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iarringtonas
surastas

42 ulsteriečiai paliuosuoti
>" II. .1 Į

Vokietija tariasi su Rusija
Harringtonas suras 

tas Floridoje
Sugautas besirerigiąs 

Harringtono agentas, 
apkaltinti Bischoffą. 
receiveris pasilieka.-

Chicagos policija gavo žinią 
nuo Pal Beach šerifo, kad pa
bėgęs “spešelų” rinkėjas ILeslie 
Harrington tapo rastas 
Palm Beach, Floridoje, yra da
bar dabojamas ir gali būti bi- 
le valandą areštuotas, kada tik 
bus gautas iš fhieagos įsaky
mas jį areštuoti.

Harriingtonas tapo sugautas, 
kada jis bandė pasilankyti pas 
savo pačią, kuri kiek laiko at
gal išvažiavo į aristokratingą
jį Palm Beach, kad kartu su 
kitais milidnieriais praleidus 
ten vasarą.

Apkaltins Bischoffą.
Vakar daug žmonių, kurie 

‘ buvo įdėję pinigus pas Ray- 
mond J. Bischoffą, buvo pa
šaukti liudyti prieš -grand jury, 
Tai buvo daroma valstijos pro
kuroro pastangose apkaltinti 
Bischoffą su jo visais pagel- 
bininkais ir agentais.

Agentas neteko $11,000.
Bischoffo turtas padidėjo 

$11,000. Tuos pinigus turėjo 
sudėti vienas Bischoffo vyriau
sių agentų Frank Dalkus, 1550 
S. Marshfield Avė. * Referee 
Eastman . klausinėjo jį jipiy 
$34,500, kuriuos jis gavo is 
Bischoffo gruodžio ir sausio 
mėn. Jis pasisakė, kad tuos pi
nigus sudėjęs į banką, liet pa
skui vėl ištraukė. Vieųą čekį 
sumoje $11,000 jis turėjo' su 
savim. Tuojaus tas čekis tapo 
nuo jo atimtas, nors Dalkus 
ir labai smarkiai prieš tai pro
testavo, ir priskaitytas prie 
kusio Bischoffo turto. Taipjau 
jam įsakyta atsinešti ir banko 
•knygelę.

Areštavo
tą

Policija 
skriaustųjų žmonių, Jareštavo 
Harringtono agentą Petrą Yan- 
kant, 1238 N. Lincoln St. Da
rant kratą jo krepšyje liko 
rasta $12,000 pinigais ir gele
žinkelio bilietą į Buffalo, N. 
Y. Žmonės sako, kas tas agen
tas rengėsi bėgti Kanadon. Jis 
betgi sako, kad pinigai yra jo, 

nes jis uždirbęs juos barten- 
deriaudamas per kelis metus.

Tikimąsi, kad ir daugiau 
Harringtono ir Bischoffo agen
tų bus areštuota. K

Apple receiverio rankose.
Charles H. Apple, kuris rei

kalavo. panaikinti pirmiau pa
skirtąjį jam receiverį, pralai
mėjo prieš teisėją Landis. Apple 
tvirtino, kad jis nesąs Chica
gos gyventojas, nors jis Chi- 
cagoje rinko pinigus ir darė 
biznį, ir kad teismas todėl ne
galįs skirti jam ceceiverio. Bet

teisėjas Landis tokį tvirtinimą 
atmetč ir paskirimą receive- 
rio patvirtino, tečiaus duoda
mas Apple* advokatams iki 
šiandie paduoti 4am pasipricši-

bėgti. nimus.
Bando Apple advokatai ketina kreip- 
Apple lis net ir į augščiausį teismą

I jurisdikcijos klausime, būtent, 
kad Landis neturįs teisės skir
ti jam, kaipo Kansas City gy
ventojui, receiverį.

Valstijos prokuroras tyrinė
ja Apple biznį ir jei bus prie
žasties, tat gal ir prieš Apple 
pareikalaus apkaltinimą.

Harringtono agen- 
su pinigais.

gavus žinių nuo nu-

Įsakė areštuoti
Harringtoną (

žinių, kad
Palm

Policija gavusi 
Lcslie Harrington yra 
Beach apielinkėse, telegrafavo 
tuojaus areštuoti jį. Tuogi tar
pu tuojaus išsiųsta detektyvus 
į Sprmgfieklą gauti reikalin
gas atgabenimui Harringtono į 
Chicagą popieras. Tie patįs de- 
tektivai gavę tas popieras tuo
jaus vyks į Floridą pasiimti 
pabėgėlį.

Grand jury išnešė apkaltini
mus prieš Harringtoną ir jo 
sėbrus už prigaudinėjimą žmo
nių. Taip apkaltintųjų, yra ir 
jau pirmiau areštuotieji Petras 
Žilvitis, Moran ir Byrne. Iš jų 
reikalaujama po $20,000 kau
cijos.

Kaip pilnai Harringtonas bu
vo prisirengęs “kelionei”, rodo 
tai, kad jokio turto jis nepa
liko: viską pilniausiai nušlovė. 
Ikišiol rasta $3,000 automobi
lius ir $5,000 pinigais banke. 
Buvo surasta Masonic Temple 
didelė Harrįngtono saugioji 
skrynutė. Buvo tikėtąsi joje 
kiek nors turto rasti. Vakar ją 
atidarė ir rado... 2 centų paš
to ženklelį.

Airiai paliuosavo 42 
ulsteriečius

Ulsteriečiai jau pradeda 
kiek aprimti.

BELPAST, vas. 47 
ulsteriečiai unionistai

tos spigliuotos vielos ir sudėti 
smilties maišai, reiškia apsi
tverta kaip laike tikrojo karo 
Be abejonės, ir airiai yra tiek 
pat gerai prisirengę karui.

Belfastas kiek aprimo, bei 
tas apriinimas veikiausia yru 
tik laikinas.

O/ ;?•’ * V: V

Taikinsis su egyptiečiais

Vokietija arti susitari 
mo su Rusija

Veda tiesiogines derybas apii 
Vokietijos dalyvavimų Rusi 
jos rekonstrukcijoje.

BERLINIAS/ vas. 17.
Šiandie patirta, kad tiesiogi
nes derybos tarp Vokietijos 
valdžios ir Rusijos sovietų val
džios atstovų, kurios yra ve
damos Berline per kelias die
nas, žada būti sėkmingomis ir 
tikimąsi, kad neužilgo bus pa-

veikminga sutartis, kuris nu
statys ant kiek Vokietija daly
vaus Rusijos ekonominėj rę- 
konstrukcijoj ir eksploatacijoj.

Dabartinės derybos yra dau
giau negu neformalinio pobūd
žio, kadangi jas veda Rusijos 
prekybinis atstovas Leonidas 
Krasinas ir Rusijos prekybi
niai pasiuntiniai Berline Kari 
Radek ir Stomaniakov, kurie 
taipjau tarėsi su Hugo Stinnes, 
elektros trusto direktorium Fe- 
ix Dcutsch ir su Kruppo kom
panijos direktorium Wi’cdfcld.

Dabartinės derybos nepalie
čia abiejų šalių dalyvavimo Ge- 
noa ekonominėj konferencijoj, 
bet tik einasi apie susitarimą 
tarp Rusijos ir Vokietijos 
bendruose . ekonominiuose rei
kaluose. -' .

Kunigas nuteistas už 
žmogžudystę

MOUNT IDA, Ark., vas. 17.
* Kun. Harding Hughes šian

die jury tapo rastas kaltu nu
žudyme moteries Mrs. ,Anna 
McKennon., Kunigas tapo' nu
teistas visam amžiui kalėjimam

Dar nieko neatsakė.
VVASHINGTON, vas. 16. — 

Jungt. Valstijos dar nieko ne
atsakė į pakvietimą dalyvauti 
Genoa ekonominėj konferenci
joj. Jos dar laukia ir nesulau
kia jau senai neva pasiųstos 
Franci jos-< notos. Amerika taip
jau nori, (kad kitos šalįs susi
tartų ir atidėtų ekonominę kon
ferenciją ir kad Jungt. Valsti
joms nereikėtų prašyti ją ati
dėti.

Harringtono agentas Petras Yankantas (stovi) liūdnai 
žiuri į tuos $12,000, kuriuos policija pas jį rado ir su ku
riais jam gal ant visados, Mkės atsisveikinti. Jis tapo suim
tas tada, kada, kaip žmonės sako, rengėsi bėgti Kanadon. 
Pas jį rasta geležinkelio bilietą 'į Buffalo, N. Y. Detcktivų 
viršininkas įjughes (sėdi) skaito pas Yankantą rastus pini- 

• ; i i' i>i.j *■

M Čita paėmė Čhabarovską
PEKIN; vas. 17. — Iš Čitos, 

Tolimųjų Rytų respublikos so
stinės, pranešama, kad respub
likos kareiviai paėmė Cbaba- 
rovską ir tikisi paimti Iman.

(Čhabarovsk yra už 350 m. 
nuo Vladivostoko. Jį tūlą lai
ką buvo paėmę Vladivostoko 
reakcionieriai, kurie, prigelbia- 
mi japonų, buvo pradėję karą 
prieš Tolimųjų Rytų respubli-

CHARLES H. APPLE, 
irgi užsiėmęs “spešiąlų” biz
niu, kuriam taipjau tapo pa-' 
skirtas receiveris. Jis dar ne-' 
pasiduoda, nes, nesąs Chicagos į 
gyventojas ir galįs atmokėti vi-

tuos
Bet
pa-

• Priverstinas darbas mo
terims Bulgarijoj.

SOFIJA, vas. 16. ~ Bulgflr 
rijos valstiečių valdžia išleido 
priverstino moterims darbo 
įstatymus. Premieras. sako, kad 
valstietės moterįs' sunkiai ir 
daug dirba, todėl turinčios pa
dirbėti ir tos moterįs, kurios 
ikišiol nieko neveikė ir nešio
jo šilkines pančekaites. Pir
miausia priverstinas moterims 
darbas bus vykinamas Sofijoj, 
o paskui ir kituose 'miestuose 
ir miesteliuose.

Nuteisė 200 ipdy

Svarsto apie Kansas 
angliakasius.

INDIANAPOLIS, vas. 16. — 
Angliakasių unijos konvencija 
dar nepriėjo prie algų ir kitų 

, neikalavinių iš kasyklų savi
ninkų svarstymų. I'kišiol svar
stoma tik apie Howatto ir Kap
sas angliakasių pašalinimą' iš 
unijos ir • apie jų išnaujo pri
ėmimą unijon.

Lewis tuo savo pašalinimu 
Kansas angliakasių susilaukė 
tiek priešininkų, kad nedrįsta 
konvencijoje statyti balsavimui 
šį klausimą ir kaip galima bal
savimą vilkina.

Hardinga^ už taksus nuo 
pardavimų.

WASHINGTON, v. 16. — 
Prezidentas Hardingas šiandie

CALGUTTA, vas. 17/— 200
Indijos nacionalistų savanorių, 
kurie buvo baltinami laikime 
nelegalinio susirinkimo, tapo parašė laišką atstovų buto biu- 
nuteisti nuo 1 iki 6 mėn. ka
lėj iman. - •

Streikas Rytinio Indijos ge
ležinkelio darbininky plečiasi 
toliąu į rytus.

LONDONĄS, vas. 18. — 
Anglijos kabinetas ir Anglijos 
komisionierius' Egypte field 
maršalas Allenby susitaikė apie 
taikos sąlygas, ’ kurios bus pa- 
diiętos Egypto nacionalistams. 
Kada Allenby sugrįš į Egyptą 
jis galės tuojaus pradėti 'ir, de
rybas su buvusiu Egypto pre
mjerų Adly Paša.

Del Čeko-Slovaky pripaži 
nimo Lietuvos

3 ŽMONĖS ŽUVO EKS- 
PLOZIJOJ. 1 

y (

WASITINGTONAS(, vas. 15
(Liet. Inf. Biuras.) — čeko- 

Slovakų tauta po didžiojo ka
ro vėl atgavusi savo nepriklau
somybę ištiesė draugiškąją ran
ką Lietuvai pripažindama ją 
nepriklausomą de jure, čekų 
Slovakų istorija panaši į Lie
tuvos istoriją. N^rs- ir^ne to
kia didelė ir galinga valstybė 
senovėje būdama kaip Lietu-

d.

LAKE HOPATCONG, N. J., va, Čekija vienok turėjo taip 
v 17 — Du žmonės liko už- pat garbingą praeitį. 'Patekę 
mušti cksplodavus Atlas Pow-j vokiečių įtakon čekai nustojo, 
der Works dinamito pakavimo savo nepriklausomybės ir veik

Atlas priklauso E. 1.1 visai buvo nustoję ir savo tau- 
parako lybes.

stočiai.
Du Pont du Nemours 
kompanijai. Aštuoniuoliktame ir devy

niolikto šimtmečio pradžioje 
čekų sostinėj Pragoję viešpata- 

I v o vokiečių kalba. Praga nepa- 
— lyginamai daugiau buvo ištau-

Prašys’ paramos preky
bos laivynui.

WASHINGTON, xvas. 17.
Už kelių dienų/ prezidentas tėjusi, negu kad dabar yra Vil- 
Hardingąs paduos raportą pre- nius. Visoje šalyje aristokrati- 
kybinio laivyno tarybos ir pa- ja> dvarponiai ir šiaip jau in- ' 
prašos tam laivynui pašalpos, teligentija skaitė save vokie- 

, čiais ir niekino visą, kas Čekiš- 
i ka. Bot pabudo čekų tauta, 

— atgaivino savo kalbą ir kultu- 
Valstybės, departamentas gavo rą ir šiądic laisvai ir ląimip* 
žinių, kad karo stovis tapo 
paskelbtas Salvadoro respubli
koj, iš priežasties sukilimo 50, 
kadetų militarimėj akademijoj. . . . . ....

£ j j j buvo stipri panslavizmo idėja,
i Iškilus > Rusijoje bolševikų re- 
' voliucijai, Čeko Slovakijoje su
sispietė rusų partijų vadai bei 
politikai nedalinamosios Rusi
jos šalininkai. Be to dar arti
mus santikius Čeko Slovakiją 
turėjo su Francuzija. Visa tai 
sudarė Lietuvoje nuomonę, kad 
Čeko Slovakai yra nepalankus 
Lietuvos nepriklausomybei. Vie
nok, artimesnis tų dviejų tautų 
susipažinimas ir užmezgimas

Karo stovis Salvadore.
WASHINGTON, v. 17

gai gyvena nepriklausomu val
stybiniu gyvenimu.

Elgetų unija.
VIENNA, y. 17. — Iš Pra

gos pranešama, kad ten elge
tos sutvėrė savo uniją ir iš
dalino geriausius gatvių kam
pus savo nariams tam tikroms 
valandoms. Nusižengėliai uni
jai busią aštriai baudžiami.

3 STUDENTAI UŽMUŠTI.
DURHAM, N. C., v.^7. '■

Trįs North Carolina unįversi- prekybos ryšių pamaži išsklai- 
teto studentai liko užmušti ir dė nepasitikėjimo rukus. Pabai- 
3 sunkiai sužeisti, traukiniui ^°ie praėjusių metų čeko Slo- 
užvažiavus ant automobilio.

o6densburg,
— Šaltis šiose

vakija atsiuntė Lietuvon savo 
konsulų ir pagalios, šių metų 
sausio piėn. 21 d. pripažino 

deapielinkė- Lietuvos nepriklausomybę 
se siekia nuo 30 iki 45 laips- ju.re* 

nių žemiau žero. -St. Lawrence “__ __________ ___ ; ____
upe pilnai užšąlo, ko nebuvo ‘ SKAITYKIT IR PLATINKIT
jau per daugelį metų.

- 42 
kurie 

buvo nesenai išvogti airių puo
lime ant Ulsterio rubežiaus, ta
po paliuosuoti. Airių valdžios 
galva Collins telegrafavo Chur- 
chdll, kad jam pasiseko 
ulsteriečius paliuosuoti. 
dar daug ulsteriečių visgi 
silieka Airijoje belaisvėje.

Paliuosavimas dalies išvog
tųjų ulsteriečių labai gerai at
siliepė į kitus ulsteriečius ir 
Ulsteris pamaži pradeda ap
rimti. Betgi' padėtis palei Ai
ri jos-Ulsterio rubežių tebėra 
pavojinga ii^ santikiai .įtemp
ti. Dabar rupinamąsi susitar
ti apie paskirimą tarpininka
vimo komisijos. Ulsterio kon- 
stabeliai yra gerai prisirengę, 
turi užtektinai ginklų, o stra
tegiškose vietose yra praties

Tik sekamą rugsėjį sustabdys 
Rusijos šelpimą.

WASHI.NGTON, ' vas. 16. — 
Amerikos šelpimo administra
cijos veikimas šelpime Rusijos 
badaujančių apsistos tik apie 
sekamo rugsėjo 1 d. Tada Ruy 
sija bus sulaukusi naują <kf/' 
lių ir gal įstengs ir pati savą 
išsimaitinti. Dabar siunčiama 
yra į Rusiją 120,000 tonų sėk
linių kviečių pavasario pasė

liui.

PINIGŲ KURSAS

džeto komiteto pirlnininkui 
Fordney, kuriame sakoma, kad 
pravedimas taksų nuo parda
vimų (sales tax) yra vienati
nis greičiausias būdas susirin
kimui pinigų kareivių bonu- 
sams. Jeigu gi kongresas ne
norėtų priimti taksų nuo par
davimų, tai tegul atideda lai-

Vakar, vasario 17 d., užsienio pini- > • • j. ♦ . ,
kaina, perkant jų ne mažiau kaip;kinai Pavedimą įstatymų apie 

už 25,000 dolerių, bankų buvo skai- mokėjimą kareiviams bonuso.
tą kaina,, perkant jų ne mažiau kaip 

tomą Amerikos pinigais šiaip
Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 krOnų ..... 
Belgijos, 100 frankų .....
Danijos 100 kronų ............
Finų 100 markių ........ ;.....
Frartenjos 100 frankų .....
Italijos 100 lirų ...............
Lietuvos 100 auksinų ... 
Lenkų 100 markių .........
Norvegai 100 kronų ........
Olandų 100 guldenų ........
Švedų 100 kronų’.............
šveicarų 100 markiu .......

„ Vokietijos 100 markių ...

$4.36
....., .3c

$8.30 
$20.75

$2.02
. $8.71 ’•

$4.88
... 51c
..... 3c 
$17.10 
$37 45 
$26.34 
$19.54 •

Gal Howat ir laimės.
INDIANAPOLIS, vas. 17. — 

Angliakasių konvencija vis dar 
svarsto apie Kansas angliaka
sių pašalinimą iš, unijos. Su 
balsavimu vis dar vilkinama, 
kadangi net ir Lewiso šalįnin- 
kai pripažįsta, kad balsavime 

gic i veikiausia laimės Howatas.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Liętuvon iš-Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO TRIS CHICAGOS OFISUS.
Naujienų Pinigų Siuntimo' Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pata'ria siųsti pinigus 

, Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 

gvarantijas už savo če- 
išmaino didesnes pinigu

duoda paprastas
kius. ? Naujienos

< sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New YorkeJar 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 Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKILIUS 

Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted St., . '

\ ^Bridgeporto Skyrius
3210 So. Halsted St.,

Town of Lake Skyrius
1614 West 46th Street,

Chicago, III.

Chicago, UI.

Chicago, UI.



Pastabėlės
Carusos Fondo Načionalis 

Komitetas renka $1,(MM),000 fon
dą, kuris vadinsis Carusos 
Amerikos Atminties Fondas 
Šitas fondas bus panaudojamas 
jauniems nusipelniusiems^ mu
zikams sušelpti ir muzikos ver
tinimui r kelti. Pusė fondo į- 
plaukų bus panaimojama mu
zikos vertinimo1 žadinimui o 
pusė bus dalinama dovanomis« 
pasižymėjusiems muzikoj mo
kiniams. Pusė

skiriami) dovanų bus duodama 
instrumentiniams
vtajns,. o pusė, balsą
tiems.

mokslei- 
lavfhan-

24 pasa-Didžiuliame orlaivy 
žjeriams, kuris skrenda greitu
mu 130 mylių į valandą, yra į- 
taisytos visokios ištaigos, kaip 
pulmanimiame vagone. Jame 
yra rūkomasis kambarys su 
stalais kortomis lošti; maudy
nė, ištaigingi atsigulami krės
lai, kurie nakčiai pataisomi gu
lėti; yra leludė, krosnis ir vir-

moksleivljai ’ t u vėlė. x

Bišofo Kreditorių 
Susirinkimas

kurie buvo įdėję savo pinigų, į Bišofo “spešelus”, ma
lonėkite atsilankyti į

COLUMBIA HALL
1700 VVest 48th Street,

Sekmadienį, Vasario-February 19, 1922
Rytoj 10 iki 4 po pietų.

Atsineškite su savim kvitus.
KREDITORIUS.

Baliusfsu Programų
Rengia »

Vakarines žvaigždės Pašelpinis Kliubas
Nedėlioj, Vasario 19, 1922, Cicero. 

Lietuvių Liuosybčs Svetainėje 
K 14ta gatvė ir 49as Courtąs

Pradžia 6 vai. vak. įžanga vyrams 75c. Moterims 60c. Su padėjimu drapanų 
Bus lošta viano akto komedija

/ “ŪKIMO BAUSMĖ”
Gerbiami Cicero ir apielinkės lietuviai: šitame vakare dalyvaus ga

biausios spėkos, todėl tikime, kad atsilankiusi publika bus užganėdinta, o 
praleidę prqgą gailėsis. Kviečia KOMITETAS.
- *-------------------------------------------------------------------- ..  —      ,4 ..... H -------------------: y- ;

DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS!
‘ Rengia

Chicagos Lietuvių Pašelpinis Kliubas
Kviečia visus, senus ir jaunus atsilankyti ant šio vakaro ir prie geros 

muzikos linksmai laiką praleisti. Nepamirškite šio vakaro, nes šokiai bus 
naujos mados, kokių nesat matę. lyyks

Subatoj, Vasario-February 18 d., 1922
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJINĖJ SVET.,

18-ta gatvę ir Union Aye.
Pradžią 7:30 vai. vak. Įžanga 25c. y patai.

Kviečia KOMITETAS.

EXTRA! EX T RA!!

BALIUS
Rengia Lietuvių Jaunimas,

Subatoj, Vasario-February 18 d., 1922
"■•sa

Bažnytinėj svetainėje, 35-ta gatvė ir Union Avė.
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 25c. ypatai.

Gerbiami vietos įr apielinkės lietuviai! Nepraleiskite šios pui
kios pasilinksmnimo progos. Apart linksmų šokių, dar bus gana 
puikus programas susidedąs iš vištakių pamarginimų, kaipo: dainų, 
dekliamacijų ir tt. „ * Kviečia Vąldyba.

' NAUJIENOS, ChicagO, HL
esE"jL.4~ai_uxju>|."—_a-

Subata, Vasario 18 d., 1922

Neprigulmybes puota
Lietuvos 4 metų Neprigulmybę Paminėti

BANKETAS - KONOEiTAS - BALIUS
> ' '7 , Atsibus :

Ne d., Vasario-Feb. 19,. 1922
Svečiai prasidės rinktis 5 valandą vakare. 

Vakarienė prasidės lygiai 6 valandą.
MORRISON KOTELY, CAMEO BALL ROOM

* Kampas Madison ir Clark Gatvių
Vakaro rogramaš bus labai turiningas ir įspūdin

gas. Dalyvaus žymus kalbėtojai. Koncerto / svar
biausią dalį išpildys musų pagarsėjus dainininkė panelė 
Marijona Rakauskaitė ir kitos artistės, pavejančiomis 
dainomis. Po vakarienei ir programai bus Šokiai prie 
puikios orkestros, atskyrio j daly j didžios Svetainės. 
Svečiai galės pasilikti prie savo stalų ir ten pasikalbėti 
ir paviešėti su'draugais.

šios iškilmingos puotos bus nuimtas ' didelis pa
veikslas — vėliau bus da padidintas, įdėtas 4 puikius 

įrėmus ir pasiųstas Lietuvon atatinkamon įstaigon 
liudyti Lietuvos žmonėms Chicagos Lietuvių patriotiš
kumą. Todėl pageidaujama, kad Chicagiečiai šioje 
puotoje pasirodytų' visoje savo didybėje ir grožybėje.

Lietuvos vyriausybė ir liaudis, šioje ' savaitėje, 
švenčia Lietuvos Nepriklausomybės keturių metų su
kaktuves.

Lietuvos Sostinėn, Kaunan, susirinks iš vi
sų kampelių tūkstančiai tūkstančių lietuvių tė
vynainių ir ten, plevėsuojant Lietuvos vėlia
voms ir skambinant musų Laisvės Varpų su di
džiausiomis apeigomis-ceremonijomis apvaikš
čios Lietuvos Nepriklausomybę ir, VISI DRAU- " 
GE, džiaugsmo ašaromis plaus likusias vergijos 
dėmes nuo Lietuvos kūno.

§ią didžiąją Lietuvos Šventę lietuviai ap
vaikščios visame pasaulyje. Didžios ir mažos 

» lietuvių kolonijos Amerikoje fengia iškilmin
giausias puotas ir VISI DRAUGE džiaugsis,; 
kad Lietuvos Didvyrių: Kdistuto, Vytauto, Ku-^ 
dirkos, Vaišaičio, vyskp. Valančiausko, >kun. 
Mairiono, Basanavičiaus, Šliupo ir kitų kario
nės ir darbai davė pageidautus vaisius-laisvę, 
tautai, laisvę valstybei.

Todėl ir mes Chicagiečiai, savo darbais re
kordą padarę ir įgiję tikrųjų tėvynainių vardą, 
negalime nuo kitų atsilikti.

Neprigulmybes Puotos rengimui komitetas turi 
didelės garbės kviesti Chicagos ir apielinkių lietuvius, 
šion Puoton, kad ir njrs — VISI DRAUGEI didžiame 
skaitliuje, galėtume Lietuvos Laisvę pasidžiaugti. '

Puotos tikietai po $2.50 y patais Gaunami iš kai- 
, no lietuvių'aptiėkose ir pas vietinius veikėjus.

NEPRIGULMYBES PUOTOS KOMITETAS.
' ’ r

Teatras Zokoninko Macoko
Teatras ir Balius

\ -

Rengiamas

I/aisvamanių Federacijos 37 kuopos 
Jdomiausis Dalykas Kunigo Macoko 

Teatras, kuris bus loštas Nedėliojo
Scenos Mylėtojų Ratelio

Po reziserija M. DUDULIENES
I •' r

V asario- Februa^y
19 dieną, 1922 

; KOSCIUSZKOS SVETAINĖJE, 
3811 Cedar St., Indiana Harbor, Ind.

Durys atsidarys 5 vai,, teatras prasidės 6:30 v. vak.
Įžanga dideliems 75c., vaikams 25c.

- -------------—— ----------— ------------------ ------------ ,-------------------- .

Lietuviai ir Lietuvaites! Minėtame Teatre 
pamatysite, kaip zokoninkas (kunigas) Macokas 
apVogč Panelęs Šv. ir aprėdė ^avo brolienę, kurią 
jisai mylėjo. Pamatysite, kaip kunigas Macokas 
savo brolį su kirviu nukirto ir norėjo su jo pačia 
pabėgti, bet likosi pagautas ir nuteistas 15 metų 
Kurijos kalėjimam .

KOMITETAS.

TEATRAS į B AL!
Rengia

• S. L. A. 2ras APSKRITIS ‘ •» \ , j
Statoma scenoje dvjveiksmė tragi-komedija

“SUSIPRATO”

Ned., Vas.-Feb. 19, 1922
STRUMILO SVETAINĖJ, 

158 E. 107 Gatvės, Roseland, III.
w Durys* atsidarys kaip G vai. vak.

Proghimas prasidės lygiai? val„ vakare.

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

- šis veikalas yra daug pernokiantis ir labai juo- ‘ 
kingas. Pirmu kartu statomas Roselande.

Bbt kadangi šisai veikalas nėra ilgas, taigi yra 
prisižadėjuh dalyvauti viena Chicagos žvaigždė po
ne .Bručienė, kuri nekartą savo maloniu ir išdidum 
palšu nevieno lietuvio sielą žavėjo.

Taipgi šiame vakare ir broliai Briedžiai parodys 
savo nepaprastus muzikališkus gabumus ir veikalą 
loš gabiausi artistai.

Šio vakaro rengėjai deda visas pastangas, kad 
vakaras butų kuo įdomiausias.

Tajgi gerbiamieji nepraleiskite šios progos. Po 
programui šokiai iki vėlumui.

Bilietų kainos 60c. ir 40c.
Visus kviečia atsilankyti S. L. A. 2 APSKRITIS

>"■"1      —— . .... .  .........  ....... -L.

PASIRŪPINKIT LOTĄ .
o mes pastatysim jums namą ar flatą ant labai lengvų ir patrau
kiančių išlygų į mes imame tik aprubežiaotą skaičių kontraktų ant 
gegužės meninio.. Patariame susižinoti su mums tuojaus. Rašykit 
mums šiandien ar-kreipkitės: T i '

/

Chicago Home Construction Co.,
14 *W. Washington St.

Liet.MotD-ja‘Apšvieta
SPĖKOMIS’ “CHICAGOS DRAMATIŠKO RATELIO’*

Stato'scenoje keturių veiksmų, penkių atidengimų labai puikią dramą

J. J. ZOLPO

Nedėlioj,AVasariQ-February 19 d., 1922 pi.

M. Mcldažio svet., 2238 West 23rd PL, Chicago, Iii.
‘ Lošimas prasidės 6:30 vai. vak. ’ '

Girdint publikos nuolatinį pageidavimą tankiau matyti musn scenoje gerb. J. J.
P veikalus, taipgi ir “Chicagos Draniritreko Ratelio” spėkas Liet. Mot. Dr-ja 

“Apšvieta” ir “Chicagos Dramatiškas Ratelis” deda didžiaurfias^pastangas, kad* statant 
taip nepaprastai puikiį veikalą “Du Brolių” suteikti musų geiy>. publikai dailės žvilgs
nių daug pasigėrėjimo. Kviečia visus\Rengimo KOMISIJA.

$200 . |Dovanu $200 IĮ
Lietuva Šaukia! Bukit orisirene-e — seni ir iauni. na- hrf • Kurį rengia , 'isAokr+nLietuva Šaukia! Bukit prisirengę — seni ir jauni, pa

vieniai ir vedusi, ne ant karės, bet ant

Didelio Maskinio 1 Baliaus
Dr-te Palaimintos Lietuvos ‘ 

Vasario-Feb. 2b /1^22
—ma—n« i III

Bus išdalyta $200 dovanų už keisčiausį apsirengimą 
Puiki muzika ,didelis programas; geri laikai visiems.

Įžanga tik 5Oc. ypatai.

Visus kviečia DRAUGYSTE.

. t .

DIDYSIS NAUJ
l.

Kovo-M arch
U KONCERTAS

1922
ASHLAND BOULEVARD A UDITORIUM
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Ar esate tikri
_ apie taupomus 

pinigus?

Mes taip!
Musų taupymo akauntaį užaugo 
virš 35,000 akauntų.

<1NGS BAN&
A V!) I RH NDEY SERVICE I 1 

alsted Street, Chięag

II * . • ' * ’ f ’KT

ririri negu kur
, • * < ..

investytit
•• _i '

| savo pinigus

Visuomet pasitarkite su savo 
A bankierium.

. Šimtai lietuvių yra investavę savo pini-
• gus į, šį banką 1912 m. Jie yra pilnai už

ganėdinti mušti patarnavimu ir nei vienas 
iš jų nėra pražudęs nei vieno cento, kuriuos 
pas mus investavo. .

Jus turite sunktai dirbti už savo pinigus 
— praleisti išmintingai. Visuomet pasitar- 
kit su mumis. >

Siūlome PirmJMortgečių, kuriuomi už
dirbsi! 6 nuošimčius polukio. Klauskit mu
sų apie juos. Jie yra saugus.

Central Manufacturing
’ District Bank

fe

1112 West 35th Street

Turtas virš $6,000,000.00.
Kapitalas ir perviršis $750,000.00.

Pasiskirkite
> I

Didelį Pelną ir Saugumą!
Ir vėl daugelis lietuvių tapo apiplėšti sunkiai 

uždirbtų ir sutaupytų pinigų. Pasiryžymas ant 
didelių pelnų, buvo per dideliu jiems. Šie žmo
nės užsitarnavo mūsų simpatijos. x

Tai yra kaina, kurią apmokama už viską šia- , 
me pasaulyj. Prižadai didelių pelnų, reiškia di
delį riziką ir didelis rizikas, reiškia didelį nuo- 
Stolj. . , ■

Sumanus žmonės NE rizikuoja. Geriau gaut 
3G ir būti užtikrintu, kad pinigai yra saugiai, 
negu turėt viltį ant 40% ir nebūti tikru apie sa-

\ vo investinimą. ,• ' .

MMOMMni

Visų žmonių Bankar,

z . ......................t ■' \
I KRAJJSTYKITĖS GEG. I-mą

I savo nuosavų namą, gražiausioj Brookfield Manor, tik 27 minutos 
j vidurmiestį, prie C. B. & Q.; 5 kambarių modemiška bungalow ant 
loto 30xl25» pėdas, tik už $4,300. Išlygos — $250 cash, likusius kaip

I renda. Rašykit mums šiandien ar kreipkitės:

^Chicago Home Construction Co.,
14 VV. Washington St. '

į KORESPONDENCIJOS l
- ' —■» .ar.

ROC^FORD, ILL.
--------- - < -

Skrido kaip sakalai, o nutupė 
kaip vabalai.

Tur-but niekas nebandys už
ginčyti, jog iš visų vietos pa
šelpimų draugijų bei organiza
cijų populeriškiausia yra S.L.A. 
77 kuopa, kurioj yra susispie
tę visi pažangiausi Jr rimčiau
si vietos lietuviai, moką ne tik 
save gerbti, bet ir kitus ger
bia, 
lium pralenkia kitais vietines 
d.^uigijas, taip ir visuomeni
niam judėjime lošia svarbesnę

Kuopa kaip n'arių skait-

Tačiau ir čia yra keli rėks
niai, kurie dar vis tebesapnuo
ja apie rrrevoliiiciją, ir apie 
diktą (liktą diktatūrą. Tie žmo
nės vis dar tebeserga sava sun
kia liga, ir jiems visad rūpėjo 
tik neturėjo progos, sukelti 
kuopoj triukšmo, nes mat kuo
pa gražiausiam sutikimoj gy
vuoja, ir solidaringai darbuoja
si.

Bet štai jiems laikinai buvo 
pavykęs sukelti triukšmo ir S. 
E.A. 77 kuopoj — prieš val
dybą, kuomet buvo įvykęs ma
žas nesusipratimas dėl kuopos 
valdybos rinkimų. Mat valdy
ba . metinį susirinkimų atidėjo 
vieną savaitę vėliaus, negu su
sirinkimai reguliariškai yra 
laikomi. Taigi čia tie musų 
rėksneliai ir gavo progos pa
leisti į darbą savo gerkles. Per 
mėnesį laiko bėgiojo komunis
tėliai demoralizuodami ,S. L. A. 
7 kuopos narius ir keldami ne-

galiaus subėgę atlaikė pašnibž
doms slaptą susirinkimėlį, kur 
agitavo, kad reikią senoji val
dyba nubausti, patiems komu
nistams pasistengti išrinkti sa
vuosius į valdybą, ir tokji 
būdu paimti S. L. A. 77 kuo
pos vairą į savo rankas.

Bet įvykęs susirinkimas va
sario 5 dieną visai ką kitą pa
rodė. Rimtesnieji kuopos na
riai ne tik kad nematė reika
lo valdybą bausti, bet dar iš
rinko ją ir šiems metams. Taip
gi rėksniai komunistai . nieko 
nelaime j o. Dabar jie vaikščio
ja nosis nuleidę. Bandė skris
ti kaip sakalai, o nutupė kaip 
vabalai. —Kukurūzas.

: Sever6s"Gyduoles užlaiko
M ■ » ' • r • »šeimynos sveikatą.

Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosulį.

Yra jie tikrai pavoingi ženklai. Ne
doras ligas su tolin sekančiais pa- f 
sekiniais tankiai gali būti prašaliu- | 
tas turent tam tikrus vaistus.
• į

Severais i
Cough Balsam į 

(Severo Balzamas nuo kosulį) ne I 
doda ilgai viešpatauti paprastam | 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli- : 
niu išsišakojimu, palengvin sukepi- I 
mo< pradeda skrepliavimą ir padara | 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 26 ir ’ 
60 centai.—Severa’s Cold andGrip | 
Tablets (Severo Plyškelei nuo Per- | 
si šaldymo ir Gripcs) sulaiką persi- Į 
šaldymą nedodant jam išsivystyti. I 
Kaina 50 centai. Visose Aptiekose. k

Ar gavote Severo Kalendorių ■ ‘ 
1922 metams. Galema jįjį gauti Įį 
dykai pas savo Ap tie kario, ar nuo »

W. F. SEVERA.CO. ; 
CEDAR RAPIDS, IOWA '

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKŪŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Viename name su Dr. Monkevičium 

Tel. Boulevard 9708

J— saVO pinigus į PirmomVeSlinRll Mortgečiaus Real E- 
state auksinius bondsus ir mortgečiu už 
6 proc. polukio į metus

•'» Įsteigti, Nuosavus, 
Rekomenduojami 

, ir parduodami
< X '

' \ . «
| Z * •

PEOPLES STOCK YARDS 
STATE BANK

9

. * \
*' e

Visuomet yra lygios vertes
f

Net vienas pirkėjas musų Mortgečiu 
arba Auksinių Bondsų nepralosė 

/ i nei dolerio jokiame bude

PEOPLES S TOCK YARDS 
STATE BANK

47-th STREET ir ASHLAND AVENUE
r

Į ŽMONES ■ 1 ■

WEST PULLMANO
Kam tai rizikuoti savo pinigais ant visokiu prižadų,

Kuomet ramiai galit įgauti

3% ir DAUGIAU
Turtas 
$200,000.00 
Pinigu Siuntimo 
Skyrius

Perviršis $40,000.00
Saugios Padėjimui 
dėžutės.
$3.00 ir aukščiau

State Bank of West Pušlman
120th Street ir Lowe Avenue.

Banko vai. kasdieną nuo 9 iki 3. Subat. nuo 9 iki 12:30 it 7 iki 8:30 vai. vakare.

“‘PAVASARIUI ATEINANT, ruoškimės keliauti Lietuvon, — per 
musų tarpininkystę, turėsite geriausią kelionę. 1921 m. musų 

v? Bankas išsiuntė suvirs 1,000 keleivių. Pasportų išrūpinta 3,000.
Visi buvo dėkingi už draugiškumą ir gražią kelionę!

AUKSINO KURSUI NUPUOLUS, naudokitės, siųskite pinigus 
Lietuvon, Ten jų reikia pavasario darbams, sėkloms, ūkio įran
kiams. Mes saugiausiai pristatome ir pilnai išmokame pinigus ! 
žemiausiu kursu. Per 1921 m. 12,000 žmonių per musų Banką 
persiuntė Lietuvon arti 55 milionus auksinų. MUSŲ KURSAS 
YRA ŽEMIAUSIS.

DEPOZITUS PRIIMAME IR PER PAŠTĄ. Mokame 4%, pri- 
skaitomus kas mėnuo.

BALTIC STATES BANK
Kapitalas ir Surplus $270,000.00

RAŠYKITE:

Baltic' States Bank
294 Eighth Avė., x New»York, N. Y.

’ / (Telefonas: WATKINS: ?142)
Bankas atdaras: šiaip dienomis — nuo 9 vai. išryto iki 5 v. vakare; 

subatomds—nuo 9 V. išryto iki 7 vai. vakare.

silvanijos hoa 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdinro. Duo 
da rodą “viso? 
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer

Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn

ginoms.
. ...... , .......

Dr. A. R. Blumenthal
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
, Kampas 47th St.

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

Tel. Boulevard 643?

Dr. jYuška
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 i
Gydytojas ir Chirurgas •

VALANDOS: 9—12 ryto 
. 2—8 vakaro.

.330.3 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

>■"" ■■ 1 1 ..... i ii. ■■*■■■■ fe

Canal 0257
Naktinis Tel. Ganai 9118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 3 
po piet, 6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

..........................................................

Telephone Yards 5032

dr; m. stupnicki
3107 So. Morgan St.
. CHICAGO, ILL.

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

T«l«phon« Va* Bures 894 
Km. 1189 Indepsndence Blvd. Chlcsgc

DR. A. A. ROTH
RH8A8 GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS , 

Specialistas Moteriiką, Vyriik% 
Taiki Ir visi chroniikj ligj

Ofisas: 8354 So. Halsted St. CHeag*
Talaphona Drevei 9698 

Valaadeai 1*—11 ryto; 8—8 oo plst, 
’•—W vafr • Vodallsvnl*

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.

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOLTS
Lietuvi* 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą j 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 6 ir

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

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

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas i
8149 S. Morgan St., kerti 82 St 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą. 
OFISO VALANDOS!

Nuo lt ryto iki 8 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliorrds nuo 10 — 

2 po piet
Telephone Yards 687

_   .  i______ —.
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1739 SO. JHALSTED ST., 
OHICAGO, 1UJLNOIS, 

T*l«phon« Kooaavtlt 8601

Subscription Rate«l 
|8.0Q per year uu Canada. 
|7.W per ye^r outaide ot Ghicage. 
|8.«a per year 1* Chicare.

8c. per copy.
Entered aa Secand Claae Matter 

March 17th, 1914, et Che Poat Office 
pf Chięago, 111., mmIbk tbe ftfit ei 
March 2nd. 1871.

Naujienos eina kasdien, išakidant 
Mdildienius. Leidžia Naujieną. Ben- 
drorš, 1789 S®. Halstad 8t., Chicago, 
III. •— Telefonas; Roosevalt 85ML

ji) visi Chicagos lietuviai. 
Net artimi “Draugui” as
mens, kunigai .ir svietiški 
“veikėjai”, įdėjo į tp, hum
bugą milžiniškas sumas p;- 
nigų. *i

Bet kų dabar daro “dora
sis” kunigų organas?

Kada humbugieriai pate
ko į valdžios rankas arba 
išsislapstė; kada paaiškėjo, 
kad tūkstančiai žmonių ta
po apgauti, ir milionai dole
rių jų pinigų žlugo, — tai 
“Drąugas” ėmė purvinai 
šmeižti “Naujienas”'!

Pradžioje jisai buvo

Apžvalga
......

Steponavičių. Balsavo 15 už,
11—prieš.”

ė > A
Matydami z šitokiūš’ dalykus, 

Dėdelės su Mizaromis nesavu 
balsu rėkia savo laikraštyj, kad 
“kairieji” pražudysiu visų ko
munistinį judėjimų ir —« su-

Subata, Vasario 18 d., 1922
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Mulkinimo 
biznis.

Kuomet visokie humbtu 
gieriai. viliojo pinigus iš 
žmonių, žadėdami “speše- 
lus”, tai ‘‘Draugas” tylėjo.

Kovot su jais teko vie
noms “Naujienoms”. Ne
žiūrint to, kad , “spešelų” 
meisteriai su savo agentais 
grūmojo mums kerštu ir 
kurstė prieš * mus žmones, 
mes per kokius metus laiko 
nesiliovėme rašyti apie juos, 
perspėdami visuomenę — 
kol tas “spešelų” humbugas 
nesprogo.

Ačiū '‘Naujienoms”, ne 
vienas žmogus šiandie džiau 
giasi, kad išgelbėjo savo pi
nigus. Asmeniškai ir per 
laiškus jie dabar išreiškia 
mums savo padėką už tei
singus patarimus.

O kunigų organas to pa
tarnavimo žmonėms neda
vė. Jo tylėjimu padrąsinti, 
“spešelų” agentai išplėtojo 
savo veikimą daugiausia ap
link klebonijas, tarpe para- 
pijonų, kurie bijosi paimti į 
rankas “bediviškus” laik
raščius. . ' /

Ir “Draugas” negali gin
tis, kad jisai nežinojęs apie 
“spešelus”. Apie juos žino-

Bet paskui jisai atsipei
kėjo., Negryna jo sąžinė 
padiktavo jam tą taktiką, 
kurią visi veidmainiai Ir 
bailiai vartoja panašiuose 
atsitikimuose. Bijodamas, 
kad žmonės neapkaltintų jo 
už pataikavimą humbugih- 
riams, jisai paleido savo na
srus ant tų, kurie kovojo su 
jais.

Už šmeižimą “Draugas” 
ir jo redaktorius yra apskų
sti teismui: todėl apie jo in-, 
sinuacijas čionai daugiaus 
neapsimoka kalbėti. Bet 
įdomus yra pats faktas to
kio “Draugo” elgiiųosi’

Kas pasinaudojo tuo, kad 
kunigų organas visą laiką 
žiurėjo per pirštui į “speše
lų” humbugą? “Spešelų” 
meisteriai ir jų.agentai!

O kas nukentėjo? Žmo
nės! ‘ _ f

Kas naudojasi dabar tuo, 
kad “Draugas” purvina 
“Naujienas”, kurios kėlė į 
aikštę “spešelų” humbugą? 
'Tie patys “spešelų” humbu
gieriai! Nestatai padeda 
jiems sumaišyti apgautųjų 
žmonių mintis ir gauti laiko 
paslėpti kaikuriuos savo ne- 
(įorojo darbo pėdsakus. .

Pirma savo tylėjimu, o 
dabar savo šmeižtais “Drau
gas” netiesioginiai dengia 
apgavikų darbus.

Bet tegu jisai nemano, 
kad žmonės yra Jmžinai ak
li. Anot Lincolno žodžių: 
“Kurį laiką gali mulkinti vi
sus žmones; 'visuomet gali 
mulkinti kaikuriuos žmo
nes. Bet negali visuomet 
mulkinti visus žmones?’
' Mulkinimo bizniui ateis 

gjalas taip pat, kaip ir “spe- 
šelams”! • .

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Šimto Nuošimčių
Patri jotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsinys)'

y Petrui bebūvant Flaglande buvo padaryta' 
keli užpuolimai ant soeutlistų; eidami į šituos

u. Taigi Petras apsigipklavo krumpliais su 
pišĮalielu ir padėjo socialistų būklę pulti. Karas 

jau pasibaigęs, bet Petras buvo toks pat 
karingas ♦kaip ir kad karas butų ėjęs; kada jis 
[|asig^tvo žydelį, kuopos organizuotojų kamjfe už 
jorašomojo stalo ir pradėjo jam galvų skaldyti, 
Ui ii:| suprato, kų musų Vaikinai jautė Argon- 
nėjė.
šokti /ant
man

Prie 
vaikėzai,

kada jam užėjo noras savo batais pa 
rašomos mašinos judiklių, tai .jis nu

“RATA VOKITE l”
i--------

Naujosios “Darbininkų itar- ---------- c —u -—« — - —
tijos” apaštalams nesiseka. Bol- Į stiprinsiu “menševikus”. Vieno- 
ševikuojančioje “literatūros' je tokioje jų Jeinentacijoje sa- 
draugijoje” (A. L. D. L. D.) ap- koma:, 
sireiškia tolyn vis stipresnė opo
zicija tai Soluckio ir Mizaros’ 
partijai. Šioje vietoje jau bu
vo minėta, kad keletas A. L. D.
L. D. kuopų ir net ištisų apskri
čių išnešė rezoliucijas prieš tų 
partijų ir .jos- lyderius.

Dabar “Liasvė” išspausdino 
Ą.L.DJL.D. XII apskričio suva
žiavimo protokolų (suvažiavi
mas įvyko Pittstone, Pa.), kur'vikiškas komunizmas yra ne- 
tarp kitko skaitome: / !sveikas apsireiškimas darbinin-

, “Rezoliucija skaityta prieš kų judėjimo.
‘Laisvę’. Balsavo 14 už, 12 Vardan kovos pu tais darbi- 
prieš. j įlinkais, Dėdelė mėgina suriiobi-

frontų” deši- 
komu-- 

Ne darbininkų klesos

*

“Jie (kairieji) gali atnešti 
didelės blėdies visam musų 
darbininkiškam frontui, jie 
gali pasėti didžiausių demora
lizacijų, jie gali pakrikdyti 
musų eiles ir tuo didžiųi su
stiprinti menševikus.” 
“Menševikais” jie vadTnJr so

cialistus, t. y. tuos darbininkusr 
Aurio senai peymatė, kad bolše-

“Skaityta rezoliuciia prieš lizuot į “bendrų
Amerikos Darbininkų^ Barti- iriuosius ir kairiuosius 
jų. Balsavo 14 už, 12—prieš, nlfetus.

“‘Rezoliucija prieš A. L. D. reikalai jam rupi, o tiktai sųvo 
L. D. Centro sekretorių K. • partijos kromelis. ‘ .

i, 1 »'■ >r’» * " .n     ■ ■’ ■ -    

Gražiai Sugyveno, bet 
Persiskyrė Piktai

r-
<Kai rašau tuos žodžius, pas 

mus Lietuvoj gyvai svarstomas 
visuomenės daugumai nerikė
tas įvykis, — valdžios kflzis. 
Sausio 13 diena liaudininku ly
deris p. Sleževičius paskelbė iš 
Seimo tribūnos savojo bloko de
klaracijų, kurios gale pa^rteikšta, 
kad liaudininkai atšaukia savo 
žmogų, d-rų Grinių iš valdžios.

Tas paskelbimas ištiko krikš
čionis gana netikėtai. Labai 
linksmai pradėję Semito posėdį, 
jie unmi pasijuto tartūpi nete- 
<ę kietos žemės pų kojų, hent 
dek sudomėjo ir pasiūlė tuo
jau posėdį baigti. Reikėjo su
gaudyti pamišusios • mintys ir 
susiorientuoti. . j ’ ■

Kame’ gi dalykas?
Beveik dvejus ištisus -Onetus 

iaudininkai ėjo suderintu žings
niu ,su 1
Tiek pat laiko jų žmonės val
džioje sutartinai bendradarbiavo 
“tėvynės labili”. Per ta laikui 
/lodoj i reakcija ne kar
ių molįčjo paimli už rankos 
d-rų Grinių, kad pasirašytų lo
vius įsakymus, kurie Lietuvos ' 
darbininkajns ir išviso demokra
tijai buvo pliauškė ' per gaįvų. 
Kuopiet remiantis 'tais įsaky
mais valdžios praktika sudary
davo Lietuvos gyvenime šlykš
čių sauvalę, lauže pamatinius 
demokratybės dėsnius ir gyveni
mo skandalai atsidurdavę Seime, 
krikščionys-demokra^ai ir <T

krikščionimis Seime< klerikalų

St. Kairys
———- »
; jiem išpuldavo. Ir staiga ta gra

ži vienybė paįro,
Delko ?
Normalę konflikui priežastį 

sudarė galutinas žemės reformos 
įstatymo skaitymas. Sausio 13 
dienų krikščiotkų balsais liko 
priimtas aštuntas įstatymd pa- 
ragrafas, kuriuo grąžinaifla baž
nyčioms, vienuolynams ir kito
kioms bažnytinėms įstaigoms 
žemės, triobesiai ir kitoks tur
tas, kurie caro valdžios buvo 
kitados atimti tikybinėms orga
nizacijoms ir musų laikais per
imtoj dabartinės valdžios ži
nion.

Prieš priįmanį tų paragrafų 
ėjo smarkus ginčai. Ir social
demokratai, ir liaudininkai įro
dinėjo, kad musų klerikalai no
ri apvogti liaudį, rūpinasi vien 

reikalais, stengiasi 
įielAivų į viduramžius, 
s pas mus atgyvenu- 
ines' organizacijas sa-

grąžinti 
sutvirtin 
sias tik^ 
vo purtiniems tikslams. Krikš
čionys linksmai klausės tų pri- 
vadžiojimų, bet kai reikėjo, bal
suoti, gerai išrykiuotas jų blo
kas kai vienas pakėlė rankas už 
8-tųjį paragrafų.
-To užteko.

Susidurima^ dėl minėtojo 
punkto tebuvo paskutinis lašas 
vienybes puodui palieti. < Kon
fliktas brendoxiš seno. Krikščio
nys užsimerkę nori prastumti 

čia Lietuvai tikybinių mokyklų įsta.- 
pasislėpdavo už Griniaus nuga- tyma. Jie aiškiai bando pagan
ios, o Seimo krikščionys jam ti į savo rankas ir Lietuvos uni- 
plodavo. Gi patys liaudininkai versitetų. Tam pačiam žemės 
tai kada plodavo kartu, kai ka- reformos įstatyme krikščionys 
da sėdėdavo sųsirfnkę—kalip ■ nubalsavo duoti dvarininkams’

------------- ---------------- ' ■■ ---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

nųjį judėjimų išnaikinti visai; jie ąubėgo į vietą 
vadinamų “Tarptautinė knygų krautuve”, lai
komų havajiečio. Navininkas smuko į chino val
gyklos salę ir prisirišo žiurstų’, bet niekas nebu-

ir sudaužė kelias chino torielaites į jo galvų? 
Visa, kų rado “Tarptautinėj knygų krautuvėj,” 
jie išnešė kieman, sukurė. ugnį* ir žvalgai 
mokyklos,‘vaikinais susikabinę už rankų 
aplink ugnį pamėgdžiodami havajiečių 
h uja.

su 
Šoko 
liula-

kelisTaip Petras turėjo linksmų gyvenimų 
mėnesiriS. Apie dvi jo kelionės nuėjo niekais, 
kadangi 
novsįfo, kų koks aidoblistas ’pėsakė, ar padare 
dešir

l i zžvalgų prisidėjo aukotosios mokyklos
kuriems labai patiko tokie dalykai.
naujas užkailo<rJic nusprendė naudo- •

fįi užsis-pyrelis teisėjas atsisakė priimti kų-.

ics mėtų begiu kaipo atatinkamų liudymų 
prieš tam • tikrus aidoblistus, kurie yra teisiami. 
Bet daugumas teisėjų mielu noru padėjo didžių
jų kompanijų vyrams valyti šalį nuo Raudonojo 
pavojaus ir Petro visas kiaušelių skaičius pasie
kė daugiam šimto iki jo laikas pasibaigė ir Gote 
jį ajtdoido, 'išrašęs jam paskutinį čekį.

, ■ ■ n
'' N,
Tai buvo Ričporto mieste; Petras 

mas vidujiniam^ kišeniuj daugiau kaip tūkstan
tį dolerių sutaupęs, manė, kad jam verta, luitų

tureda-

truputį 'paūžti.

Jis išėjo pasivaikščioti po Linksmųjų Baltų-

atlyginimų už imamų iš jų že
mę, kad ir menkų. Jų balsais 
palikta dvarininkams po 25 1 
tarus miško. ' '

Pagalios krikščionių ta 
pastaruoju laiku pasidarė 
kiai pakenčiama. Sulipę 
mįs keturiomis į valstybinį 
jie nebeskaitė v i^ikalinga 
žiūrėti į bent kokius opoz 
ar savo sėbrų įrodinėjim 
kiekvienų pamatinį opozicijos 
pasiūlymų sutrypdavo be atodai
ros viso savo avelių būrio kojo
mis. Ateity jie žadėjo būti dar 
griežtesni. Paskutiniam katali
kų kongrese jie padarė visų ei
lę tokių nutarimų, kurie aiškiai 
rodo, kad krikščionys v y iSlys 
pas n^us Juodojo Internacionalo 
^diktatūrų. ' ■ •

Tekios apnuogintos reakcinės 
politikos buvo perdaug net mu
sų liaudininkams.

O kas toliau? Šiandien vyks
tu. Į liaudininkų deklaracijų, 
Senieji politiniai sėbrai, o da
bartiniai griežti priešai visų 
laika šnairomis žiuri į kits ki
tų. įliaudinipkų deklaracijų, 
kurioj išroknotos visos krikščio
nių nedorybės' ir liaudininkų 
skriaudos, kurioj visa atsakomy
bė už tėvynei pragaištingų dar
bų dedama klerikalaSns, į tų 
deklaracijų sausio 17’ dienų kri
kščionys atsakė savąja deklara
cija. Joje krikščionys viešai 
nusimazgoja.nuo keliamų prieš 
jiips kaltinimų ir susidariusias 
iš los operacijos srutas lieja liau
dininkams ant galvos, žodžiu, 
dedasi taip, kaip tarp Uviejų “de
mokratinių” Jkaiminkų greti
mais kiemais ir nelabai švario
mis stubomis, kuomet jos diR- 
čiai įpyksta viena ant kitos.

Bet krikščionys savo kontr- 
deklaracijoj aiškiai pasakė vienų 
daiktų, — jei, girdi, krikščionys 
sutiktų su liaudininkų reikalavi
mais, tai jie nebūtų krikščio
nys, o visi virstų liaudinin
kais. Vadiuasi,i gana aišku. Del 
pamatinių skirtumų, kaip pra
džios mokyklos įstatymas, Uni
versitetas ir kai kurie punktai 
iš žemės reformos, ki’ikščionys 
nenusileis. Seime jie atvirai pa
sisakė, kad jie pravestų tuos į- 
statymus ir trečiuoju skaidymu.

Vadinasi, bent\ kokę susitari
mas yra negalimas. Negalimas 
įSe tik .dėlto, kad minėtieji punk
tai yra pakankamai svarbus ir 
liaudininkams, bet ir dėlto, kad 
visame tame konflikte da 
taktinis mementas. St. Seimas 
baigia savo dienas. Artinasi 
nauja rinkimų kampanija. Kiek
viena politinė partija gerai su
pranta, kad naujose rinkimuose 
ne tik partijų kandidatai kalbės 
į minių, bet pe karta mokės pra
bilti ir pati rinkikų minia, pr?1 
mindama kiekvienai*- partijai, 
kuo ji buvo praeitam' Seime. 
Aišku, kad reikia išvalyti parti
nis savo kiemas, duoti išdilti 
rinkiko atminty tokiems įvy
kiams, už kuriuos jfs ruošėsi ne
dovanoti savo rinktiniams^.

Tokiu, momentu pravartu ir 
musų liaudininkams paleisti iš

jų miesto gatvę ir, jam bevaikščiojant, krutamu* 
jų paveikslų rūmo pryšaky nusišypsojo į jį auk
saplaukė mergina. -Tai buvo dar dviejų ir trijų 
ketvirdalių nuošimčių alaus dienos ir Petras pa
kalbino Jų į smuklę stiklų išsigerti. Kada jis 
atidarė akis, buvb tamsu, galva jam plišie ply
šo ir jis, besigrabinedarnas, pamalė, kad jis 
guli tamsiame užpakalinės gatvailes kampe/ 
Išgąstis suspaudė jo širdį ir jis, ėmęs čiupinėti 
savo vidujinį kišenių, kur jo šarnolė buvo, ra
do, kad ten nėra iiįeko daugiau, kaip tik baisus 
tuštumas. Taip Petras buvo vėl pragaišintas ir 
pragaišino jį, kaip tas paprastai būdavo—mb- 
teris!

Petras nuėjo policijos nuvadon, bet policija 
nerado moters, o jei ir rado, lai ji greičiau pasi
dalino su ja, kaip su Petru. Jis ėmę prašyti di- 
žuruojančiojo seržanto malonės ii’ įtikino jį, 
kad jis, Petras, buvo savo šalies gynimo maši
nos dalis; seržantas sutiko pranešti kelis žod
žius (iofei. Petras atsisėdo su piešiuku jr popie- 
ra rankoj ir nutaikė sudėti dešimtį žodžių ši
taip: “Moteris vėl be cento* kokį nors senų darbų 

____ ___ . Ir Gbfe turi būt taipgi atsi
sėdęs su piešęliu ir popiera rankoj apskaitė, nes 

 

jo atsakymas X dešimties žodžių buvo toks: 

 

“kvaily telegrafavau prekybos skyriaus sekretd- 
tiui kad/is nupirktų tau bilietų.” k

a

prisiųsk kelio

hek-

<tika 
sun- 
viso- 
lovį, 
atsi- 
čijos 
is ir

savosio^ krikščioniškųjų rankų 
ii‘ nestik atsiriboti nuo klerika
lų, bet dėl visa ko ant jų net už
simoti. Šiandien, kai plačioj 
musų visuomenėj pribrendo gi
laus nepasitenkinimo esama ja 
tvarka, tokia poza yra dėkinga 
poza. Liaudininkai gerai tai su
pranta ir todėl darosi dvigubai 
nesukalbami.

Kokia gali būt išeitis? .Kuri 
bus busimosios valdžios sudėtis?

Bę abejo, musų krikščionys 
nepori tik palys vieni sudaryti 
naujų ministerių kabinetų. Koks 
malonumas įsikinkyti į valstybi- 
nį^vežimų ir jį traukti per pa
čių sunkiųjų marmalynę, kuo
met žmogus išanksta žinai, kad 
aplinkui tave lyties išdykusi 
priešininkų mima, tėmys kiek 
vienų kreivuliavo žingsnį ir iš 
užpakalio tvos per šoną kaip tik 
gaus patogios tam progos. Pri
eiti prie paskutinio, St. Seimui 
skilto daikto putotais šonais, 
piftvais apdrapstytam ir po to 
tuojau Vąl eiti į naujų rinkimų 
kampanija, — tai juk pėr ne
patogus daiktas.

Tų ir krikščionys gerai su
prantat lodei ieškosi bendrų. 
Ieškos pagalios net ir dėlto, kad 
savais žmonėmis jie rieišteks vi- 
§am kabinetui-apimti.

Kur jie suras sau liūdnų pa
keleivių, šiandien da nevisai aiš
ku/ Be abejo kalbins “Pažan
gos” žmones. Bet “Pažanga” 
paskutinį pusmetį specializavosi 
krikščioniškai valdžiai šonus 
trinti.- “Pažangai'’ pagalios 'lyg 
nepatogų butų taip urnai susi- 
verst|i ir pabučiuoti kaip tik 
tų veidų, kurį ji pati ne kartų 
uoliai drapstė. ' ,

Vienintelė galima išeitis, kai 
dabar atrodo, tai ieškoti nepar
tinių žmonių, kurie palaidai blu- 
dinėja artimoj krikščionių kai
mynystėj ir paprastai Jengviau 

‘esti sukalbami. Artimiausios 
dienos parodys, kokia bus Die
vo valia. [Naujasis ministerių 
kabinetas, išliesų 'tapo sudaly
tas iš nepartinių.—Red.].

Sveikatos Dalykai
SKAUDĖJIMAS IR LIGA.

Ar skaudėjimas yra liga? I šį 
klausimų galima atsakyt “Taip” 
ir “Ne”. Skaudėjimas gali rei
kšti menkų arba ir mirtinų li
gų, arba jis gali nereikšti jo
kios ligos. Pav., spaudimas pa,-^ 
daro skaudėjimų. Ilgas spaudi
mas gali pavirsti į -ligų. Šlau
nies skaudėjimas, kuris paeina 
neretai nuo spaudimo ant vieno 
nervo (statinis reumatizmas) 
gali būt nepakenčiamas, nors 
gyvybei pavojaus jokio nėra. 
Nugaros skaudėjimas irgi tan
kiai paeina ne nuo į ligos. Dan
ties skaudėjimas neleidžia mie
got, sunaikina apetitų, suner- 
vuoja, užkietina > vidurius, vie
nok liga skaitoma maža. Nė 
draugijos 'pašejpos nemoka, nė 
gydytojas neklausinėja, kiek 
sykiu yra dantį skaudėjų. Iš ki

tos pusės, vėžio pradžioj, džio
voj , šiltinėj ir daugelyj kitų 
mirtinų ligų skaudėjimo tankiai 
jokio nėra. Gonorėjoj ir sifi- 
lyj, kuris ardo visų sveikatų, 
skaudėjimo tankiausiai nėra. 
^Nestebėtina, kad sunkti yra pri
versti sifilitikų gydytis, nes jis 
aiškinasi, jog niekur neskauda 
todėl liga savaime esanti išny
kusi. Taip pat sunku priversti 
eit ant operacijos žmogų su vė
žio pradžia, nes neskauda. Džio-^ 
vos nesigydo daugelis dėl tos 
pačios priežasties. Butų getai, 
jeigu skaudėjimas Visados reikš
tų 'ligų ir jo slidumas butų ligos 
saikas. Kartai taip yra; tankiai 
taip norą. Todėl neretai-gydosi 
labiausiai tie, .kuriems gydy
mas nėra svarbus sveikatos žvil- 

, gsniu, ir mažai gydosi arba vi
sai nesigydo fie, kuriems buti- 
jnai reikėTų gydytis. Ne skau- 
dėjiipo buvimas, arba nebuvi
mas ir ne jo didumas turi būti 
rodyklė gydymo jieškojime, 
o ligos pavojus' sveikatai ir gy
vybei.

Nors ir negalima pagal skau
dėjimų nuspręsti ligos esybę ir 
jos svarbų visuose atsitikimuo
se, vienok kartais jis pagelbsti. 
Tūlose ligose skaudėjimas pir
mas praneša apie ligos atsiradi
mų, paguldo ligonį į lovų ilsėtis.
Kad žinojus, ar skaudėjimas 

reiškia ligų, ar ne ir kokių liga, 
reikia žinot jo j'patybės. Skau
dėjimas po krutinę (skrandyj) 
tuoj po valgio reiškia visai kitų 
ligų, negu skaudėjimas, kada 
skrandis yra tuščias. Nuolati
nis slegiantis skaudėjimas reiš
kia kitką, negu veriantis arba 
deginantis skaudėjimas. Skau
dėjimas gali būt ligos vietoj ar
ba gali atsiliepti į sveikų kūno 
vlalį iš ligotos. •

Labai mažai yra 'ligų, Birias 
galima sužinoti iš skaudėjimo. 
Skaudėjimas ir kiti simptomai 

• ir ženklai — tai jau kitas daly
kas. Iš sudėtino sindromo jau 
kur kas lengviau išspeti ir su
prast ligų.—Dr. A. Montvidas. 
--------- -------------- -------------- ?>

Pas Slenksti
Aš matau didžiulį namų; 

priekinėj sienoj plačiai atviros 
siauros durys; už durų didelė 
tamsa. ' t

•Pas slenkstį stovi ruse mergi
na. Tii'šta tamsa dvelkia šal
čiu ir su šaldančia srove nejau
kus duslus balsas išęina iš gi-

“O, įtu nori peržengti šitų 
slenkstį, ir žinai, kas tave lau
kia?”

—Žinau, atsako mergina.
“Šaltis, alkis, neapykanta, 

pajuoka, panieka, kalėjimas, 
liga ir net mirtis”.

—Žinau.
“Vienatvė, atskirumas.”
—Žinau, aš pasirengusi. Aš 

pasirengusi kęsti ’ visus smu^ 
gius. ( f

“Ne tik nuo priešų, ber ir 
nuo giminių, draugų?”

nuo jų.
esi prisirengusi

Taigi Petras nuėjo į puikiąsias Prekybos 
Skyriaus raštines ir apsukrus, gabus jaunas biz
nieriškas sekretorius pasiuntė savo raštvedį nu? 
pirkti Petrui bilietų Jr pasodinti jį traukiniu. 
Tokioj bėdoj kaip šita Petras matiš kų reiškia 
parama tokios didelės ir galingos organizacijos 
yu puikiomis raštinėmis ir pinigais po ranka vi

jie ateina telegrafu. Jis vėl įsižadėjo negertlNir 
būti padorum; kad visuomet turėjus šitas įsta
tymo ir tvarkos jie^assavo pusėj.

K LXXVII.

PETR^ gera? išbarė ir davė jam vielų rašti
nėj su jo sena dvidešiidtk's dolerių į sa

vaitę alga. Jo priederme buvo matytis su skait
lingais Gofės “darbuotojais”, papasakoti jiems 
visa, kų jis žino apie vienų ar kitų llaudonųjį, 
arba apie viena ar kitų Raudonųjų organizacijų. 
Pasinaudodamas^ savo pažinojimu ašmenų,z juo
kui imu, ir darbuočių jis pagelbėdavo sustatyti

agitatoriams. Kaipo Raudonasis jis negalėjo jau 
liasjrodyti, bet kariais buvo atsitikimų, kur jis 
galėjo eiti žvalgo pareigas nebūdamas pažintas, 
pav., kada reikėjo teisybininkas “pataisyti”, arba 
ištirti kandidatai teisybai.

(Bus daugiau)* *

bė priežas- 
niekas o nie- 
atminčjai pa-

—-Taip, net
“Gerai: Ai 

save aukoti?”
—Esu.

’ “Paaukoti save 
lies? Tu žūsi ir 
kas nežinos kieno
gerbimas priklauso”.

—■ Aš nejieškau nei dėkingu
mo, nei susimylėjimo, Aš ne
reikalauju jokio vardo.

—-Ar esi prisirengusi.. . pra-

Mergina nulenkė galvų.
—Ir prasižengti... esu prisi

rengusi.
Baisas sustojo ir po valandos 

vėl ėmė klausti.
“.Žinok”, paliaus- tarė jis, 

“kad tu gali nustoti tikėjimo, 
kurį dabar turi, tu gali pama
tyti, kad tu klydai ir sųnąikinai 
savo jaunybę veltai”.

—Ir tų aš žinau ir vis noriu 
įeiti.

Mergina peržengė slenkstį ir 
stora kurtina nusileido užpa
kaly jos.

—Kvailė!—sušuko balsas su 
dantų griežiniu.

—Šventa — atsiliepė kažkur.
: , — I. Turgcniev. ,

l



NA U JI
Klierikas.' REKORDAI

Namų Tel.: Hydo Park 3396

Išduodam draftus ant*Lietuvos Bankų žemiausiu kursu

Siųskite Pinigus Lietuvon per šį Banką dėl informadji

^**4

S. L. FABIONAS COMPANY, Vedėjai

nuo.
dėlto galite gauti pas mus laivus

127 N. Dex
Tel. Cent

ne 
tam

BANKO VALDYBA: ' '
JOS. J. KRASOWSKI, Pres.

M. MELDAZIS, Vice-Pres.

J. KUCHINSKAS, Vice-Pres.
WM. M. ANTONISEN, Cashięr.

3, W. VALANCHAUSKAS, Asst. Cashier

Ruatta & ScreneUi 
317 Blae Islaed Avė.

Kunigo Biznaičio 
Pamokslas.

Patarimai ir pamo
kinimai apie finan
sus.

bedieviai 
kompanijas 
nori 
parapijonų

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

ADVOKATAI IR PATARIMAI 

1895-7 127 N. Dearbora St. 
Randai ph 3899 

MAUKICE J. GOLAN K 
Re*. 111)2 S. Ashland 

Seeley 867d

Kambarį s 806; Home Bank Bldg. 
Kam p. Milwaukee ir Ashland Aras 
OIIm vai.j nuo 9 iki 5 ir auo 7 

iki 0 vakare,

Tai. Jlaymarkot 8669
JOSEPH W. GRIGAI

Kapitalas ir^Perviršis 
$275,000.00

Telephona Y arda 6834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak,
8326 Su. Halsted St., Chicago, IU.

European American 
Bureau

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
. 4631 So. Ashand Ava.

Tel.t Y ar d 2 994 .

Ofiso vai.: 8 iki 18 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedalioj pp 
pietų. Tel.: Oakland 1294

DANTISTAS
1831 A*. Rtahsted 8L ĮCHcage, DL

I kaapaa 18th St
Yshmdeei 9—12 ryte ir 1—1 Kak.

JPntme Canal 267

ramumo nei 1111- 
mialoj ir gersit 
amžių/ amžius... 
ir vartys šakė- 
blynus, po ver- 
katiluos!!! Cyp-

•Berlinc dėl Vokiečių Jaunuo
menės Apsaugos DFiHigijos rei
kalavimo tapo sudeginta 40,000 
tomų apysakų apie “Laukinius 
VakaVus” ir žvalgautos bei in- 
dijonų apysakų.

Tai. Avitia 7B7

DR. MARTA 
DOWIATT—SAS3.

Kiįttk regite t« Oalifondjas ir 
vii. tęs save praktikavimuj po 

fckES tf. Kairiam Si.
Vatandast B—12 tosdteus Ir 8—B 

yakara IBakiriant aadildianiaa.

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

<9 S. La Šalie St. Rooiil 324
Tel.: Central 6390

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

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon perinus 
56 Centai už 100 auk. 

arba
182 auk. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumxas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank
"1112 \yest 35th Street 

Turtas $6,000,000.00

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operaclii 

8347 Emerald Avb. *'
9 Iki 11 ryto ir 9 iki 10 vakar* 

Tel.! Boulevaid 9897
m W. 18-ta gat. 2 ild I Kak.

TĄ. C»n«I 27>________

Kalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei iš raidės darosi dvi, / 
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant airis skau 

da, tuomet reikalaukit ūkinių,

John J. Mana
- Akinių specialistas 
' 1801 So. Ashland Avė.,

Kampas 18-os gatvės. 
Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki*9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Phone Boulovard 6301
ANTANAS GREDU&O 

General!* 

Kontraktor^u h 
bndavotojas.

Budavojame ir tataooae, 
1401 W. 47tb St.. Chicago

.......... ................. ..................  , 
4................................................................................................................................................*

Dirbėjas ir Importuotoja* Ka
rinusių armonikų pasaulyj. Viso 
kių gatunkų. Pigiau parduosiu n* 
gu kiti. Dykai lekcijos pirkėjams, 
Raiykt angliškai

Kvailas pasitikėjimas 
hunvbtfgieriais atvedė 
lietuvius prie didžiau
sios nelaimės. Tvirti 
bankai yra saugiausia 
pinigams vieta. Bet 
kas turi kiek daugiau 
pinigų ir nori didesnio 
nuošimčio, tas gali juc* 
indėti su saugumu tik 
į pirmos Liesos bonus.

I’arinktiniai bonai 
yra visiškai saugus ir 
neša pelno nuo 4 iki 8 
nuošimčių.

Šerai yra mažiau 
saugus, bet dabar atei
na jų kjlimo laibas.

Nuoseklus turto 
krovimas.

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. f)o piet ir nuo 7 iki 8:30/vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dresel 2880

-— Aš jums sakau, kad dan
gus ir žemė praeis, bet mano 
šventi žodžiai nepraeis!!!...

• — Mieli mano parapijonai! 
Glauskitės po mano ilgu ir 
juodu skvernu. Aš jumis pri
glusiu — aš suteiksiu jums 
dangaus karalystę, kaip jus 
numirsit, o dabar, kol gyvi 
esat, nepasigailėkite savo ska
tikų ant bažnyčios šventos!!!

O tie visi bedieviai, ku-

ASHLAND
MUSIC

T. Pullman 5432 

A.SHUSHO 
AKUŠERKA 
Turiu patyrimą 

mųterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State St,.

Chicago, III.

Detroito Amerikos legionas 
žada paduoti Kongresui įstaty
mo projektų reikalaujantį, kad 
svetimšalis, norintis gyventi ši
toj šaly ir išgyvenęs joje du 
metus neišsiima pirmųjų pilie
tybės popierių, turi būti pri
verstas jas išsiimti; o jei, ga
vęs paraginimų juos išsiimti, 
to nepadaro per 90 dienų, tai 
jis turįs būti deportuotas. Le- 
gijonas mano, kad svetimšaliai 
luoini išmoks’ branginti tuos 
patogumus, kuriuos jie čia turi.

UN1VERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted ,St. Chicago, III.

.o. jurgeioms 
Company

STOCKS & BONDS 
Laikinas 4£isas

1207 Garland Bldg., 
58,East Washington St.

CHICAGO, ILL.
Valandos nuo 12 iki 4 

vai. po piet.

JEWELRY
STORE

Deimantai,

Laikrodžiai,

AuksybS, Co 
lumbijos Grafo 
uolas ir netuviš 
ki naujausi r® 
kordai.
4537 S. Artl.nri IK KbATlNKll
A,„ CkiM8o, III. -‘NAUJIENOS"

on. c. z. vEžais 

J 
UeUvIs Deatlstaa

«711 Bovth Asklsad Avi^ 

»r6I 47-Im fiivfa

Telephona Boulevard 6069

[)r. A. Juozaitis] 
DEN TĮSTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vųluk 
re.ASeredom 9 v. rytoJH 12. Va- 
karai* 6—9. NedSL pagal sutarime. 
1261 Bos -HaMed StM Chicaro, HL

S. W. BANES 
ADVOKATAS- 

Jai.: 9 A. M. Uri 5 P. M.
1311 Rector Buildiug

Wewt Honroa Street, Oiicage,
Phone Centrai 266H 

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yardff tol5. Vai.: 6Jki 9

K-fGUGIS
IkDVbKATAS

Riesto ofisas!
SU Room 1111.18 
1. VaL nuo 9-6

Gyvenimo, vieta!
M28 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie- 
hą vakarą, išskyrus utarrifcfą to 
ketfergų. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

Tel, Randolph 2898

Ja a. slakis
ADVOKATAS 

Ofisas vfdurmiestjrj. 
ASSOCIAT1ON BLDG.

19 So. La Šalie St. 
Room 1308

Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų

nurodyti kur įvestinti savo pi
nigus.

— Neklausykite jų! Jie no
ri jums akis apdumti n Jio no
ri iš jūsų paskutinius skati
kus išvilioti!..

— Jei jus neklausysite ma
nęs, busit prakeikti ir po mir
čiai stačia galva nugarmėsite 
į - peklos dugnų!!! Ten bus 
jums dantų griežimas; velniai 
neduos jums 
nulei; virsi t 
jų per amžių, 
Velniai badys 
mis jus, kaip 
dančių smalų 
šit, vaitosit ir vien tik už tai, 
kad neklausot mano šventų

Šerų ir bonų- prie 
žiūra, pirkimas ii 
pardavimas.

tiktai priešinasi mtvųo šven- 
stonui, lai būna pkakcik- 
O dabar, mieli mana pa- 

rapijonaj, už tų bedievių grieš- 
nas dusias sukalbėkite po tris 
Sveika Marija...

Chicago, Iii
Laivakortės iš New Yorko arba Canados j Lietuvą kainuoja....
■čia jus gausite teisingą patarnavimą patirusių žmonių visuose 'reikaluose: kelionės k pinigų pę 
Per mus važiuodami, turėsite lain-ingą kelionę. Mes esame autorizuoti agentap y|sų laivų 
kada tik norite ir kur norite. Mes taipgi esame korespondentai didžiausio Liėtuvoh^Bapko ir <k 
Markėms kuo pasekmingiausia. M?s pagelbėsim jums sutvarkyti Income Takus, Insurinti bagažą iki Lietuvos ir padarysim- visus popierius 
atsakančiai. , /
UŽTIKRINAM JUMS TEISINGĄ IR ATSAKANTĮ PATARNAVIMĄ. \ •
Atdara kasdieną iki 6 vajl.Vakarute, Utafn., Ketv. ir Subatos iki 9 yal. Nedaliomis iki 3 po pietų. ' ’’

Kaina po ,75c. vienas. *
7394 Dp broliukai Miegai ir Pe? tamsią naktelę.
7395 Kas bus be degtines. Dykai nieks neveža.
.7357 Du. ubagu ir Ubagėlis.,
739.9Kreispolka ir Finų šokis.
7809-Naujas, šokis ir Finiška polka. , ’
7025 Noriu miego ir Plaukia žąselė. Butėnas.
Užlaikome visus lietuviškus rekordus,z taipgi angliš

kus ir italijoniškus, Columbia ir Brunsvick.
e Naujos Rolės dėl Player Piano.

48 Siuntė mane motinėlė su, žodžiais .............J..............................  $1.00
47 Už šilingčlį su žodžiais ...........     $1.00
46 šių nakcely su žodžiais ................................................................ $1.00
45 Plaukia sau laivelis su žodžiais    ....................................  $1.00
41 Dovanojo su žodžiais ...........   $1.00
32 Ne dėl tavęs aš mergelė su žodžiais ........................   $1.00

Didelis pasirinkimas gramafonų geriausių iš^lirbysčių už numa
žintu kainą. Katalogą kiekvienam siunčiame dykai. Viską prista
tome į kitą miestą, už pristatymą nieko nerokuojame.

JUOZAS F. BUDRIK .
3343 South Halsted Street, Chicago, III.

PASIRINKIT TINKAMĄ 
BANKĄ

VISI LIETUVIAI PRIVALO ŽINOTI, — KAD TVIRCIAUSIS
IR .DIŽIAUSIS LIETUVIŲ VALSTIJINIS BANKAS YRA ,

UNIVERSAL ŠTATE BANK

' DABAR šitas
didžiausias ir 
geriausias dak- 
tariškas kny- 
Sas parduodam 
už $7.00. LY- 
ties moks- 

yflggL LAS, tai pir- 
inutinė knyga, 
kuri drįso ai;

i ^iai ^pasakyti 
Jsv ji atvira-i (iliu-

stracijomis) į- 
MBS rodyti viską,

IkI O kas tik reikiafM re vyrui ir mote
li! j v sO rei žinoti apieA* savo i y t i: —

a £2 lyties organų
5 3 r ■ f i š s i v ystymą,
w A L'U funkcijas, svei-

katą ir ligas;
Si ’fi moterų .reika-
^į.Ji lūs: gimdymą,
vlV mėnesines, ku-wįg dikių auklėj i-

VJ mą, jų ligas;M meilės ir šei-
mos visokius 

--11 Mą sekretus. Gra
žiai apdaryta; labai daug pa

veikslų, kaina $7.00. (2)
SVEIKATA^, tai knyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą 

pažint" ir geroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai įsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 

k i vk vieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote, kad šitos knygos kau

puoja $9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų. •

O jei norite kitokios knygos 
dovanoms, tai pasirinkit bile 
viena iš šitų-’ KAIP RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta.$2. 
APIE ŽEMĘ ir KITUS SVIE
TUS; apd., $2'. LIETUVIŲ 
PRATŪVIA1 MAŽOJOJ AZI
JOJ; aFd., $2. MEILĖ ir DAl- 

TUKST ANTIS 
$2.00.
ir siųskit jas 

Jei mylit daug skai- 
‘ ‘ / DI-

ATAr

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas* 8» 

Leavitt SU Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd SU 

Tel. Lafayette 4988. >
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-19 platą.

Ne “Spešelai” 
bet didžiųjų ir senųjų 
kompanijų.

Šerai ir Bonai 
tegali jums atnešti didesnį 
nuošimtį.

Į ŠIĄ TVIRTĄ IR ATSAKANČIĄ FINANSINĘ ĮSTAIGĄ — 
UNIVERSAL STATE BANKĄ. ■: .
ŠIAME BANKĖ VISADOS GAUSITE CIELYBEJE IR^UMĄJR 
NUOŠIMČIUS ANT KIEKVIENO PAREIKALAVIMO.
ŠIS BANKAS YRA NARIU CHICAGO CLEARING HOUSE AS- 

— * ' r* * *SOCIATION, ir po užžiura Illinojaus valstijos.
BANKO TURTAS IŠ KELIŲ MILIJONŲ DOLERIŲ IR DABAR
TINIS SĄSTATAS PATYRUSIŲ BANKO DIREKTORIŲ DUO
DA KUOGERIAUSĮ UŽTIKRINIMĄ.

DIREKTORIAI: 
JOHN I. BAGDZIUNAS, Bankierius, 
JOHN KUCHINSKAS, Adv. ir Asst. State Atty, 
ANTHONY A.SLAKIS, Attorncy, 
LAWRENCE AZUKĄS, 
PAUL K. BRUCHAS, 
JAMES P. DOODY, 
ALEX JOVAISH, 
MATTHEW KEZES,.
JOSEPH J. KRASOWSKI, <
ANDREW H. NOVAK, ?

— Aš \esti lietuvys — ne
tik lietuvyk bet ir kunigas. Kų 
reiškia kunigas? Jus kiekvie
nas, be abejo, labai gerai ži
note. Man duota macia iš Ry* 
ino.* Aš esu įpėdinis Kristaus 
ant šios ašarų pekalnės. Mano 
Žodis, tai Dievo žodis. Kų aš 
pasakau, tai šventa! Aš ga
nau netik savo avelių dubias, 
bet ir apkarpau jų vilnas. -

— Jei man rodos, kad koks 
nors griešnas žmogus nori ko
kiais norsi svietiškais budais 
įkalbėti žmonėms apie svieto 
inamastis, nurodyti jiėms kur 
jie gali įvestinti savo pinigus, 
kad padarius daugiau pelno, aš 
tuojaus ateinu -ir sakam Ma
no mieli parapijonai, saugoki
tės! Čiaz yra daroma skymas! 
Čia yra Bischoffizmas! Jus ap-l 
gaus, nuo jūsų išvilios visus 
pinigus! Jus neteksite pinigų 
ir velykinę užsimokėti! Jųą 
neteksite pinigų nei prie pa
rapijos prigulėti!..

jus nematote kaip 
sutverė kaszin kokias 

pagelba jų 
jlioti iš mano viernų 

visus skatikus... / 
. — Aš ne biznierius ir ne
žinau nieko apie kompanijų 
biznį, bet aš žinau savo biznį: 
aš žinau, kaip vilioti nuo žmo
nių pinigus dvasiškiems rei
kalams...

— Aš šauksiu ir. raginsiu sa
vo mielus parapijomis bažny
čioj, laikraštyj, prie išpažin-1 
ties, kalėdodamas ir šiaip kur 
lik susitikdamas, kad manoj 
parapijonai visuomet tik ma
nęs klausytų — mano/kaipo 
dvasiškos asabos, šventais alie
jais pateptos ir pakaušiu pra
skustos, tik mano vieno ste
buklingųjų ir šventų žodžių 
klausytu... ' . i

— Tie bedieviai, prakeikti 
sutvėrimai, prisikabinėję sau 
net stebuklingus titulus, raiški-j 
na žmonėms, buk jie nori su
teikti jiems gerų pa tarnavimų,

J. P. WAITCHES
LAVVYER Lietuvy* Advokatu 

Dienomis: Room 611 —
127 N. Dearborn St.
Tel. Dearpom 6693

Vakarais: 10736 S. Wabash Ava.
Tel.: Pullman 4377.

JOHN KUCHINSKAS 
UKTUVIS ADVOKATAS

1281 W. 22nd SL, kertei LoavJtfi St.
Cana! 2iX>2,-

Valandos! 4 Iki 6 po plot, ir na* 
7 iki 9 vakaro

Vada visokias byla#,' visuova 
^eisozuosu. Ekzemln&voja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokuman- 
tua, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Formas ir Biznius, 
Skolina Pktigus ant piroo morgą- 
Siaus ant lengvu išlygą.

b — ■' A---------------- *----------- t1—ii-minn . n

L£; apd., . $2. 
NAKTŲ; apd.,

Pirkit Knygas 
į Lietuvą’ 
tyt, tai reikalaukit mu 
Džiausiu knygų 
LOGO. Jei mylit ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ'ir AN
GLŲ KALBŲ, tai rejkalaukit 
musų MOKYKLOS KATALO
GO.

Matote, kad mos visko turim ; 
TIK PRISIŲSK1T SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprupinsim.

AL. MAKGEmS 
2023 St. Paul Avė.

CHICAGO, IL^i.
$2 DOVANŲ $2



6 NAUJIENOJ Chicago, 01. '
...........  '.....................................  ' ' ' II , H". "    ..............................................

Subata, Vasario 18 d., 1922
.... I I 'n I V I ■Tu.-lMl II ■■■*■!..!" ! ■— ■■■II....... ...........

Socializmas ir Tikyba
James Connolly.

h 1 1 -
(Pabaiga)

Paimkime atsitikimą šitos 
rūšies, vieną tų atsitikimų, ku
rie atsitinka tarp pins kasdien. 
Sakysim katalikas . pristoja 
prie socialistų darbuotes. Jis 
paprastai pamato, kad socia
listai, vyrai ir moters, yra ap- 
šviestesni nčgu kiti jo draugai; 
jis mato, kad jie daug švares
ni kalba ir mintim negu tos pa
čios klases kapitalizmo šalinin
kai; kad jie yra atsidavusiais 
vyrais ir ištikimomis pačiomis, 
mylinčiais ir linksmais tėvais ir 

molinomis, išlavintais ir darbš
čiais darbininkais dirbtuvėse ir 
raštinėse ir nors, paprastai,. jie 
neturi ištekliaus, bet iš to pa
ties remia savo tikslą • ir d,uo- 
da socializmo darbuotes reika
lams tai, ką' daugumas kitų 
praleidžia smuklėse.

Jjs mato, kad girtas Socia
listas yra tokia jetenybe, kaip 
baltas juodvarnis, ir kąd soci
alistas kriminaliniais palinki
mais yra toks retas paukštis, 
kad vienam atsiradus, laikraš
čiai paskelbia kaip didelį išra
dimą. . Demokratiniai ir repub- 
likoniniai kalėjimo paukščiai 
yra : kasdieniniais dalykais, ku
rių buvimą laikraščiai neskai
to jqj<ia naujiena, taip pat jie 
nemato reikalo pažymėti, kad 

' tam tikri kriminalistai priklau

so protestonų ar kataliku baž
nyčiai. Bet nusidėjusis 1 soči-*- 
alistas yra,naujiena!

MiiSiį- katalikas socialistas 
pamažu pradeda pamatyti ši
tuos dalykus. Jis, apsidairęs 
aplink, pamato laikraščius pil
nus pranešimų apie prasižengi
mus, užmušystes, apiplėšimus, 
bankinius sukčius, nudavimus, 
paleistuvyjjes, žulikystes ir 
vidurnaktines .girtuoklių puo- 
ttiss pasižyinC'jaru-ias iv 1l'ill ll- 
siais negražumai^- "• Jis prisi
žiūri ir mato, kad šitų ' nusi
dėjimų dalyviai yra pagiria
mieji 'kapitalistai, visuomenes 
šulai ir aršiausi socializmo 
priešai ir kad paleistuvybės 
urvai, kuriuose aukščiausieji ir 
žemiausioji susitinka ištvirki
mo puotose, suteikia didelę da
lį fondo kapitalistinių politi
kos partijų vajui.

Kitą septintadienį, savo pa
pratimu, nuėjęs ant mišių, jis 
mato, kad kunigas po evangeli
jos rėžia politišką prakalbą ir 
pasako parapi jonams, kad tei
singi,’ pasišventusieji darbštus, 
švarus vyrai ir moters, ku
riuos jis vadina draugais, yra 
patvirkę, nedori, pasileidę, pa- 
sigvešę suardyti namus, stro
piųjų sutaupytus turtus 'pada
linti pasaulio dykaduoniams ir

tinginiams ir atsidavę viso-“ 
kionis nešvarioms mintims apie 
moteris.

Ir ar nuostabu, kad šitas 
katalikas socialistas besiklau
sydamas šito purvino šmeižtų, 
ima pykti ir pradeda tikėti, 
kad patsai Dievo namas tapo 
parduotas nešvariems kapitalo 
tikslams?

Jam dar nesugalvojus, * ką) 
apie tai manyti, jis girdi, kad 
jo nemirštama siela pražus, 
jei jis nebalsuos už kapitaliz
mą ir jam ateina mintin, kad 
Jei jis susidėtų su paleistuvy
bės namo laikytojais, lošimo 
namų savininkais, lenktynių 
kelio sukčiais ir baltųjų vargių 
ptrjcliais ir balsuotų x už Icapita- 
iistinį sąrašą, tai tas pats kuni- 

gas pasakytu jam, kad jis geras 
katalikas, ištikimas bažnyčios 
sūnūs. i

Tą girdėdamas katalikas so
cialistas, dažnai atsistoja, išeiųa 
iš bažnyčios ir daugiau joj ne
sirodo. Bet mums yra sako

ma, kad socializmas jį atii t rau
kia nuo bažnyčios. Ar tas tie
sa? Ar gi ne pasibjaurėjimas 
kunigu, Diėvo vietininku,, sto
vinčiu Jo Akivaizdoje ir ap
meluojančiu ir šmeižiančiu 
teisingus žmones ir žmonas ir 
remiančiu politinę partiją tų, 
kurių vajaus fondas kiekviena
me didžiajame npeste atsiduo
da didesniu gyvuliškumu, negu 
tas, kuris buvo žinomas Sado- 
mai ir Gomorai.

Tai ve šitie dalykai išvarinėja 
socialistus iš bažnyčios ir atsa
komybe už kiekvieną šitaip 
prarastą Sielą f?ula ant tų,v ku- 

ric socializmo darbuotę šmei
žia.

, (Iš Socialism Madc Easy).

I LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS |
LAIVAKORTES gaLAIVAKORTES ga ima gaut pagal prekės kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą G. KUNApAŲSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
AT YDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
New York, N. Y.

DUSULI IŠGYDO
PAPRASTA GYUUOLE

179 E. 3-rd Street,

i

’asižymčjęs vaistininkas išrdlti) pa
prasta gyduolę dusulio gydymui ir 
eikia visiems skaitytojams VEL

TUI IŠMĖGINIMĄ.

Sveikame Kūne Tvirta Dvasia

Townof Lake Lietuviu Stotis I
Kuomet esate alkani, tada nieks nemiela, bet, kad skaniai pasi

valgyt, tai irgi reikia jieškoti geros vietos. Todėl, tik tam mieriui ir 
įsteigė lietuyŠką pirmos klesos valgyklą, kurioje pasidrūtinę visai ki
taip jausitės.

SVEIKI VALGIA^
Daugelis valgyklas lankančių skundžiasi, kad valgykloj gamina

mi valgiai viduriams kenkia. To mes visai nežinome! Musų kuko- 
riai yra geriausi, už tai padaro viduriams nekenkiantį valgį ir šimtą 
metų valgytumėt musų gamintą valgį. Ateikite persitikrint, o patys 
patirsit, kad tai tiesa yra. •

Nepamirškite musų antrašo: \

Kam tai kentėt per daugeli metų, kuomet gali išsigydyt
Savo spccial i d ycytlymvi kirrnčlčs, c.-u i§-

gydęs daugelį žnipniij, kurie jau buvo nustoję išsigydy- 
mo vilties. Tūkstančiai ypatų kenčiančių nuo stučkinės 
kirmėlės nežino, kad tai ta liga, todel/ima vaistus nuo 
kitos ligos. Todėl tas-gydymas Miekot i/'pagelbsti.

Stučkinčs kirmėlės symptlinai.
5 Žmonės kenčianti nuo šioe yl)aisio\ligos turi seka

mus symptomųs: pilvo skaudėjimas, jautimas, kad kas 
lipa gerklėj, stoka apetito ,galvos skaudėjimas, vidurių 
užkietiejimas, krutinės skaudėjimas. Jei tpri vieną iš mi
nėtų sympatonvų, turit tuoj pamatyt mane, o aš išgydyt 
siu įtrumpiausj laiką, kaip galiųia. Gydau visokias yyrųW 
ir moterų ligas, su pagelba veliančiu eluktrikiniu įran- 
kiu. ) 1 ■ ’ • i f H

nbpagelbsti. 
inai.

%
i kelias savaites?

Trisdešimts metų atgal, ponas C. 
Lcavengood, plačiai žinomas Kansas 
vaistininkas išrado paprastą, lengvą 
imti prisirengimą gydymuisi nuo 
dusulio —r jis pavedė kenčiantiems 
jer metus žmonėms jų nustebinimui, 
nes jie sako, kad lengvai pasigydė 
— šie žmonės pasakė savo drau- 
.gams ir tokiu budu tūkstančiai atra
do teisingą nuo dusulio pasigydymo 
būdą . Ponas Leąvengood jaučiasi 
sau pasitikys, kad "jo prirengimu pa- 
sigydo visokiuose atvejuose ir todėl 
siūlo veltui didelį 10 dienų butelį iš
mėginimui kiekvieiam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik parašys reika- 
tau<Ia.mas. Jei iSg-ydys, užrr.okeait 
$1.25, kitaip nieko skolingas ne esi. 
Nesiuskit pinigų, tik parašykit C. 
LEĄVENGOOD, 1952 S. W. Blvd., 
Kosedalc, Kansas ir didelis butoną 
urnai bus išsiųstas. — Apg.

1645 W. 47th St., Cįicago.

Sveikatai ir Linksmumui

Peoples Restaurant
1628 W. 47th St, arti Ashland Ąve. 

—I .......... .....    fili—— Į II ............ Į

' NAUDOKITE ffluffteS 
Ar Jtptt Plaukai 31enka? 

NAUDOKITE ,
Ar Jus Norit© Apsautfotr Juoa? J

NAUDOKITE Ąuffles
Uzlailęonui savo plaukų gražiais ir tankiais 

NAUDOKITE fĮtttyfeS 
^Ižb'kyintii galvos odos sveikai ir Irvariai ,

NAUDOKITE

w

“Saugiausia real estate pirmo 
morgičiaus auksiniai bondsai 
išleisti.”

Kreipkitės arba rašykit smulkmenų ir cirkuliorių, 
ant kurių parodoma dideli* budink ai spalvuotuose 

paveiksluose.

Jacob KULP&CO.|
Incorporated • '

——- -t- ■ i ,   

Specializuokite Pirmo Mortgečiaus auksiniais Bondsais 
ant žemes ir namų pastatytų kaipo paštui.

Suvienytų Valstijų Valdžios .
11)5 West Monroe Street, Chicago.

Telefonas Canal 3780
St. LouiS'Ofjce Ofisas atdaras
1069 Arcade Building • Sukatoj po pietų
Telefonas Olive 8790 iki penktai valandai

Ruffles galima gauti visoso riptickose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iš išdirbėju per pašty už 75c. bonkp,'

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ava. & 3oth St. ? Brooklyn, N. Y.

iii’ •)
EI

. Gera sveikata, yra didžiausia palaima

I'L

Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot 
dalyką į gerai patyrusiu gydytojo rankas, kuris 
supranta, kaip sugrąžint sveikatą. L, t

Aš žinau kaip
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 
per kurį kentėtę ir nepaisant kiek kartų esate 
apsigavę bejieškodami savo sveikatos, esu pri
sirengęs parodyt, ką gero jums galiu padaryt. 
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus 
kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos. 
Mano kaina labai žema ir išlygos prieinamos. 
Patarimai veltui. . )

Dr. VVhitney 175 N. Clark St., Chicago, III.
Tarpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 vai. va k. kasdie

ną. Nedeliomis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

PirmaDabar

, ' v Gerk
South Side Beverage Co’s.

“MALT TONIC”
Ta? yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 

žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavoja,

FREDERICK BROS.,
3700-10 S. Halsted St.
Tel.: Boulevard 2538. »

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME

-y

JUL______

STREIKAS UŽBAIGTAS

■ Puikiausia su 
keliauninkais 
apsiėjimas.

Priprasti lie
tuviški val

gi giai. ANCHOR - DpNALDSON

Yra musų a- , 
gentas jūsų .S 
mieste ar ne- | , 
toliesia. Už- b 
sisakykit vie- b 
tą dabar. b

Susivesk elektros 'dratus į savo namą dabar. Kaina stebė
tinai žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. 
Mielai apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGĘPOKT ELECTRIC CO„ I n «-. 
1619 W. 47th St. Tel, Boulevard 1892, Chicago, III.

r . i /

T-------- ‘

■ YPATIŠKAS PRIVEDIMAS LIETUVIŠKOS EKSKURSIJOS
GREIČIAUSIO MODERNIŠKO LAIVO

■ ' Per Southampton
■ AQUITANIA — Kovo 21

Pribuvus į Southamptoną, keleiviai bus persodinti ant

ANT ■

_ _ _ kito b
B Cųnard laivo ir tuoj išplauks! tiesiai į Memelį, kurį.pasieks į 9 dienas. ■
■ ’ 3-ios klesos pasažieriai užims kambarius po 2, 4 ir 6 ypatas. ■
■ Privačiai kambariai šeimynoms. Ekskursija parūpinta Cunardo vir- ■
■ šininkų, kurie prižiūrės jūsų bagažą, pasportą ir kitus dalykus ke- ■
■ lionėje sutikus, visai veltui. Vokiečių vizo nereikia. Visi gali ■
■ važiuoti. 1

Specialės kainos: iki Memelio $108, Kauno $109. Antro kabineto Į
■ $155, taksų $5.00.

Federal Bond & Land Company
Siunčia pinigus į Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paltą, 
čekiais ar telegramais. '
Parduoda laivakortes į visą pasaulį.
Parduoda namus, žemes, farmas ir bondsus.

t OFISAI:
666 W. 18-th vSt.. 1439 S. 49th Court, .

Chicago. Cicero.
----------------------------------------- ________ ■____ _r_.'___________ _ v

Kiti, išplaukimai (
Scythia ......    Vas. 25 b •
Cassandra iš Portland Kovo 2 ■ 
Algeria ............................  Kovo 3 ■

Per Angliją iki Libavo $110, taksų $5. 1
Laivakortės: kabineto $130; 3-ios klesos $103.50 taksų $5. (

B Saxonia — Kovo 7 —y-Bal. 18
■ Caronia — Bal. 8 — Geg. 4?
■ Aųuitania ....................... Vas. 28 Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET -inniiiiimiiįni
Tel. Kedzie 8902 '■

8514-16 Ruosevelt RJ.
Arti St. Loaia Av% 

CHICAGO. TLU
|Q ■■■■■■■■■■■■■■■■■■MM

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerfi-. 
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus

K. PIKELIS 1907 So. Halsted št., Chicago, UI.Į. kam ko reik GarsinkitesNauįienosej
s- <

* ■ • '? • f ■■■ '

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, rain 
kotų, kelinių, trunku ir siuteasitj už 
tokią žemą kainą, kad apsimokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui.

Tėmykite sekamas kainas:
Overkotai po : $5,$10, $12.50, $15, 

$20, $25 ir $30.
Siutai: $7*50, $10.50, $15, $20, $25, 

$30 ir $35.
Yra ekstra pelinių:
Vyriškos išeiginės ir darbinės ke

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikė^ - \»»žti kitur, mes norime iš- 
pardu Ateikite anksti ir pasirin
kite kvu»j dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantupjamas. Įsteigta 
1902.

Atd'tf kasdieni Iki 9 vai. Nad. Ud

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St

jr^-Ofl.HERZmihgfc
Ii RB8TJOS

PanikSII 8412 8* Balrted Bt
Per ilgą laiką aš sirgau 

ir tik buvau suvargęs, nus- 
labęs, kad net ir gyventi bu
vo atsibodę, kiek uždirbda
vau tai visą daktarams ir 
išmokėdavau, ir buvau pri- 
stygęs vilties, kad bepasveik- 
siu.

Mane kankino vidurių ne
dirbamas pilvalio nuslab- 
nėjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po'krutine, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimu; abelnai 
buvau visas suvargęs.

Matydamas, kad niekur 
• negaunu pagelbos, ėmiau ty

rinėti pats. Ir nvan tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SA LUTES STOMACH 
BITTERIS ir į G mėnesius 
palikau sveikas i/ tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasirodau 
visuomenei; taippfi yra tuks- 
tančirfi žmonių pasveikę nuo 
SALUTS BITTERIO ir dė
ka voją jo. Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki ir

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERĮ ir jum suteiks sveikatą, 
sudrbtins vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumpnų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par

davinėti, kaip aptiekose,' karčiamose ir tam* panašiose vietose. 
Kaina 1 bonka $1.00 12- bonkų $9 00. Siunčiant į kitus miestus už vie
ną bonką $1.25, o už 12 bonkų'$11.00

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Siutęs Manufacturing Co., Taipgi norėda
mi greit aplaikyti siųskit sykiu su užsakymui ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime 
dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.

P a s a r g a: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit 
taip: SALUTES MANUFACTURING CO.,
616 W. 31st St., Chicago, III. Tol.: Boulevard 7351SERGANTI VYRAI
Už visai mažas lėšas, suteikiama geriaųsis gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė- 
jo^ todėl/ gali būt gera vieta ir tamistai,vieta ir tamistai,

Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumų, 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 
pažinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir 
fyzišką tvirtumą.

pasiekia kiekvieną.
Kiekvieną sergančią ypatą kviečiame ateiti ma
no ofisan išegzaminavimui. neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos 
progą patirti stovį tavo, ligos ir kaip gali at
gauti sveikatą, v

Geriaųsis medikalis patarimas kuris
“Aęiu gydytojui už

išgycįymą”. ____ __ ___________ _  _
Mano*1 ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui 

ir gerinusiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nei’vų ir kitų ligų.
ŽMOGUsisU LIGA.

Nevilkink savo ligos iš ati&ilgų) pinigų, nes.man atlyginimas yra 
sąžinįfn^as, nei nedaugiau • kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką gydymą. Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra 

įsisenėjusi; arba jei abejoji, paliuosuok savo mintis tuojaus, ateidamas 
pasikalbėjimui ir egzaminavimui.

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI. >

Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos.
DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.

Kvalifikuotas ir kompetentiškas. Mokslą baigęs gydytojas ir turi' 
tinkantį leidimą nuo Illinois Valstijos.

’ 35 South Dearborn St., kampas Monroe St. Crilly .Building, Chicago, 
Illfnois. Imkit elevatorį iki penktam florui.

' Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto, iki 5 p. p. Ned. 10:00 
ryto iki 1:00. Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub. 5:300 iki 8 v:

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

Ikrai liatuTiarui tlaamaa 88 
mata kaipo patyrus lydytojas, ahi- 
rargas ir akufteris.

•yda aitrias Ir ehroniikas llgaf,

jausiąs metodas X-Kay ir kitokias 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Labaratorijai 1181 V.
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOSi Na© 15—11 plot*. 
Ir bm 6 iki 8 tmL vakarais.

( Dienomis t CansJ 
8118 arba 857

■aktimlsi Dreasi 
858 • Drever 4186

OTYENIMAS: 8818 S. Halsted St.

Tal«ph«*ail

AR BIJOTE “FLU”?
Paprastai atsiranda nuo mažo

ŠALČIO

Jei kosit — šiurpuliai vaikščioja 
arba gerklę skauda — pirm eisiant 
gulti ištrinkite nugarą, krūtinį, strė
nas ir sprandą su mažai. 
Sapon-.'ental

Jis sulaužis slogas per naktį ir jei

SAPOMENTOL
taip pat pasielgsite iš ryto, tuojaus 
jausitės ir vėl gerai.
Sapomentol

SAPOMENTOL
Yra tvirtesne už kitą kokią gyduo

lę kokios tik yra pardavojamos. Pa- 
mėginimu persitikrinsit patys.

Taipgi yra labai g(?ru nuo reuma- 
tiškų skausmų.

Galite gaut pirRti kiekvienoj vais
tinėj po 65c.

Polo Chemical Company
2824 W. Chicago Avė., 

CHICAGO, ILL.

NAUJAS METAS
NAUJA IDĖJA

Nauja knygylė, kuri turėtų būti 
kiekvieno lietuvio namuose yra 
išsiuntinėjama veltui. Išpildyk 
kuponą žemiu ir pasiųsk pas 
MANUFACTURERS PATĮDNT CO 
520 FIFTH AVĖ., NEW YORK

Vardas ......... j................................................................

Adresas

Reumatizmas Sausge'e
Nesikankykite savęs skaus- J 

B mais, Reumatizmu, Sausgėle, —
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu g
■ — rauihenų sukimu; nes skau- H
■ dėjimai naikina kūno gyvybę H
■ ir dažnai ant patalo paguldo. ,

CAPSICO COMPOUND mo- B 
1 stis lengvai prašalina viršmi- b 

nėtas ligas; mums šiandie dau- b 
gybė žmonių siunčia padėka- ■

■ vonės pasveikę. Prekė 50c per ■
pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
_ KATOS”, augalais gydyties, ■ 
g kaina 50 centų. ■■ B■ Justin Kulis 5
■ 3269 So. Halsted St. Chicago, III. 2
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Nikl Naujieny Bendrovės
Pranešimas.

Kad nebūtų kas suklaidin
tas neteisingomis žiniomis, 
pranešame, jog Naujienų Ben
drovės generaliu vedėju kaip 
buvo taip ir pasilieka Adv. 
Kleofas Jurgelionis. Dabar tik 
dėl darbo daugumo jis pasi
ėmė sau į pagelbininkus Jrau- 
gą J. šmotelį su pilnu Naujie
nų valdybos tam pritarimu.

Naujienų B-vės ^Valdyba.

$100,000 byla 
už šmeižimą

1 ' " " - 1 . JI ' u*. i|»>

Prie “speselo” Juru

•Mm

j ;*W ’
•- h ■.-.

O '■■■ ■* M

?V -

spe-
29 S. LaSalle, kada užgirdo, kad ir jam kasėjas Lamus pasine leccivcij. zauuuc 
rinko reikalauti sug^-ąžinti jų sunkiai uždirbtus pinigus^ k u riuos jie buvo sudėję į 

šėlus” tikėdamies greitai pelnyti didelius pelnus. Jie dabar ga ilisi to, bet po laikuit

i “Draugas” ir J. Krasau
skas, Univ. State Banko 
prezidentas, patraukti 

, . teisman.

.............. .. ■ . i. jjii1"1* 'u..... .

Jamontas, pasirodė, porą

laukti iš Lietuvos svečiai bus 
priversti grįžti, jeigu jis laiku 
nesutaisys Reikalingos pinigų 
sunkos pasirodyti, kSd jis- ga
lįs juos užlaikyti nors vienam 
mėnesiui. O pinigų jis dabar 
niekur negalįs gauti pasisko
linti'.

Jeigu jis greitu laiku negaus 
pasiskolinti pinigų, tai dėl 
“spešelų” neturite /progos pa
simatyti nė. .su savo pačia, ųęi 
su savo mylimais vaikučiais.

Milžiniškas Viešas Susi
rinkimas Dėbso paliuo- 

s&vimui paminėti.

Persergėjintas ne 
'spjaudyti.

Sveikatos komisaras skelbia 
šitokį jierseęgėjimą visuome
nei: /

>
Kai]) yra žinoma, spiaudy- 

mas viešose vietose yra dide
liai pavojingas visuomenės 
sveikatai. Pasauliniu laiku aš 
pastebėjau, kad žmonės, be at
sižiūrėjimo į savo pačių ir ki
tų sveikatą, spiaudo be jokios 
atodairos viešose vietose. ’

Lietjiviii Rateliuose
KENSINGTON.

mirė Dominykas šatrus.

Užvakar Circuit teisman 
tapo įnešta byla prieš J. J.. 
Krasauską, Universal State 
Banko prezidentą, prieš Ig
nacą Česaitį, “Draugo” re
daktorių ir prieš “Draugo” 
bendrovę už neteisingus ra
štus, užgaunančius ar šmei
žiančius ypatos vardą.

Tie v raštai yra tilpę 
“Drauge” paskutiniuose ke
liuose numeriuose.

Paminėtus asmenis 
“Draugo” bendrovę teis
man patraukė advokatas 
Kleofas Jurgelionis, kurio 
vardas tais raštais buvo ap
šmeižtas. *

Iš paminėtų asmenų atly
ginimo yra reikalaujama 
$100,000.00.

Girdėjome, kad prieš 
“Draugą” už šmeižimus bus 
užvesta dar keletas bylų.

ma užtikti.
Paskutinė K. Jamonto ir jo'savaičių atgal buvo pasiuntęs 

sėbrų šunybė buvo įskųsti K. Į pas K. Jurgelionį savo špiegą, 
Jurgelionį “blue sky” įstatų kažinkokį žmogutį pasivadinu- 
komisijai, kad jis pardavinė-. sį W. Gurskiu, kurs įsiūlė K. 
jęs be leidinio Universal Che-; Jurgelioniui paimti $25 depo- 
mical kompanijos šėrus. K. zitą ant Universal Ghem. 
Jamontas pats nei pirko Šerų rų. Tai buvo vienutinis “ofi- 
nei jokių prietikių neturėjo su Į cialis” skundėjas, prie kurio 
Universal Chemical kompanija, čia pat stovėjo. K. Jamontas 
ir nei jokio skundo pats ne-‘su savo advokatu Mulskiu ir 

jo “privedėjo” Kučinsku. '
K. Jurgelionis ' su savo ad

vokatu parodė komisionie- 
kad tikras ■ skundėjas 

nija, kurios prezidentu yra I^Jyra ne *tas Gurskis, bet K. Ja- 
Jurgelionis, yra padavusi ad- ’ montas, kurs per ištisus me- 
vokatams aprūpinti Šerų par-, tus užsiėmė tik kerštu prieš 
davinūjimo klausimą Illinois' K. Jurgelionį ir čia stovi, no- 
•valstijoj, kad visos Illinois tei-j rodamas įkasti, nors pats ne

turi ant ko skųsties.
iKomisionieriai buvo pilna'i 

Jurgelionio pa-

galėjo paduoli. Todėl jis su- < 
galvojo tą, kas angliškai vadi-' 
narna “frame up”.

Universal Chemical kompa?1 riams,

šė-

skundėjas, prie kurio

K. Jamontui ne- 
pasisekė dar 
viena šunybe
Kaip yra žinoma visiems 

“Naujienų’’ draugams, buvęs 
“Naujienų” agentas Kazimieras 
Jamontas per ištisus melus 

pridaryti “Naujie- 
‘Naujienų” vedėjams 

kuodaugiausia blediee. Jis gu- 
viena mintim, 

Jurgelioniui, P. 
Šmoteliui ir ki

tiems. Jis ^ubantavojo strei
kus, jis reikalavo “injunction’\ 
jis reikalavo “ 
ketino susodinti
j ienų” vedėjus į 
leido bjauriausius 
mus ir koliones. 
savo sėbrais

noms ir

lė ir kėlė su

receiverio”, jis 
visus “Nau- 
“džūlą”, jis 
prasi many-

tikslu keršyti 
jams. Tokios 
žemos, tokios

sutvėrė pet
su vienu

Naujienų vedė--
įtužusios, tokios
purvinos kerštų

energijos retai kur sviete gali-

jis

sės birių pilnai išpildytos.
Universal Chemical kompa

nija jau turi leidimą pardavi-‘ patenkinti K. Jurgelionio pa
neli šėrus ar yra padavusi už- aiškinimais ir pasižadėjimu to- 
s-iregistravimą Pennsj4vanijos griežtai laikytis įstatymo 
valstijoj, New Yorko valstijoj,; ir gauti klasifikaciją iš valsti- 
Connecticut valstijoj, New Jer-'jos. 
s>ey valstijoj, Delaware valsti
joj ir kitur. Illinojaus saukei- reikia pasimokinti, 
ja tai klausimas tik trumpo 'saugojus nuo pačių paukščių 
laiko. ,

Nors Illinojaus valstijoj dau
gelis lietuvių bendrovių parda
vinėjo ir pardavinėja šėrus be 
jokio leidinio iš valstijos pu
sės, nors lietuviai paprastai 
niekad nesiskundžia valdžiai 
prieš savo bendroves, bet Uni
versal Chemical Kompanijos 
prezidentas, žinodamas apie 
veikiančią Chicagoj kerštingą 
šalką, iš pat pradžios nutarė 
griežtai laikyties “blue sky” 
įstatymo ir gauti klasifikaciją 
Šerams, kaipo klasės D< indė
liu, to 

Vakar K. Jurgelionis stojo 
pasiaiškinti prieš ’ “bluč sky” 
įstatymo komisiją, ir paaiški
no apie jo nutarimą griežtai 
prisilaikyti įstatymo. 

• tX—.  ------ —-V---

' *
Lietuvių bendrovėms iš to 

kati apsi-

kaip . Jamontas. — <
' Reporteris.

Bischoffo’ Investoiiams
Visi paduokite savo notas 

advokatams. Kas nebus pada
vęs notų advokatams, tas ne
galės daly vau tu kreditorių mi- 
tingeK kurs neužilgo bus su
šauktas. Kreditoriai susirinkę 
išrinks trustee/kurs paims sa
vo valdžion Bischoffo nuosa- 
vybę, idant iš jos palengva 
atmokėjus kiek galima dau- 
giaus' skolininkąms. Neikit į 
jokius kitus mitingus, tik^į tą, 
kurį sušauks federalis teismas.

(Į tie “spešelai”, * 
"spešelail”.

-------- (—
Jau gera valanda prabėgo, 

kaip Jokūbas K. Vaitkevičius 
atvažiavo į šią šalį laimės j ie
škoti. Visą laiką* jis čia bū
damas stengėsi kiek galint 
greičiau užsidirbti pakankamai 
pinigų ir atsitraukti iš Lietu
vos savo žmoną, sūnų ir dvi 
dukteri.

Jam buvo sunku tiek užsi
dirbti pinigų, kad galėjus at
sikviesti savo šeiminčlę, nes 
kas mėnuo buvo jis privers
tas pasiųsti*nemažai phugų jos 
užlaikymui. Bet dirbdamas 

nuolatos - per dvyliką metų, jis 
jau buvo šiek tiek susitaupęs, 
—- apie tūkstantį dolerių.

Pereitą rudenį pasiuntė jis 
500 dol. tam tikslui į Lietu
vą. Kilni 500 ’dol. jis pasiliko 
prie savęs. /

Sausio 22 dieną atėjo pas 
jį jo draugas ir išsikalbėjus 
pasisakė kaip jis padvigubinęs 
pas * 
Vai 
da padidinti savo’kapitalą. Jis 
nieko nelaukdamas nlmešė tuos 
500 dol. HaiTinglonui.

Porą savaičių atgal jis gavo 
pranešimą, >kad jo šeiminėle 
jau atvažiavo pilis salos prie
plaukom Apie tai sužinojęs jis

Rytaj j?o pietų, vas. 19 d. 
2:30 vai. Asblaiid Blvd. 
torijoj, kampas Ashland blvd. 
ir W. Vau Buren gal. įvyks 
milžiniškas susirinkimas E. V.v 
Dėbso paliuosavimui apvaikš-* 
čieti, iškelti žiaurų darbdavių 
klases vajų už neunijinį dar
bą ir atnaujinti propagandą už 
paliucsavinią daugiau kaip 

šimto politinių kalinių dar te-' 
belaikomų kalėjimuose 'Jungti
nėse Valstijose.

Kalbės trys įžymus kalbėto
jai: Morris Hilląuit, plačiai 
pagarsėjęs kalbėtojas — ant
ras po Dėbso — ir rašytojas; 
jo kalba jieginga, užimi ir pa- 
mokinga;, kalbės temoj: “Jung
tinių Valstijų valdžia ir darbo 
krizis”. \

Aucti-

James Maurer, Pennsylvani- 
jo's valstijos Darbo Federaci
jos prezidentas, kalbės temoj: 
“Eįmnijuotas darbas lai atvi- 
n“ kapas darbininkų judėji
mui”.

į savo pinigus, 
paėmė pazgun-

ną atsiimti savo pinigų, bet 
Harringtonas liepęs jam day 
palaukti kokią savaitę-kitą.-

k' jam belaukiant Harring
tonas pabėgo. Dabar žmogelis 
yra labai keblioj padėtyj, nes 
jam pranešta, kad senai jo

FRENCH LINF
S ŪDMPAGNĮE GEMRALETRANSAnANTIOVE B

(Apgarsinimas)

Harringtono investoriy
■ ■žiniai.

Keitimąsi moters 
gyvenimo išmėgintas

NEW YORK — MEMEL

S. S. PARIS
*Vas. 21, Kovo 15, Bal. 5' * \

S. S. FRANCE
Kovo 22, Bąl. 12, Geg. 10'

*Jungiasi su S. S. Pologno plaukian- 
čiu iš Karve Kovo 2

3-ios klesos kaina ..........«... $106.50
Puikiausi 3-ios klesos parankumai, 

2, 4, 6 ir 8 lovų kambariai šeimy
noms. Taip pat puikiausia patarna
vimas ir valgio gaminimas, kuris yra 
žinomas FRENCH' LINE suteikia
mas savo keliauninkams.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

ČIUŽENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo) 
PADĖK savo sutaupymą tvirtame

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokami už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS —APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IRsVIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu- Męs kalbame Lietuviškai
Btmkinis valandoj* kasdien nuo 8 ryto iki 4 po _piet, iS.-kiriunt, Suba- 
tomis uųo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.
------------------- ------------1-------- --------

- Visi tie, kprib esate įdėję. į 
Harringtono “spešelus” pinigų 

< < 
būtinai pribukite į Harringtono 

krediotorių susiripkimą, kuris 

.įvyks panedėly, vasario,Feb. 20
> • ' 
d., 1922 m. žalandauskio svetai
nėje, 4501 So. Hermitage Avė.

t
Pradžia 7:30^ v.

Todelgi, visi Harringtono kre
ditoriai būtinai atvykite į šitą 

susirinkimą, nes šitame susirin

kime kalbės įžymus advokatas 
Edvard Whitc ir duos gana ge
rus patarimus ‘ visiems 
ringtono kreditoriams.

Kviečia komitetas

Patvirtina, kad Lydia E. 
Pinkham Vegetable Com- 
pound yra daug pagelbėjęs 
šiame laike.

* » L_
Metropolis, Illinois.

Har-

Jonas Paulius,
Ch. Urbutis.

. -r- “Esu ėmusi 
,m Vegetable Čom- 

pound, ir jo reikš- 
m*ė davė man su
prasti, kad tik per 
jį atgavau stebėti
ną naudą. Sirgau 
per aštuoni.^ mė
nesius,' kas mane 
buvo privertęs gu
lėti lovoje, ir tik 
tada galėjau ‘ šiek 
kentėti, kuomet 
naudojausi savo 

e -i draugės ponios
Smith. patarimo, kad pamėgičia Ly- 
dia E. Pinkham Vegetable Compound 
ir Jaknų Pilių. Labai žymiai pra
dėjau geriau jaustis imdama šias 
,gyduoles, kad jaučiausi gerame pa
dėjime į dvi javaiti. Buvau perkei
time savo gyvenimo, kuomet pradė
jau imti jūsų gyduoles ir praleidau 
tą laiką be jokio apsunkinimo. Da
bai* esu visiškai sveika ir tvirta atr 
likti visą savo darbą: skalbimą, pro- 
sinimą, grindų plovimą ir virimą, tai 
yra, viską galiu padaryt namieje, ir 
galiu eiti apie tris mylias nppailsda- 
ma. Žinau keletą kaiiųinku, kurios 
pasigelbėjo jusu gyduolėmis.” MRS. 
EMlįjA CULCULVER, 705 E. 7th St., 
^Metropolis, Illinois. (
\ Rementįs' aht 'Lydia E. Pinkham 
Vepetable Convpouncl. Nerviškumas, 

Į erzinimas, karščiai,'palvos skaudėji
mas ir svaigulys yra prašalinami per 
atsakančias gyduoles.

Lydia E.

Vienas musų didžiųjų ryti
nių miestų dabar kovoja su 
dideliu išsivęržimu influenzos 
ir plaučių uždegimo; ten su
sirgimų yrą tūkstančiai ir dau
gelis įniršta. Chicagoj šiemet 
šitos ligos kol kas dar žymiau 
neapsireiškė, bet reikia liauk-* 
ti, kad,jos gali iškilti. Mes tu
rime pasisaugoti nuo to, ir 
vienas pirmutinių saugumo 
įmonių yra hespiaudyti be jo
kios atodairos viešose vietose.

As duodu šitą persergėjimą 
visuomenei, ir jei Sveikatos 
Skyriaus tarnautojai man pra
neš, kad nesustojama spiauldy- 
ti kur nereikia, aš paprašysiu 
policijos viršininko areštuoti 
kiekvieną, kuri§ praęižen^s 
prieš šitą spiaudymo patvarky
mą.

Herman N. Bundesen, 
Sveikatos komisaras.

Naktį, iš vasario 16 į 17, 
čia pasimirė žinomas vietos 
lietuvių rateliuose darbuotojas' 
Dominykas šatkus, 128 Ken- 
sington Avė., nuliūdime pali
kęs žmoną Liudviką ir 10 me
lų sūnelį Dominyką. Amerikoj 
paliko dar brolį Juozą ir du 
pusbroliu, Joną Žebrauską ir 
Klemensą Vaičiulį, o Lietuvoj 
- - tėvą, brolį ir tris seseris. 
Jo mirtis buvo netikėta. Pra
eito ketvėrgo naktį jis nuėjo į 
savo garažą pakurti- pečibką, 
kad rteužšaltų automobilius.

v u i c»> k. o ksu • jjs, belaukda
mas. 'kol įsidegs, įlipo į auto
mobilių ir, matyt, ten užmi- 
go; Kadangi garažas buvo san
dariai uždarytas, tai viduj pri
sirinko daug kokso gazų ir du
rnų nuo įsidegusio pečiuko ir 
tie Do'minyką bemiegantį už- 
troškino.

A. a. Dominykas šatkus bu-> 
vo narys daugelių vietos drau
gijų, k. a. L. D. K. Vytauto 
No. 2, D. L. K. Gedimino, Liet.

lifikos s.ir Pašalpos, Kliubo, 
Auksinės žvaigždės Pasilinks
minimo ir Pašalpos Kliubo, S. 
L. A. 139-tos Kuopos, LSS. 
137-tos Kuopos, Lietuvių Sce
nos Mylėtojų Ratelio, Liet. 
Valgomųjų .Daiktų Krautuvės, 
Rosclando Liet. Namo Bendro-

A. A.
DOMINYKAS ŠATKUS

Mirė Kensingtone, III., va
sario 17 d., palikęs dideliame 
nuliudime žmoną Liudviką su 
dešimties metų sunum Dominy
ku. Amerikoj turi brolį Juo
zapą ir du. pusbroliu Joną Žeb
rauską ir Klemensą Vaičiulį, o 
Lietuvoj tėvą, brolį ir tris se
seris. i

Laidotuvės įvyks rpanedėlį, 
vasario 20, 1 vai. dienos iš na
mų 128 Kensington Avė., Ken- 
sington, III., į Lietuvių Tautiš
kas Kapines.

Moteris L. šatkienė
Tel. Pullman 0365

II Apskričio pirmi.Jukas.
Jo laidotuvės įvyks 1 panedė- 

lį, vasario t20 d. Tautiškose 
Kapinėse. _  a. G.

~~T ' ------- ’—
New York o 

redaktorius, 
“Prezidentas 
politiniai ka-

laikraščio
kalbės I
Harding ir musų 
liniai”.

Įžangos bilietai
ikant 25c.^ pas duris, 30c. Ga
lima gauti Socialistų Partijos 
Kauntės raštinėj, 220 S. Ash
land blvd.

. “Gali 
temoj:

išanksto per-

(Apgarsintam)

“FLU” SMARKIAI 
PLATINASI.

pranešimas 
šviesybes Lietuvių Draugystes 

nariams.
Minėtos Draugystes nariai skaito

si pilnais, kurie yra užsimokėję savo 
duokles iki gruodžio** mėn. 1921, ir 
.1.1 tiesą dalyvauti iškilmingam* su- 

sinnkime, kuriame bus parengta pie
tus, bus prakalbos ir kiti žaislai: ne
dėlioję vas. 26 d., 1 val?popietų, D. 
Bernaičio svet. 1750 S. Union Avė. 
1 diliems nariams įžanga veltui —. 
parodant duoklių knygelę. Valdyba.

panešimai
Nephmirskite žodžių Ar- 

thuro Brisbane, kuriuos ra
šė pereitą savaitę: “1,122 
naujų influenza susirgimų 
į vieną dieną, vienam mies
te. Reguliaris miegas , re- 
guliaris sumažintas valgis, 
reguliaris sumažintas mank 
štinimas yra” geriausi apsi
saugojimai. Vienytėlę tik- 
krą apsaugą jūsų kūnas gali 
turėti, tai užlaikymas krau
jo gerame stovy j. Kiti da
lykai gali gelbėtai, bet neap
saugoti”. Kad regulerei mie 
got ir užlaikyt kraują gera
me stovy j, turite išvalyt vi
durius atsakančiai ir regu- 
liariškai. Musų Kūnas turi 
daugiau pajiegos apsigyve
nimui, negu abelnai tikime, 
kad tik mes prašalinsime 
kliūtis nuo 'gamtos tako. 
Trinerio Kartusis Vynas 
yrą geriausiu tako valyto
jų/ Jis atitaisys jusfi vidu
rius j jų normalį veikimo 
pajiegą ir užlaikys gerame 
stovyje. Kiekvienas vaisti
ninkas arba vaistų pardavė
jas turi Trinerio Kartųjį 
Vyną į staką arba^gali urnai 
tamsti gauti. Nusipirkit jo 
šiandien, prašalinkit ligas 
^gimdančius perus iš vidu^ 
nų! x /

Liet. MoL Dr-ja “Apšvieta” Chica
go# “Dramatiško 'Ratelio” spėkomis 
stato scenoje “Du Broliu”, 4-rių 
veiksmų, 5-kiiį atidengimų labai pui
kią J. J. Zolpo drair/ą, nedėlioję, 19 

?>’ M’ Meldažio svetainėj, 
W; 23r<1 -P1, • L°šimas prasidės 

6:30 vai. vak.
Kviečia visus Rengimo Komitetas.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akiu Specialistas

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių kaištį, atitaiso 
kreivas akis, nuinva kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra/ parodančia mažiausias 
klaidas. Spocialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

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

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naująi išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurj kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimaa 
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taip: 
į kvortą šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojoto, 
ir tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo -užtenka 
išgydymui nors ir blbgiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
ligydo kojas
n«o (utinio

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

v
Jeigu aptieka neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite iš
dirbs jams adresu!

Bingol Chemical Co.,
2816 So. Michigan AveM 

Chicago, Iii.

' A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopigiau- 
siai. Mažus gra 
bus turimo nuo 
$3 ir augščiau; 
dideliems nuo 
$25 ir augš
čiau. Taip pat' 
turime gerus 
automobilius dėl 
vestuvių^ krik 
štyiių ir t. t.

Reikale kreipkitės , 
3307 Auburn Avė. '

Tel. Boulcvard 4139

Pirmyn Mišraus Choro nariai ma
lonėkite susirinkti paprastoj salėj ly
giai devyniose sekmadienio rytą, va
sario 19, nes yra nutarta nusitraukti 
paveikslas. » — Komitetas.

BRIDGEI^ORT. — §v. Domynyko 
Dr-stė laikys savo mėn. susiri*nkimą 
sekmadienį ,vasario 19, 1 v. po pietų 
Sv. Jurgio t>ar. salėj, 32 Place ir Au- 
burn Avė. Visi nariai atvykite lai
ku ir atsiveskit naujų draugų. įsto
jimas draugijon sumažinta iki 1 dol. 
ir gali įstot sveiki vyrai nuo 18 iki 
45 metų amž.

— Fašt. A. Bugailiškis.

Lietuvių Jaunimas rengia balių su 
programų subatoj, vasario 18, bažny
tinėj svetainėj, 35ta gątvp ir Union 
Avė. Pradžia 7:30 vai. yak. Kvie
čia publiką skaitmenį n gai atsilanky-

— Kimitetas.

Bridgepoit. — Liet, švietimo Drau
gija rengia sekmad. vasario 19, kaip 
7:30 v. v. Raymond Chapelėj (816 W. 
31 gatvė) prakalbas su paveikslais 
etc. Beto bus gražus dainą progra
mas — solo, duetų ir kvartetų. Kvie
čiame publiką gausiai atsilankyti.

— Komisija.

Ateities žiedo Vaikų Draugijos 
Vestsaidės Skyrius taiso gražų kon
certą šeštadienį, vasario 18, Melda
žio salėj, 2242-4 W?Ž3rd Place. Pra
džia 7:30 vai. vak. Kviečiame pub
liką gausiai atsilankyti. — A.ž.V.D.

----N------ _
Veikalo “Susiprato’^ kuris bus lo

šiamas septintadienį, vasario 19 d., 
1922 m., repeticijos įvyks penktadie
nį, vas. 17 d. Raymond Chapel sve
tainėj, 816 W. 31 gatvė/pradžia 7:30 
vai. vakarą, 
kitę laiku.

S. L. A. II Apskritys rengia labai 
puikų vakarą vftsario 19 d., 1222 m. 
Strumilo svetainėj, 158 E. 107 gat., 
Roselande, bus statoma scenoje labai 
puikus veikalas, dviveiksmė tragi 
komedija “Susiprato”, su pamargini- 
mais. Po progrą^n-ui šokiai.
čia visus — S. L. A. TI Apskritys.

VALPARAISO, IND. — Pakvieti
mas. šinomi kviečiame visuomenę 
atsilankyti į Valparaiso Mokinių Lie
tuvių Literatiškos Draugijos rengia
mą vakarėlį, kuris įvyks 18tą dienų, 
vasario Old College Building, Tespian 
Hali. Prasidės lygiai 7:30 vai. vaka
re. Įžanga nemokama ir jokios rink- 
lievos nebus. Širdingai visus kvie
čiam atsilankyti. •

Rengimo Komitetas.

Visi lošėjai būtinai bu-

Vakaro Reng. Kom.

sario 19 d., 1222 m.
“ I E. 107 gat..

tragi

Kvie-

K ' 1 , i



NAUJIENOS, ChfcSgO, m. Subata, Vasario18 d., 1922

PRANEŠIMAI
/SBišofu kreditorių susirinkimas, ku- 
ąįe buto įdėję savo pinigų į Bišofo 
“spešelus” .malonėkite atsilankyti į 
Columbia Hali, 1700 W. 48 St., sek
madienį, vasario 19, 10, vai. ryto. At
sineškite su savim kvitus.

— Kreditorius.

Draugystės švento Antano iš Pad
vės mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, Imą vai. po pietų, vasario 
19, Dievo Apveizdos parapijos sve
tainėje, So. Union Avė. ir 18-tos gat
vės. Visi nariai būtinai atsilankykit, 
nes yra daug svarbių reikalų, kurie 
šiame susirinkim® reikės ansvarstyti.

— Valdyba.

Nepriklausomybės Dienos SpaudoS 
ir Finansų Komisijos susirinkimas 

8 įvyks septintadienį, vasario 19 d., šv. 
Jurgio svetainėje, 3 valandą po pietų.

— Komiteto Pirmininkas.

Birutiečiai ir visuomenė — irisi 
kviečiami atsiląnkyti į “Birutės” ren
giamą draugiško pasilinksminimo va
karą šiandie, vasario 18 ’d. Fellow- 
ship House selėj, 831 W. 33 Place. 
Pradžia 7:30 v* v. — Valdyba.

North Sidn. Amalgametu Kriaučių 
Uniios Lietuvių Skyrius 269 rengia 
vežas diskusijas tema: “Ar sociali
stai gali vienytis su komunistais po
litiškame veikime?” Nedėlioj, va
sario 19, 2 v. dienos Unijos svet. 
1564 N. Robey St.

— Lavinimos Komisija.

Roseland. — Liet. Evan eretikų 
Dr-ia rengia prakalbas nedėlioję., 
7:30 v. vak. prie 10735 Indiana Av. 
vai. rvte. Visus lietuvius ir lietuvai- 
Nedėlinė mokslainė dėl vaikų bus 19 
tęs užkviečiafne atsilankyti.

— Jonas Rodinas.

l.iet. Teatr. Dr-jos Šv. Martino su
sirinkimas ivyks vas. 19 d., 1 va’,
p. p., Šv. Jurgio svet., 32 ir Auburn 
Avė. Visi nariai kviečiami susirinki- 
man, o taipjau ir naujų nariu atsive
sti. Dr-jos susirinkimai laikomi pir
mą nedėldienį po 15 d. kiekvienu mė
nesio.

— Rašt. M. P. Ramanauskas.

ASMENŲ MOJIMAI
JIEŠKAU JONO DUNDULIO, 

Kauno rėd., Šiaulių valsč., šiaulėnij 
parapijos, Baroniškių kaimo. Turiu 
svarbų reikalą nuo jo giminės i 
Lietuvos girdėjau, kad ilgą laiką gy
veno Chicago. Atsišaukite šiuo ant-

VINCAS URBONAS ' 
Box 342, 'Monongahela, Pa.

APSIVEDIMAI.

REIKIA DARBININKU I PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME. NAMAI-ZEME. NAMAI-2EME
MOTERŲ

REIKIA MOTERŲ PARDA- 
vinėjimui musų tavorą po na
mus, jūsų apielinkėj. Darbas 
4 vai. dienoj; mokestis — $6.00 
Star Chemical So., 4858 South 
Hermitage Avė.

EXTRA BARGENAS
Parduodu bučemę ir grosernę už 

pusę kainos, arba mainysiu ant auto
mobilio, loto ar namo. Norinti pa
daryti pinigų nepraleiskite šios pro
gos. Nemokantį biznio išmokinsiu. 
Atsišaukite. S. J. Mitchell, 3214 So. 
Halsted St., Chicago, III .

PARDAVIMUI SALIUNAS 
prie * ' »

7401 So. Chicago Avė.

REIKIA PATYRUSIŲ mer
ginų sostavimui vilnų. Kreipki
tės: B. Cohen & Sons, 1100 W. 
22nd St., Matykitte Mr. Ved
liams.

REIKALINGA MOTERIS ' AR 
mergina už gaspadinę ir prižiūrėji
mui 6 metų amžiaus vaiko. Apie ki
tas išlygas susitaikysiu, darbas ne
sunkus. Kreipkitės į naujienų Sky
rių, 3210 So. Halsted St., No. 89.

NEGIRDĖTA PROGA 
Už pusė kainos.

Pardavimui bučemė ir grosernė 
j ant Bridgeporto .lietuvių kolonijoj. 
Biznis išdirbtas per ilgus metus./Ly- 
sas daugiau kaip ant 2 metų; renda 
pigi; 4 kambariai pragyvenimui ir di
delis skiepas. Ice Box, vertės 
$1,000, 2 skėlos, buvo mokėta $250}V 
viena elektrikinė mašina mėsai mal- 

; ti, $100, taip pat ir kavai', mokėta 
$450 ir kiti visi pirmos klesos fixtu- 
res. Labai daug stako. Didelė pa>> 

1 davimo priežastis. Parduosiu viską 
už $2,000 ir išmokinsiu biznio. Kas 
norit ant save^ bosu būt ir padaryti 
pinigų, nepraleiskit tos progas. Kreip
kitės tuoj pas J. Namon, 808 W. 33rd 
PI., arti Halsted St.

RAKANDAI /

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
barių rakandai kaipo paaukaujamo, 
jei pjrksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velou?b gyve'namąjam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastatomą' 
lempa, gvojiklis pianas, phonogra- 
phas ir tt. 4959 Prairie Av. Apt. 1.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ Ra- 
kandai gerame stovyje, kaip nauji, 
5 mėnesiai vartoti, 

‘gos. 
nos. 
ka'mbarius. 
arba visus ant syk. 3247 Š. Union 
Avė., 1 lubos frontas1, apačioj.

Nepraleiskit pro- 
Parduosim pigiai, už pusę kai- 
Galima paimti ir tuos pačius 

Galima piikti pavieniui,

VELTUI S30.00
Paauksuoti laikrodėliai su puikiau

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

PEARL TRAD1NG CO., 
Box 122,

[ sisekimas prirodo pasisekimą musų 189 Pearl St., New York, N. Y. 
pardavėjų. Nepaisant kokį tavorą ---- ,-------------------------------- ------------
pardavojat, arba nieko neesate par-j PARDAVIMUI GROSERNĖ 
davoję Jei tik dirbsite ir seksite nu- . . ...Įrodymus musų propozicijos, kurioje LeioJ tVietoj, geras biznis 
galėsite padaryti nuo $50 iki $200 į 

' savaitę . Ši propozicija apsimokės 
patirti. Galim® L 
žmones, kurie nori dirbti, kurie turi i 
pakankamai ambicijos ant ateities.
Mes nurodysime ir padėsime jums Į 
jūsų darbe ir suteiksime pardavinėji-1 
mo supratimą, kuris bus tomistai ver-* 
tas tūkstančių dolerių, 
tarne 9 ir 12 vai. ryte, arba bile utar- 
ninko vakare, tarpe 7 ir 8 vai. Lie
tuviškai ir angliškai kalbanti žmo
nes pageidaujami . Jei esate mecha- 
nikų, sūrų kasėju ar gatvių Šlaviku,1 
arba i nepaisant kokis jūsų užsiėmi
mas, yra proga prie didesnio dalyko 
čiopai iums. Klauskite Mr. Novek, 
Adler Dept., Room 849 — Ist Natio
nal Bank Building.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

DEIKIA PARDAVĖJŲ — PIL- 
nam ar daliai laiko, dirbti firmai, ku- j 
W gali parodyt pasekmes Musij pa-!

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
delikatesen krautuvė ,ir Fordas. Mai
šytų tautų apgyventa. Pardavimo 
priežastis, apleidžiu miestą. 
$2,200.00.

1641 SoJ lAreffler Ct., 
Chicago.

Kaina

ra
kandai ir “stockas” nauji visi

panamlotY toMus Parankus įtaisymai
6501 S. Hermitage Avė.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė, su 

namu; visokių tautų apgyventa. Biz- 
1Sr,e,(,kLtSs nis cash. Turi būt parduota greit. 

Savininkas išvažiuoja į Lietuvą. 
Kreipkitės į Naujienas, Box No. 588.

iui REIKIA KRIAUČIAUS —
i* | BUŠELMANO PRIE VYRIOKŲ '

DRABUŽIŲ.
DARBAS.

J. OPPENIIEIMER,
4700 SO. ASHLAND AVĖ. |

JIEŠKAU MERGINOS APSIVEr 
dimui; mano užsiėmimas — mekani- 
kas automobilių; platesfffų žinių dė
lei kreipkitės sekamu antrašu:

E. BERŽINSKAS,
1246 No. Fry St., 

Chicago, 111.

REIKIA SIUVĖJO PRIE 
Abelno kostumeriško darbo.

911 W. 33 St.
IŠRENDAVOJU KAMBARĮ VIE-’ i , ..... . Kamba-

PARDAVIMUI RAKANDAI: lunč- 
kė, vidurinio stalas su krėslais, kar- 
peta, ice box, kuknios stalas su krės
lais, taip ir kitokį daiktai. Parduo
siu atskirai. >

Kreipkitės:
835 W. 34th PI.

3 lubos užpakalis. ■

AUTOMOBILIAI
, PARDAVIMUI ARBA MAINY- 

mui 3 automobiliai: vienas lemezi- 
nas ir 2 vasariniai, parsiduoda pigiai 
arba 
nes,

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 
ginos nuo 25 iki 35 metų amžiaus. 
Geistina kad mylėtų gtažu gyveni
mą. Aš esu 35 metų amžiaus, naš
lys. Turiu porą vaikų: sūnūs. 9 me
tų, duktė 7 . Turiu nuosavų namą.

ANTANAS LUKOŠIUS
P. O. Box 26, Orient, III.

1VAIRĮJS SKELBIMAI

REIKALINGA BUČERNĖ, 2-JŲ 
flatų naujas mūrinis : namas po 6 
kambarius su visais įtaisymais; turi 
būti parduotas ar išmainytas į 
trumpą laiką.

Atsišaukite pas
C. P. SUROMSKI & CO.
~ 3346 So. Halsted St.'

Phone Boulevard* 7328

mainysiu ant namo loto bučer- 
saliuno ar kitokio kokio biznio.
C. P. SUROMSKI & CO., 

3346 So. Halsted St., 
Chicago, III.

SPEŠELAI — UŽSIBAIGĖ 
Siuitas už šimtą daugiau nebus

Musų daug kartų buvo gar
sinta; kad dėkite pinigus į ne
judinamą turtą, kur .Jums nie
kad negali prapulti, kur visada 
pinigai bus saugus ir neš gerą 
nuošimtį, šimtai mųsų kostu- 
inerių šiandien džiaugiasi ir 
dėkavoja mums, kurie musų pa
klausė. Visu pinigai yra čie- 
lybbje,pkurie neša gerą nuošim
tį ir parduodami gali padaryti 
gerą pelną. Ir šiandien neteikia 
jiems dejuoti ir verkti.

Todėl mes patariame ^visiems 
kurie dar turite keletą desetkų 
dolerių nieko nelaukdami įdėki
te į nejudinamų turtą kaip tai, 
namus, lotus ar farmas. Tada 
ir tamstos busite taip laimingi, 
kaip ir tie kurie musų patarimo 
pirmiau paklausė.

Norintiejie gauti tikrus nuro- 
dimus ir patarimus apie įdėji
mą pinigų, tai atsilankykite į 
musų ofisą. Mes tamistoms 
nurodysime geriausias progas. 
Mes turime visokių nuosavybių 
dideliame pasirinkime, galėsite 
išsirinkti, pagal savo norą. Pra
dedant su $100 ir aukščiau.

Kreipkitės visokiais reikalais/ 
kaip tai pirkime, pardavime ar, 
mainyme.
LIBERTY LAND & INVEST-

’ MĘNT COMPANY, 
3301 South Halsted St., 

Chicago, UI. ♦

NAUDINGAS PIRKIMAS
Mūrinis namas 2aukštų, 2 flatai 

po 6 kambarius elektriką, rąnd įsi 
ant Bridgeporto arti 32-ros gatvės. 
Kaina tik $4,403.00. Įmokėjimas pa
gal sutarties. Savininkas išvažiuo-. 
ja Lietuvon.

Ant stipraus akmeninio fundamen
to 2 aukščių medinis namas su mu- 
ravotu basementu ant pusantro Joto, 
elektriką ir kiti parankamai, gara
džius mūrinis dviem karam, reikia 
įrAokėti tik $1500.00, rendos atneša 
$75.00 j mėnesį. Kaina tik $4,900.

Del platesniu žinių kreipkitės pas 
S. L. FABIONAS COMPANY - 

809 W. 35th St.
Chicago, III.

TIKRAS BARGENAS
Mūrinis namas 3 pagyvenimai 

Storas su štoku bučomės ir groser- 
nės ori dedant ford 
gerai užlaikytas su 
tais rankom a i s.
Kforgičius $3,000. 
žiuo.ia Lietuvon.

Gražus r-’urinis 
kambariai. 3 flatai 
ras. ant 32 pėdu loto, elektriką ir ki
ti įtaisimai. Morgečius $5.000 00, 
ant 4 metų. Rendos $105.00 į mė
nesį, jeigu ne leasns, tai bi?tų dar 
daugiau. Kaina tik $8,000.00. Sa
vininkas išvažiuoja Lietuvon. $3,000 
reikia įmokėti.

Del platesniu žinių kreln^itės nas 
S.* L. FABIONAS COMPANY 

809 D. 35th St., 
Chicago, III. r

ir

Truck. Namas 
elektriku ir k’- 
Kaina tik $6 800. 
Savininkas isva-

namas 1 flatas G 
po 4 ruim. ir što-

o

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 3 lubu augščio. mūri

nis namas su dviem bizniais, 7 pagy- 
veninvu po G kambarius, ekstra mau
dynes ir visi kiti įtaisymai, pagal šios 
mados. Garadžius 2 karams. Rendos 
neša $3,700 j metus. Kaina $32,000. 
Atsišaukite šiuo adresu:

1000 W. 51 st St. 
Chicago, III.

PARSIDUODA KRIAUČIŲ I<OS- 
NUOLATI^HS šumeriška šapa, taipgi senų drapanų 

valymas ir prosinimas — biznis gerai 
I ištaisytas. Priežastis pardavimo li- 
J ga. Savininką galite rasti namie ir 
■ nedeldieniais.
Į Kreipkitės sekamu antrašu: 

209 W. 47 St.

O^VKLAND 5 sėd., sedan, mažas 
“Six” $400. Mažas įmokėjimas; li
kusius mėnesiniais mokesčiais. šis 
Automobilius gerame mechaniškame 
stovyj, sėsk ir važiuok be jokių iš
laidų. Dirbtuvės Brenčius. Oakland 
Motoj’ Car Co., 2426 Michigan Avė. 
Tel. Calumet 5310. Atdara vakarais 
ir nedėliomis.

---------- *-------------------------------------- r
PARDAVIMUI 3 FLATŲ MURI- 

niš, akmens priekiu 7, 8 ir 8 kamba
rių gerame stovy j namas. Kaina 
$11,500.00. Randasi prie 5832 Indi
ana Ave.

GEO. O. MARTIN & CO.
9244 Cottage Grove Avė. 

t

nam arbA dviem vaikinam, 
riai apšildomi štymu, elektros 
ir maudynė.

Atsišaukite vakarais.
3237 Auburn Avė., 

2-ro# lubos.

šviesa

PARDAVIMUI PIRMOS kle
sos buČernė ir grosernė. i

Pigiai.
‘ 701 \V. 37th St.

PARDAVIMUI 1921 CHALMERS 
lemozinas,' parankus taxi bizniui. 
Parduosiu pigiai, arba mainysiu art 
[amo, loto ar kokio biznio.

F. J. SZEMET.
4217 Aręher A

4 KAMBARIŲ NAMELIS NAU- 
jai statytas, aukštas skiepas, elektra, 
gasas, maudynės, visi įtaisymai su
dėti ir apmokėti ,netoli mokyklų ir 
gera treųsportacija. Žema kaina, 
$500 įmokėti, likusius kaip rendą ir 
turiu keletą lotų kur galima neper- 
toli už mažą kainą nupirkti, $145. 
vanduo, elektra ir šalygatvis. Lie
tuvių apgyventa vieta. Matykite 
J. N. Zewert, 4400 So. Kedzie Ave„ 
netoli Archer, Phone La Fayette. 5604

KAS NORI MAINYTI NAMĄ 
ant farmos. Gera proga padaryti ge
rą gyvenimą ir jaustis laimingesnių 
ateityj, nepraleiskit šitos progos.

80 akrų gerai ištaisytos žemės, 
dvarski budinkai, barnė, ant viršaus 
užvažiuoiama, gražus sodas, netoli 
nuo gražaus ežero, 1% mylios nuo 
miesto, % mylios iki mokslainės; 16 
melžiamų karvių, 4 telyčios po 2- me
tu. 4 geri arkliai, 12 avių, 6 kiaulės, 
100 vištų ir penkios žąsys; 200 buše
lių bulviu, rugių, komų,’ avižų ir vi
sokio pašaro užtektinai. Farma ran
dasi Wisconsino valstiioį,Knetoli Mil- 
vvąukees. Kaina $15,000. Mortge- 
čiaus $6,000. Norinti mainyti, atsi- 
šaukit greitai.

COOK COUNTY REALTY CO. _ 
3303 So. Auburn A v. prie 33 gatvės 

Klauskit Antano Bružo 
arba tel. Boulevard 0948

REIKJA PARDAVĖJŲ. PA- 
,tyrimas nereikalingas. Galima 
padaryt $100 į savaitę.. Turi mo
kėt nors savo vardą pasirašyt. 
Rubin Bros., 3804 S. Kedzie dv.

PARDAVIMUI DRABUŽIŲ 
siuvimo, taisymo ir čystyjimo 
dirbtuve. Pardavimo priežastis, 
kitas biznis. Kreipkitės į Nau
jienas .numeriu 539.

12

CHEVROLET
• > ;.<

Dirbtuves Brenčius
siūlo

vartotų automobilių bargenų
nuo

BISCHOFFO KREDITORIAI- REIKAJAUJAME VYRŲ
Apsilankykite j Bronasczyko 
vaistinę užsiregistravimui ir su
dėjimui skundo į coiąt’ą tuo- 
jaus .Broniasczyko Drug Store, 
4459 So. Wood St.
—.. - ■ 'i ...................

PRIE 
ofisą: 
vyrui.

Rear Estate biznio į naują 
duosim geras išlvgas geram 
Patyrimas nereikalingas ir nereika 
linga mums dabartinis užsiėmimas.
UNITED LAND & INVESTMENT 

‘ COMPANY, 
4454 So. Westem Avė.

REIKALINGA BUČERNĖ
' Mainyti ant 2 flatų naujo'mūrinio 
, namo, kuris randasi Brightąn Park, 
prie pat Western bulvaro, 5 ir 6 
kambariai, su visais įtaisymais, garu 
apšildomas, vertas $9,500. Turi būt 
parduotas arba išmainytas J * trumpą 
laiką už $8,500, V. P. Suromski & 
Co., 3346 So. Halsfcd St. Chicago.

ĮIEŠKO KAMBARIU

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Pardavimui 2 bučernės ir groser- 

nės pigiai, vilokių tautų apgyventa 
kolonija ,cash biznis, prie didelės gat
vės, renda pigi. Pardavimok priežas
tis važiuoju į Lietuvą.
718 W. 120 St., West Pullman, Ill.\

$125.00 iki $400.00

Chevrolets
■' 1918 “490” ’Touring $125.00

1918 „ „ 135.0.0
1918 ,, „ 150.00
1919 Roadster 165.00
1919 „ . Touring 175.00

2—1920 „ „ 225.00
1920 / „ „ 250.00

2—1920Z „ „ 275.00

Fords

PARDAVIMUI LABAI PIGUS 
biznio muro namas ant West Side, 
Apačioj biznis, o viršuje du pragyve
nimai. šis namas turi būti parduo
tas trumpame laike. Verte to namo 
yra mažiausia $8,500, o parsiduada 
tik už $7,000.00.

PARDAVIMUI DIDŽIAUSIS bar- 
genas ant Sidės. 
saldainių su visu 
arklys ir vežimas, 
siduoda už $9,500. 
ti gerą nan?ą ir 
kitę atsišaukti kaip greit galit pas 

VILKAS, KAZANAUSKAS 
2242 W. 23 Place, <- 
Phone Ganai 1068.

Groserio biznis ir 
namu ir prieg tam 

Viskas sykiu par
kas norite įsigy- 

amą ir turėti biznį, malonė-

PARDAVIMUI 4 KAMBA- 
rių mūrinė stuba? gasas, elek
tra ir maudynė; lotas 30x125 
pėdas, 1 blokai iki Archer Avė., 
gatvekario, 4952 S. Tripp Avė.

REIKALINGA^ KAMBARYS vie
nam vaikinui su valgiu, prie mažos 
ir blaivos šeimynos, Wcst Side arba 
Cicero apielinkėj.

Meldžiu pranešti i Naujienas No. 
540.

REIKALAUJAME AGENTŲ Į
Kurie norėtų užsiimti pelningu ir 

teisingu bizniu. Pardavoti namus, PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
lojtus ir fSrmas. Jeigu kurie dar pa- Grosernė su visoms mašinoms: pjau- 
tyrimo neturite, tai mes pamokinsi
me. Atsišaukite greitai.

Liberty I.and & Investment .Co.
3301 S. Halsted' St., Chicago.

Sedan, vėliausio mo- 
puikiausiame padėjime.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARIS ANT RENDOS 

vienam arba dviem vaikinams 
North Side. Kreipkitės po 6 
vai. vak., arba -ncdėlioj visą die
ną, 1750 Wabansia Avė., 2-ros 
lubos iš užpakalio.

ISRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA PUSĖ 

didelio storo, storas randasi ge
roj vietoj. Gera proga mažam 
bizniui. D. Kulikauskas, 49C4 
W. 14th St., Cicero.

JIEŠKO DARBO
JIEŠKAU ŪARBO PRIE 

kriaučių. Moku pilnai visokį 
darbą. Atsišaukite į Naujienas 
3210 So. Halsted St. No. 85.

JIEŠKAU DARBO BUČER- 
nėj, turiu gera patyrimą.

Atsišaukite:
3001 Emerald Avė.
Phone Yards 2667

REIKIA AUTOMOBILIŲ PARDA- 
vėjų, pasitikinčių, energiškų, prie 
gerai žinomų 6 cilinderių automobi- ( 
lių, kurie parsiduoda po $1.385.00. 
Puikiausia proga, teisingam žipogui.

SIMONS MOTOR CO., 
2211 “S.' Michigan Avė. 

Chicago, III. .

PARDAVIMUI

narna ir šaldoma. Biznis išdirbtas 
per 16 metų, lietuvių apgyventoj vie
toj, ne mažai yra kostumerių ir sve
timtaučių. Pardavimo priežastį pa
tirsi! ant vietos. .Kreiptis pas J. G. 
Tyškevvicz, 314 E. Kensington Avė., 
Kensington, III. Bučernės tel. Pullman 
1468, gyvenimo Pullman 7229.
-------------------------------------- __|i-------------- :--------------

—i-------
PARDAVIMUI ČEVERYKŲ 

taisymo dirbtuvė. Priežastis 
pardavimo ,išvaziuoju į farma.

1501 W. 47 St.

' Fordas 
delio, 
Kaina $300.00. ’

Fordas Sedan vėliausio mode
lio. Kaina $400.00.

Chevrolet Motor Company,
2612 S. Michigan Avė.

Tel.: Victory 8282

PARDAVIMUI GARADŽIUS 
pigiai. Priežastį patirsite ant 
vietos.

' * 830 W. 35th St.

PARDAVIMUI NAMAS SU 
groseriu ir delikatesen, geroj 
vietoj. Atsišaukite į Naujienų 
Bridgeporto Skyrių, 3210 South 
Halsted St., No. 88.

MANOME, parduodame namus, 
farmas, bučemes, automobilius ir ki
tokius biznius; turime namų didžiau
siame pasirinkime visose dalyse mies
to. Taipgi apdraudžiamė visokius 
turtus nuo ugnies, pavogimo, užmuši
mo ir kitokių nelaimių. Kreipkitės. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE ČO. 

• 808 W. 33 PI. arti Halsted St.

MILDA REAL ESTATE CO.
; 751 W. 31 St. '

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes, 

taipgi mainome farmas ant miesto 
praperčiij ir mainome visokius biz
nius ant namų, ir automobilių. Turi
me namų didžiausiame pasiskyrinve 
visose dalyse miesto. Apsaugojame 
nuo ugnies namus, biznius ir rakan
dus. Taipgi insiuriname gyvastis ir 
nelaimingų atsitikimų geriausiose už
tikrintose komapnijose. Klauskite K. 
J.’Filipovich, arba W. Eringis.

FARMA, 116 AKERIŲ ANT REN- 
dos. Našlė aukuoja 12 karvių, 4 ar
klius, visą mašineriją, vežimai, įran
kiai, lysas. $6 už akerį. $1,000 cash 
reikia.

JULIA O. LEARY, 
Tel.: VVoodstocH 1619, J. 1 

Normai 8299.

PARDAVIMUI 3 PAGYVE- 
nimų mūrinis namas, geroj vie
toj, gerame stovyje. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite,

930 W. 37th St.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA 

Mokykla Chicagoj

U!

Deaigning, kirpimo, litavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.

Musų sistema yra geriausia. 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai Įrengtų są
lygų. .Išmokinam Į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL.
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str.. ant 4. lubų.
LAIMĖSI JEIGU NEPAVĖLUOSI
Parsiduoda 4 flatu. mūrinis namas, 

už $5,000.00; $500.00 įmokėti, liku
sį kaip .vendą.

Kreipkitės pas:
A. GRIGAS,

> 3114 So. Halsted St.

$300.00 ĮMOKĖTI, LIKUSIĄ DA- 
lį kaip renda, parsiduoda 5 kambarių 
namas; geroje apielinkėje. Kaina 
$1.800.00.

Kreipkitės pas:
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir Gro
sernė už pusę kainos. Priimsiu . 
mainus: lotą arba automobilių. Prie
žastis pardavimo ,turiu du biznius.

Kreipkitės pas:
A. GRIGAS,

3114 So. Halsted St.

BARGENAI.
Mūrinis naujas namas vėliausios 

mados įtaisymai,. ant kampo, 5 ir '6 
kambariai; elektra, vanos, cementuo
tas beismentas. Kaina .............$7,600

Mūrinis naujas namas su Sun 
Parlor vėliausios mados įtaisymais; 
6 ir 6 kambariai, elektra, 
karštu vandeniu apšildomas, 
tiktai ...... i................................

Mūrinis naujas namas 6 ir 6 kam
bariai, elektra, vanos; mainom ant 
farmos. /

40 akru farma su budinkais Wiscon- 
sin. Mainom ant mažo namo. Kai
na ...............................................  $2,500

yanos, 
Kaina 
$8,500

CHAS. ZEKAS,
4454 S. Western Avė., Chicago; III. ■♦

PARDAVIMUI VAISTINĖ, 
(Drug Store) vien lenkiškai 
kalbančioj kolonijoj, labai pra
einamas kampas. Tel. Canal 

/SPECIAIJS ŽĄSŲ PLUNKS- ųgoo, 2201 W. 18th St., kampas 
NŲ IŠPARDAVIMAS, 60 ir 70 .Lcavitt St. kreiptis po 2 v. p. p. 
centų svaras.H. RUBENSTEIN €0.,

1251 W. Roosevelt Rd.,

PARDAVIMUI — 80 AKERIŲ 
Michigano valst. vaisingame ruošto, 
Manistee County. Arti miestas iv 
mokyklos, geri keliai, 10 akerių kaip 
tik pavasario darbui. Maža stuba. 
Kaina 25.00 aketes. Mažas cesh įmo
kėjimas, likusieji ant ilgo laiko. Tu
rime gerą propoziciją siūlyti tai/ 
E. C. Veit, i 6629 S. Ashląnd Avė. 
Tel. Prospect 0996.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 flatų 6 ir 6 kambarių ir skiepas. 
Furnace šiluma, ir kietmedžio bai
gimo. Elektra, skalbyklos, pagal šių 
dienų reikalavimus.

Kaina $7,800.00. J
4737 W. Polk St. arti Cicero Avė. 

Pirmos lubos.

PIRMO 1400 DOLERIU CASH 
nupirks 40tf-'akeriu farma, 55 mylių į 
pietus, su namu, barnė, įrankiais, ar
klys, vištos, didelis obelių sodas ir 
yra girios. Matykit savininką po 7 
vai. vak. prie

6451 So. Honore St. 
Tel. Prospect 8124

EXTRA BARGENAS
Pardavimui pirmos klesos bučernė 

ir grosernė visokių tautų apgyventa

. | PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, už cash arba mainau ant 
automobiliaus arba loto. Kas nori
te mainyti ar pirkti, tuoj atsišaukite, 
nes panašių progų mažai randasi. Tą 
viską parduosiu beveik už pusę kai- 

- nos greit atsišaukusiam sekamu ant; 
< rašų: 4537 So. Paulini St.

, DU^YS ADAROS
Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par

duodam i rmainom: namus, lotus, far
mas, automobilius ir visokius biznius. 
Pas irmsu greitas, teisingas ir pigus 
patarnavimas, visekidis reikalais. 
Kreipkitės pas

A. GRIGAS,
4 S. Halsted St., Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS 
Brighton Parke

Pardavimui namas 5 kambarių 
elektro šviesa ir maudynės, garad
žius dviem automobiliams. Važiuoju 
į Lietuvą.

Atsišaukite tuoj pas savininką.
3.130 W,-38th PI.z

FAftMOS! FARMOSf
Norinti apsigyventi didžiojoj Įietu- 

vių ūkininku kolonijoj, kur yra ap- 
sipirke 483 lietuviai farmas. Aš tu
riu dideliu ir mažų farmų ant parda
vimo. Parduosiu ant lengvų išmo
kėjimų. Reikalaukit farmu kata- 
liogo, John A. Žemaitis, R. 1, Box 17, 
Fountain, Mich.

vieta . Biznis gerai eina ir biznis iš
dirbtas per daug metų . Yra geras 
trokas pigiai ir gera renda. Didelė 
krautuvė, geras cementuotas skiepas, 
4 šviesus ir gražus pragyvenimui 
kambariai; didelė barnė 2Aiutomobi- 
liams. Pardavi 
svarbi. z Pritvers

PARDAVIMUI "BUČERNĖ ir gro- 
semė, su arba benamio, gražioj vie
toj, biznis gerai išdirbtas. Parduo
da už cash, visokių tautų apgyventa, 
geras biznis, nepraleiskite progos.

Atsišaukite
5252 So. Artisian Avė.

FARMA JR BIZNIS
Parsiduotki 120 žemės prie mieste

lio ir biznis nuo senai išdirbtas, ku
riame atlieka nelno apie $500.00 i 
mėnesį.' Parsiduos labai pigiai. Del 
platesniij paaiškinimu kreipkitės pas 

J. SINKUS,
3301 S. Halsted 'St. Chicago.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis nahias, 2 flatai po 5 ir 6 kamba
rius ,su visais naujausios mados įtai
symais . Parduosiu pigiai arba mai
nysiu. ant 6 pagyvenimo namo, loto, 
grosernčs, ant automobiliaus ar ant 
kitokio gero biznio. x '

Kreipkitės pas
r FRANK G. LUCAS, 

3018 W. 38th PI. 2 lubos iš užpakalio
• Telephone Lafayette 6276

PARDAVIMUI MEDINIS 4 PA- 
gyvenimu namas. 5 metai — 
vota, elektriką, vanos ir visi 
riai naprnl naujausios j-tndos. 
duosi”-' pioi 'i, nes savininkas 
džia šia šalį.

Atsišaukite
4436 S. Talman Avė.

buda- 
įtnisv- 

Par- 
aplei-

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
hvngaloAv;*'lotas 50x134. su gražio
mis tvoromis. Pnrduod^m'Y už 
^1.800.00 arba $2,000.00 ant lengvų 
išlygų.

O AR P^RK. TT.L, 
Tel. Seeley 0152

vimo priežastis labai 
.rstas parduoti greitai 

ir pigiai, už teisinga pasiūlymą. No
rintis pasidaryti pinigij ir turėti ant 
visados gerą darbą, nepraleiskit Šios 
didžiausios progos. Kreipkitės: 4516 
So. California Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, DA- 
ras gerą biznį. Pardavimo priežas
tis — našlysta ir negaliu apžiūrėt. 
Parduosiu už geriausį pasiūlymą.

Kreipkytės:
2508 Clybourn Avė.

PARDAVIMUI 120 AKERTŲ 
farma labai gc^os žemės ir geri bn- 
dinkai: 9 kambarių stuba, graneris, 
šilo, ledaimė ir tt. % mylios ruo 
miesto: , lietuvių kolonija.
$7.000.00, lengvos išlygos. Rašykit nes.

SALIUNAS SU NAMU
G flatų bizniavus namas parsiduo

da bile už teisingą pasiulijimą. arba
Kaina' mainysiu ant mažo namo ar bučer- džių.

naklausdami angliškoi kalboj. , E. Į Atsišdukite pas savininką
Christoffels, Luther, Mich. * 4304 So. Wood St.

z v /

PARDAVIMUI kSOUTH SIDE 
kambarin Cottare °u maudvne. 
r>2Hu l«tas. sraradžius, vaisinėm

. Turi būt pigiai.
A. E. LEWIS, 

8104 Bnnn<*tt Aye.
Tel. South Shore 6762

K
300 
me

. _

p-iis e. Kazlauskaitės 
lietuviška

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirpti, aluti, pritaikyti Ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialus Instrukcijos pagal 

sutarimą. .
EVELYN ACADEMY OF 

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

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis klesos biz- 

nlavoms merginoms, pasisiuvimul 
sau dresis.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madisan Street, 
6205 S. Halsted St.A

Kreipkitis ypatiikai arba raiy- 
klt iilygų paklausdamL

Sara Patek, pirnrfninki.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystCs, bta- 
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinia 
ekonomijos, pilietystis, dailiaraiys- 
t<s ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo fl 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST.. CH1CAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ

Antradieni, Lapkr. 8, prasidės 
framokos anglų kalbos. Mokin- 
tojaus Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada.4

3001 S(\ Halsted St., 
Chicago, III.

Leveskio Mokykla
PERSIKfiLC

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v. p. p. mokina lietuvių gramatika.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos.gat.




