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Santungo klausimas Kviečia A«k. nzMk
1 Genoa konferencijonišrištas

* *

Oub. Small vėl laimėjo

Illinois angliakasiai rems ir toliau 
Kansas angliakasius

Ghinija ir Japonija susitai 
kė Santugo klausime

Gubernatoriuj Small vėl 
laimėjo

Susitaikyta visuose dalykuose.
Hardingas tuo džiaugiasi.

VVASHINGTON, s. 31. — 
Baltąjame name jaučiama di
delio pasitenkinimo, kad ga
baus šantungo klausimas tapo 
išrištas. l*rezidentas Hardingas 

svarbiausias 
nusiginklavi-

pareiškimas

manąs, kad yra 
nuveiktas darbas 
mo konferencijos.

Baltojo namo
yra pirmas oficialinig patvirti
nimas, kad Japonija ir Chi- 
nija jau susitaikė tarp savęs ir 
išrišė šantungo klausimą, nors 
jau vakar buvo kalbų, kad su
sitaikintas yra pasiektas^

Šantungo klausimas buvo pai
niausias iš visų konferencijos 
svarstytų klausimų. Jis buvo 
pavestas patiems Japonijos ir 
Ghinijos delegatams jį išrišti 
ir kitos valstybes j to klausimo 
rišimą nesiinaišė. Derybose Ja* 
jionija tiek daug reikalavo, ka<| 
išrodė, kad niekad nebus pri
eita prie susitaikimo. Galiaus 
įsimaišė prezidentas Hardingas 
ir per sekretorių Hughes ir 
Balfourą pasiūlė ( kompromisą. 
Nors dar nežinoma tikrai ko
kiomis sąlygomis tapo susitai
kinta, bet manoma, kad tapo 
priimtas Hardingo projektas.

Manoma, kad oficialinis pa
skelbimas apie susitaikimą ir 
susitaikimo ' sąlygos bus pa
skelbtos ryto, kadąO susirinks 
pilnas konferencijos posėdis. 
Tada tas susitaikimas bus pa
tvirtintas ir kitų šalių. Dabar 
gi rašoma sutartį, po kuria tu
rės pasirašyti Chfnijos ir Japo-

Esamomis žiniomis, kontrolė 
ant šantungo geležinkelio pa
siliks bendra, t. y. Cliinijos ir 
Japonijos, nors Japonija ir ap
leis Šantungo pusiausalį. Chi- 
nijai betgi paliekama teisė il
gainiui išpirkti šantungo gele
žinkelį, užmokant už jį apie 
$50,000,000. Sakoma, kad Chi- 
nija pasinaudosianti ta proga 
ir geležinkelį išpirksianti, kad 
galutinai nusikračius Japonijos 
kontrolės.

šiandie laikė susirinkimą 
laivyno komitetas, kad galuti
nai užgyrus sutartį apie suma
žinimą laivynų ir apie fortifi
kacijas Pacifiko vandenyne. Ja
ponija, kuri vilkino su priėmi
mu pasiūlymo apie fortifikaci
jas, galiaus jį dabar priėmė ir 
sutartis galės būti paskelbta 
ryto pilname susirinkime. Su
lig sutarties, nė Jungt. Valsti
jos, nė Japonija negalės buda- 
voti naujų fortifikacijų ant Pa
cifiko vandenyno salų, taipjau 
ir Alaskoj.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
«KT A TT T T P M A C”

Jo byla bus tardoma atskirai.

VVAUKEGAN, III., s. 31. — 
Gubernatorius Len Small ap- 
laikė šiandie teisme naują lai
mėjimą, kada teismas nuspren
dė, kad Small byla butų ty
rinėjama atskirai nuo Curtis 
bylos, nors jie abu yra kalti
nami išaikvojime valstijos pi
nigų ir suokalbį valstiją ap
sukti.

Teisėjas Edwards tečiaus ne 
Small reikalavimą išpildė, bet 
Curtis, kuris ii/gi reikalavo 
tskiro bylos nagrinėjimo.

nešęs nuosprendį teisėjas 
išreiškė pageidavimą, kad kuo- 
greičiausia prasidėtų ir bylos 
nagrinėjimas, kad ir sekamą pa-1 
nedėlį. Small advokatai su tuo 
sutiko ir pranešė, kad jie yra 
prisirengę kad ir tuojaus pra
dėti bylų nagrinėti. Tečiaus val
stijos prokuroras prašė palū
kėti iki ateinančios subatos, 
kada jis praneš kaip greit jis 
bylą galės pradėti nagrinėti.

I)ar argumentuodamas prieš 
atskirimą Small ir Curtis by
lų nagrinėjimo, valstijos pro-| 
kuroras išsitarė, kad ‘jei jų 

byla bus atkista, tai valstijai 
gal neapsimokės tada vesti bylą 
ir ji pareikalaus panaikinti da
bartinius Sangumon pavieto.

Taigi atėjus subatai valsti
jos prokuroras gal atsisakys 
vesti toliau bylą ir paprašys 
ją panaikinti. Jis apie tai pa
sitars su vyriausiu prokuroru 
Brundage, o dabar jis atsisa
kė ką-nors pasakyti apie nau
jąjį teisėjo nuosprendį.

Illinois angliakasiai prieš 
Lewisą

SPRINGFIELD, III., s. 31. 
— Šiandie paskelbta, kad se
kamos yra pasekmės Illinois 
angliakasių referendumo: Prieš 
centralinio prezidento John L. 
Lewi& nusistatymą linkui Kan
sas angliakasių paduota 31,673 
balsai, už tik 5,558 balsai. Už 
teikimą Kansas angliakasiams 
finansinės pagelbos iš Illinois 
angliakasių iždo balsavo 33,- 
462 angliakasiai, o prieš tik 
4,867.

naują 
bu-

vakar

Teisėjas Landis išnešiąs 
nuosprendį apie namų 

davotyjų algas.
CHICAGO. — Kaip 

vakare federalinis teisėjas Lan
dis turėjo išnešti savo uniją 
nuosprendį apie namų budavo- 
tojų algas. Namų būdavo tojų 
uinjos, kuriuos atsisakė pri
imti jo pirmesnį nuosprendį ir 
ligšiol negrįšta prie darbo, rei
kalavo, kad arbitratorius Lan
dis peržiūrėtų savo) nuospren
dį ir jį permainytų, arba kad 
jis pasitrauktų iš arbitrato- 
riaus vietos. Landis atsisakė 
pasitraukti iš arbitratoriaus 
vietos, bet prjsižadėjo ‘peržiū
rėti ir pataisyti savo pirmesnį 
nuosprendį.

Teisia janitoriy unijos 
viršininkus

Pataria šalintis kovos su 
' unijomis

Priešinasi pardavimui 
ginklą turkams

RYMAS, s. 31 d. — Italijos 
premiero Bonomi nuomone, 
Amerikos biznierių dalyvavi
mas busimoj Genoa ekonomi
nėj konferencijoj yra labai pa
geidaujamas ir atneštų dide
lės naudos. Jis todėl išnaujo 

kviečia Amerikd^ biznio sme
genis būti toje konferencijoje.

“Žinoma, mes suprantame, 
kad ši konferencija paliečia Eu
ropos šalis daugiau, negu esan
čias už Atlantiko šalis”, sakė 
jis, “Pavielimas Jungt, Valsti
joms tapo pasiųstas svarbiau
sia todėl, kad yra aišku, jog 
Europos ekonominis susitaiki- 
mas negali palikti Jungt. Val
stijas indiferentiškomis.

“Jeigu Jungt. .Valstijos nu
spręstų, kad ši konofenrieja yra 
pirmu žilgsniu prie ekonomi
nės pasaulio rekonstrukcijos, 
jų dalyvavimas butų labai nau-

Premjeras sako, kad Genoa 
konferencija bandyk prisku
binti Europos ekonominį atsi
gavimą, ištiriant ir panaikinant 
priežazties, kurios jį sulaiko. 
Kitais žodžiais, ji sieksią su
prasti ir įvertinti ekonomines 
spėkas, taip pat jų veikmė 
galėtų būti palengvinta ben
dru susitarimu, vieton kad lei
sti galingų iki tos laukiant iš
mest iš pačios viską nuveikeis

Dar negauta jokios žinios iš 
Washingtono, ar Jungt. Valsti
jos dalyvaus konferencijoje. 
Tikimasi, kad atsakymas bus 
duotas, kada Amerikos amba
sadorius Londone Harvęy, ku
ris dabar laiko pasitarimus su 
Francijos Raidžia, pabaigoj 
šios savaites Sugrįš į Londoną.

CHICAGO. — Prieš teisėją 
Swanson, kriminaliniame teis
me, jau nuo poros savaičių yra 
nagrinėjama byla Chicago Fiat 
Janitors unijos viršininkų. 
Juos kaltinama ėmime kyšių 
iš namų savininkų, grūmoji
muose ir net dinamitavimuo- 
se namų. Viso yra kaltinama 
10 žmonių — unijos preziden
tas William Qucssc ir kiti vir
šininkai' ir keli unijos biznio 
agentai.

Turbūt prokuroro įrodymai 
parėmimui kaltinimų buvo 
taip silpni, kad kaltinamoji pu
se nė nestatė savo liudytojų.

Kaltinamiems nestatant savo 
liudytojų, vakar prasidėjo pro
kuroro kalbos į jury. Bet tur
būt prisibijodami, kad ir čia 
kaltinamieji gali susilaikyti 
nuo gynimo kailių, abu pro
kurorai pareikalavo, kad jiems 
butų leista abiems iš eilės pa
sakyti savo kaltinamąsias kal
bos. Teisėjas jų prašimą išpil
dė, nors kaltinamųjų advotai 
buvo pasipriešinę.

Savo kalbose prokurorai 
griežčiausiu budu pasmerkė 
janitorių uniją, bet ir čia sa
vo kaltinimų neįstengė parem
ti faktais. Betgi jie pareikala
vo, kad kaltinamiesiems butų 
>askirtos augščiausios bausmės, 
nitent penkis metus kalėjimo 
ir užsimokėti po $2,000 pabau
dos kiekvienam.

šiandie bus kaltinamųjų gy
nimo kalbos, nors abejotina 
yra ar ir jas jįe laikys. Tada 
iyla bus atiduota jury nuo-

NEWARK, N. J., s. 31. — 
Niefturie didžiųjų New Jersey 
biznierių, įeina į New Jersey 
prekybos kameros industrinių 
sentikių komitetų, po aštuonių 
mėnesių tyrinėjimo, šiandie iš
leido persergėjimą visiems fa
brikantams, kad jie vengtų vi
sokios kovos su unijomis ii) 

kad kuo toliausia laikytųsi nuo 
visokių “open shop” ir kito
kių judėjimų prieš organizuo
tus darbininkus, bet kad vi
suomet stengtųsi visais gali
mais budais kooperuoti su dar
bininkais.

šitas j>areiškimas tapo 
užgintas ir visos kamero vir
šininkų.

Anglai bijosi, kad Turkijos* na- 
donallistai neužimtų Kon
stantinopolio.

Iš Skerdyklų 
streiko

Omaha streikas atšauktas

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
CALIFORNIJOJ.

Ir jie protestuoja
pro-Vladivostoko atgaleiviai 

tuoja prieš Rusijos pakvieti 
mą konferencijan................

WASHINGTON, s. 30. — 
Šiandie sekretorius Hughes ga
vus Puri-Amuro valdžios (ku
ri valdo Vladivostoką) atsto
vo Washingtone Kolesnikv no
tą, kurioj protestuojama prieš 
protestuojama prieš Europos 
šalių nutarimą pakviesti Ru
sijos valdžią į Genoa ekonomi
nę konferenciją. Nota “iškilmin
gai” pareiškia, kad, girdi. “Ru
sijos žmonės niekad nepripažins 
jokius bolševikų ar su bolševi
kais padaryrų sutarčiai.

PARYŽIUS, s. 31. — Angli
ja ir Italija pasipriešino Fran- 
cijos pelnui parduoti Turkijos 
nacionalistams visus Francijos 
likusius ginklus ir karo reik
menis Cilicijoje. Francija bu
vo sutarusi parduoti turkams 
200,000,(M)0 frankų vertės gink
lų, kad tuo sustiprinus turkut 
ir todėl pačiai apsidrutinus 
Syrijoje prieš Anglijai prielan
kius arabus.

Italija priešinasi Francijos 
pardavimui tų ginklų todėl, 
kad jos pačios amunicijos fa
brikantai dabar varo labai 'pui
kų šmugelį ir aplaiko didelius 
pelnus slapta gabendami gink
lus turkams. Anglija gi bijosi, 
kad gavę ginklų Turkijos na
cionalistai gali tiek sustiprė
ti, kad galės pulti ir užimti 
Konstantinopolį ir Dardanelus, 
kuriuos dabar laiko Anglijos 
kareiviai.

Senatorius Kenyon federa- 
liniu teisėju.

31. — 
šiandie 

Kenyon 
teisėjus 
Senatas

Kronprincas pripažįstąs 
Vokietijos respubliką

Nors jis ir skaito, kad monar
chija visgi butų geriau žmo
nėms.

Pa-BERLINAS, s. 31. 
galios tapo viešai paskelbtas 
buvusio Vokietijos kronprinco 
Friedrich Wilhelm, kuris da
bar gyvena išremtas ant vie
nos Holandijos salos, laiškas, 
rašytas dar spalių 15, 1921, 
buvusiam jo mokytojui, Bonn 
universiteto.
Zorn.

Tame laiške ek-kronpincas 
sako, kad noris jis tiki, kad 
monarchija butų geresnės žmo
nėms, visgi pritaria Vokieti

jos respublikai, kadangi res
publikos nori didžiuma žmo
nių. Betgi jųkia valdžia nega
li Vokietijoje išsilaikyti, jei 

jos nerems didžiuma darbinin
kų, todėl yra nusidėjimu aš
trinti klesinį karą Vokietijoje. 
Jis be to mano, kad jokios frak
cijos neturi bandyti nuversti 
ar perkeisti Vokietijos valdžią 
ir sako, kad po Marne mūšio 
Vokietija daugiau nebegalėjo 
tikėtis pilnai laimėti karą, to
dėl jis kaltina buvusios vald
žios viršūnes, kad jos neban
dė pasinaudoti proga ir pir
miau padaryti pakenčiamą tai- 
ką.

Jis vis dar nori ir tikisi su
grįžti į Vokietiją ir ten pa
gelbėti rekonstrukcijas darbui.

SAN FRANCISCO, s. 31. — 
šiandie ryte visu Californijos 
pakraščiu, nuo šio miesto veik 
ki Seattle buvo jaučiamas ga

na smarkus žemės drebėjimas, 
turis vienok jokių nustolių nc- 
iridarė.

Silpnus žemės drebėjimas čia 
pastaruoju laiku buvo jaučia
ma jau keletą kartų.

(Visi Amerikos seismografai 
šiandien užrekordavo nepapra
stai smarkų žemės drebėjimą 
vakaruose, kokio dar niekad 
nebuvę; kitur net adatos nuo 
volelių nušoko. Kadangi Cali- 
fornija pajautė tik nedidelį dre
bėjimą, manoma tad, kad dre
bėjimas įvyko ant Pacifiko 
vandenyno dugno, į vakarus 
nuo San Francisco, Californi- 
ja gi pakliuvo į patį pakraš
tį drebėjimo juostos).

4 žmonės žuvo kasykloje
PINEVILLE, Ky., s. 31. — 

Layman kasykloje vakar eks
plozijoje žuvo mažiausia ketu
ri žmonės. Gal yra žuvusių ar 
uždarytų kasykloje ir daugiau, 
bet to nežinoma, kadangi ne
žinia kiek žmonių buvo kasy
kloje laike eksplozijos. Gelbė
tojai gi dar netoli įstengė pa
eiti kasykloje.

PINIGŲ KURSAS

Vokietijos beturčiai negali 
įpirkti kiaušiniy

WASHINGTON, s.
Prezidentas Hardingas 
nominavo senatorių 
iš Iowa į federalinius 
aštuntame distrikte.
tuojaus vienbalsiai nominaciją 
priėmė.

Kenyon vieton Iowa guber
natorius paskirs naują senato
rių, kuris tarnaus iki sekamų 
rinkimų, kurie bus ateinantį ru-

Norima uždrausti dėti kiauši
nius į svaiginamuosius gėri
mus.

Dar vienas karo kriminalistas 
pabėgo.

Vo-BERLINAS, s. 31.
kietijoje taip išsiplatino dirbi
mas svaiginančiųjų gėrimų su 
kiaušiniais, kad reichstagan įne
štas bilius, kuris uždraustų tai 
daryti. Svaigalų dirbtuvės da
ba® superka visus kiaušinius ir 
tas taip iškėlė kiaušinių kainas, 
kad kiaušiniai pasidarė betur
čiams visai nebeįperkamais. 
•Dabar kiaušiniai šimtą kartų 
daugiau kainuoja, negu kad 
buvo prieš karą.

BERLINAS, s. 31. — Leit. 
Dittmar, kurį Leipzigo teismas, 
reikalaujant talkininkams, nu
teisė kalėjimai! kaipo karo kri- 
piinalistą už nedorą šaudimą 
žmonių nuo torpeduoto laivo, 
kad tuo pašalinus liudytojus 
prieš nelegalinį laivo torpeda- 
vimą, šiandie pabėgo iš kalė
jimo. Kelios savaitės atgal pa
bėgo iš kalėjimo Įeit. Boldt, 
kuris irgi už tą pačią piktada
rystę buvo nuteistas.

OMAHA, Nebr., s. 31. — 
Daugiau • kaip 1,500 streikuo
jančių narių Amalgamated 
Meat Cuttęrs and Butcher 
Workmen of N. A. viešame 
susirinkime vakar vakare nu
tarė atšaukti streiką vietos gy
vulių skerdyklose. Pasak vie
tos vadovų, rezoliucija už už
baigimą streiko tapo priimta 
veik vienbalsiai.

Streikas tapęs atšauktas to
dėl, kad tęsimas streiko “pa
gimdytų bereikalingą vargą di
deliam skaičiui darbininkų”.

Šįryt darbininkai pradėjo 
grįžti į darbą.

(Šitą žinią paskelbė Asso
ciated Press. Mes dar negavo
me apie tai žinjų nuo savų ko- 
rpžpondentų ir negalime pasa
kyti ant kiek ji yra teisinga, 
ir jeigu yra teisinga, tai kas 
vertė streikierius atšaukti strei
ką, ypač kuomet keletą dienų 
atgal jie 80 nuoš. balsų nu
tarė tęsti ir toliau savo strei
ką. “N.” Red.)
e Areštai Nebraska City.

45 streikieriai tapo areštuo
ti Nebraska City neva už per
žengimą karo stovio, kurį ten 
paskelbė gubernatorius McKel- 
vie. Juos areštavo valstijos mi
licija ir tvietina, buk jie buvo 
užpuolę streiklaužius. Apie tai 
pianešė milicijos komanduoto- 
jas pulk. Thomas.

Jis taipjau praneša, kad gu
bernatorius leido įkurti specia- 
linius “provost” teismus (kari
nius), kurie ir teis areštuotuo
sius. Dabar areštuotieji laiko
mi yra pavieto kalėjime. Or
ganizavimas teismų bus jiradė- 
tas 'šiandie.

Saudo Indijos darbininkus
OALCUTTA, s. 31. — Poli

cija ketverge užpuolė ant 4,- 
000 Standard Jute'' darbininkų, 
kurie pareikalavo paliuosuoti 
du darbininkus, areštuotus ne
va už sumušimą dirbtuvės ve
dėjo. Policija šovė į darbinin
kus ir 2 darbininkus nušovė, 
o 40 sunkiai sužeidė.

Susirėmimas taipjau ištiko 
ir mieste, policijai bandant iš
vaikyti nekooperavimo šalinin
kų susirinkimą. Keli žmonės 
liko sužeisti o 30 areštuota.

PERDUOS VOKIETUOS AT- 
SAKYMĄ TALKININKAMS.

Pasidavė ispanams1
ILONDONAlS, s. 31. — Iš 

Madrido pranešama, kad mo- 
rokieČių vadas Denchela ir 3,- 
000 sukilusių maurų sudėjo 

savo ginklus ir pasidavė ispa
nams.

Vakar, sausio 31 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne ihažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais liaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų .... $4.27
Austrijos 100 kronų................... 3c
Belgijos 100 frankų ........... $7.95
Danijos 100 kronų .c......... $20.23
Finų 100 markių ............... $2.07
Francijos 100 frankų ........... $8.81
Italijos 100 lirų ................... $4.62
Lietuvos 100 auksinų ............. 50c
Lenkų 100 markių ................... 3%
Norvegų 100 kronų ........... $15.88
Olandų 100 guldėnų ......... $36.95
Švedų 100 kronų ............... $25.45
šveicarų 100 frankų ........... $19.50
Vokietijos 100 markių ........... 50c

PARYŽIUS, s. 30. — Kon
tribucijos komisija nutarė pa
skiausius ' Vokietijos kontribu
cijos pasiūlymus perduoti tal
kininkų valdžioms ir laukti jų 
nuosprendžio apie tai, ar jos 
pačios tarsis su Vokietija, ar 
paves apie tuos pasiūlymus 
spręsti komisijai.

Franci  jos laikraščiai yra ne
patenkinti Vokietijos pasiūly
mais ir skaito juos nepriimti
nais esant.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinu, vis^ laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreiciausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. , Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO DU CHICAGOS OFISU.
Naujieną Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga ‘ 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas garantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New YorKe ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujieną! Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Chicago, BĮ.
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Galvanauskas 
vėl apsiima.

kad nei pats Galvanauskas, 
nei jo salininkai nebuvo iš
rinkti į St. Seimą. Kuomet 

t Seimas susirinko, tas kabi- 
’ netas tapo prašalintas.

Dar nežinia, kaip šį kartą 
, p. Galvanauskui seksis su
daryti naują kabinetą. Jo 
uždavinys bus vesti respub
likos reikalus tol, kol atsi
ras galimybės sutverti pas
tovesnę ir tvirtesnę valdžią.

Galvanausko paskyrimas 
ministerių pirmininku rodo, 
kad Lietuvos klerikalai ne
drįsta imti ant savęs atsa- 

' komybę Už valdžios politiką. 
Jie nori dabar pasislėpti už 

> Galvąnausko nugaros, kaip 
' jie pirma slėpėsi už Gri
niaus nugaros.

O tuo tarpu Seime kleri
kalai turi didžiumą. Jokia 

| kita partija, būdama kleri- 
* kalų padėtyje, neišsižadėtų 
i progos paimti valdžios ga
lią į savo rankas. Bet kle- 

’ rikąlai nori tiktai kontro
liuoti valdžią, suversdami 
valdymo naštą ant svetimu 
pečių.

Lietuvos žmonės turėtų 
, padaryti logišką išvadą iš 
tokios krikščionių demokra
tų politikos: jeigu patys 
krikščionys deųiokratai sa
ko, kad jie nėra kompeten- 
tiški valdyt šalį ir stato vie
toje savęs kitus žmones, tai 
butų neišmanymas rįnkti 
krikščionis demokratu^ į 
Seimą.

Lietuvos respublikoj pre
zidento pareigas einąs p. 
Stulginskas pakvietė Erne
stą Galvanauską sudaryti 
naują ministerių kabinetą. 
Jisai apsiėmė ir ketina su- 
organizuot “nepartinį dar
bo kabinetą’’.

Tai jau yra antras kartas, 
kad p. Galvanauskui tenka 
užimti ministerių pirminin
ko vietą. Dveji metai atgal 

• jisai pateko ton vieton, kuo
met dešinieji ir kairieji mi
nisterių kabinete negalėjo 
susitaikyti tarp savęs ir tę
sti savo darbą. Galvanaus
kas tuomet priėmė prezi
dento Smetonos pakvietimą 
prieš savo partįjos, liaudi
ninkų, valią, ir nuo to laiko 
jisai pertraukė ryšius su ta 
partija. Savo pažvalgomis 
jisai šiandie yra artimas 
“pažangai’'.

Pirmasis
kabinetas pasižymėjo žiau
riomis represijomis prieš

Galvanausko

j

PROTESTAS PRIEŠ BOLŠEVI
KŲ TERORĄ.

Nepriklausomųjų socialde
mokratų suvažiavimas, išklau
sęs su dideliu pritarimu Abra
movičiaus kalbą, kaip vienu 
balsu priėmė sekamą pro
testą ręzoliuciją prieš Maskvos 
diktatorius:

“Giliai sujudintas žiniomis 
apie bado streiką, kurį pa
skelbė visi socialistai ir anar
chistai Maskvos Butyrkų 
kalėjime, suvažiavimas kelia 
karščiausią protestą prieš ne
žmonišką apsiėjimą su kali
niais ir jų ištrėmimą į Tur
kestaną ir kitas tolimas Ru
sijos sritis.

“Suvažiavimas pažymi kai- ; 
po faktą, kad tuo nežmoniš
ku apsiėjimų yra kankinami ■ 
socialistai, kuriems net bol- i 
še viky valdžia negalėjo pri
kišti kitokio ųusidėjimo, kaip 
tiktai to, kad jie yra priešai 
komunistų partijos; jie tapo 
suimti slaptosios politinės 
policijos (žvalgybos) įsaky- 

* mu, be- jokio teismo nuo
sprendžio, ir kaikurie jų iš
sėdėjo kalėjime jau trejetą i 
metų.

“Suvažiavimas pareiškia, 
kad teroras nesutinka su so
cializmo principais, ir todėl 
atmeta ir pasmerkia jį; su
važiavimas, be to, nurodo, 
kad teroristinė bolševikų 
valdžios taktika linkui kitaip 
manančių proletarų ir socia
listų apsunkina proletariato 
kovą kitose šalyse prieš kla
sinę stiprėjančio kapitalo 
justiciją.

“Suvažiavimas išreiškia 
nuoširdžiausią užuojautą vi- 
sie'ms/ kaliniams draugams ir 
pavėda Partijos valdybai ne- 
atieėlibjant kreiptis į sovietų 
valdžią ir pavartoti kitokias 
tinkamas priemones, kad iš
gavus paliuosavimą visiems 
socialistams, sėdintiems ka
lėjimuose Rusijos, o taip pat 
ir bolševikų okupuotosios 
Gruzijos.”

CIA6JIBN
Įįff.gn.1 ........... .

ląip kad vąklžiai tęJfo šąpktieę.

uroštuate

PROSITUCUA SOVIETŲ 
Ruaųoj®.

i Vokietijos nejępklauspmųjų 
socialdemokratų partijos suva
žiavime, kuris įvyko sausio 8 
d. Lęipzige, kalbėjo kaip sve
čias, drg. Abramovič, Rusijos 
socialdemokratų atstovas.

• Jisai nupiešė pasibaisėtinas 
sąlygas Maskvos kalėjime “Bu- 
tyrki”, kur sėdi 250 socialistų 

.ir anarchistų. Jie tapo, suimti 
bolševikiškos žvalgybos ir dau
gelis jų išsėdėjo kalėjime be 
tardymo ir teismo (langiaus 
kaip po metus laiko. Del blo
go maisto ir nešvarumo, beveik 
'visi jie serga. Bolševikų val
džia tečiaus, norėdama atsikra
tyt nuo tų savo priešų, suma
nė pasielgti su jais dar žiau
riais ir nutarė daugelį suim
tųjų išgabenti į Turkestaną ir 
atiduoti po priežiūra pagarsė
jusiojo budelio Peterso.

Pasak Abramovičiaus, tas 
nutarimas yra lygus mirties 
nuosprendžiui. Ir kaliniai, iš-

DARBININKAI PROTES
TUOJA.

____________________

Visų socialistinių partijų į- 
galiotiniai A. Borsig dirbtuvėje, 
Berline, nutarė išnešti aštriau
sią protestą prieš sovietų val
džią, kuri caro žiaurumu kan
kina politinius kalinius.

savo partijų valdybos ir rei
kalauti, kad jos pavartotų vi
sas galimas priemones su tuo 
Riuyjos bolševikų barbarizmu.

RIAUŠĖS MASKVOJE.

daibininkus it taip diskre- girdę apie jį, pasiryžo paskelb-
ditavo save žmonių akyse, t i bado streiką.

Berlino 
legramą, 
iad sovietų kongreso metu 
Maskvos Butyrkų kalėjime kilo 
riaušes. Priežastis buvo ta, 
tad sovietų valdžia norėjo visų 
eilę social-revoliucionierių ga- 
jeųti iš Maskvos kalėjimo į 
Archangelsku. Kaliniai paaj- 
iriešino, bet buvo numalšinti.

Žinia apie tai iššaukė didelį 
sujudimų Maskvos dirbtuvėse,

‘Freiheit” gavo te<- 
urioje pranešama,

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

VPTON SINCLAUt’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsinys)

Taip. Petras su Magi v ne ir Hametu nusilei
do viešbučio keltuvu žemyn, išėjo laukan ir 
sėdo automobilin. Hametas važiavo, o Petras 
sėdėjo užpakalinėj sėdynėj su Magivne, kuris 
laike revolverį savo švarko kišęniuj, uždėjęs 
pirštą ant gaidžio ir šąuterę atkišęs į Petrą. 
Petras klausė paliepimų ir liovės klausinėti, ži
nodama.^ kad atsakymo negaus.

Važiuojant jis sukę savo smegenis klausimą 
bespęęsdąmąs. Jo gerinusiu spėjimu buvo tas, 
kad Gofė gal nutarė tikėti ne Petro, o Džovo 
Angelo pasakojimu. Bet tąsyk, kam butų rei
kalingas tas žaidimas su šautuvu, kam tie kru-t 
taniųjų paveikslų šposai? Petras niekaip nega
lėjo išmanyti; ir tas nenuostabu, nes to, kas at
sitiko ne tik Petro, bet ir niekeno kito, protas 
negalėjo atspėti.

Hallės (Vokietijoje) komu
nistų organas “Klassenkampf” 
rašo, pasiremdamas bolševikų 
“Izviestijomis”

“Naujosios ekonominį po
litikos šviesoje daugelis so
cialių apsireiškimų įgyja vi
sai kitokios reikšmes. Spalių 
revoliucija pąnalkiųp prosti
tuciją, kaipo legalizuotą jstyii- 

su
funkcijomis. SęgaiU|s !po 
spalių revoliucijos perčiną- 
inais laikotarpis, su maisto 
klcblumais ir vargo pąd.id^ 
jimu, negulėjo pašalinti gi
lesniuosius socialinius pama
tus, iš kurių kitados kilo 
prostitucija. Prostitucijai gy
vavo ir toliąus Ir gal būt dar 
labinus išsiplėtojo, negu pir
ma, bet reiškėsi ypatingose 
fonųpse. Projfesinė parazi
tine prostitucija pasidarė ne
begalima. Paleistuvystės 
namai užsidarė.

“Dar^O) pareiga reikalavo, 
kad kiekvienas dalyvautų 
lAToduktingame darbe, bet 
sąjygos, surištos su tuo per
einamuoju lajkotąi'iūu, irleko- 
nominiai keblumai turėjo tą 
pasekmę, kad slaptoji pro
stitucija gyvavo ir tolinus.. 
Dąbar profesinė prostitucija 
vėl pasidarė ekonominiai ga
limas daiktas. Neaprupinta 
dirbančiųjų molęrų padėtis 
sudalo tą pamatą, iš kurio 
prie naujų ękonWWMų sąly
gų gali vęį daugiaųs ąr ma
žiaus 

ja..
Taigi 

spauda 
vietinėje 
nebuvo išnykusi prostitucija; ji 
buvo paliovusi gyvuoti tiktai 
viešai, bet kaipo slapta pro
stitucija ji dar labiaus išsiplėto
jo. O dabar, kuomet sovietų 
Rusijoje vėl atgįja kapitaliz
mas, tai prostitucija vėl ima 
darytis viešu amatu.

Tuo budu dar kartą matome, 
kąd bolševikų pasakos apįę tąi,, 
kad jie buk pašalinę visas ka
pitalistinės tvankos blogybes, 
buvo begėdiškas melas.

'Ot
iiniątfA ktųnunjsjai

Krąaąuskąs pelabąi 
ganiai Petroitę pasakė pra
kalbą dėl R. baduolių; pra- 
kulbose aukų surinkta $45, 
O, jis už ‘prakalbą’ paėmė $5Q» 

‘. Ąr tlūug pasidąrbąvo, dėl 
R. baduolių? Žinomu!. Ru
sijos pucjuęiliuj. Krasauskui 
už prakalbą tik $5 teturės 
daiuokęt!”
Į šitą priekaištą atsako per 

“Laisvę” pati Sov» Rus. Drau
gų. lietuvių sekcijos valdybų. 
Sekamai:

“Didesnes” provokacijos

Sereda, Vasario 1 d, 1922

i viešai pppažintonįis negali būt kaip čia. FriendS

išsiplėtoti

oficialė 
pripažįsta, 
Rusijoje

Puošti tuci-

bolševikų 
kad so- 

niekuomet

komunistai KALTINA 
VIENI Kl-rtlS.

“Naujienose” jau buvo ra
šyta, kad komunistiniam “So
vietų Rusijos Draugų” fon,dųi 
tapo padaryta yiešųs apkalti
namas dėl neteisingų aukų var- 

ilojimo. Buvo minėtą ir apie 
tai, kokį atsąkymą į tąi davė 
“Laisvė”. Ji, tąrp kitko, tvir- 

’ tino, kad Sovietų Rusijęs 
Dragų lietuvių sekcija nedavu
si jokių ateą arba atlyginimų 
savo agitatoriams.

Ret Štįai ką sako “kąiriąjų” 
koųiųnisjų frakcija savo lape
lyje, kur yra kritikuojami ‘‘de-

LXVI.
———

JIE nuėjo į Traukos Trusto slaptosios (ąr- 
r nybos skyriaus raštinę, kur Petras lig 
šiol dar nei kartą nubuvo buvęs, Ji buvo ketu

rioliktame Pirklių Trusto Namo aukšte, kur ant 
durų buvo parašyta: “Amerikos Miesto Žemes 
ir Įdėjybos Kompanija. Eik į vidų” Įėjęs vi
dun pamatai ištaigingą nekrutamųjų turtų pre
kybos kantorą; pgąėjęs pro kelerius duris ateini 
į slaptuosius kambarius, kur Gofė su savo ži
nyba savo šnipybės darbą veda didžiosioms 
miesto kompanijoms. \

Petrą įstūmė į vieną šitų kambarių, kuria
me Gofė buvo bestovįs; kaip tik Gofe pamatė 
jį, tuoj šoko su kųmščiomis ant jo. —- Tu pas- 
mfrdusis šuniuke I Tu apgailėtinasis šunykšti! 
Tu purvinasis ir pasalusis šunie! — šaukė jis, 
pridėdamas daugybę kitų pavadinimų paimtų iš 
šunines žodyno.-

Petro kinkos drebėjo, dantys barškėjo ir jis 
žiurėjo į kiekvieną Gofės įpykusių pirštą judė
jimą, pilnai prisirengęs kentėti baisiausias kan
čias, kokių jis dar buvo nematęs; bet pamažu 
Jis patyrė, kad jo nekankins, o tik išbars, iško- 
lios, berūstaudamas ir bešokinėdamas. Jokiais 
žodžiais nebūtų galima apsakyti to lengvumo, 
•kurį dabar jautė Petras savo širdy. Ręgyveųf 
damas žiurkiniu gyveniniu Petras prisiklausė 
.keiksmų ir kolioniij daugiau negu Gofe galėtų

IMPERFECT IN ORIGINALI

Taigi čia yra aiškiai pasaky
ta, kad minėtojo fondo pinigai 
tapo suvartoti prlvati$kiems 
reikalams, o ne nusiųsti ten, 
kur buvo skiriami. Ir tai ne 
koks nors pašalinis žmogus, 
o pats fondo sekretorius.

Komunistai, vadinasi, patys 
praneša, kad jų suorganizuota- 
sai fondas, kuris iškaulijo iš

dolerių aukų, apgavo aukoto
jus.

Štai kokių “dorybių” pridy
go tuose skiepuose, 
komunistai veikė per 
trejetą metų. Ar ne 
“Naujienos” kitąsyk

of Sovįet Russia lietuvių sek
cija buvo surengus prakalbų 
maršrutą ir pasiuntė kalbėt 
drg. Krasauską. Jis pasakė 
eilę prakalbų (kur? “N.” 
Red.) ir jam buvo mokama 
pragyvenimui po 25 dolerius 
į savaitę. Kadangi drg. Kra
sauskas važinėjo porą savai
čių, kurių bėgiu pasakė eilę 
(kiek? “N.” Red.) prakalbų^ 
tai už tą laiką gavo pragy
venimui 50 dpj.”
Ar teisingas yra šitas paaiš

kinimas, ar ne, mes nežinome. 
Bet jisai visai prieštarauja tam, 
ką visai nesenai rašė “Laisvė”. 
Ji stengėsi parodyti, • kad F. oi

R. lietuvių sekcija nemokė
jo jokių algų;, paduodama iš
traukas iš “atskaitų”, ji nuro
dė, kad lietuvių sekcija išlei
do, viso tiktai apie 10 dol. per 
trįs menesius — stampoms, 

knygoms Ir kitokiems mažmo
žiais. O dabar jau iš kažin kur 
išlindo savaitinės algos Kra
sauskui ! ♦

t Ir reikia pastebėti, kad šitas 
prieštaravimas tarpe “Laisves” 
aiškinimo ir lietuvių sekcijos 
atsakymo negali būt pateisin
tas to laikraščio redakcijos ne
žinojimu. Nes lietuvių sekci
jos pirmininkas ir iždininkas 

zyrą “(Laisvės” redaktoriai. 
^Reiškia, tie patys žmones vieną 
syk rašo vienaip, o kitą syk

ĮJabar kyla skandalas ir dėl 
skito komunistų fondo.

Sausio 28 d. “Laisvėje” tapo 
paskelbta Agitacijos ir Lietu
vos Darbininkų Gelbėjimo Fon
do sekretoriaus, V. J. Zabulio
nio, pranešimas. Apie tą fon- 

>dą jau buvo, žinių spaudoje, 
kad jisai kažin kur deda pini
gus ir neišduoda atskaitų.

paminėtojo V. J. Zabulionio 
pranešimas patvirtinta, kad 
tos žinios buvo teisingos. Jisai 
sak,o:

“Kadangi minimo fond.o 
pinigus pjradęjo savintis at
skiros ypątos ir į fondą n$- 
pridųodą;

“Kadangi tūlos ypatos pra
dėjo sklęisti melus, kad A. 
ir L. D. Q. F. yra privatiškų 
ypatų rankose ir kad ypatos 
(tai yra komitetas) sunaudo
ję fondo pinigus savo priva- 
tišl^ięnis reikalams ir nesiun
čia ten, kųj jie yra skiriajni, 
tękių būdų ir paskelbiu, kad 
foųdąs likviduotas.”

per mėnesį jų išgalvotu Jei Gote nežadą dary
ti nieko daugiau kaip tik vaikščioji įg) kambarį, 
grūmoti kumščia Petrui po nosia priėjęs prie jo 
ir lygiųti jį PA’ic kiękvieųo, naųiinio gyvulio, tai 
Petras gali stoyėti visą naktį nei ųoiųiiriųtelėjęs.

Jis, liovės bandyti surasti, kas tokio atsiti
ko, nes jjįs. matė. tas Goįę dar Lą.biąus į Pa“ 
.siutimą vąi‘o, G.ofę nęnorūjo. kalbėti sų juo, jis 
.nenorėję girdėti nęi i\tro įųpiį&o, unkštimo. Jis 
tik noręjo savo, pyktį išlieji, kdA’io ?ęR;us klau
sytųs su, kuorlidžiąu&įu nusižeiųįnimrj; ir Petras 

I tą dąiė. Rot, žinomą, Pętro. smegenys dirbo išsi
juosę; jis bandė sugaudyti žodžius ir sųprąąti, 
kąs po velnių yra. Vienas dalykas bpvo gana aiš
kus, žalą, kaiųe jie, ųebulų, buvo pagiry ta; ka
zokas atšolfta, viskas pasibaigė ir lieka tik šer- 
nyinys iškelti. Jię paėmė Petro pinigus šerme
nims apiųokęti ir tai buvo visa, ką ijc tikėjęsi iš 
jo gauti.

Pamažu pradėjo, reikštis kiti numojimai.— 
Tai tų manei, kad galėsi l^ats verstis! — šuktelėjo 
Gofe m savo kuniąčia nėrė Petrui panosėn taip, 
kad jo sprandus be mažą ko nęišklypo.

—Alui! — manė Petras. — Tjai Nęlsona^ 
Akermanas manę išdavė!

—(Tu manei galęsiąs suvyti lobį ir pąsitrau-

Tąip, tas liesa!- Bot ką lokio blogo Nelsonas 
Akermanas galėjo pasakyti?

pe”?

kuriuose 
dvejetą- 
teisingai 
palygino 
“surpai-

įvairenybės.
ŠVENTIEJI SKAIČIAI

(Tąsa.)

Keturi yra šventu skaičium 
pas visus pasaulio žmones, viso
se kultūrose. Kodėl? Pamati
nių punktų yra keturi — Šiau
liais. Gal sakysite, kad tai yra 
.tins. Gal sakysite, kad tai yra. 
netikėtas atsitikimas. Visai no. 
Turi būt keturi. Visame pasau
ly juododžiai, raudonodžiai, 
rusvodžiai, geltonodžiai ir balt- 
odžiai žmonės pripažįsta keturis 
pamatinius punktus esant. Ko
dėl? Kiek butų pamatinių punk
tų, jei žmonės butų šokrų (svie
dinių), ar rutulių pavidalų? Nei 
vieno, ar vienas. Nei vieno dęl- 
to, kad pamatinių punktų bega
lė, arba butų vienas, nes butų 
tik vienas susilietimo punktas. 
Kadangi mes esame tokie, ko
kiais esam, tai pamątinių punk
tų yra keturi.

Kaip šita pamatinių punktų 
sąvoka atsirado? Ji atsiranda, 
kada žmogus nustato kokį vie
ną punktą, Sakysime žmogus 
nustato saulėtekio, ar saulėlei
džio vietą, pirma pagalvojęs apie 
tam tikrą vietą. Kada jis aiš
kiai nustato ją savo minty ir 
tikrai pagalvoja žiūrėdamas ton 
pusėn, jis taipgi turi tikrai gal
voji apie šiaurę, vakarus ir va
sarius. Galima manyti apie še
šis. Kaikurie žmonės pripažįs
ta šešis. Pueblos indijonai pa
prastai skaito šešis krypsnius — 
šiaurės, vakarų, vasarų, rytų, 
aukštyn ir žemyn. Kaikurie 
žmonės, bet jų labai mažai, pri
skaito septynis erdvėj punktus 
—tyav., Zuni, pripažįsta šiau
rius, vakarus, 
aukštyn, žemyn ir centrą

Kadangi keturi yra šventas 
skaičius, tai mes turime keturis 
vėjus iš keturių pamatinių pu
sių, keturias mėnulio dalis ir ke
turias metų dalis/ Kaip tik skai
čius pripažinta šventu, žmonės 
tuojaus ima skaityti juomi ki
tus daiktus. Indijonai savo iš' 
kilmėse ruko savo pypkę į šiau
rę, vasarius vakarus rytus, 
Pueblos indijonai savo šventą 
valgį maldose šlakstu į — šįau-

rį, vasarius, vakarus, rytus, 
aukštyn, žemyn.

Septyni paprastai yra laikomi 
šventu skaičium. Bet jis yra 
mažiausios svarbos skaičium iš 
visų. Vienok mes jį randame 
pas daugelį įvairių tautų. Turi 
būti tas paeina nuo mėnesio iš
dalinimo. Jei padalinsime mė
nesį tarp šiaurės ir vakarų, va
sarių ir rytų tai gausime septy
nių dienų laikotarpį. Dvide
šimts devynis padalinę iš ketu
rių gauname septynis.

Paskutinysis šventųjų skaičių 
yra 13. Kodėl 13 yra šventųjų 
skaičium? Metuose yra trylika 
mėnesių—mėnulinių mėnesių.

Kodėl trylika ynį nelaimingu 
skaičium pas mus? — Kada 
žmonės pereina iš vienos tiky
bos į kitą, tai tie daiktai, kurie 
buvo šventais, patampa nešven
tais. Todėl ir 13 yra nelaimint 
gas pas mus.

Yra vienas apčiuopiamas, me-* 
džiaginis daiktas, kuris apima 
visus šituos šventus skaičius ir 
visą jų simbolybę — kortų kala
de. Joje yra dvi spalvos; rau
dona ir juoda — senas rytelių 
simbolis. Jos reiškia vyriškų ir 
moteriškų lytis. Jos reiškia 
dualybę, kuri yra gamtoje. Jos 
reiškia savitarpines gamtos jie- 
gas. Jos atstovauja šventam 
skaičiui dviem.

Trys. Yra karalius, karalie
nė ir žemys, kurie reiškia gam
tinę tręjybę — tėvą, motiną iv 
sųnų.

Yra keturios eilės; lapai (vy
nai), gilės, bulvės ir čirvai —• 
juodieji vyriški simbolai, rau
donieji moteriški.

Septyfoi nėra svarbus skaičius 
ir jo nėra kortose.

Trylika yra kortose — tryli
ka kortų l^ielpdęnos eilės. Visai 
kortinių skaičių suma lygi 364, 
Prie jų pridedama dar “juokda
rys”, kad padarius 365 — visą 
metų dienų skaičių.

Kitaip sakant, kortų kalada 
yra labai sena įmonė. Ji nebuvo 
sugalvota, kaip yra sakoma, tam, 
kad beprotis Franci jos karalius 
galėtų smagiai laiką praleisti. Ji 
'yra daug senęsnė. Į ją sudėta 
pirmesnės tikybos šventieji skai
čiai ir filosofinės idėjos. Kortos 
iš pradžių buvo vartojamos ti
kybiniam žinavimui, o ne pini
gais lošti, kaip dabar.

NAUJAS IŠRADIMAS.

vasarius, rytus, 
čia.

SJ-. M Jg... -JĮJĮ 11 JlU'U U ...............   .J' i J ... I _.T.I mU-JM

—Tu gal norėjai savo šnipą turėti, savo biu
rą įsteigti ir mane laukan išspirti!

—Mano. Dieve! — manė sau Petras. — Kas 
galėjo jam tai papasakoti?

Paskui staiga Gofė sustojo ties juo. — Ar 
tu šitą manei? — klauso jis. Jis pakartojo klau
simą ir matės, kad jis tikrai nori girdėti atsaky
mą; Petrąs,prastenėjo, — N-n-nę, tamsta. — Bet 
tas atsakymas matomai netiko Gofei, nes jis nu
tverė Petrą už nusies ii* taip suspaudė, kad jam 
ąšaros iššoko iš akių.

—Tai ką tu manei? — Piktas pašiepimas 
apsireiškė žvalgo veide ir jis juokės iš Petro nuo
dijančiu papjekos juoku. .— Turi būt tu manei, 
kad ji iš$(ro myli tave! Ar taip? Tu manei, 
kad ji tiNc myli? — Ir Klugivnė su Hametu bet 

Gpfe sukvatojo sykiu, kas Petrui atrodė demonų 
pašaipos juoku galinusiame pragano dugne, šitie 
Žodžiai sugriovė kiekvieną Petro svajonės rūmo 
jiekštą ir tie jo rūmai dabar griuvo jo ausyse. 
Gofė sužinojo apie Nelę!

Bevažiuodamąs automobiliu pas Gofę Petras 
tolydižo kartojo sau Nelės žodžius, “Laikykis, 
Petrai! Laikykis!” Jis ketino laikytis kad ir dar 
taip, bet dabar akymirksny jis pamate, kad vis
kas žuvo. Kaip jam laikytis, kad jie jau žino 
apie Nelę ir kada Nelė pati jau nesilaiko?

Naujos Hamburgo-Amerikos 
linijos laivas Hansa turi išra
dimą, kuris 'Suveda kelią ki
ltiems. Jis susideda iš mecha
ninio prietaiso, kurio galima 
laivas valdyti be vairininko pa
galbos. šitas laivas atnešė ži
nią, kad Daįmlero gamykla yra 
padirbusi naują motorą, kuris 
neseniai buvo išstatytas paro
doje Vokietijoje ir buVo nuo
dugniai ismėginajuas. Motoras 
yra sujungtas su oro pumpa, 
kuri vara suspaustą orą į ci- 
lindvrį ir padidina pajiegą 50 
nuoš. Mėginimas su 6/20 ąu- 
itomobiliu parode greitumą 100, 
115 ir 118 kilęųietrų, o pašlai
tėmis su 6 pasažieriais nuva
žiavo nuo 80 iki 90 kilometrų. 
Išradimas ne tik duodu moto
rui didesnes pajiegos, o ir su
taupo kuralą. Tikslas naujo 
išradimo netiek didesnį greitu
mą suteikti, kiek aprūpinti ma
žesniuosius riedmenis tokia po- 
jiegos atsarga, kokią turi, di
desnieji automobiliai. Naujas 
modelis bus pardavinėjamas 
apie už astuonių. menesių. 
Daimlcrų gamykla dirba gar
siuosius Mercedes automobi
lius.

Redakcijos Atsakymai
------------- 1—

J. B. Lotai, Brooklyn. — Nė 
mėnesinio, nė kitokio lietuvių 
laikraščio vardu “Chicagos Žur
nalas” nėra.

'(Bus daugiau)

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Central 3301 ( 
1824 Wabansia A ve/

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tol. Kedzie 7715
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l tuviu Rateliuose
CICERO, ILL.

“Kamįikrėtis ir malūni
ninkas”.

Milda Teatras
SPECIALIAI SPEKTAKLIAI SVENTEMS!

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvi. Aklu Specialiais.

IM I 'B*!

Pereitų sekmadienį, sausio 
29, Liet. Vyrų ir Moterų Ap
lietos Draugijos rupešči.u bu
vo suvaidinta Miko Petrausko 
operetė “Kaminkrėtis ir Malū
nininkas”, naujoje L. Uuosybės 
svetainėje. Vaidino Liet. Kank. 
{Choras iš Cbicagos po vado
vyste A. P. Kvedero. Vaidini- 
Jnas, galima sakyti, visais 
žvilgsniais pavyko, labai gerai, 
^patingai reikia pažymėti, kad 
p. Kvederas kaminkrėčio veid- 
menį ir p. Lingvinas maluni- 
niko veidmainį labai vykusiai 
suvaidino. Pagirtinai vaidino ir 
kiti.

Po vaidinimui Liet. Kank. 
Choras, po vadovyste p. Kve
dero, gana vykusiai sudaina- 

yo keletu dainelių.
Prograniui pasibaigus tęsėsi1 

jsokiai iki vėlumai.
Reikia pažymėti, kad buvo 

atsilankę visokių partijų žmo
nių ir visi buvo pilnai pa ten
kinti. Kai kurie prie durų iš
metinėjo, kad perbrangus bu
vo tikėtai, bet pamatę veikalų 
ir pasišokę tie patys pranešė, 
kad, girdi, jie butų nesigailė
ję, jeigu butų ir dar brangiau 
už tikėtus mokėję.

Svetelio buvo atsilankę kaip 
į Kalvarijų — pilnutėlė sve
tainė. — Vienas iš visų.

L. S. S. KUOPŲ VALDYBŲ 
SUSIRINKIMAS.

šiandie, vasario 1,’7:30 vai. 
vak. įvyks Chicagos ir apie- 
linkės visų L. S. S. kuopų val
dybų svarbus susirinkimas 
Naujienų name, 1739 S. Ilal- 
sted gat. šį susirinkimų šau
kia L. S. S- 4 kuopa. Susirin
kime bus aptariama budai ren
gimui organizacijos reikalais 
prakalbų. Be to susirinkime 
bus svarstoma ir kiti įabai 
svarbus organizacijos reikalai.

Taigi visi visų kuopų val
dybos nariai malonėkite būti
nai ir laiku susirinkiman atsi
lankyti.
— J. M. Vainauckas, L. S. S.

4 kp. organizatorius.

CICERO, ILL.

ir apielinkės lietu-Vietos 
viai nęgali atsigerėti naujai pa
statyta Liuosybės svetaine. Iš 
eilės joje įvyko jau antras va
karas. žmonių buvo atsilankę 
pilnutėlė svetainė. Tūli sakė, 
kad permaža svetainė, nes ne
galėjo visi joje sutilpti. Bet 
mano supratimu mes, Cicerie- 
čiai, turime puikių ir gana 
erdvių svetainę. Tik tegul kiek
vienų sykį ji būna pilna, .pub
likos, tai prdmogų rengėjams 
liks visuomet gražaus pelno.

Tik bėda su musų žmonė
mis, kad jie negali prisitaikin
ti prie kai kurių padorumo rei- 

vi iniį naujoje svetįiitičje. 
Mat daugumas musų žmonių 
per ilgus metus pripratę smuk
lių daržinėse baliavoti vis 
negali atprasti ten įgytų 
pročių. Ten būdavo visi 
ko, geria ir su kepurėmis 
vi. žodžiu, jie ten 

O či

dar 
pa- 
ru- 
sto-

turėdavo 
čia, naujoje,pilnų laisvę.

svetainėje nieko panašaus nė
ra ir bifli negali! Išpradžių to
kiems žmonėms atrodo keista 
ir kartais pasitaiko betvarkė; 
bet laikui bėgant prie naujos 
tvarkos pripras visi ir viskas 
bus gerai. Ir tųHa Cicero# lie
tuviai galės gerų pavyzdį duoti 
ir kitų kolionijų lietuviams.

(Seka ant 4 pmL),

$500.00

Aukštos klasos vodeviliai, nauji kasdieną! 
Photo dramos, Photo komedijos ir kitos 
Invairenybės naujos kasdiena.
Kainos: Subatymis, Nedėliomis ir šventadieniais: 
Balkonas 20 centų, Apačioj 30 centų
Paprastais vakarais: Balkonas 17 centų, apačioj 28 centai.

SUTIKIMUI NAUJŲ METŲ:
VIDURNAKTIES SPEKTAKLIAI (Nuo 11 iki 1 vai.) 
įžanga Balkonus 35 centai, Apačioj 50 centų.

BANKAS IR JO 
DIREK TORIAI

Banko tvirtumas remiasi ant jo direktorių ir 
tas ypatingai yra tiesa, kuomet jie parodo savo 
atatovėjimą vietoj savo ypatiškais dalykais šiame 
banke.

Pasekmingiausi biznieriai, kiekvienas didysis fi- 
nasistas — jų atsargus globojimas jungiasi su tuo- 
ml, ką banko viršininkai užtikrina: saugumą, tvir
tumą ir nuolatinį progresą, i

Jus nepadarysite klaidos pavesdami savo pini
gus musų globpn. Pradėkite checking arba savings 
accountą šiandien, o bus patarnauta kaip kad gei
džiate.

The SM Yards Sarings 
BANK

4162 So. Halsted Street, 
Chicago, Illinois.

Yra narių Chicago Clearing House 
Asaociacijos.

........ i i 1 i . ■ i " f

M State ji 
^JBANK/ęfe

Palengvins akių / įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Spccialė atyda\tkreipiama į 
mokyklos vaikus.

•Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1553 W. 47th St. Tel.: Blvd. 9660.

Roal En l iit^PAškolos, 
nsuidiui^,Wikt.;kU''’ 

809 W. 35th St , arti S. Halsted St.
Tel. Houlev.ird 611 

Valandos: 9 iki 6 kasdiena. < 
Vakaraia-.'Utai.. Ket?h$§ub. iki 9 vakare

>'• Ne<l : ik>, 3 Po pietų. .. i

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei ii raidės darosi dvi, 
Jei turi uždeglrhą akių, 

ei skaitant ar siuvant akis skau- 
tuomet reikalauirU akinią.

John J. Smetaiia
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18\os gatvės.

Ant trečio augšto ivirš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 r. Ud 12 pietų.

hįi, i į i 1 i" ■■■' 1 i - ‘Į*

£^DR. HGRZMAN^M
12 BGSUOS

PerrikMI nea 8412 Be. Hahled SI. 
ąe Ne. 8818 So, Helsted 84

mete kaipo patyręs tydiUjažų

vyrą, meterą ir vaiką, pegal aaa- 
jausiaa metodai! X-Ray irtdtrtdtaa 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Labaratorijai 105 V. 
18th St., netoli Fiflk St.

VALANDOS! Nae 16—11 pirtį 
Ir ana 6 Ud 8 vai. vakarais.

( Dienomis 2 Dakai 
.8“ū"ta“L

Federal Bond & Land Company
Siunčia pinigus j Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paltą,
Šokiais ar telegrramais. C,

‘ laivakortes į visą pasauli- "

namus,

GYVENIMAS: 8813 S. Halsted SI.

patiks kad 
ir gačniau- 
aiaiypatai.

žemes, fermas ir bondsus.

666 W.

Parduoda
Parduoda

« TIESI 
KELIONE

RALTIJOS-AMERIKOC
LINIJA ęBroadvay, Nev^ork.NY Lf 

dLIETUV^l
PER. HAMBURGĄ,PllJA\Ą
/f .ARbA LIEPOją

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu
' Lietuviai važiuoja į Piliavą
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 

į/ VISA TREČIA KLASSA PADALIN- 
'Z TA Į KAMBARIUS
I ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
j POLONI A ........................  Vasario 22, 1922
| , ESTONIA .............................Kovo 8, 1922

TREČIOS KLASOS KAINOS J: 
t HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
į —LIEPOJŲ $110.00
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 

savo agento.

Pamėginkite naujo

Rįtffle>s
Su užregistruotu vaisbažonkliu Suv. Valst. 

Patentu Biure.
Naujame mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės Siame vaiito įdėtos, 
su priemaida priimniai Švelnaus 
kvėpalo.

Ruffles yra iaoai paveikiantis 
pleiskanų paBalintojas — begalimai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris

HEAITHY 5C 
LUXI)RIANTI

Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pastą 
tiesiog iš 
labara- 
torijos.

< ONTt MIS 5HUIU Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butą
INKARO 
vais- 
bitženklis.18-th 

Chicago.

OFISAI:
St, 1439 S. 49th Court 

> Cicero.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebė

tinai žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei npritę. 
Mielai apkainavimą suteikiame.

(THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892, Chicago, III.

GarsinkitesNaujienose

Sub. vak. Vas. 4d., 1922
Meldužio svetainėj 2242 W. 23rd

Bus išdalyta

PIRMAME, METINIAME MASKARADINYJ BALIUJ
Kurį rengia

BRIGHTON P ARK LIET. A. IR P. K.
Pirma dovana vyrams $25 cash.
Pirma dovana moterims $15 cash.

Pradžia 7:30 v. v. Tikėtas su kares taksomis 55c 
Muzika JERECKIO.

K. OUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas i

127 N. Dearbom St, Room 1111-18 
Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta! 
8328 Sa. Halated St

Valandos: nuo 6 11d 8 v. v. kiekvia-

-..ŪPEtN ĄMERtCAN RUREtUj 
ir'aimy^ved, į

(lerhiiiNia siuntimas pinigų.
iaivakorteSi pašportai ir t.t.

R——................ ... ..................
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 

2201, W. 22nd St, kerti Laartil St 
Telephone Canal 2552, 

Valandos! 4 iki h po piet, k naa 
7 iki 9j vakare.

Vada visokiai bylai. visuose 
teismuose, Ekzętadnavoja Abatrak- 
tųs, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Fermas ir Biznius, 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
ėlaua ant lengvą išlygą.

V. W. RUTKAUSKAS
\ Advokatas

19 S. La Šalie St. Room 324 
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St., Chicago.
Tel.: Yards 4681

S. W. BANES
ADVOKATAS

VaL: 9 A. M. Ud 5 P. M. 
1811 Rector Building 

71 Weat Monroe Street, Chicago* 
Phone Central 2562

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yarda 1115. Vai.: 6 iki I vak.

Tol, Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAIS

Lietarts Advokatas
Kambaris 806, Hotną Bank Bldg. 
Kamp. Milvvaukeo ir Ashland Avaa 
OHm yal.i nud-'9 Ud 5 ir n«ą 7 

iki 9 vakarą.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IK PATARtJAI 

1805-7 127 N. Dearbom Si, 
Randolph 3899

MAURICĘ J. GOLAN 
Rea. 1102 S. Ashland HM. 

Seeley 8672

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj. ‘ 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St 

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Purk 8895 
---------- -------------- ----------------

Ploną BouleTard 6801
ANTANAS GRĘDUiKA

Kontraktorina Ir 
budavotojag.

Budavojamt lr
1401W. 47th St, CHcaza.

, REUMATIZMAS /
Išpurtę muskulai, pertariantis skaus 
mas sąnariuose ir sustingimas sąnarių 
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. Jei 
kenčiate tuos blogumus, arba turit 
simptomus — ilgai nelaukite, bet 
tuojaus prašalinkite.
Musų stebėtinos gyduolės imimui | 

vidurius ir trynimui 
POLO

Pratusi intmo išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinavvs, rain 
kotų, kelinių, trunku ir siuteasių už 
tokią žemą kainą, kad apsimokės da- 
bar pirkti ki|ani metui dėvėjimui.

.Tėmykito sekamas kainas:
Overkotai po : $5,$.10, $12.50, $15, 

$20, $25 ir $30.
Siutai: $7.50, $10.50, $15, $20, $25, 

$30 ir $35.
Y ra ekstra kelinių:
Vyriškos išeigines ir darbines ke

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikehv sežti kitur, mes norime iš- 

Ateikito anksti ir pasirin- 
Užsigano- 

Įsteigta

STIPRI ALCHOLINfi SMETONA 
taip stebėtinai veikia, kad ūmai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
mo ir nuovargio muskulų, sustingimą 
sąnarių girkštelėjimo skausmą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vartojo jį, — sako, kad nieko geres
nio nėra. Todėl, vartokit ir jus, o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
65c. Nueikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo SapomentaI, 
neimkit substitutu. Jei negalėtumėt 
ten gauti, rašykit mums prisiunčiant 
pinigus iškalno.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chięago Avė,

p ardu,
kitę ko’.jp.i dar visko lyra.
dinimas gva^antuojamas.
1902.

Atd'Ol kasdieną Ud 9 vai. Ned. Ud 
6 vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St

AUKSINAI Į LIETUVA
Per' Didžiausią Banką Lietuvoje 

LIETUVOS PREKYBOS IR 
PRAMONĖS BANKA

100,000 Auksinų už $510.00
10,000 ” * už 53.00

1,000 ” už 5.50
Del informacijų adresuokite j mus 
Banka moka 3% už padėtus pinigus

STATE 
BANK

108-th & Michigan Av. Chicago, 111.
KIMBARK

Chicago, UI,

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKŲŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 811 gat. 
Viename name su Dr. Monkevičium 

Tel. Boulevard 9708

Baigusi Aku
šerijos kol egi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdimo.
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mot 

■ terims ir mer
ginoms.

hos
Pa- 
pa- 

prie 
Duo

ŠIANDIE PINIGU,
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
56 Centai už 100 Auk! 

arba Į
180 Auk. už $1.00 l

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes burnas

Pristatyams Užtikrintas , 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

Dr. A. R. Blumenthai
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.
; i Ned. 10 iki 12 pietų 

Tel. Boulevard 6437

U U I —
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Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.
/ Tel/Canal 2118

Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki
\ 8 vakaro

Residencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 3466

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILL.,

V'*^1"! .... ' ..i. i ■
/*■ ................ ............... i i

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 9118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 6 
po piet, 6 iki 9 vakaro

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

Kampas 18 ir Halsted St

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKl
3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.

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

■" i i ------------ ■ ------- 1—
Telephone Vaa Buren 294

Bei, 1189 Independence Blvd. Chkagf

DR. A. A. ROTH
RNSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Hveclalistas Moteriiką, Vyriitaą 
Veiką ir vilą chroniiką ligą

OfllMl 8854 So. Halsted St Chlcągą 
Talephane Drover 9698

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So, 'Halsted St., Chicago.
—

r • .
Ofiso Tol. Blvd. 7820 
Pranešimas 

DR.M.T.STRIKOL’ĮS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą į 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vąl.: 10:30 iki 12; 8:30 iki 6 ir 

6:80 iki 8:30. Ned.i 10:30 iki 
12:00 dieną.

Nam.: 2914 W. 43rd Street 
Tel. Lafayette 268

DR. G. M. GLASER 
/ Praktikuoja 80 metai 

Ofisasi
8149 S. Morgąn St., kerti 82 St 

Chicago, Illinois.
. . SPECIALISTAS! I

Moteriškų Ir Vyrišką. 
/ Taipgi Chroniškų Ligą. 

OFISO VALANDOS!
Nuo II ryto iki 3 po pietų, 5—7 

.vakare. Nedėliomas nuo 10 —< 
7. 2 po piet 

Telephone Yąrds 687

•T, Pullman 5432 

A,SHUSHO 
AKŲŠERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State StH 

Chicago, 111.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 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. Nedaliomis nuo 10 vai. 

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

v ■ „

DR, S. BIEŽIS" J 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampu S* 

Leavitt. St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd St 

TeL Lafayette 4988.
VaL: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietą.

Td. Autis 7«7

DR. KASTA
DOWIATT—SAS8.

Kątlk ngr|io II Califernljei Ir 
VU tąa sava praktikavimą pa ■«,

5208 W. Harrlzoa St

Valandos! B—U kasdieną Ii
Vakaro išskiriant aadUdianlaa.

V—...... -■ ■/
— 1 ■' 1 I

Dr. Maurico Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Ava, 
Taki Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nadėlioj po 
pietą. Tel.: Oakland 1294

11 .

Dr. m. stapulionis
Gydąs be gyduolių ir be operaciją 

8347 ’Emerald Avė.
9 Ud 11 ryto ir 9 Iki 10 vakarą 

Tel.i Boulevard 9897
781 W. 18-ta gat 2 Iki I Vak. 

Tol.i Canal 279
----------------------- ,

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

IMI Be. Halsted 8t„ Chlcaga, HL 
kampu 18th St

Valandos! 1—12 ryto ir 1—I pak.
Phone Canal B57

k_____________________ f -... -............................. .....

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 11 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3825 So. Halsted St, Chicago, III.

Telephone Boulevard 5158

Dr. A. Juozaitis]
DENTISTAS

Valandos! nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto Ud 12. Ve- 
karaia 6—9. Nedai, pagal sutarime. 
8261 So. Halsted SL, Chicago, Ilk

Telefonu i Boulevard 7042

DR. G. Z. VE2ELIS
Lleievia DenHrtąe

arti 87-ieą kalvu

PRANEŠIMAS

Dr. C. K. Cherrys
Dentistas ir Radiografas
2201—W. 22nd St., Kamp. Leavitt

Phone Canal 6222 
įsteigė, savo ofiso pilnai aprū

pintą X-spindulių laboratoriją.

Traukiama X-spindulįų paveiks
lai suradimui įvairių dantų, galvos 
Ir žandų ligų.

Vr. v* ..............



(Tąsa nuo 3-čio pusi.),

ar irgi
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VESTSAIDfiJ

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

Turtas šios bankos yra ^eptyni milionai dolerių.

1112 West 35th Street

B514-16 Roosevelt RA

■■■BU

i

g. 
■ I

ei i i i r i i i t i i i i » » i i i i ■ 1i

12th STREET 
TeL Kedzie 8002

Bankas atdaras visą dieną subatoj iki 8 vai. vakaro. 
Seredos vakarais nuo 6 iki 8 v. v.

L______  L------------ -A—

lietuviŲ Rateliuose

Ir ištikrųjų Cicericčiai tolyn 
vis eina geryn, nes šioj lietu
vių kolionijoj daugiau ir dau
giau apsigyvena inteligentijos. 
O dabar vėl didelis žingsnis 
pirmyn padaryta, t. y. turi
me nuosavą svetainę vakarams 
ir šiaip susirinkimams bei pra
mogoms. Beto tame pačiame 
name yra keletas gražių krau
tuvių, kur turėsime gražių biz
nių, kurie galės puikiai gyvuo
ti, jeigu bus prielankus žmo
nėms.

Dabar Ciceriešianis svarbiau- 
sis dalykas, tai ar jie sugebės 
švariai ir nuosekliai valdyti 
šią naują įstaigą dėl visuome
nės ir savo naudos. Bet Cice- 
ros lietuviai turi tame dalyke 
praktikos, nes jau keletas me
tų kaip gerai gyvuoja koope- 
rativinė valgomų daiktų krautu
vė. Taigi pasirodo, kad jie mo
ka savo reikalus vesti ir juos 
tvarkyti, ir jie mokės tatai da
ryti ir ateityj.

Geriausios kloties ir pasise
kimų Ciceros lietuviams ir at
eityj puikiai savo ir visuome
nės reikalais rūpintis ir juos 
kuosekmingiausia tvarkyti!

— Teisingas.

klostęs staliuką laikraščiais — 
dieniniais ir savaitiniais visokių 
partijų ir krypsnių ir rausiasi 
juose. Dagi Draugas ant kė
dės vartosi.

— Ką, — sakau
prie Vestsaidės salaveišių pri
sirašei, kad jų gazietas imi?

— Kas tau 1 Sakiau, kad man 
nereikia, kad neskaitau jų ga- 
zietos ir kad bercikalo nene
šiotų, bet vis tiek, neša ir 
na... Žinai ką, eiva kur pasi
vaikščioti, jau pabodo visą 
dieną viduj betupint ir cigare- 
tus bedumiant.

— Gal kur į lietuvių vaka
rą?

— O, dievai jų nemato! taip 
jie man pabodo tie lietuviški 
vakarai. Jei nori, važiuojam 
geriau miestan, gal įlįsime kur 
į geresnį teatrą, ar ką.

— (Frait!
Išėjome. Dvidešimt Trečiuoju 

pleisu traukėme ant Lcvit gat
vės linkui. Staiga priešais mus 
kažin kokia senutė. Rankas iš
tiesusi šaukia:

— Sūneliai, sūneliai! Petras 
Mažeikis mirė! Sūneliai, žiūrė
kit, tas biaurybė policistas ko 
tik neužmušė manęs... Norėjau 
užeiti, poterėlių sukalbėti, gi 
biaurybė neleidžia... Mušt no-

rėjo! O tas bedušnikas dakta
ras gydė, gydė ir numarino... 
ir dar poliemoną pastatė, kad 
ne poterėlių negalėtume ateit 
sukalbėti!..

Buvo nejauku. Klausiu sa
vo draugo, ar jis pažįsta tą 
senutę. — No, sako, nepažįs
tąs. Žiūrim, ir policistas suki
nėjasi su savo gramnyčia. Ko 
jis čia buvo, nežinia.

Atdundėjo gatvekaris, ir mu
du susėdę nuvažiavome mies
tan. — Kazys.

NAUJIENOS, Chicago, IB.

PRANEŠIMAI
Jaunų Vyrų Liet. Dr-ftkas ir Paš. 

Kliubas laikys savo mėnesinį susi
rinkimą Ketverge,, vas. 2 d., 8 vai. 
vak. Malinausko Svetainėj, 1843 So. 
Halsted St. Malonėkite visi nariai 
kuoskaitlingiausia atsilankyti, nes 
turim daug svarbių reikalų aptarti. 
Užvilkinę su mokesčiais pasirūpinki
te atsiteisti.

— Rašt. K. Kazlauskas.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ VEI- 
terkų, katros gali gerai vartot 
(ingių kalbą. Gera mokestis, 
pastovus darbas, G. Grigas 1628 
W. 47 St., Phone Blvd. 2385.

KLAIDOS ATITAISYMAS

North Side. — Lietuvių Kriaučių 
Kliubo Sav. Paš. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, vasario 1, 7:30 
v. v., Wiešo Knygyno svet., 1822 
Wabtfnsia Avė. Visi nariai ateikite 
laiku ir naujų atsiveskite, o katrie 
dar neužsimokfejote už mirusį norį, 
malonėsite ‘ažsĮmokėti.

— P. Rauskinas, Nut. Rašt.

REIKIA PATYRUSIŲ MO- 
terų operavimui siuvamų maši
nų, Englander Spring Bcd Co., 
39 ir Lowe Avė., 2 blokai į ry
tus nuo Halsted gatvės.

Sereda, Vasario 1 d.,

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO- 

semė visokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. 1 ard uosiu pigiai. 
Priežastį pardavime patirsit aut vie
tos.

2722 W. 47th St. 
Lafayette 5864.

PARDAVIMUI PAINT IR 
hardvvare krautuvė. Geroj vie
toj, geras biznis. Kas tuojau 
pirks, laimes. Pigiai, John 0e- 
ring, 4414 S. Rockwell St.

Nusitariau atlankyt savo 
draugą. Sekmadienį nuvažiuo
ti, paklabinu duris.

— Komin! — atsiliepia.
Įeinu. Mano draugas apsk

PETRAS SUTKUS
Pers: kyrė su šiuo pasauliu 

4 vai. iš ryto, sausio 31 d., 1922 
m., sulaukęs 38 mdtų amžiaus. 
Amerikoj išgyveno 17 metų. 
Paeina iš Suvalkų rėd., šakių 
apsk., Ilguvos parap., Bertuliu 
kaimo. IJetuvoj paliko pamo
tė ir seserys, Amerikoj brolis ir 
pusbrolis. Nežinau kur brolis 
yra, prašom, jeigu gyvas, atsi
šaukti.

Patiko nelaimė 1919 m. dirb
tuvėj I. C. R. R., tapo sunkiai 
sužeistas ir po ilgos ligos pasi
mirė.

Laidotuvės atsibus pėtnyčioj, 
Vasario 3 d., 1922 m., iš namų 
1036 E. 93rd St., Bumside, III., 
10 vai. iš ryto į Tautiškas Ka
pines.

Prašome, Juozas ir Marijona * 
Maciukevfčiai, visus gimines, 

»pažįstamus ir draugus atsilan
kyti į pagrabą ir dalyvauti lai
dotuvėse. Pasiliekame nuliūdi
me visi draugai ir pažįstami.

Graborius J. F. Eudeikis.

Jei Namas Užsidegs 
Šiąnakt;!

Ar jūsų brangus dokumentai bus apsaugoti? Padarykite 
juos visai saugiais nuo vagių ir ugnies renduojant sau- > *
giąją šėputę šiandien musų didžiausioj, n^oderniškoj plie
ninėj šėpoj (vaults). šėputės kainuoja" mažiau negu • 
centas dienai — $3.00 metams.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

SERGANTI VYRAI. Už visai mažas lėšas, suteikiama g 
eriausis gydymas, kokis tik medici

nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė- 
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tamistai. ■

Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu, žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką įr fy- 
zišką tvirtumą. , .

Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas 
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai. t

DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį 

leidimą nuo Illinois Valstijos.
St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago,

^Ačiu įrydytojui
Išgydymą”.

85 South Dearborn St. kampas J
III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofisu vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00 
Taipgi vakarais: pan. aer. irsub. 5:30 iki 8 v. v.

INCTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

CHICAGęjLL. 
nuuunD

H

Vakar “Naujienose” per klai
dą buvo paminėta, kad Am. 
Liet. Taut. 
vakarienė 
vakarienė 
sausio 25,

Sandaros 25 kp. 
įvyko sausio 25. Ta 
buvo Suruošta ne 

bet sausio 29.
— Vienas iš visų.

3

L. S. S. narių domei. — L. S. S. 4 
kuopa sumanė sušaukti visų L. S. S. 
Chicagos ir apielinkės kuopų valdy
bų narių susirinkimą trečiadienį, va
sario 1, 7:30 vai. vak. Naujienų na
me, 1739 S. Halsted gat. Malonėkite 
visi' draugai būtinai atsilankyti, nes 
turėsime aptarti budus kas link ren
gimo prakalbų.

— J. M. Vainauckas,
L. S. S. 4 kp. organizatorius.

REIKIA DARBININKŲ
_____________ VYRŲ_____________

REIKIA JAUNO VAIKINO 
pasiuntinėj imui. Gera proga 
ateičiai. Atsišaukite ypatiškai. 
UNIVERSAL STATE BANK

3252 So. Ha'lsted St.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ 
šapa .Biznis išdirbtas gerai, vi
si įrankiai įtaisyti ant elektri- 
kos. Parsiduoda pigiai. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. 
Atsišaukite: 832 W. 33rd St.

panešimai
Local 269 A, C. W. of A, susirin

kimas bus laikomas penktadienį, va
sario 3, 7:30 v. v. Unijos salėj 1564 
N. Robey.’ Kiekvieno nario prieder
mė atvykti.

Knygynas jau aprūpintas knygo
mis lietuvių kalba ir duodamos skai
tyt be mokesties. Tik tie nariai, 
kur užvilkinę daugiau kaip tris mė-

1 nesiūs nario mokesnį, negaus knygų. 
Norint imti knygų skaityt, reikia tu
rėt su savim unijos knygutė. Knygy
nas atdaras paned., sered. ir pėtn. 
vakarais nuo 4 iki 6 vai., 1564 N. 
Robey, ant antrų lubų.

— Sekr. P. Chapas.

Rusų debatai. — šiandie^ vasario 
1 d., 8 v. v., Wicker Park salėj (North 
Avė., prie Robey ir Mihvaukee Avė.) 
bus rusų kalba debatai tema: “Ar 
reikalinga ir naudinga žmonėms baž* 
nyČia”, — teigiamąją pusę gins Dr. 
Kopučuk, neigiamą^ D. L. Orlovsky. 
įžangos bus imama 25c\' '

S. L. A. 129tos kp., Susirinkimas 
įvyks vasario 5 d., 2 vai. po pietų pa
prastoj svet. Kviečiame skaitlingai 
atsilankyti, nes yra labai svarbių da
lykų aptarimui.

— Fin. Rašt. Pet. Akstinas.

Repeticijos “Blinda” bus seredoj, 
Vasario 1, 1922, šv. Jurgio parapijos 
svet., 32 
vakare, 
laiku.

ir Auburn Avė., 7:30 vai. 
Lošėjai malonėkit pribūti 

Komisija.

LSS. 4 KP

4-tos kuopos mitingas 
bus laikomas ketverge, vasario 
2 d., vai. vak. RAYMONI) 
Chapelej, 816 W. 31-ma gat
vė, ’/o bloko į vakarus nuo 
Halsted. Visi nariai būtinai su
sirinkite ir, meldžiami, nesivė- 
luokite. Mitingai turi būt su
tvarkyti taip, kad jie prasidė
tų lygiai tų valandą, kaip skel
biami, o ne pusvalandžiais ar 
valandomis yėliafi.

-L A. Lalis, sek r.

LSS.

Kojy šutinąs
yra liga

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyparidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų lutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojote 

>o trijų ar keturių kartą varto- 
imo. Kojotą reikia vartoti taip: 

kvortą šilto vandens reiki* 
jripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
r tam vandenyj su kojotu mir

kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausią 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
Išgydo kojas 
nao ištino

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptiek* neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite Iš
dirbs jams adresui

Bingo! Chemical Co,
2816 So. Michlgan Avė., 

Chicago, III.

%

D. L. K. Keistučio Paš. ir Polit. 
Kliubas, rengia pramogų vakarą su 
labai gražiu programų vasario 28 d., 
(Užgavėnių vakarą) M. Meldažio 
svet. Visas pelnas skiriamas šelpi
mui Rusijos baduolių. Meldžiame ki
tų kliubij ir draugijų tą dieną ne$ 
rengti panašių vakarų, kad nepaken
kus vieni kitiems.

— Vakaro Komisija. 
------ 1---------

Ciceros Lietuvių Inprument (? 
Red.) Kliubas laikys mėnesinį susi
rinkimą vasario 1 d., 7:30 v. v. J. 
Staligos svet., 1500 So. 49th Avė. Vi
si kliubo nariai privalo būtinai at
vykti, nes yra svarbių klausimų a;> 
svarstyti miesto pagerinimo reika
lais. Kvečiami ateiti ir kliuban 
įstoti' visi kiti lietuviai namų savi
ninkai, nes tik suvienytomis jėgomis 
galim? ką gera padaryt miesto pa
gerinimo ir pašvarinimo reikalais.

— R. K.

REIKALINGA ANTRA- 
rankis duonkepis mokantis prie 
benčiaus dirbti.

Atsišaukite:
1043 W« 13th St.

REIKIA VYRO DIRBTI Į 
maudynį.

Atsišaukite:
1115 S. Paulina St.

Bridgeportas. — Susivienijimo Lie
tuvių Namų Savininkų Bridgeporte, 
susirinkimas įvyks trečiadienį, vas. 1 
d., 8 v. v. Mildos salėj.

Nut. rašt. K. Vičas.

ASMENŲ JIESK0JIMA1
JIEŠKAU BROLIŲ PO VARDAIS: 

Vaclovo, Jono ir Kazimiero Paulaus
kų Šiaulėnų valsč., Stelmokų kaimo. 
Turiu svarbų reikalą dėl žemės. At
sišaukite: Bronišlava šiaudikienė 3791 
Archer Avė., Chicago, III.

AR ESI MAŠINISTAS AR 
MOLDERIS?

Gera proga lietuviui apsipažinu- 
siam su molderio bei mašinisto dar
bu ir turinčiam 7000 dol., atsipirkti 
ketvirtą dalį Brass Foundry and 
Machine Shop. šitoje dirbtuvėje 
yra išdirbamu: plumberių reikmenis, 
dėl Street karių kompanijos ašys, 
armatūros, bearingus į audyklų fab
rikus ir sliipyardus. Taipgi dėl au
tomobilių radiatorių viršūnių ir ki
tokius visokius dalykus išdirbama iš 
ri orderių visada gana — darbas ei- 
brasso ir alumino. Ir šita shapa tu
ną nuolatos. Platesnių žinių kreip
kitės sekamu antrašu.

PIUS DUBICKAS, 
3210 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 9663' >

REIKIA PATYRUSIO GE- 
ležies atmatų karpytojo.

Alton Iron and Metai Co., 
2122 So. Loomis St.

JIEŠKAU SAVO DĖDĖS IGNO 
Zubro, Suvalkų rėdybos, Glesninku 
kaimo . Girdėjau, kad gyvena EJiza- 
beti, N. J. Kas žino arba jis pats, 
prašau pranešti.,

URŠULĖ ZUBRIUTĖ
838 W. 34 St., Chicago, III.

REIKIA 3 VYRŲ PRIE PUNCH 
press operaviino prie geležies darbo. 
Nuolat darbas. 2 vytų prie shee; 
metalo darbo.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, 

4193 So. Halsted St., 
2 lubos.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
Grosemė, lietuvių apgyventa vieta. 
Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Nepraleiskit© šios progos. Sar 
vininkas važiuoja į Lietuvą; parduo
siu už pirmą pasiūlymą.

710 W. 33 St.

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
roj vietoj, apgyventa lietuvių ir sve
timtaučių. Pardavimo priežastis, turiu 
kitą didelį biznį. Kreipkitės:

626 W. 18th St.
Tel.: Canal 2964

PARDAVIMUI SALIUNAS.
Pigiai. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos..
723 W. 120 St., West Pullman, 
Illinois.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų kolonijoj, su vi
sais įrengimais. Priežastis par
davimo, savininkas turi du biz
niu, 602 W. 14 St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
biznis geras, geroj vietoj apgy
venta visokių tautų. . Pardavi
mo priežastis: nesutikimas part
nerių. Atsišaukite: S. E., Rogey 
St., kampas 63rd St.

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 

dos rakandai turi būt urnai parduoti 
antsyk ar atskirai už teisingą pasiū
lymą. Tapgi grojiklis pianas pri
jungta Ukelele ir didelis dubeltava 
sprendzina phonograpas su rekordais. 
Viskas gvarantuota. Rezidencija.

1922 S. Kedzie Avė.

JIEŠKO BROLIŲ AMERIKOJ
A. SMILINGAITĖ Iš STANELIŲ 

kaimo, Plungės vai., Telšių apsk., 
jieško Amerikoj trijų savo brolių, 
Jono, Juozo ir Baltro Smilingių. Ji 
likus beveik nušalite dabar tarnauja 
kaipo gailestingoji seselė prie Raud. 
Kryžiaus. Prašo labai brolių rašyti 
jai adresu, A. Smilingaitė, 1 Raud. 
Kryžiaus Ligonine, Kaunas, Lithua- 
nia. i

REIKIA BARBERIO SUBA- 
tomis (iš mokyklos mokiniai 
neatsišaukit).

2019 Canalport Avė.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI
JIEŠKAU DĖDĖS IGNACO PLE- 

kavičio arba Petronėlės Plekavičaitės, 
po vyru, nežinau pavardės. Paeina 
iš Lietuvos, Kuršėnų miestelio, svar
bu butų pasipažinti. Kas jieško, — 
vardas ir pavardė po tėvų Petronėlė 
Lipskaitė, po vyru Shapkauskienė, iš 
miestelio Akmenės. Malonėkite at
sišaukti, 6743 Eberharte Avė., tele- 
fonuokite po 6 vai. vak. Normai 4009

■ — - -   —L    » ■ .

PAJIEŠKAU ZOFIJOS IR AG- 
nieŠkds Glesaitės, 8 metai atgal gy
veno Massachussetts valstijoj. Pa
eina iš Karklėnų miestelio, Pašilės 
parapijos. Malonės atsiliepti, ar 
kas žinote, praneškite, busiu dėkin
gas.

LEONARD EDINT 
3428 So. Halsted St., Chicago, III.

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui geriausia bučernė ir gro 

sėmė, kokia dar nebuvo ant pardavi
mo lietuviams, verta $2,500.00, bet tu
riu pigiai parduoti — priežastis—ap
leidžiu miestą; randasi prie Canal- 
port netoli Union Avė. Kreipkitės 
S. G. Tuponich, 1315 W. 18th St. 
Tel. Canal 1640

PARSIDUODA HUDSON SUPER 
Six Taxi Cab Diamond Cab Co., ge
riausiam stovyj. Jeigu nori pinigų 
padaryt tai ši karą nupirkęs darysi 
po $150 į nedėlią ir auščiau ir busi 
bosas ant savęs. Tas karas parsi
duoda pusėtinai pigiai. Norintis 
pirkt, o nemokantis važiuot, tai iš
mokinsiu ir pagelbėsiu įstoti į taxi 
biznį. Atsišaukite pas P. L. įGalažis, 
3524 S. Union Avė., pirmos lubos, 
tarp 9 ir 1 vai. vidurdienyj.

NAMAI-ZEME.

APSIVEDIMAI.
MERGINOS; ČIONAI NĖRA hum- 

bugas, bet tikras pajieškojimas. Aš 
j ieškau merginos dėl apsivedimę, am
žiaus 18 iki 35 ir tik katra visai ne
turtinga, bet suprantanti šių dienų 
gyvenimą. Aš esu 27 amžiaus, my
liu gamtą ir turiu gerą būdą. Prisių- 
skit savo paveikslą su pirmu laišku, 
aš užtikrinu, kad nebus pajuoktos ir 
ant pareikalavimo bus sugrąžintas; 
tapgi katros žingeidaujato turėti tik
rą gyvenimo draugą, meldžiu rašyti 
šitaip. Joe E. Kaminski, 315 Franklin 
St., Michigan City, Ind.

JIEŠKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU KAMBARIO SU VAL- 

giu vienam vaikinui, South Side apie 
63rn St. ir Kedzie Avė. 
kad butų elektros šviesa.

JOHN STAPULIONIS, 
1758 W. Wiemot Avė.

Geistina

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA MOTERŲ SORTA- 
vimui skudurų. Gera alga, nuo
latinis darbas. Kreipkitės:

, COOK & RUBIN, 
2643 W. Rooseyelt Rd.

.____ _____________ ■■■

PARDAVIMUI VYRIŠKŲ APRĖ- 
dalų ir siuvėjo biznis. Priežastis par
davimo — savininkas išvažiuoja į 
Lietuvą; parsiduoda už pusę kainos. 
Atsišaukite greitu laiku, 455 W. 79th 
St., Chicago, III.

PARDAVIMUI ŠEŠIŲ FLATŲ 
plytų ir medžio namas, 26x160. $1,700 
išleista ant pataisymo; pardavimo 
priežastis—našlysta. Kaina $5,150. 
$1,500 cash. Rendos $960..

McDONNELL. 
3517 Archer Avel

PARDAVIMUI GRO^ERNĖ. TU- 
ri būt parduota greitu laiku, Didelis 
bargenas su 4 kambariais pagyveni
mui, steam heat apšildomas. Pirmas 
kostumeris laimės. Reikalauju mer
ginos dirbti grosfemėje. Turi mokė
ti lenkų kalbą, 1803 W. 47th St.

PARDAVIMUI SALDUMYNŲ IR 
mažų daiktų krautuvė. Gera vieta, 5 
kambariai pragyvenimui, pigi renda. 
Noriu parduoti greitai, nes turiu ap
leisti Chicago. Atsišaukit:

125 E. 107 St., Roseland, III.

4 KAMBARIŲ NAMAS—$1,250
$500 cash, likusius po $9 į mėnesį 

ant 50 pėdų loto; netoli mokyklos, 
krautuvių ir bažnyčių. 33 minutos 
iki vidurmiesčio, prie C. B. & Q. per
važiavimas mažiau kaip 10 centų 
kainuoja. 60 ty&jukinių kasdieną. Ga
lite kraustytis (gyvent į 30 dienų ar
ba. gegužės 1-mo jei geistumęt. Rašy
kite

OLIVER SALINGER & CO.
628 —1-st National Bank Bldg.

-----------X-

VELTUI $30.00
Paauksuoti laikrodėliai su puikiau

siais 21-akmeniais ir retežėliu vy
rams ar moterims. Pagarsinimui sa
vo tavoro, nusprendėme išdalinti 5,- 
000 šių laikrodėlių VELTUI. Plates
nių žinių kreipkitės ir katalogą išsių
sime aplaikę 12c stampoms.

PEARL TRADING CO., 
Box 122,

189 Pcarl St., New York, N. Y.
--------------- ---- .

PARDAVIMUI puikus groseris lie
tuvių ir kitų tautų apgyventoj vietoj, 
prie šv. Kryžiaus bažnyčios ir tarp 
dviejų mokyklų. Priežastį pardavimo 
patirisite ant vietos. Meldžiu atsi
šaukti: 4536 S. Hermitago Avė.

PARDAVIMUI BUčERNfc ir 
groserne, geroj vietoj, lietuvių 
kolonijoj. Sykiu parduosiu ir 
namų, 2 vežimai ir arkliai. Kai
na $8500, 562 W. 18 St.

PARDAVIMUI PIRMOS 
sos bučernė ir grosemė.

4157 Archer Avė.
Phone Lafayette 3739

k'le-

PARDAVIMUI 2 NAMAI, RAN- 
dasi 5744 S. Union Avė., ant vieno lo
to. Krautuvė ir 4 kambariai viršuj į 
priekį nuo namo ir 3 kambarių fin
tas užpakalyj. Namai pirmos klesos 
padėjime. Iš viso rendos į mėnesį 
$81.00, bet galima pakelti iki $90.00. 
Kaina prapertės $4,900.00. $2,000.00 
cash reikia įmokėti.
KARBAUSKIS & JOKUBAUSKIS, 

5159 So. Ratine Avė.
Tel.: Yards 3287.

........... ---T-....... . ...

FARMA PARDAVIMUI
Parsiduoda farma — 40 akrų, že

me nepaprastai gera — juodžemis. 
Namai geri, stuba visai nauja. Vi
sokį įrankiai dėl apdirbimo ūkio. 
Gana daug visokių gyvulių. Pats tur
tas turi daugiau pusę vertės negu 
ūkė ir namai.

Farma randasi Rhinelanderio apie- 
linkėje 
$4,500.

(Wis.). Ūkės kaina 
Platesnių žinių kreipkitės
PIUS DUBICKAS, 

3210 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 9663

tik

PARDAVIMUI NAMAS, STEAM- 
hoat bunpjalo, 6 ruimai, elektros, «a- 
zo Šviesa, pardavimo priežastis, sa
vininkas važiuoja į Lietuvą. Namas 
yra 6919 S. Talman Avė., pardavė
jas ant 6922 Si Rockwell Šit

NAMAI-2EME.

AUŠROS MOKYKLOJ

«

PARDAVIMUI AR /ŠRENDAVI- 
mui puiki krautuvė, naujai ištaisyta, 
tinkanti visokiam bizniui, prie geriau
sios gatvės Chicago. Matykit savi 
ninką.

6345 S. Wesrvrn Avė. l-oa lubos

FARMA PARDAVIMUI
Parduoda gerą farmą Mieli, val

stijoje arti Allagan, 30 akrų ūkis —1 
mašinos ir sėklos. Ūkio kaina 4000 
dol., apie 3000 reikia įnfokėti: Taip
gi, galiu mainyti į namą Chicagoj ar
ba arti prie Chicagos.

Kreipkitės sekamu antrašu:
P. DUBICKAS,

3210 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 96G3

MOKYKLOS

MOKINKIS

Deslgn ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname: patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dlenorijis Ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principais!

JOS F. KASNICKA 
190 North State St 

Kampas Lake St. 4-fl.

; P-lis E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Molina: kirpti, siūti, pritaikyti 
desinuotl drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialės instrukcijos pagal 
t sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St.,

Tel:. Harrison 1421. Chicago

1 Mokinkis dressmaking 
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinės klesos biz

niavome merginoms, pasisiuvimul 
sau dresės.

> VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2487 Madison Street, 
6205 S. Halsted SL

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paHausdamL

Sara Patek, pirmininkė.

Vakarinė Mokykla
Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik
rina kiekvienam greitą progresą.

Mokinama anglų ir lietuvių kalbų, 
aritmetikos, istorijos, geografijos ir 
visų high school šakų.

Sunaudokite liuosus vakarus pusi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Avė., 

Chicago. III.

Antradienį, Lapkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos. Mokin- 
tojaus Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St., 
Chicago, III. .

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai -angliškos ir lietuviško! 

kalbą, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typevriting, pirklybos tei
sių, Suvienytą Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, ątografijos, politikinė! 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašye- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po piatą. Vakarais nuo fl 
iki 10 valandai. j
8106 SO. HALSTED 8TM CHICAGO.

\

Leveskio Mokykla
* PERSIKELS

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 

. Prekybos dalykų. Prirengiama 
prie kvotimų į visas augštesniasia! 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 v. p. 
p. z mokinama lietuvių gramatika.

3454 So. Halsted gatr. 
arti 35tos gat.




