naujas mo-
Pradžia 6:30 vak. Jžan- kesčių knygeles. Knygeles turi būti 

, pristatytos iki kovo 23, 1923 m.
— Komitetas. — Valdyba.

tainnSi^l vai. po

Cicero. — Lietuvių Dramos Draugi-
, dis” darbą atsakančiai. Gera mokes

tis.
t 2325 So. Leavilt S L

l

apsi-
1 ir 2 kelnių siutai

v Pavasariniai virŠu- 
$22.50, $27.50 ir $30. 

išpardavimas 
Pardhosime
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REIKIA DARBININKU REIKIA DARBH&y PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME . NAMAI-ŽENIE ,
MOTERŲ VYRŲ

REIKIA merginų 16 iki 25 
metų amžiaus. Darbas į cra- 
cker’ių dirbtuvę.

Atsišaukite
* r _

Brenner Bros.
901 Forąuer St.

SHERVVIN WILLIAMS CO.
116 St. & Step|ienson St.
Imkite karą Nq. 4.

REIKIA —
Keleto vyrų prie darbo vidui 

arba lauke. Gera alga, nuolat 
darbas. ,

PARDAVIMUI namams įren
gimų ir malevų krautuve.. La
bai pigiai. Geroj apielinkej.

3809 Archer Avc. *

AUKSINS PROGA
Ypatai kuri supranta bučernės ir gro- 
sernės biznį. Parsiduoda už prieina
mą, kainą g’erai išdirbtas biznis, bu
černės ir grosemės rakandui pirmos 
eiles ir gera vieta antį 63 gatvės. Ne
praleiskit progos, kreipkitės pas savi
ninką, S. F. Precina. 2853 W. 63rd St. 
Phone Prospect 2280.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda valgykla viena iš 

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

Tel. Boulevard 5788.

GERIAUSI PROGA.

Reikia —
MOTERŲ ir merginų 16 

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

3951 So. Canal St..

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININKŲ 
IR ŠIPERIŲ
į GELEŽIES LIEJYKLA.
Pastovus darbas. Ateikit į 
Samdymo Skyrių, Employment 
Dpt. LINK BELT CO. 329 W. 
39th St. (vienas blokas nuo 
Wentworth Avė.)

PARDAVIMUI arba mainy
mui bučernė ir grosernė, biznis 
Išdirbtas per daugelį metų.

Atsišaukite.
10839 Michigan Avė.

PARSII>LJO1>A 3 krėslų bar- 
bernė. Senas biznis ir išdirb
tas, galiu duoti ir ant lengvo 
išmokėjimo. Priežastis pardavi 
mo svarbi. Kreipkitės 5615 So. 
Wentworth Avė. Wentworth 
4053.

Parsiduoda mūrinis namas 
ant kampo elektra, maudynės, 
augštas basementas pečiu ap
šildomi 6 fl. po 6 kamb. Rei
kia įmokėti tik $5,000. Kaina 
$14,000. Randasi apilinkčj 
Marąuette Boulevard ir Hals
ted Street, (South Šitie).

Mūrinis namas\ant kampo 6 

fl. ir medinis 4 fl. ir
pečiu apšildomi.. Rendos 
į mėnesį. Kaina )$18,000. 
kejimas pagal sut^M4o^.

Mūrinis namas 2 fl. , 
kamb. ir 3 fl. po 4 kambarius
su Saliunu pečiu apšildomi, 
elektra, ir kiti parankamai. Rei 
kia įmokėti tik $5,000. Kaina 
$16,000.00. Randasi lietuvių 
kolonijoj ant Bridgepdi’to.

Del platesnių žinių kreipki
tės pas:
S. L FABIONAS COMPANY 

809 W. 35-th Street, 
Chicago, Illinois

NAMAI-ŽEME
BUSI LAIMINGAS, JEIGU NU

SIPIRKSI ŠITA FRUKTŲ 
FARMA.

2 storai 
$280 
Įmo-

po 6 THINK JT
• OVER

Reikia -
Moterų lengvam dirbtuvės 

darbui, 8 vai. į dieną, 40c į va
landą. Geros darbo apystovos. 
Atsišaukite tuojau.

CHICAGO VITREOUS
ENAMEL PRODUCTS CO.

1421-41 So. 55 Ct.
Cicero,

FOTOGRAFISTŲ^ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant didelės gatvės, naujausios mados 
apereiting room. Puiki prga dėl 
jauno artisto. Savininkas priverstas 
parduoti į trumpą laiką, priežastis 
pardavimo liga. Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, 3210 -So. Halsted St. 
No. 5.

rų shearmenų, nuolat darbas.
S. S. P. AND CO.
5833 So. Throop St.

Reikia —
PATYRUSIO LIETUVIO . 

JUČERIO
671 Maxwell St.

PARSIDUODA saiiunas, ge
roj vietoj, keturi kambariai, lie
tuvių apgyventa. Biznis išdirb
tas. Priežastis pardavimo, pa
tirsi! ant ' vietos. Kreipkitės, 
1737 So. Union Avė.

PARDAVIMUI Cigarų išd’irbystės 
įrankiai dėl 2 žmonių. Balto Dobilo 
Kliubo lėbelis ir; vardas parsiduoda 
kartu; randasi 103 baksai.

Atsišaukite:
4451 S. Washtenaw Av.

- Tel. Lafayette 4711 
Galima matyti vakarais.

DIDELIS BARMENAS
Pardavimui barbernė ir pul-ruimis. 

Taipgi namų rakandai. Biznis per 
daug metų išdirbtas. Priežast’s par
davimo, toriu išvažiuoti į Idetuvą. 
Galima matyti visada ir nedėljiomis. 
Klauskit W. STUKAS. z

2515 So. Halsted St. GERAS PIRKIMAS

Jau pavasaris čia
Ona! Ona! Nesiženyk Jono, j 

neturi namo, neturi kur tave pa
dėt.

Gal reikės kur pas kitus ko
kiam kampe gludėt>

Ir paukšteliai savo namus 
turi; ir kožnas žvėrelis savo na- 
fną turi. — Tai kodelgi Tamsta 
savo namo negalėtum turėti?

Dabar laikas pirkti fruktų farmą iki 
Kovo 31, 1923, po tos dienos ši farma 

nebus parduodama.

Ši savastis susideda iš 106 akrų. 
Randasi 100 pėdų nuo elektrinio trau
kinio. Sodus mieste, Berrien paviete. 
Michigano valstijoj. Yra tai dalis vi
siems žinomo Tabor’s Farm Resorto, 
ant St. Joe upės, čia yra 94 akrai 
išdirbtos žemes, 14 akrų sodo, 26 ak
tai vynuogių (grapes), gružių, obe
lių, slyvų, aviečių, žemuogių ir tt. 5 
akrai miško, 7 akrai ganyklos. Budin- 
kai yra: 3 narnės, stuba 6 kambarių 
su elektros šviesa. Dar vienas sky
rium namukas, vištininkas, kernams 
sandėlis, ledaunė. Farma aptverta 
dratinėm tvorom* ir 'tt. Dieninis paš- 
tos patarnavimas, 1. mylia j mokyklą. 
Ta yra geriausių fruktų farnvų šioje 
valstijoje. Apielinkč puikiausia.

Auginant vaisius Berrien paviete 
ūkininkai pragyveaa ir padaro pini
go, išsimoka ūkę, jeigu ant skolos nu-, 
siperka. Ūkininkai kurie augina ja-\ 
vus arba gvvulius. bv kur,»tiktai pra- ’ 
gyvena. Jeigu abejojate prašau at- ' 
važiuoti ir persitikrinti. /

Kaina $26,00b. Įmokėjus 40 nuo
šimčiu pinigais,\ kitus lengvaisišbio- 
kėjimais. \

Del platesnių ainių rašykite savi
ninkui. J. J. Bacmmas, Sodais, Mich. 
žiūrėkite ryto “NaujįenoseV^mano di
desnį paskelbimą.)/ \

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

REIKIA VYRŲ NUOLATI
NIAM DARBUI 
PEOPLES IRON & METAL 

5835 So. Loomis Blvd.
Tel. Englewood 2575

35 METŲ senumo saiiunas parsi
duoda su visais rakandais ir keturi 
ruimai dėl gyvenimo. Renda pigi ir 
visokių tautų apgyventa. Nupirksit 
už pigią kainą, kilus dalykus pajtirsit 
ant vieto.

Kreipkitės.
5301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Grosernė ir Bučer
nė su visais įrengimais, o kas nori 
taipgi ir namas. Hardware store taip
gi gali būti parduotas su visais j- 
rengiamais.

10 Ix)tų ir Cottage taipgi pardavi
mui arba jei nori gali pirkti 5 lotus 
skyrium.

6309 Archer Avė.
Telefonas Repub. 2487. .

lotus

CO

Reikia -
MERGINŲ KLERKŲ I 

/SVIESTO KRAUTUVŲ.
4801 So. Ashland Avė.

REIKIA VYRŲ. Darbas nuo 
šhikų arba nuo dienų. Ątsišau- 
<ite:
Chicago

KRIAUČIŲ atydai. Parsiduoda 
geriausio biznio vieta ant Bridgepor- 
to. Darbo užtektinai dėl keturių 
kriaučių. Priektam yra vyrų aprėda- 
lų krautuvė. Parsiduoda labai už 
prieinamą kainą. Priežastis pardavi
mo sužinosit ant vietos. 3342 So. 
Halsted St., Chicago, III.

■■■ ■ ■■■ .... — ........ q----------- —
PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė arba mainysiu ant 
loto, automobilio, geri rakan
dai ir geroj vietoj. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos 
Kreipkitės 3016 Normali Avė.

46-4h

Railway Eąuipme 
Company, 
and Lincoln Sts.

REIKALINGOS moters dėl 
patarnavimo ir valymo. Duo
dam gerus kambarius valgį *ir 
algą. Klauskite: llouskcepcr, 
Hotel Statler, Detroit, Mich.

CORE DIRBĖJŲ 
Patyrusių merginų į bresinę fandrę. 
Trumpos darbo valandos. Gera mo
kestis. Ateikite pasirengusios dar
ban.

SLOAN VALVE COMPANY, 
4300 W. JLake St.

REIKALINGA PARĮ )A V ĖJ A 
grosernėj, su patyrimu, gera al
ga, nuolatinis darbas. Turi 
mokėti lietuvių kalbą. 3455 So. 
Halsted S t. Central Vegetable 
Store.

REIKIA darbininkų Darbas 
prie mėsos pakavimo. Patyri
mo nereikia.

ARNOLD BROTHERS
>660 W. Randolph SI.

REIKIA keletą angšlcsnės 
klesos lietuvių vyrų suradimui 
naujų taupymo accounlo Jdi- 
jentų bankai. Gera mokestis. 
Malonus darbas. Atsišaukite

4631 So. Ashland. Avė., a
2 augs tas, Mr. Murphy.

PARDAVIMUI grosernė ir 
ršernė.
Kreipkitės.

F. McDONNELL
2907 W. 38 St.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa, su elektro mašinom 
Parduosiu pigiai. Priežastis — 
keliuosi ant ūžės 1722 W. 47

2 fl. po 6 kambarius, elektra, 
maudynės, ąžuolu baigtas*. bet 
hot water hcat. Kaina tik $TT> 
000.00. Reikia įmokėti $4,000.

Parsiduoda 2 lotai naujoj 
Roselando kolonijoj už $1200 
Temykitc kad toj pačioj vietoj 
kompanijos parduoda lik vieną 
lotą už $1280. Af čia nėra ge
ras pirkimas? Nepraleiskite 
šios ' progos. Turi būti parduo
tas greitai, dėlto ir parsiduoda 
pigiai.

Kreipkitės pas
S. L. FABIONAS COMPANY

809 W. 3|>-th Street, 
Chicago, Illinois 

Klauskit Slonley Minckiavičius

TĖMY SRIAI

PARDAVIMUI pirmos Lie
sos groseris ir bučernė, apgy
venta lietuviais ir lenkais

1900 W. 18 St.^

PARS4DUODi\ siiliumas ir 
namas priežastis pardavimo iš
važiuoju į Europą. Atsišaukite 
greit čia gera pboga pigiai pir
kti. 4543 GVan-d Avė.

r 
Parsiduos arba mainys 8 aukštų 
rinį namą, 1-mas floras didelis 
ras ir be] 
barių, 2 
dynės ir 
ant loto,

mu
što

ms užpakalyj, 2 fE 6 kam- 
4 kambarių, elektra, mau- 
Įdelis beismentas. Mainis 
itom'obilio ar biznio.

DAR VIENAS BARGENAS

kur
Nes

PARDAVIMUI grosernė 
yra daromas geras biznis, 
aš nemoku kalbeli lietuvių kal
bos, turiu parduoti. Kreipkitės 
po 10 valandų nuo ryto.

3552 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė. Ga
tavais pinigais biznis. Yra gera 
priežastis pardavimui. Atsišau-
kitę.

Milford Produce Co., 
632 W. 79-th SI., Stewart 5672

2 aukštų meilinis namas, 2 fl. G kam
barių. Kaina tik $2.000. Reikia 
įmokėti $500, o likusios kaip renda.

Kreipkitės ką greičiau, nes tas 
barbenąs ilgai nelauks. Del platesnių 
žinių kreipkitės pas

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

Chicago, Illinois 
Klauskit J. Stukis.

VIMUI arba mainymui, 5

Reikia -
MERGINŲ, darbas dešrų de- 

pa'rtamentu Patyrimo nerei
kia, 8 valandų darbo į dieną.

ARNOLD BROTHERS
660 W. Randolph St.

REIKIA DABBININKįT
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGI vyras ir mergina, j 
lietuvišką restauraciją. Turi būt pa
tyrę veiterių ‘darbe.

Kreipkitės:
NEW CITY RESTAURANT 

4630 So. Ashland Avė.
Phone Bąulevard 2017

REIKIA DARBININKįT
VYRŲ

1tEIKAJjAU J A MA < la rb įnin
ku į liejyklą, 43 centai į valan
dą. Nuolatinis darbas. Kreiptis 
į samdymo skyrių Grane Co., 
So. Canal ir 15 gat., arba Ked
zie Avė. and 40-th S t.

PARDAVIMUI bučernė ir gresednė 
arba mainysiu ant namo Senas ir 
cash biznis išdirbtas per ilgą laiką ir 
kuris neša nemažai pelno.

Kreipkitės į 
NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St. 

No. 13.

PARSIDUODA pienine Tari
mą New Yorko valstijoje 250 
akrų žemes, 25 karves, 4 ark-

PAR 
kamba/iųį medinis namas ant cemento 
-blękų,/fundamento, 4 lotai ir aptver- 
ta]specialiai dėl vištų farmos, pagal 
Archer Avė. A. F. Yonaitis, G. B. 
Jack & Co., 2808 W. Van Buren St.

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

2750 W. 35-tb Št.

REIKIA Shearmenų, 5 papra
stų darbininkų ir vieno patyru
sio draiverio į geležies atkarpų 
jardą.

2034 Southport Avė.

REIKALINGAS barzdasku
tys semtomis, pėtnyčiomis va
karais ir suba-tomis per dieną. 
Atsišaukite

733 West 14 Place

REIKALINGAS patyręs bu
feris, turi kalbėti lenkiškai ir 
angliškai ; mokestis gera. Dar
bas visados Atsišaukite

569 W. 18-th St. Chicago.

REIKALINGAS bartenderys 
už baro. Darbas ant visados. 
Alga gera.
Atsišaukite: 1511 S. State St.

REIKALINGAS senas žmogus 
gali būti ir koliekas. Privatiška 
elevatorių operuoti. Kambaris 
ir geras užmokesnis. P. A. Ma
žeika, 1377 E. 37-1 h S t.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda bučernė ir grosernė la

bai geroj vietoj ant biznevos gatvės. 
Biznis cash, pereitą metą ^adarėm 
apyvartos už $68,000; renda tik $16.j 
mėnesį. Parduosiu pigiai, nes turtii 
važiuoti ant farmos. Adresas 718 W. 
120 St. W. Pullman, III. Telefonas 
Pullman 6344. •

mašinų už $7,000 įmokėti rei
kia $3,(X)0.00 2 mylios į mies
tuką 6 mylios nuo gelžkelio 
prie progos mainyčiau 
mo Chicagoje. Viskas 
stovyje. K. Mikulan 

3363 So. Wallace

ant na- 
gerame

St.

RAKANDAI
ESU PRIVERSTAS parduoti ma

no gražius moderninius rakandus, va- 
lour parlor setą, taipgi skurinį setą, 
karpetus, fonografą, player pianą, 
miegamojo ir gyvenamojo kaiųbario 
setus. Veikite tuoj j

504G Caiumet Avė.
Ist apt.

KAS NORIT įsigyti gerą pelningą 
biznį išdirbtas per 10 metų tarp lie
tuvių drabužių krautuvė darau apy
vartos į metus apie $15,000. jeigu ne
mokate to biznio aš jumis išmokinsiu 
per mėnesį laiko, jeigu tik galit su
sikalbėti angliškai ir mokat bent kiek 
raštą. Mainysiu ant nanvo arba loto, 
arba parduosiu. Kaina $5000.

W. WAISHWELL
813 — 23 Avė., Melrose Park, III.

BARGENAS. Parsiduoda bu- 
černe lenkų ir lietuvių apgy
ventoje vietoje. Biznis eina ge
rai. Parduosiu labai pigiai, nes 
einu į kitą biznį. Kas pirmesnis 
tas laimės. 1003 W. 32 St.

NAMAI-ŽEME
' PARDAVIMUI du saliunai 

po num. 602 W. 14-th St, ant
ras 1120 S. Canal St.

Atsišaukite tuojaus

PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ FRA- 
ME namas su krautuve ir 2 flatais 
prie 1234 So. 48 Ct. Taipgi frame 
cottage, 5 kambarių, cementuotas 
skiepas ii’ augštas prie 1232 So. 48 
Ct., Cicero, III. Bargenas jei pirk- 
site viską sykiu.

GERIAUSIAS BARGENAS kada 
nors pasiūlytas, 2 augštų marinis na
mas, 4 flatai po 4 kambarius kiekvie
nas, pečiais šildoma. Kaina $5000. 
$1000 įmokėti, kitus kaip rendą, 3721 
Wallace St. Atsišaukite

3G0G Lowe Avė., 2 flatas

ANT RENDOS arba pardavimui 
Illinois 120 akrų farma, netoli Chi
cagos visos reikalingos mašinos, ark
liai, daug pašaro, kornų. Galite gy
venti tuojau. Savininkė našlė. Yra 
gera proga. Atsišaukite

6840 S. Campbell Avė., 1 flatas

PARSIDUODA 4 fialų muri- 
nis namas labai pigiai 
kambarių, 2-4 kamb., 
hcat. Senumo 5 metų.
$17,000 savininkas 1 fl. front. 
Mr. Sinkus, 5809-11 So. Mor
gan Str.

2-5 
steam 
Preke

PUIKI GROGĄ. Pardavimui dide
lės vertės rakandai, parlioro, valgo
mojo ir miegamojo kambarių setai. 
Pusryčių setas ii’ puiki liampa. Bar
genas. Vartoti tik 2 mėnesiu nau
jai vedusios poros. Parduosiu visus 
sykiu arba dalimis.

357 So. Cravvford Avė. 
Phone Nevada 0336
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SALIUNO RAKANDUS 
Turiu parduoti tuojau, pigiai. De
šimts saliuno įrengimų su veidro
džiais — pinigais arba LENGVAIS 
išmokėjimais.

S. PINK,
1843 South Wabash Avė., 

Phone Caiumet 4460

PARSIDUODA grosernė kur 
yra apgyventa lietuviais ir ki
tokių tgtitų. Biznis senas ir ge
rai išdirbtas. Priežastis parda
vimo patirsite ant vietos

Kreipkitės 505 W. '32 S t.

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

Atsišaukite
5601 S. Lincoln St.

Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI

FORD — HEGEWICH
Miesto tatai, tik biskį į rytus nuo 

naujos 
inkė.

mais.
W. J.

Fordo dirbtuvės. Puiki apie- 
Pigiausios kainos, išmokėji-

Phinn, 116 S. Michigan Avė., 
Phone Central 2951

PARDAVIMUI pekannės biz
nis lietuvių ir lenkų apgyven- 
toj vietoj. Priežastis pardavimo 
liga. Taipgi galiu mainyti ant 
namo. Turiu parduoti greitu 
laiku. Banis Visovkis

4550 So. Wood St. 
_:_______3___________ .

PARDAVIMUI 5 kambarių 
namelis yra beisementas geras, 
vanduo ir toletai. šaligatvis iš
taisytas ir visi įtaisymai užmo
kėti. Kaina $1200, reikia įmoket 
$300, likusius kaip renda. Klau
skit Mr. Paukis'

J. M. ZEWERT & CO. 
4400 So. Kedzie Avė.

------------------
PARSIDUODA 4 akeriaj žemės su 

naujais budinkais ir keliais gyvuliais 
už mažą kaina Chicagos priemiesty j, 
yra labai graži apielinkė. Kaina —t

NAMAI MAINYMUI ANT 
FA1RMŲ

Mes turime didelių ir mažų 
namų mainyti ant gerų farmų. 
Gerų vietų dėl biznių ir gerų 
rezidencijų už prieinamas kai
nas. Greitas ir ^teisingas patar
navimas Atsišaukite ypatiškai 
ar per laišką.

CENTRAL REAiLTY CO.
3528 So. Halsted St‘.

Frank Mažeika Frank Young 
Phone Boulevard 0962

PARDUOSIU arba mainysiu 
bučernę ir grosernę. Mainyčiau 
ant namo loto ar ant kitokio 
biznio. Biznis senas ir galima 
pjisėtinai pinigų padaryti. Prie- fe600 
zastis ant vietos patirsite. Kreip j didesnę farmą. Norinti pirkti at
kilęs 831 E. 55-th Str.

PARSIDUODA farma 40 ak
rų su visais gyvuliais, stpbos 
rakandais už viską 27 šimtus 
už vieną žemę 2 tūkstančiu 
daugiai. Informacijų suteiksiu 
laišku. F. Norvaish, Irons, 
Mich.

, i

sišaukit. u
<'“(1745 S. Halsted St.

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

Tik pamislik
Naują linksmą ir švarią

Kada jus turite tokią nuosa
vybę turit tykų draugą dirbanti 
pinigus jums visados.

Jūsų nuosavybės vertė didėja 
dieną ir naktį, metas į metą 
kraudama turtą ir galybę.

Mes padarome Tamstai, kaip 
lengva įsigyti savo namas, ati
dedant po keletą centų kožną 
dieną.

Tamstai laikas pradėti mo
kėti randą sau pačiam. Tams
tos gyvenimas reikalauja link
smų vietų, gražių parkų, moky
klų ir bažnyčių, čysto oro, ge
ros transportacijos. PADARY
TI SAVO GYVENIMĄ TOKIU 
GRAŽIU, YRA LABAI LENG
VA.

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

Mes priimame 'labai mažus 
įmokėjimus ir mėnesines sąs
kaitas surengiame be jokių kliū
čių.

Duodame Trustees Deed Chi 
cagos Title and Trust Ųompani- 
jos. Pirkėjas gauna “guaranty 
Policy”, kas yra geriausias 
lykas pirkėjui.

Atsišaukite:

da-

ADAM MARKŪNAS,
General Manager

856 First National Bank Buldg 
‘ 68 W. Monroe St.

Chicago, III.
Telephone Randolph 7400

BARGENAS
4 pagyvenimų naujas mūrinis na

mas ant kampo 48x125 lotas. Visui 
vėliausios mados įtaisymai, funret 
apšildoma. Kaina tik $14.000. • Na
mas yra Southsaidėj. Pašaukit 
vininką.

WM. GRITIENAS
3241 So. Halsted St.

2 lubos
Tel. Boulevard 5066

sa-

PARDAVIMUI, 2316 S. Saw 
yer Avė. mūrinė cottage, 7 
kamb. šviesus beizmentas, nė
ra brokerių. Atsišaukite. ) 
Starek, 2242 N. Kedzie Blvd.

Tel. Belmont 3892

PARDAVIMUI naujas mūri
nis 5 kamb. namas. Gasas elek 
tra, maudine ifr • garažius. Lo
tas 30x125. $4000 4942 So. 
Tripp Av. 1 bl. nuo Archer Av.

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

F. J. SZEMET
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824

DU NAMU po du flatu, mediniai 
pečiais kūrenami, prie 41-mos ir 
Princenton. Bargenas, $2400 už abu. 
$500 gatavais, reštą po $40 j mėn. 
priskaitant čia ir procentus.

Atsišaukit:
H, J. COLMAN & CO.

5857 So. State St.
Telef. Wentworth 5702

PARDAVIMUI arba mainy
mui 6 ruimų su extra lotu me
dinis namas Gary, Ind. Mainy
siu ant automobilio, Chicagos 
loto ar saliuno. Kreipkitės. 
3150 Emerald Avė. Ch-go, III. • 

Tel. Yards 3188 >

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
gyvenimų 5—6 kambariai, vandeniu 
'šildomas, aržuolo trimingai, cemen- 
’uotąs beizmentas. Rendos $150. Kai
na $15.000, įmokėti $6000.

Atsišaukite
3404 S. Campbell Av. ant pirmų lubų

PARDUOSIU arba mainysiu nvedi- 
nį bizniavą namą su grosernė arba be 
Tosemės. štoras ir 4 kambariai, 
iršui 5 ir 4 kambariai. Pirmas mor- 
•ičius $2000. Turiu du bizniu nes 
•iena reikia parduoti. Kreipkitės į 
avin'nką, J. Simins, 3500 So. Union 
' venue.

GREITAS IR TEISINGAS 
PATARNAVIMAS

Parduodu namus, lotus, for
mas, bučernes ir kitokius biz
nius, taipgi mainau namus ant 
'’armų, lotus ant namų. Turiu 
laug visokių namų dėl pasirin
kimo, visoj dalyje miesto. Kat
rie norit mainyti namą ant bu- 
černės arba kitokio biznio, tai 
neškit kuogreičiausiai pas ma
ne, tai bus parduotas ar išmai
nytas į trumpų laiką, nes (lau
pau yra pirkėjų kaip reikia. 
Didžiausis pasiięiūkimas pas 
mane. Duris atdaros nuo 9 vai. 
vak.

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė

Phone Lafayette 5107

/PARDAVIMUI 3 gyvenimų 
mūrinis namas, randasi 718 W. 
14 St. aHi L. Kleiną krautuves. 
Medinis namukas yra užpakaly, 
-endos neša $800 į metus. Kai
na $7,000. Geriausias pasiūly
mas ant išmokėjimo. ^Matykite 
savininką.

LOUIS STERN
5 North I^a Šalie St.

UŽ $3.500 jus nupirksite 80 akrų 
farmą, geri budinkai, 2 arkliai, 5 
karvės, 5 veršiai,/i00 vištų daug lesa
lo, visi įrankiai, 24 akrai apsėti, 14 
akrų pavasariui sėti, lietuvių apgy
venta.

J. PROCHAZKA, 
Irons, Mich.

. DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui 4 flatų mūrinis namas, garu šil
domas, po 6 kambarius, rendos po $75 
už flatą. Kaina $19.000^ Ir taipgi 
medinisvmtmas 3 flatų ir lotas. 410- 
8-6-4 61 St.~ Savininkas 410 W.
61 St., 1 fl. F. l\

BARGENAS
172 akrų ukė-farmą, pietų vakarų 

pusei Wisconsino, geri budinkai ir že
mė, gyvuliai, pašaras, įrankiai; vis
kas kas ten yra ant farmos, labai pui
ki vieta, dėl rezorto, pagal Wis. upę. 
Parduosiu pigiai už cash, arba mainy
siu ant 2—3 arba 4 gyvenimų muro 
namo. Kreipkitės laišku arba ypatiš
kai pas G. B. Jack & Co., Yona'.tįs, 
2808 W. Van Buren St.

MOKYKLOS
VALENTINftS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643 
eiainlnimas, siuvi-Kirpimas, d

mas, dresmak ifg'ir pattem ma- 
ker. Bizniui tr namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsinelkit audikla, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininki.

namų d€ vijimui


