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Francija turas teisintis
* J

Amerika patenkinta Del suėmimą Vilniuje
atidėjimu Lenkų spaudos žinios apie 

Gudų suėmimų Vilniuj.

Atmetė visuotiną 
balsavimą Iš rinkimui Vilniaus seimą

Bischoffo agentai apkaltinti
I .................... ......... «

Suomija linksta prie Pabaltijos 
sąjungos

Francija turės aiškintis
L

Lloyd George vyksta Francijon 
pasitarti su Poincare.

• Adolph Sparkevitz, Alex Kis- 
sel, Anton Wahrkas, Joseph 
Chutro, Felix Javvgill 
Fra lik Dulkus.

Jiems visiems kaucija 
nustatyta po $2,000.

Jie visi kaltinami suokalby j 
prigauti žmones.

and

tapo

PARYŽIUS, vas. 24. — Kom
promisas tapo padarytas Ang
lį jos-Francijos susikirtime, ku
ris tęsėsi nuo premjero Briand 
pasitraukimo. Premjeras Lloyd 
George subatoj vykstą į Fran- 
ciją kad su premjeru Poinęare 
apsvarsčius? Anglijos ir Fran
cijos politiką pirm negu pra
sidės’’ Genoa ekonominė konfe
rencija. Susirinkimas įvyks 
Galiais at Boulogne, kadangi 
Lloyd George neturįs laiko vyk
ti į Paryžių.

Tai yra kompromisas. Lloyd 
Georgę atsisakė duoti raštišką 
atsakymą į Poincare* memo
randumą, kuriame daroma ke
letas užmetimų Genoa konfe
rencijos dienotvarkiui. Poin
care sutiko dada padaryti ne
kenčiamąjį asmeninį pasitari
mą su Anglijos preanieru.

Sakoma,, kad Poincare gal
būt pakels klausimą apie nliy 
mainymą Anglijos-Franrijos 
gvarantijų sąjungos, bet mano
ma, kad Lloyd George pano
rės tą dalyką atidėti iki po 
Genoa konferencijos, kur gal
būt bus pasiūlyta nekariavimo 
sutartis ir kelioms kitoms val
stybėms. ,

Keblus Vokietijos kontribu
cijos ir Rusijos klausimai bus 
plačiausia svarstomi. Vokietiją 
negalima amžinai versti mokė
ti po 31,O(M),(MM) auksinių mar
kių kas dešimt dienų ir nors 
tas klausimas tajx) pašvęstas 
kontribucijos komisijai, nėra 
paslaptis, kad ta 'komisija lau
kia instrukcijų nuo Anglijos ir 
Francijos premierų.

Tikimąsi, kad Lloyd George 
griežtai paneikalaus Poincare 
pasiaiškinimo apie einančius 
gandus, jog Franci j a pradeda 
linkti prie Rusijos. Jis parei
kalaus pilno Anglijos-Francljos 
susitarimo
jei Francija nori gatiti 
lijos paramos Vokietijos 
sime.

Galbūt bus paliesta) ir 
kijos-Graikijos sąjunga.

Suomija linksta prie Pa- 
baltijos sąjungos

Bet ji nori, kad toje sąjungo
je butų ir Lenkija.

STOCKHOLM, vas. 24; — 
Griežtas ikišiol Suomijos atsi
sakymas daryti karinę sąjun
gą su Pabaltijos šalimis dabar 
žymiai mainosi iš priežasties 
sovietų Rusijos iteristinių me
todų panaudotų Karelijoj. Da- 
bar atsiradę stiprus sentimen
tas įkiirtT gynimos sąjungą 
tarp Suomijos, Estonijos, Lat-

WASHINGTON, vas. 24. -r* 
Paskelbimas Ryme, kad Genoa 
konferencija bus atidėta tūlam 
laikui po kovo 6 d. palengvi
no Amerikos valdžios padėtį,’ 
kadangi j i ai nereiks nė priim
ti, nė atmesti Italijos pakvie
timą. Esą nė prezidentas Har
dingas, nė valstybės sekreto
rius Hughes nenori griežtai 
atmesti pakvietimą, bet neno
ri dalyvauti ir konferencijoje, 
susidedančioje vien iš europie
čių. i į i

Niekuric pranašauja, kad- 
galbūt visas Genoa konferen-l 
ei jos projektas bus atšauktas 
po Lloyd Geonge-Poincarc pa-: 
sitarimo.

Abu premierai žind, kad 
Apierika nenori toje konferen^ 
rijoje dalyvauti, o yra abejo
tina ar ta ’ konferencija gali 
daug atsiekti, jei joje nedaly
vaus Amerika.

Kiek žinoma yra, Lloyd 
George yra labai susivylęs su
sidariusia padėtimi.

Manoma, kad Amerikos val
džia paskui ras ir daugiau 
priežaščių nedalyvavimui Ge
noa konferencijoje. Neužilgo 
ji visą savo domę turės at
kreipti į užsienio skolas, ka
dangi neužilgo prasidės dery
bos su visomis šalimis, kurios 
tik .yra skolingos Jungt. Val
stijoms. •

VARŠUVA, E. Iš sausio 19 
į 20 naktį Vilniuje padaryta 
revizijos, visoj eilėj gudų ir 
lietuvių įstaigų. Ryšy su tom 
revizijomis buvo suimta apie 
20 asmenų, tarp kitko Gudų 
Tautinio komiteto sek?. A. Ja- 
kubeckį, komiteto valdybos 
narį Pfakulevičą, komiteto na
rius Jareniča ir Karabača, to 
komiteto referentą ir “Biala- 
ruiskije Viadomosei” redaktorį 
Hareckį, gudų komiteto narį 
Rodzevičių, žeųiės ūkio darbi
ninkų Profesinis sąjungos sek
retorę Nieviadomskį, gudų dra
matinio ratelio pirmininką Vo- 
Irišą, kelis gūdų mokytojus ir 
mokytojas gudų liaudies komi
tete, gudų čen t ratinėj moky
klos taryboj skaitykloj, muzi- 
Jtaliniam ratelyje, gudų redak
cijose “Zvon” ir “Belaruskije 
viedomosci”, gudų studentų są
jungoj ir seminarijoj.

24. — 
apronijos

HONOLULU, vas. 
Ga n tomis žindo mis,
atstovų butas 288 balsais prieš 
159 atmetė suteikiantį visuoti
no balsavimo teises bilių.

Anglija mažins armiją

Bukauskas atsakė tai padary
siąs Švenčionyse. Komisija ge
rai nenusimanydama pasirašė. 
Tuo pasibaigė rinkimai, o kas 
toliau su balsais daryta neži
nia.

Būrimas pirštais.
DUKATUOSE, Braslavo ap- 

skr. Ateina balsuoti sodietis.

linkui bolševikų, 
Angr 
klau-

Tur-

Bischoffas ir jo agen 
tai apkaltinti

Apkaltinta 21 jo sėbrai bizny
je ir Agentai.,

Jury'CHICAGO. — Grand 
vakar išnešė apkaltinimą prieš 
Raymond J. Bischoff ir 21 ,jo 
padėjėjus biznyje ir agentus.

Kartu su Bischoffu tapo aj> 
kaltinti jo brolis Charles, iš 
kurių reikalaujama nžsistatyti 
$10,000 kaucijos, jų patėvis 
Davis ir švogeris Geer. Iš abe
jų reikalaujama pa $2,000 kau
cijos.

Sekami Bischoffo agentai ta
po apkaltinti:

T. D. Wilson, Charles Dar- 
win, Steplien Bagowitz, Walter 
Silver, Frank Shaput, Carl Job- 
lowskie, Walter Tuskowski, 
Mathew Venckus, 
nak, John Mickevitz, 
Karbanski,

ne
šė
jai

sąjunga sujungtų ^avo karines 
spėkas prieš sovietų Rusiją.

Apie tokią sąjungą buvo 
svarstoma pirtmoje Pabalti jos 
šalių konferencijoje dvejetas 
motų atgal, bet Suomija parei
škė, kad jos karinės' spėkos 
negali būti panaudotos jokiam 
kitam tikslui kaip vien gyni
mui savo šalies. Taipjau 
labai buvo norima priimti 
jungon Lenkiją ir duoti 
vadovaujamą rolę.

Pastaraisiais laikais nuola
tiniai sovietų Rusijos grūmo
jimai karu, jos nuožmus \per- 
sekiojiipas kareliečių ir taip
jau nepildymas taikos sutar
ties sąlygų, padarė perversmą 
nuomonėse.

Suomijos švedai priešinasi 
Suomijos prisidėjimui prie Pa-^ 
baltijos*. kadangi tas atitolintų 
ją nuo Skandinavijos, bet Suo
mijos seimo didžiuma pritaria 
sąjungai.

Sakoma, kad Francija pri
taria tokiai sąjungai, bet jai 
priešinasi Anglija, kuri nori su 
laiku kitaip pergrupuoti tas 
atsiskirusias nuo Rusijos val
stybes.

Didelis streikas Ispanijoj
MADBIDAŠ, 'vas 24. — K 

Penarroya distrikto praneša
ma, kad kada sustreikuos se- 
redoj 12,000 angliakasių, ang
liakasių streikas pasidarys vi
suotinas. Delei Stokos anglių 
turėjo užsidaryti didelės lie- 
jiklos, kuriose dirbo apie 5,000 
darbininkų.

Angliakasiai priėmė arbitra- 
ciją apie socialines reformas, 
bet jie sako, kaid jie negali 
priimti algų -nukaposimo, ka
dangi pragyvenimas netik ne 
puola, bet dar smarkiai kįla.

Premjerai vėl tarsis

Smarki eksplozija

PARYŽIUS, vas. 22. — An
glijos ir Francijos premierai 
Lloyd George ir Poincare pa
darys pasitajimą kur-nors Fran- 
cijoj ateinančią sųbatą.

Svarstoma ‘bus diena Genoa 
ekonominės konferencijos i ir 
jos dienoivarkis. Galbūt taip
jau bus pasitarta apie Turki
ją ir apie Vokietijos kontri
buciją.^

' Lenkai neturi gana mokytojų 
pakraščiams lenkinti.

VARŠUVA, E. Sausio 22 d. 
“Kurjer Warszaws(ki” teikia 
žinių iš Lenkų vidurinių mo
kyklų statistikos pakraščiuose. 
Iš jų matyt, kad Pagirio rajo
ne iš 9 vidurinių mokyklų 
skaičiaus 3 lenkiškos ir 6 ru
siškos. Velninės rajone iš 32 
mokyklų: 7 lenkų, 4 ukrainie
čių, 20 rusų ir 1 žydų. Nau
garduko rajone, 3 lenkų ir 17 
rusiškų. Pati žinia ir iš vaka
rų pakraščių, kur daviniai ge
resni, bet ir jie nea ta tinka len
kų svajonėms.

Pavyzdžiui A. Silezijoj iš 7 
mokyklų 5 vokiečių ir 2 len
kų. šio nemalonaus užgrieb
tose žemėse , -apsireiškimo x iš
vengimui, vyriausioji viduri
nių mokytojų sąjungos valdy
ba savo rezoliucijoj pataria 
švietimo ministerijai: 1) kad 
ministerija stengtųsi pagelbėti 
mokytojams pakraščiuose to
bulintis lenkų kalboj. 2) Kad 
papildant mokytojų sąstatą pa
kraščiuose, būt kreipiama do
mesio į mokytojaus kvalifi
kuotą ir aukštą tautinį pajau
timą, ir 3) kad teikiant mo
kytojus ministerija solidarizuo
tų su mokyklų valdybomis.

Užsidarė bankas

LONDONAS, vas. 24. — Ka
ro ministeris Evans paskelbė 
sumanimą sumažinti Anglijos 
armiją 33,000 oficierių ir ka- 
reiviy. Tuo valdžia sutaupins 
£16,500,000 (apie $72,600,000).

Malšins Portugalijos 
sukilimu

Ca- 
yra 

pasislėpę Portugalijos prezi
dentas Almeida ir visi jo mi- 
nisteriai, išleistas įsakymas 
provi nei j oš kari u o m enei
supti Lisboną ir numalšinti 
sukilimą.

LISBONA, vas. 24. --'Iš 
xias tvirtovės, kur dabar 
pasislėpę Portugalijos

7 žmMės žuvo

ap- 
ten

MINNEAPOUS, vas. 24. — 
Žmones liko užmušti ir daug 

sužeista traukiniui ties Mont- 
ro.se susidūrus su sniegą ka
sančiu garvežiu.

Gal 15 žmonių žuvo 
audroje 

^MlNNEAPOIAS, Minn 
24. — Kiek tikrai 
sniego audroje, 
šiaurvakarinėse 
pastarąsias 72 valandas, žuvo 
mažiausia 9 žmonės. Bet ma
noma, kad žuvusių skaičius 
yra ' didesnis. Spėjama, kad 
kada bus surinktos visos ži
nios, tai pasirodys, kad šioje 
audroje bus žuvę apie 15 žmo
nių ir apie 50 žmonių sužei
stų.

7

vas. 
žinoma, 

kuri siautė 
valstijose per

24.

Vakar vakare, 8:50 vai., chi- 
cagiečiai buvo išgąsdinti smar
kaus sudrebėjimo. Daugelis gal 
manė, kad tai buvo tikras že
mės drebėjimas, taip vietomis 
jis buvo smarkus. Bet tai bu
vo eksplozija Argo, III. Eks- 
plodavo, dinamitas, rodos, ak
menų laužykloj. Kiek žinoma, 
nė užmuštų, nė sužeistų nėra.

Harringtonas ant laivo
Policija gavo žinių, kad pa

bėgęs spešelų rinkėjas Leslie 
Harrington yra ant savo drau
go privatinio laivo Floridos pa
kraščiuose. Jis laukiąs patogios 
valandos pasiduoti policijai.

CHICAGO. — Val^tijinių 
bankų egzaminuotojai vakar 
uždarė Franklin Park Sf$.te 
Bank, Franklin Park priemie- 
styj. Bankas uždarytas prapuo
lus banko kasieriui Kirschoff, 
64 m. Manoma, kad depozi- 
toriai nieko nenustos, ir jei 
kasierius bus ką nunešęs, tai 
tą padengs banko akciorde
riai. v .

5'ŽMONĖSNUTROŠKO 
NUO GASO.

SANTA BARBARA, vas.
— Paul Gray, jo pati, du vai
kai ir slaugytoja nutrošlko nuo 
gasol prakiurus 
Čiui.

Audra atkirto šiaurinį 
Michiganą.

DETROIT, Mieli., vas.
— Sniegas, kurio vietomis pri
snigo iki 12 pėdų šiauriniame 
Michigane, atkirto visą geležin
kelių komunikaciją ir nlekurie 
miesteliai yra izoliuoti. Gatvės 
užverstos ' sniego, biznis apsi
stojo, o mokyklos užsidarė. 
Nuostoliai siekia $1,000,000.

3 ŽMONĖS SUDEGĖ.
GLEBURNE, Tex., v. 24. — 

3 žmonės sudegė ir 3 galbūt 
mirtinai sužeisti liko gaisre, 
kuris sunaikino viešnamį. Gais
ras kįlo nuo eksplozijos kero- 
sininės krosnies.

24.

Nori Vokietijos 
kontribucijos

Nušovė teisme gasiniam pe-

WASHLNGTON, vas. 24. — 
Prezidentas Hardingas laiške 
senatoriui Frelinghuysen sako, 
kad kongresas surišę admini- 
stracijos rankas svarstymuose 
su kontribucijos komisija. Jis 
todėl nurodo į reikalą, kad 
butų pravesti kokie-nors įsta-

Ja/mes Jor- tymai, kurie leistų Jungt. Val- 
Johh stijoms gauti savo kvotą Vo- 

Charles Stankus, kieti jos kontribucijos dažytais.

WĄCO, Tex., vas. 24.
P-lė Maceina Matthews, 17 
nušovė ant ^vietos teisme J. 
ęrdssliną,J kuris buvo teisia
mas už jos išžaginimą .du me
tai atgal. Jis buvo pirmiau nu
teistas 9 metams kalėj iman, 
bet augštesnis teismas nuo
sprendį atmainė delei įvyku
sios tardimuose klaidos. Dabar 
jo byla buvo išnaujd nagrinė
jama. Eidama liudyti p-lč 
Matthervvs išsitraukė revolverį 
ir paleido į kaltinamąjį tris šū
vius.

4n PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 24 d., užsienio pini- 

S kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo skai

toma Amerikos pinigais Šiaip:
Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.40 
Austrijos 100 kronų ........ ,__  2c
Belgijos 100 frankų ........... $8.65
Danijos 100 kronų .................$21.02
Finų 100 markių ................... $2.04
Francijos 100 famkų ........... $9.06
Italijos 100 lirų ................... $5.10
Lietuvos 100 auksinų ............... 46c
l enkų 100 markių :.................. 3c
Norvegų 100 .kronų ........... $17.10
Olandų 100 guldenų ........... $38.33
Švedų 100 kronų .........  $26.60
Šveicaru 100 markiu ...... v $19.60
Vokietijos 100 markių ........... 46c

Pabėgo su 'močeka.
ST. JOHN, N. F., v. 24. — 

F. Brooks, 20 m., pabėgo iš 
Bangor, Mc., su savo persiski- 
rusia su jo tėvu močeka ir ]>a- 
skui su jia pasivedė. Pabėgę 
jiedu bandė sugrįšti į Jungt. 
Valstijas, bet valdžia jų neįsi
leido.

Pakorė negrą.
BALTIMORE, Md., v, 24. — 

Pavieto kalėjime tapo pakar
tas negras šoferis Sainuel 
Smith, kuris bandė užpulti p-lę 
Marita Lyon iš Glcn Ridge,

RYMAS, v. 24. — Karalius 
pakvietė atstovą Facta sudary
ti kabinetą. Dar nežinia kaip 
jam seksis tai padaryti. Jis yra 
Giolitti šalininkas.

WASHINGTONAS, vas. 20 
d. (Elta). — Paringys, Šven
čionių apskrities.

Rinkimų komisija buvo su
daryta iš vietinių žmonių. Jos 
nariams buvo griežtai grąsi- 
nant* didelėmis bausmėmis įsa
kyta ateiti sausio 8 d. 8 vai. 
rylą. Atvykę instruktoriai ora
toriai komisiją susodino, ap-j Duodama jam pasirinkti vieną 
statė milicininkais su šautu- iš septynių numdrių. Sodietis 
vais ir liepė patiems komisijos klausia kaimyno už kurį bal- 
nariams balsuoti. Komisijos na- suoti. Paiskiaus buria pirštais, 
riai bijodami metė konVcrtus,! Pirštai sueina ant 7-to nume- 
bet tuščius. Daugiau lietuvių, 
balsuoti neatėjo. Balsavo tik 
lenkai. Bet kadangi jų čia ma
ža tai ir balsavusių buvo ne
daug. Balsavo p. A. Bukaus
kas, dar miško kondukturius 
rusas N. Bartoška su šeimyna. 
Vienas atėjusių įmetė iš kart 
6 konvertus. Kai atėjo vienrt 
beprotė pamišusi bobutė, in- 
struiktoriai ir ją privertė bal
suoti. Viso susidarė 15 balsa
vusių.
; 6 valandą vakare atvyko 
Daugėliškio raštininkas M. 
Rope, jis paraše ir išsiuntė į 
artimuosius sodžius korteles 
kad eitų balsuoti, bet žmonės 
nėjo.

Pasibaigus rinkinio laikui apie 
10 vai. atvyko Rukovski iš Dc- 
gutiškės ir Velička nuo Mela
gėlių, abudu bajorėliai. Ir nors 
nei vienas jų prie komisijos 
nepriklausė, jie pradėjo rinkti 
konvertus, korteles, urną, ant-/ 
spaudą. Komisijos pirmininkui 
pareiškus, kad sulyg duotais 
iš švenčionįų nurodymais, jis 
turis balsus suskaityti, surišti 
ir pažymėti antslęiauda, tuodu 
poneliai atsakė, kad jie turi 
visa kontroliuoti ir vežti į 
Švenčioniius. Taip sakydami pa
rašė blankcte porą žodžių ir 
pAdalve komisijos nariams pa
sirašyti. Jų vienam pastebėjus, 
kad blanketas neužpildytas,

rio. — Tai ką gi, gal jau bal
suosiu už septintą? — Tai ko
dėl gi tau pa tinka septintas?- 
paklausė kaimynas. Taigi, vi-* 
si jie lygus, bet tas septintas 
panašus mat j dalgį. O val
stiečiui kaip tik ir tinka dal-‘ 
gis.* Juk gal duos dalgių už 
Msavimą kaip prižadėjo raš*; 
tuose.

Kandidatų rinkimas.
DAUGĖLIŠKY, Švenčionių 

apskr,, sausio 3 d. vakare gau
ta telegrama iš Švenčionių; 
kad sausio 4 dieną rytą būtų 
pristatyti į Švenčionis 4 kan
didatai vietinių Nr. < 
Telegramą gauta su t 
dangi kandidatams paiAmti rei
kia iki 50 parašų, anksti rytą 
buvo valsčitm sušaukta apie 
20 žmonių, urnai paimti jų pa
rašai, o paskui pasiųsta 2 žmo
nes apeiti miestelį ir arti
miausius sodžius, kur buvo su
rinkta dar 30 parašų ir tuo 
budu į dvi valandas buvo pa- 
diibtas kandidatų sąrašas, bū
tent: Marijonas Rope, čičėnas, 
Mlčiiinas ir ^Lisenko ir skubo
tai buvo siųstas į Švenčionis.

Vėliau paklausė žmonės, ka
da ir kas rinko jiems kandi
datus, atsakė, kad mes visai 
jokių kandidatų nerinkome, kad 
tie kandidatai yra valdžioj, ir 
kad jų niekas nepripažįstij.

(Bus daugiau) ’

us. Ka

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką lepinosi ir rūpinasi, kad da
vus kųogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 

(GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO DENKIS CHICAGOS OFISUS.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 

• duoda paprastas gvarantijas už savo/ če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių. ?

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted St., . Chicago, BĮ.
Town of Lake Skyrius

1614 West 46th Street, Chicago, UI.
Brighton Park Skyrius

4138 Archer Avė., Chicago, BĮ.
West Pullmanoy Skyrius

523 West 120th St., r West Pullman, III.
-■■■■ ■ i ■■■■■.......... ■ .......... , ■ ■
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Toliaus jis ėmėsi didžiausio

Valstybės turimieji žodynai maža kų t& 
rašo pagelbėjo.

Wilfred Steyens, 
skyriaus vertėjas skaito, 
ir išverčia trisdešimt%_„ kalbų. 
Jis gimė ir augo 
Valstijoje, 
nėjo po užsienį, nesimokino kia kuodidžiausio 
kalbų mokykloj.

Jungtinėse darbo — išmokti ehinų kalbų/ 
niekuomet nevaži- Norint šitų kalbų išmokti rei-

• atsidėjimo.
i Kiekvienas žodis'turi- savo žen-

Jani esant vaiku'jo tėvas lei-jkj-l- *’>*«* rcikia atminti kie*- 
<k> savaitinį laikraštėlį vjenaine • v‘cn<» ženklo išvyzllį, jo reikš- 
Minnesotos miestelių. Tėvai |'“V ir mokėti pritaikyti jį prie 
abudu buvo anglų kilmės ir nei? kit-b kada skaitydamas j j randi.

LBiummi _____n1!™.

kalba visųnu* pasauly. Šitos 
kalbos žodynas jau pilnųi para
šytas, bet jo autorius yra toks 
jautrus, kad jis nenori matyli 
savo darbų išjeįstų prie jų gy
vo:? galvos. Jis nenori to dėlto, 
kad jam įkyrų butų klausytis

Subata, Vasario 25 d., 1922
— -L1-------- .---------- SS»-g!

jo pągyrimų, jei jo kūrinys tu
rėtų sėkmingumo. O kad jis ne
liktų nuspaustas, tai jis iš 
savo ne perdidžia’usios algos 
$2,100 į 'metus atidėjo pinigą 
tiek, kad ištektų jo * kurkliui 
išleisti, kada jis numirę.

PAVĘIKSLUOTOS PRAKALBOS
/ Temoje ,
Nuo ląikų Jėzaus Kristaus iki laikų kun. M. X. Mockaus 

Atsibus
Subatoje, Vasario-February 25 d., £922 

Malinausko svetainėje, 1843 So. Halsted Street.

Kovo'March 511922 
Ashland Bulevard? 
AUDITORIUM
VanBuren ir Ashland Blvd. 
Pradžia 7tą valandą vakare

EXTRA! EXTRA!
BALIUS

/ Rengia Lietuvių Jaunimas, \

i f Subatoj, Vasario-February 25 d., 1922

Bažnytinėj svetainėj, 35-ta gatvė ir Union Avė.
Pradžia 7<30 vai. vak. z ' ' ,

Gerbiafni vietos ir apielinkės lietuviai! 
kios pasilir»^sminim° progos. r . - -.
puikus programas susidedąs iš visokių papoargininrų, kaipodainų, 
dekliamacijų ir tt.

T

Įžanga 25c. ypatai.
‘ ‘L Nepraleiskite šios pui- 

^part linksmų šokių, dųr bu$ gana

Kviečia Valdyba.

katras nemokėjo nei vienos 
svetimos kalbos. Tame mieste
ly gyveno vokiečių ir jis įsigei
dė išmokti vokiečių kalbos, 
kad galėjus apgauti kitus sa
vo draugus, kurie šitos kalbos 
nemoka. Jam ėmė z išmokti ji 
tris ar keturis’ metus.* -< /

Minnesotoj taipgi gyveno 
daugybė franeuzų, atėjusių iš 
Kanados. Išmokęs vokiečių kal
bą Steyens pradėjo domėtis 
franc/uzų kalba. Iki jis atėjo į 
metus- ir patapo raidžių rinkė
ju savo tėvo spaustuvėj jis bu
vo išnokęs dvi svetimas kal
bas. . . /

Su šituo žinojimu kalbų Wil- 
fred Slovcns nuvyko Waslnng- 
tonan ir gavo darbų valstybes 
spaustuvėj. Kada sužinota, kad 
jis moka dvi svetimas kalbas, 
jain tekdavo skaityti vokiečių 
ir iraneuzų ktnbti rankraščių 
korektūros, bet jam vis dar nei 
į galvų neatėjo būti kalbininku. 
Vieną kartą jo darbadraugis 
pasakė jam, kad pradedama 
domėtis ispanų kalba ir kad 
jam butų gera ji išmokus. Jis 
paklausė savo draugo ir kada 
Karo skyrius įdėjo pajieškoji
mų vertėjo vokiečių, franeuzų 
ir ispanų kalbų, jis jau mokė
jo visas tris ir /Stojęs ' išlaikė 
kvotimus. Taį buvo apie 30 
metų tam atgal.

Karo skyriui jis dirbo kaipo 
vertėjas ketveris metus. Pasi
baigus tam laikui jis stojo į 
kvotimus tai vietai, kurių jis 
užima dabar,ir šiluose kvoti-

jaųĄ piįvyl^i įi^dyji, 
.kad jįį gųlfįšv 
kalbų devynias 
bas: vokiečių,

Pradžia 7:30 v. v

Šitos paveiksluotos prakalbos bus vienos iš žinffeidžiavųnų, nes tokių 
paveikslų, kokie bus rodomi šioąe prakalbose niekas nėra matęs. Visi kas 
tik gyvas ir turi akis, kad matyti, o ausis, kad girdėti, o ypatingai kojas 
kuriomi galite vaikščioti — pribukite j šitas paveiksluotas prakalbas — 
paregėsite tą ką neregėję, o išgirsite tą ką negirdėję.

Įžanga tik 25c. Kviečia visus, 1 kp. L. L. F. Komitetas., 1 kp. L. L. F. Komitetas.

Europos kal- 
fran^uzų, ispa

nų, portugalų, iįtilų, rusų, 
olandų, švedų ir norvegų.
Arabu kalba galvai pasilsys.

Kada jis šilai]) išmoko apie 
tuziną Europos kalbų, jis pra
dėjo jaustis, kad jis tur bul 
per didelę sunkenybę deda ant 
savęs. Apie tą lafkų jam bu
vo paduota versti arabų kalba, 

kalba, kuri yra pamatu did-

Besimokindamas šitų kalbą, 
jis patyrė, kad čia didžiausia 
sjLinkenybe^yra tik išmokimas 
rašmenų. Jam reikėjo . atsi
minti tik kaip rašmuų atrodo, 
o ne tas, 'kaip jis ištariama. 
Taigi čia buvo visai kitas dar
bas, kuris suteikė atmainą ii’ 
palengvinimą jo galvai. ’ Bet 
arabų kalba buvo nepaprastai 
paini jam (.įeito, kad jos žody-' 
nai mažne išimtinai buvo pa
remti vienu literatūros kuriniu 
“Arabų Didvyriai.” 'Lengva bu- 
vo rasti sinonymai f-tiems žod
žiams, kurie buvo lame klasi
niame kūriny, bet prisiėjus, ver
sti iš arabų kalbos dalykus rei
kalaujančius kitokių žodžių,

Kuomet anglų kalba turi tik 26 
rašmeniu tai chinų kalba turi 
jų dešimtis tuksiančių ir nei 
mokyčiausias chinas <jų visų 
neišmoksta. '

Išmokęs chinų kalbų jis ėmė 
kurti savo pažinimų japonų 
kalbos, nes reikia atminti, kad 
japonai buvo visai beraščiai 
prieš savo susidūrimų su chi- 
nais ir pamatinius sgvo rašyto
sios kalbos principus jie pasi
skolino iš chinų. Stevens iš
moko šitas rytiečių kalbas 
tiek, kad jis lengvai išverčia 
kiekvienų žinių atėjusių šitomis 
kalbomis į. Valstybės skyrių.

Vengrų kalba sunkiausia. •»
Keli metai tam atgal valsty

bės skyriui tęko turėti reikalų, 
reikalaujančių žinojimo vengrų 
kalbos iv skyriaus kalbų žino
vas ėmęsi jos mokytis. Jo nuo
mone. vengrų kalba iš visų Ęu- 
ropos kalbų yra sunkiausia 
išmokti,v? - , '
Lietuvių kalba labai artima 

sanskritui.
Didžiumoje šalių, kurios iš

kilo biuropoj ptf paskutinio ka
ro yrik slavų kalbos, ankštai su
si rišančios su -rusų kąlba, ku
rios jam buvo lengva išmokti. 
Bet yiena jų, kurių jis nesenai 
išmoko, būtent lietuvių kalba, 
ėmėjam didelio,atsidėjimo; jis 
randa, kad lietuviu kalba yra 
kuo ankščiausiai susirišusi su 
senovėj sanskritu, su ta kalbą, 
kuri mažne visoms Vakarų 
kalboms yra svarbiausiu pama
tu. Šanjsk-riitj ^įš jau. buvo iš
mokęs seniau ir davai' pradėjęs 
mokytis lietuvių kalbos, be 
galo ja susidomėjo dėl jos di
delio pahašumo. sanskritui.

Fraacųzų kjįįfe, jo nuomone, 
yra gražiausia ir lengviausia 
išmokti; bet ir jos išmokimui 
jjs randa, kad reikia didelio at
sidėjimo, o gerai įšmpkti veng
rų kalbą esąs beveik negali4 
mas daiktas.

Turi sutaisęs naują ka|bą.
Pasiremdamas savo .pažini

mu pasaulio kaįbų Stevens per 
paskutinę dešimtį''metų, budė
damas naktimis sukurė naujų 
kalbą. Jis ją sukurė tuoju prin
cipu, kad kalba turi biitį iš šak
ninių žodžių, kurie turi tik'vie
ną skiemenį įr labai ryškių ne
atsimainomų prasmę. Iš visų 
tų kalbų, kurias jis ‘ supranta, 
jis. parinko vienaskiemen-ius 
žudžius, surašė juos ir įprasmi
no. Jis mano, kad šita jo su
kurtoji kalba yra geriausia už 
visas tas, iš kurių jis ją suko
rė. Šitos kalbos išraiška gau
nama iš šitų šaknelių žodžių 
sujungimo. Ji užimtu tik .pusę 
tos vieloj, kurių užima anglų 
kalba; .ji esanti trumpiausia

HEROIZMAS LIETUVOS MERGAITES
Perstatyme

“Už TĖVYNĘ MALONU KENTĖT*’
Atsibus

Nedėlioj, Vasario-February 26 d., 1922
M. MELDAžlO SVET.,

' 2242-44 West 23rd Place

' \ Pradžia Q:30 vai. vakare

ŠOKIAI
> Draugystė šventos Petronėlės Bridgeport

Rengia

Du šo/tių vakarus
’) Pirmas įvyks nedėlioj, vasario 2G, 1922, pratįžia Q-tą vai. vak.; 

antras utarninke, Užgavėnių vakarį, 
7-tą vai. vak. Jurgio parapijinėj 
Auburn Avė.t u* .' • J

*

vasario 28 d., 1922, pradžia 
svetainėj, 32-ra gatvė ir

—................ ......................................--J.------- :------

Kadangi šitie vakarai (baliai) yra paskutiniai prieš gavėnę, 
todėl gerbiami šokėjai pasinaudokite šita paskutine proga, atsilan- 
kykit į minėtus, vakarus, kur bus šimtai musų jnergaičių fl* pagei
daujama matyt pripildytą svetainę jaunikaičiais. Kas link; muzikos, 
tąi bus pakankamai griežiama visokį, kaip paprasti, taip ir nvodor- 
niškl šokiai, Tai atliks gerai žinomas muzikantas P. Sarpajius.

Kviečiame visus be skirtumo KOMITETAS.;

Metinis l Balius

Pradžia 6 yal. vak.
Meldžiame vigus 

vadovyste bjolių Bigeliii 
gos tikietą puikų pianą,

Lietuvių
Nędėlioje, 

MILDOS
3138 South

rigiilmingo Kiiubo 
asario 26 d., 1922 
SVETAINĖJE, 
>uth Halsted fe’t. (

> ' ii ’ k Įžanga 50c
Mankyti ant Šio baliaus, nes bus puiki muzika, po 
, galėsite smagiai pasišokti, ir dar laimėti už įžan- 
nes tai blis-balius su išlaimejimais.

V KOMITETAS.

>

Rengia
Liet. Rytines žvaigždės Pašelpos Kliubas

Vasario-February 28 d., 1922

Iškilmingas Balius
I ' f -r/ • • • *Kurį rengia 

AUKSO RYKŠTĖS LIET) M EKG. PAš. KLIUBAS
Subatoj, Vasario 25 d.^1922 m.,

prie Blue Island, arti Leavitt St 
jfeanga 50c. su kar. tamsom.j 

JERICKSO muzika

lių SOKIS
f

/ ■ WICKER P ARK SVETAINĖJE, 
2046 W. North Avė.

x Muzika Jereckio.
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga su drapanų padėjimu 55c

K. GUOIS .
ADVOKATAS
Miesto. ofisasi

127 N. Dearborn St„ Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vat nuo 9-6

Gyvenimo vietai 
8823 Se. Halsted Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarrftitat lx 
ketvęrgą. Nedilionm nuo 9 fld 12 r.

Uisiuuoee. Ekzeminavoja Atotrak- 
tu», ir padirba visokius Dokiitno* 

taniu*.

1311 Rector Baildme 
Wcst Monroe Street, Chlca 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

19 S. La Šalie St. Room 824
Tol.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St., Chicaia. 
Tel.: Yards 468JL

S. W. BANE8 
ADVOKATAS

JOHN KUCHINSKAB
LIETUVIS ADVOKATAS 

3201 W. 22nd kerti Leeriit M. 
Telefone Canal 2552.

Vaiiundon 4Jkl 6^o ptet,* ii a*a 

I Veri*. Vholriiui bylai. vieuoM 
i ’ ‘
tu», ir 
'<;a» •u.ųu įf^nių^guį,, tM~
tos, Namus, Farmaii ix Blaniua. 
J&oUna Pinigą aut pirmo morge- 
tffcua ant lengvą

■ —» l»wi—>11 II I

Tek Hayraarkat 8669
JOSEPH W. GRIGAM 

Ltetirta Advokatas
Kambarin 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee k Ashland A vos 
OHm ral. i nuo 9 Dd 5 U Mm 7

1111111 ii... j

Užgavėnių Pb«n«

' ADVOKATAI IK PATARĖJAI 

*1885-7 127 N. Dearbon 84.
Bando! pi 8899

MAURICE J. GOLAN

Daug gyvų — žavejančių įspūdžių turėsite nuo lošiinp, kadangi 
ąpart gerų lošėjų dalyvauja įr STEPUKAS. Taipgi, smkgių muzi
kos šmotelių duos High School mokinių orkestrą po vadovyste P. L. 
POLSUDSKAS. / Na ir kitokių- malonių pramogų paruošta. Paga
linus gražių šokių iki sočiai, nes bus paskutinis prieš užgavėnes. 
Bus pirmos rušiesJereckio muzika. /

Visus kviečiu DR-JA LIETUVOS ŪKININKAS.

Tel, Randolph 2898

bene Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA

ADVOKATAS
Ofisas ‘vidurini ee t y j. 

ASSOCIĄT1ON BLDG.
4 49 So. La Saite St

Room 1808

Bndavojama ir
1401 W. 47th St,

HERZMAN^MM BHSIJO8 
Psrsiklll u* 8418 Se. likta 84.

:m ir akuterii.

elektros prietaisus.
Ofisas ir Labarrterija! USB *.

18th St., netoli Visk 8L
VALAJSDOŠI Hue H--18 pluta,

TalffhRMll 8111 arta 857
Jfaktindai Brazdi 
851 - Drevar <188 

: 8818 S. Hateted St.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

■■ A. f* • 
5 kambarių namuį dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixturcs

Darbą gvąrantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard J 
1619 W. 47th Street. 
Ant išmokesčių, jei pagei

daujama.

a Fine for Lumbage
Musterole deives 

brings in its place 
comfort. Just rub it in
bnngs m its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gpntly.
’ dlt is a cleaų, vvhitc pintmept, madc 
'yth oil of mustard. Gct Mustcrolc 
*6day at your drug store. 35c and 05c 
*n jaj-s and tųbcs; hospital size, $3.00.
BETTER THAN A MUSTARD PLASTER
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NAUJIENOS. Chicago, UI.Subata, Vasario 25 d., 1922
WESTVILLĖ, ILL.

KORESPONDENCIJOSį atc-garsisaa r. ■f. -—>
Susikūrė draugija. Vakaras.

raciNe, vviš.
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Pirkite Bonus
. MUSŲ PA VIDŽIAI

Hudson-Manhattan Ref. 5% bonai, perėtais m-etais, 
kada patarėm juos pirkti, kainavo $620 už tūkstan
tinį boną, o dabar kainuoja $780, taigi į metus lai
ko pelnj^a $160 pakylimo ir $50 procentų, viso $210

• arba suvirš 33% ant indėto pinigo.
St. Louis St. Frisco income 6% bonai, pereitais me
tais, kada patarėm juos pirkti, kainavo $462 už 
tūkstantinį boną, o dabar kainuoja $612, taigi J me
tus laiko pelnyta $150 pakylimo ir $60 procentų, 
viso $210, arba suvirš 4^G ant indėto pinigo .

Ir šiandien dar yra progų, 
nusipirkti panašių pirmbs klesos Donų, kurie dar kils 
kainoje. x
Perkame ir parduodame

Šerus ir bonus .
Tik tuos, kurie yra priimti New Yorko ar Chicagos 
biržoje (stock exchange).

Priimame pardavimui Lietuvos 
valdžios bonus.

■ NAUJAS OFISAS
Naujas — pastovus —• musų ofisas tapo atidarytas 
Union Banko nam-uose, ant šešto ąukšto, 25 North 
Dearborn Street.

K.S. JURGELONIS & CO.
STOCK &BONDS 5 

611-612 Union Bank Bldg.,
25 N. Dearborn St., 

Chicago, Iii.
Telefonas Central 1529. • . *

jvestyk savo pinigus 
atsargion vieton

, Šis bankas stengiasi apsaugot investo- 
rius nuo apgayingų arba išsvajotų skymų 
urnai taipgi turtingu (get-rich-quick) įvai
rumų -

- Pirmiau negu pasirašysi vardą ant bi- 
le ko nors, paklausk musą, ką manome apie 
tai. Šis bankas yra^jusų draugu ir pagel
bės eiti'1 pirmyn, patariant kur yra geriau
siai įvestyti pinigus.

Geras Chicagos Real Estate yra saugiau
sia vieta pasaulyj įvestinimuj*pinigų. Pir
kit musų pirmą mortgečių, kuris neša jj 
nuošimčius polukio ir atperkarfii per šio 
banko reputaciją. 3

Kreipkitės, rašykit arba telefonuokit pla
tesnių informacijų. >

“Didžiausis Bankas ant Bridgeporto”.

Central Manufacturing 
District Bank

Turtas .Virš 
$6,000,000.00

1112 West 35th Stredt
Kapitalas ir pervirsi 

$750,00000

1 LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekeš koinpanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėtą 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
1/9 E. 3-rd Street, New York, N. Y.

i

Vasario 16 dieną vietos tau
tininku draugijos - 
35 kp." ir T. M. D.' 121 kp. — 
buvo*surengusios Union Hidl 
prakalbas Lietuvos nepriklau
somybės ketverių metų šukąk- 
tuvėnis paminėti. Buvo laukta,' 
kad prisidės ir klerikalų or-' 
ganizacijos, bet neprisidėjo. 
Vietoj to, klerikalai turėjo sa
vo apvaikščiofjimą bažnytinia
me rūsy. *

Tautininkų suruoštas vaką-, 
ras pavyko gerai. Susirinkimą 
atidarius pp. Petkiutės sūdai-, 
navo, visai publikai pritariant 
Amerikos ir iLictuvos imntis, 

paskui Petkiutės gųižiai su
dainavo “Ęur bakūžė šamano- 1 
ta”, Ona Medžiu te, jauna mer
gytė padeklamavo “Aušta Ty-' 
tas”, Alb. Klapatauskas “Te-! 
gyvuoja tauta”, Bronė Klapa- 
tauskaitė “Gražybėj Lietuvos” 
ir “Lietuvos neužmiršiu”.

i Programų! pasibaigus, atvy
kęs iš Chicagos Dras C. Kas-' 
liūtis pasakė ‘tai šventei pri-' 
taikytą kalbą, kuri publikai 
labai paliko. Buvo priimtos ata-1 
tinkamos rezoliucijos — pro
testui prieš Lenkų užmačias 
pasivergti Lietuvą, ir rezoliu
ciją, kurioj reikalaujama, kad 
Jungtinės Valstijos pripažintų 
Lietuvą. Rezoliucijos priimta 
vienbalsiai.. Jos pasiųsta pre
zidentui Hardingui, ir koįiijos 
įteikta vietos anglų laikraš
čiams. • '

Buvo renkamos aukos lietu
vių politiniam fondui ir su
rinkta 30 dol. (

Rengusios tą apvaikščiojimą 
organizacijos taria ačiū auko
tojams, Drui C. Kaspučiui ir 
visiems * programe dalyvavu
siems. — Meldinietis. \

Sandaros

kalų vardu “Bolševikai Lietu
voj”. Nekurie valdytos vai
dino savo vaidmenis pusėtinai, 
bet kitiems visiškai tas nesi
sekė.

Be vaidinimo buvo mažų 
pamarginimų, sudainuota In
ternacionalas ir pasakyta de
klamacijų. , Deklamacijas pųi-

kiausia} pasakė mažos mergai
tės ir berniukai. Be vaikų de
klamavo dar P. Kergicnė. “Naš
laičiai ir Našlaitės”.

• «• •

Darbai musų miestely eina 
neblogiausiai, tik iš kitur at
važiavusiam sunku darbas gau
ti, todėl patapčiau pevažiuoti į 
čia. —Grybų Tėvas.

Šitoj lietuvių kolonijoj yra 
įvairių draugijų ir kuopelių. 
Dabar nesenai susitverė Rro- 
gresisčių Moterų Draugija. Va
sario 19 d. ji štate scenoj vei

GERAS IR 
SUTEIKIA

VIRTAS BANKAS 
MOGUI ramybę

virš $2,000,000.00
. __--------- ---------------_

Turtais
UNIVERSAL STATE BANK

(Narys Clearing House)

i SAUGIAUSIU TVIRČIAUSIS IR PARANKIAUSI LIETUVIŲ VALSTI- 
1 JINIS BANKAS.

Kovo 3čia dieną šių metų sukanka penki metai kaip šis Bankas pasek- 
• mingai, sąžimnškai ir atsakančiai Veda savo reikalus ir jau išaugo į milžiniš

ką lietuvių patikėtiną finansinę įtaigą.
Jau dabar šio Banko vardas yra žinomas plačiajam pasauliui, kaipo di

džiausia ir tvirčiausio lietuvių Banko. \ 1
Šimtai draugijų, tūkstančiai pavienių žmonių ir biznierių, o taipgi Chi

cagos miesto valdžia ir kitos valdžios ^įstaigos — yra nuolatiniais šio -Banko 
depozitoriais. . , \ ‘ /

Kaš mano kad kitataučių Bankai yra tvirtesni ir geresni, tas klysta, nes 
visi Stape (Valstijiniai) Batikai yra valdžios prižiūrimi ir kontroliuojami vie
nodai. • (

TocĮel remkime ir auginkimę savo lietuviškus bankus, o ne kraukime 
turtus svetimtaučiams, remdami jų Bankus.

Kas čėdija pinigus Universal State Banke — tas neturi baimės, nes pini
gus visados gali gauti ant pareikalavimo.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA i 

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

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
Serijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi penn 
silvanijos/ hos 
pitalėse. Pa
sekmingai pa- 

• tarnauja prie 
gimdimo. Duo 
da rodą viso
kiose ližėse ir 
kitokiuose rci 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

t

i
■

- j
• i

Dr. A. Ri lBIumenthal
Akių Specialistas

4G19 ffo. •A.sF*land Avė.
Kampas 47th St.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2^18
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St. 

Tel. Prospect 3466

Dienomis 9 ryto iki 9 vak. 
i -

Ned. 10 iki 12 pietų
Tel. Boulevard 6437

INDIANA HARBOR, IND.

šią žieiiiį lietuviai bent tiek 
kruta, kad rengiA >4aug viso
kių pramogų. Buvo taipjau gė
lėtas prakalbu, surengtų vie-į 
tos draugijų, kaip ALDLD.. 
kuopos, IJet. Ląisvamanių Fe-' 
Aeracijos 37 kuopos, Liet. Pa- 
šilinksminir^o Draugiško Kliu
do. Sausio 15 buvo vaidinta 
keturių veiksmų komedija 
“Vagys”, dabar gi, vasario 19 
d. Liet. Laisv. Fed. • 37 kuo
pa s<a'tC scenoj “Kunigą Ma- 
cochą”, vaidinti paršikvietus iš 
Chicagos Scenos Mylėtojų Ra- 1 M • * I

šiuo tarpu Indiana Harboro 
lietuviai tik ir tešneka apie 
Bišofo “spesejus”.

k — Laisvamanis.

CLINTON,* IOWA.

Del “spešelų

* Siųskite peri atsakančią Banką, musų Bankas pristato pinigus Liętuvon 
greičiausiai ir pigiausiai be jokių atskaitliavimų.

Mes patariąs) visiems t pirkti Bondsus ir Mortgečius, kurie eša 6 ir 7 
nuošimtį. Visados mes turime juos ant rankų ir mielai kiekvienam patar
nausime. Vi - . .

DĄBAR LAIKAS SIŲSTI VELYKOMS.

UNIVERSAL STATE BANK
3£52 So. Halsted St. ' Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
p* x Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

- 3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

ii

Mk
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Canal 0257 !
Naktinis Tel^ Canal 2118

/DR. P. a ZALATORIS
GYDYTOJ

Valandos: 11 \ki 12 ryto; 1 iki 3 
po piet, 

Nedėliomis n
1821 So. Ha

Kampas 18 ir HaRta

ir CHIRURGAS

iki 9 vakare 
9 iki 12 ryto 

ęd St., 
St.

A

“Spešelai”
ne tik vienoj Chicagoj žmonės 
dejuoja. Kitose valstijose, pa
sirodo, taipjau nemaža žmo
nių yra savo pinigų sukišę. Pir
miau apie tai lyg ir nebuvo gir
dėt, bet dabar kai “spešelų” 
speciajistai susmuko, tai net ir 
pas nnisMaug žmonių dejuo
ja palaidoję savo šimtines.

^Z-N-nu Skaitytojas.

Siųskit Pinigų Lietuvon
100,000 auksinų į Lietuvą už —. ......$480.00

50,000 auksinų už .................. - ■ ...... ■ ...... . «245.on
10,000 auksinų už.... ...............     $49.50
1,000 auksinų už   .t... ’ v     $5.00

Siųskite mums šiandieną money orderį arba banko draftą ir 
mes persiusime pinigus į Lietuvą ir jums rasitę prisiusime, Mustį 
bankas moka 3 nuošimtį už padėtus pinigus. Ateikite zvisi pas 
mus, mes patarnausime visiems.

Turėdami pinigų pasidėti į saugią vietą, atneškite pas m\is 
ir padėkite ant bankinės khygutęs. Mes užmokėsime 3 /nuošimtį 
už kiekvieną dolerį padėtą i^...pinigus galima atsiimti ant kiek
vieno pareikalavimo. . i

Nelaukit kol
pradėti su vienu

KIMBARK STATE BANK.
10758 Michigan Ave.> kampas Michigan & 108 gatves, 

Chicago, III., Rosetand.

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So.A Morgan 

CHICAGO, ILL/
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto

ir nuo 5 iki 8 vakaro
■i
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rėsit didelę sumą, atneškit kiek turit. Galima 
Periu ir daugiau.

Taiepbtn* Vau cur««
Sm. 1119 Independenc* BJvd. Chlcao

DR. A. A. ROTH
BOSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

ŠMdalhtM Moteriiką, Vydikw 
Taika Ir rba chroi&k) lin 

OflKMl ®354 So, Hahted St, Cateat* 
Tftlaphana Drovar 9693 «

l

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvos 

GYDYTOJAS įf CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų* Specialiaijftydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.

1

i? 
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BALTIC STATES BANK

Kapitalas ir Surplus $270,000.00

■

g

f

PAVASARIUI ATEINANT, ruoškitės keliauti Lietuvon, — per 
musų tarpininkystę, turėsite geriausią kdionę. 1921 m. mdsų 
Bankas išsiuntė suvirš 1*000 keleivių. Pasportų išrūpinta 3,000. 
Visi buvo dėkingi už draugiškumą ir gražių kelionę!

AUKSINO Kursui NUPUOLUS, naudokitės, siųskite pinigus 
Lietuvon, Ten jų reikia pavasario darbams, sėkloms, ūkio įran
kiams. Mes Baugiausiai pristatome ir pilnai išmokame pinigus 
žemiausiu k 
peĮ’gįpntė

ŽEMIAUSIŠ.

lU^-PRIIMAMEIR PERPAŠTĄ. Mokame 4%, pri- 
mis kas mėnuo. / >

YKITE:

u. Per 1921 m. 12,000 žmonių per musų Banką 
etuvop arti 55 miličnus auksinų. MUSŲ KURSAS

R

Balticl States Bank
294 Eighth Avė., New York, N. Y.
t (Telefonas: WATKINSi 2142)

Bankas atdaras: šiaip dienomis — nuo 9 vai. išryto iki 5 v. vakare; 
subatomis—nuo 9 v. išryto iki 7 vai. vakare.

—........ r"1 . .............. ....
---------- j....... . ........... zzĘr;

Ofiso Tel. Blvd. 7826 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOLTS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIR
Perkėlė savo ofi

4601 SO. ASHLAN
Vai.: 10:30 iki 12; 8:80 iki K Ir 

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

Nam.: 2914 W. 48rd Street.
Tel. Lafayette 268

GA8

DR. G LASER 
ja 80 metai 
sasi ,

8149 S. Morg St., kerti BS St 
Chica Illinois. 
SPECIALISTAS: .

Moteriškų ir Vyriški 
Taipgi Chroniškų Ligi* 
OFISO VALANDOSi

Nuo H ryto Iki 8 po pietų, 5—7 
vakare. Nedilionds nuo 10 — 

2 p<» piet.
Telephone Yards 687

I

f.;

! Y 
m



NA0J1EN*S, S.

i

MAUKNOS.
UttaAitiMi Daily Ntwi

Fibllahed Daily exc*pl Bunday ky 
ta Mthuaaiaa P«tu < < « !■*•

1739 80. HAISTED. ST, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tdephone Rooaevelt 85M

Subscription Ratas]
|8.N per yaar i* Caaada.
17.10 p*r year outdd* of GhfaV>
*8.M par yaar ta Ghicag*.

3c. par oopy.
Bntaiad m Sacond ClaM Matter 

March 17th, 1914, *t th* Post Offic* 
•f Chlcago, III., ndw tta art of 
March Žnd, 1871.

drovi, 1789 fia. Halated SL, Chicago. 
Hl. — Tetefonaei Jteeeevelt 8HA>

“Nesami šiame pa i Ji grafe 
minėtų tikybinių įstaigų ar 
organizacijų Lietuvoje, mi
nėtoji žemė ir trobesiai ati
duodam! į atatinkamą dvasi
nių vyriausybių bažnytinį 
fondą.

“Pastaba., Jei minėtoji šia
me § žemė perėjo į priva
tinių asmenų rankas, tai ei
nama šio įstatymb §1.”
Matote, kokių “reformų” no

ri pravesti Lietuvos kunigai. 
Nežiūrint to, kad konstitucijo
je yra pasakyta, jogei žeme 
turi priklausyti tiemsK kurie jų 
dirba, krkščionys demokratai 
daro įstatymų, pagal kurį gaus 
žemės klebonijos, klioštoriai 
ir kitokios bažnytinės įstaigos.

To negana. Jeigu tokių įstai-

Chicagoj* — paltai
Matams ......... lt1-, ą, .r:- >8.00

aMtą r<J
Trinu minėdama -». j, 
Dviem jaineaianMl Ąr

4.50
2.21
1.75
1J0

Jhkagoje — per neiieMM
Viena kopija
Savaitei ___
Minėsiu! m*

—, is 7»

Metems i-- *-t—
Pusei meti ------- . 4.00
Trims mėnesiams j. _j—..—2.00
Dviem r - 1.50
Alenam minėsiu! - ,x -l

Sietuvos ir kitur ui< (<ni«eMl * 
(Atpigintai 

Metams ..............
Putei metą - -lt 
Trim* minėdama —

Pinigus reilda dąsti palte Mtney 
Orderi*, kertu «u užsakymą-.

|8.W

KLERIKALIŠKA žESfĖS 
, .< REFORMA.

Svarstant žemės reformos į- 
sta’tymų Lietuvos S t. Seiime 
< rečiu o j u skai t yni u, krikščionys 
demokratai pridėjo prie para
grafo aštunto (§ 8) pataisų, pa
gal kurių yra įsteigiamas “dva
sinių vyriausybių bažnytinis 
fondas“. ‘ ‘

Del šitos pataisos liaudinin
kai pertraukė ryšius su klerika
lais ir atšaukė savo žmogų, 
Dr. K. Grinių, iš ministerių ka
bineto. štai kaip išrodo tas -pa
ragrafas su krikščionių demo,- 
kratų pataisa:

“§ 8. Bažnyčių, vienuolynų 
ir kitų bažnytinių įstaigų že
mės, kurios buvo rusų vy
riausybės atimtos ir kurios 
1919 metų balandžio 4 d. į- 
s ta tymu imamos valstybės ži
nion, žemės reformas reika
lui imamos tais pat dėsniais, 
kuriais imamos privatinių 
savininkų žemės toms tikybi
nėms įstaigoms, iš kurių rusų 
vyriausybė buvo atėmus, tų 
pat žemės normų, kuri duo-

trobas ir 1.1., šiandie jau nėra, 
tai tu irai, priklausiusieji toms 
įstaigoms, turi eiti į “dvasinių 
vyriausybių bažnytinį fondą”, 
kitai]) ąakant į kunigijos ran
kas !

O kas bus su tais Lietuvos 
artojais, kuriems trūksta že
mės? Well — už savo vargus 
šioje ašarų pakalnėje jie atsi
ims ątlyginjmų danguje, nes 
“dvasinas VjTiausybės” pasi
mels už jų dūšias!
NAUJI DĖDELĖS ŠMEIŽTAI.

Dėdelė rašo “Laisvėje” sieks
ninį editorinių po^ antgalviu: 
“Anarcho-Menševikų Kelias“. 
Tenai jisai pasakoja, kaip į- 
vairus gaivalai kelia triukšmą 
kalėdinės “Amerikos Darbinin
kų Partijos prakalbose. Esą, 
tie gaivalai elgiasi kafip “jon- 
vaikiai ir nacbalai”.

Mes sutinkame su juo, kad 
triukšmo kėlimas viešuose su- 
sbinkimuose ir prakalbų-ardy
mas yra, rštiesų, johvaikiškas 
darbas. Bet turime pastebėti, 
kad tuo darbu per keletu me
tų užsiimadavo *kaip tik tie 
gaivalai, korių vadas yna De- 
delė ir kurių organas yra “Lais
vė“.

Nuo to laiko, kai įvyko ski
limas Socialistų Partijoje ir 
“kairieji” jos elementai ėmėi 
organizuotis į “komunistiškas“ 
ir kitokias “partijas”, socialis
tai negalėdavo parengti beveik 
nei vienų prakalbų, kurias ne
būtų mėginę išardyti tie ele
mentai. Kuomet žmonės, pa- 
silikusieji ištikimi- Socialistų

kams. (2 §).
“Esamos bažnyčios vie

nuolynas ir kiti jų 'trobesiai 
grąžinami toms tikybinėms 
organizacijoms, iš kurių jie 
rusų vyriausybės buvo atim
ti.

kuopas, lai komunistai ne tik
tai triukš]ną keldavo, bet kar
tais net ir kumščius vartodavo 
prieš juos. Kuomet atgaivin
tosios L. S. S. kuopos rengda
vo prakalbas, tai komunistai, 
įsimaišę į publikų, koliodavosi, 
trypdavo kojomis, šaukdavo 
ir staugdavo.

Ir .“Laisvė? ne tiktai nedraus
davo savo pasekėjų nuo' tokio 
jonvaikiško elgimosi, bet sta
čiai kurstydavo juos prie to. 
‘ ‘'Laisvės’ ’ korespondenci j ose 
apie socialistų prakalbas taip 
ir | marguodavo paidrusinimai 
“susipratusioms darbininkams“, 
kad jie “duotų” tokiems “biaifr- 
rybėms, niekšams, išdavi- 
... . .............   r,

kams“, kaip “Naujienų” redak
torius arba “Keleivio” redakto
rius arba kitas kuris socialistų 
kalbėtojas.

Dėdelė gi pats darė, ką galė
damas, kati savo straipsniais 
sukėlus dauginus neapykantos 
prieš socialistus. Juk tai ji
sai, o ne kas kitas, nukalė vi
sas šlykščiausias keliones so
cialistų niekinimui; jisai yra 
autorius “smalavirių”,x “biau- 
iyb.ių“, “niekšų”^ ir t^.t. Jisai 
daugiausia prisidėjo prie įo, 
kad daugelis' lietuvių dadbinin- 
kų tapo galutintii sudemorali- 
zuofiL

Didžiausias iš visų jonvaikių 
ir nacbalų yra pats Dėdelė^ Jo 
“darbininkų” partija šiandie 
kenčia kaip lik dėl to palies 
clndigtiinizmo, kurį jisai skelbė 
per keletą metų. Ką sėjo, tų 
pinu ja.

Bet Dėdelė dar ir dabar ne
nori atsižadėt to savo darbo. 
Jisai - denuncijuojį kaipo 

triukšmadarius, socialistu? 
(“menševikus“), tuo gi tarpu 
štai ką rodo jo paties, aprašy
mas: /

“Pereitų nedcldicnį Pas- 
saic, N. J., turėjo įvykti 
Darbininkų Partijos prakal
bos, kurias rengė rusiškoji 
partijos sekcija... Tačiaus 
prakalbos neįvyko, nes jas 
išardė būrys iš kitur atvy
kusiu extra-kairiųjų,) kurie 
susidėjo su vietos rusų 
anarcho-sindikalistais. Reikia 
pasakyt, kad-įvairaus plau
ko anarcliis tuoj ančių elemen
tų, kurie seniau buvo susi
spietę ‘Sojuze Ruskich Ra- 
bočich’,. o dabar iškrikę šiaip 
jau įvairiose organizacijose, 
yra gausi daug... Jau seniau 
jie keldavo triukšmų prakal
bose, o dabar, kada jiems 
į taiką atėjo taip vadinamie
ji ekstrinfeiij ‘'komunistai’, 
tai jų spėkos žymiai sudru- 
tėję.” ‘
pėdelės straipsnio antgalvis 

sako, kad jisai kaBčs apie 
anarchistus su 'menševikais, o 
pačiame straipsnyje pasakoja
ma apie “extra-kairiuosius” 
komunistus ir apie anaręjio- 
sindikalistus!

Tolinus jisai mini apie triukš
mą “darbininkų partijos“ pra
kalbose Brooklyne. Bot yra ži
noma, kad triukšmą tenai su
kėlė ne kokie nors “menševi
kai“, o 'buvusieji Dėdelės vien
minčiai, “ex t ra-kairiėji”.

Paskui jisai pasakoja apie 
lai, kad “extra-kairieji” boiko
tuoja Andriulį ir šmeižia Dė
delės partijos laikijaščius ir 
ir “veikėjus”. Pagalios mini 
Pittsburgo “filozofų” Sabą^

Ir visa tai tuo tikslu, kad pa
rodžius, jogai “menševikai” 
ną jonvaikių keliais!

Surasti didesnį šmeižiką 
begėdį, kai]) Dėdelė, zbutų 
tiesų sunku.

Skaitytoj* Balsai
C—«

į f/i tireikitaa Šlama skyriuje 
rmomanaa Redakcija neatsako.]

KODĖL ŽMONIŲ ŪPAS 
NUPUOLĘS LIET. NE

PRIKLAUSOMYBĖS 
DIENOJ?

rodos, j buvo minėta 
apie Lietuvos ke-

ei

ir 
iš-

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“Kf A TT T T V n Q”

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O ~ 
EINAMOJO LAIKO APSAKOMAS
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PETRAS Gudžas dažnai dalyvavo šituose 
medžiojamuose būriuose. Jis, reikia stebė
tis, kaip ir aplenktieji vaikinai kareiviai, patyrė 

savyje tų patį “painumų.” Petras įskaitė kįro 
žinias per pankelis metus, bet nematė mušiu; 
ir dabar jis atrado, kad jam patinka muštis. 
Praeity jį sulaikydavo nuo pamėgimo mūšio 
baimė, kad nesužeistų; . bet dabar tokio pavo
jaus nėra, jis gali drąsiai mūšy dalyvauti. Se
iliaus žmonės vadindavo jį bailiu ir, jis girdėjo 
tų taip dažnai, kad jis pats pradėjo tuo tikėti; 
bet dabar jis matė, kad tas neliesa; jis buvo 
toks pat drąsus, kaip ir kiekvienas kitas tame

Dalykas tame, kad Petras nuturėjo laimin
go laiko savo jaunystėj, jis niekuomet nešimo-!

Jau, 
“Naujienose 
tūrių n.epriklausoinytt)eis metų 
apvaiikščiojimą, kuris įvyko 
va®. 16 d. Ashland blvd. Au- 
ditorijoj; ren, rodosi, buvo nu
rodyta nekurios atėjusių į 
tą sus i rinkimą žmonių dvasios 
nupuolimo priežasitys.*

Vienas Svečių teisingai nuro
dė į BischolTo ir Harringlono 
pcšelus kaipo į vienų tų dva

sios -nupuolimo priežasčių. Bei 
šita Įirieliaslis tai tik dulkė’ 
prieš tuos nesmaguunus, kurie 
šiandien išeina iš Lietuvos val
džios tarpo.
. Man rodos, kad pernai “Nau
jienos“ ])erspėjo visuomenę 
ai>ie šituos įvykusius fiepasisė- 
kimus; kokiam numery buvo 
apie tai rašyta, tikrai nepames 
nu, bet tas nesvarbu. Regis tai 
buvo tuoju laiku, kada p. J. 
Vileišis tapo atšauktas iš 'Ame
rikos ir į jo vietų paskirtas p. 
V. Čarneckis. > Vedamajame 
straipsny buvo pastebėta, kad 
Lietuvos valdžia turės mažos 
kloties skirdama atstovų iš kle
rikalų partijos. Kai,kurie ma
ne, ka'čl “Naujienos” tų sakė 
tuoju tikslu, kad^ apšmeižus 
Lietuvos valdžių, l>et šiandien 
pasirodo aiškiai, kad ten bu
vo i^isakyta tikima tiesa, ku
pos užginti nebegalima.

Atstovybes perkeitimo prie
žastis yra visiems gerai žino
ma. šitas ])erkeitiinas įvyko 
dėl Amoiūl^os klerikalų parti
jos nepasitenkinimo p. J. Vi
leišiu, kuris pareikalavo atskai
tos iš Tautos Fondo. Šitas Fon
das surinko iš žmonių tūk
stančius dolerių aukų Lietuvos 
reikąlams, o apie jo atskaitas' 
ir po šiai , dienai niekas nėra 
girdėjęs.

Lietuvos klerikalai, išgirdę 
apie ši tolį Vileišio reikalavi
mų, pasistengė jį prašalinti ir 
į jo vietų pastatyti sayo par
tijos žmogų, kuris jų kreivio 
biznio nekeltų į aikštę. Jie ma
nė, kad šitų operacijų padarę 
jie vėl 
akis ir 
varyti. 
Žmones 
si uosius
liūs ir kitus biznius 
atšalo nuo Lietuvos gelbėjimo. 
Tų šaltį dar labiau padidino 
klerikalų užsispyrimas, bet ne- 
ištesėjimas įrodyti, kad Lietu
voj visai nebuvo jokio šmuge
lio iš valdžios pusės.

Toliau reikia pastebėti, kad 
p. Čarneckis savo gabumu an
aiptol negali prilygti p. Vilei
šiui. Vileišis stengėsi parodyti 
ir parodė Lietuvos reikalus pa
sauliui; prie jo visuomet būda-

vo anglų spaudoj visokių ži
nių apie Lietuvą; -šiandien, 
prie p. Čarneckio nieko -to ne
matom — ir nematom, ką jis 
čia kaipb Lietuvos atstovas yra 
nuveikęs. Iš visos jo darbuotės 
mačiau “Drauge” vieną jo 
.straipsnį apie Rymo popiežių, 
ku^is Lietuvai ‘yra sykiu ir 
priešas. , 1

šitie reiškiniai pasako, kas 
sumažino Amerikos lietuvių 
užuojautų Lietuvai. Lietuvos 
valdžia, skiPdamia Amerikai 
kuniginį žmogų, , parodė Ame
rikos lietuviams, kad ji igno
ruoja juos, visai nepaiso jų. 
Gi ji gali getrai žinoti, kad 
Amerikoj nedaug tokių lietu
vių, kurie dėl savo nežinybės 
bučiuoja “tėveliams” skvernus 

“tėvcliaips“ laikantiems juos 
gyvuliais. Tokių žmonių Ame- 
•i'koj nedaug, kurie skaito Pę
slo > Garsų, išleistų Seinų šal
tinio buvusio globoj vysk. Ant 
Karoso — ir tų turėjo žinoti 
Lietuvos valdžia, o tų žinoda
ma ir norėdama gauti pagal
bų Lietuvos reikalams iš«Ame
rikos lietuvių, turėjo a/siliep- 
li į Amerikos lietuvių šviesuo
menę, į visus Amerikos lietu
vius, kurie suteikia spalvų 
Amerikos lietuvių gyvenimui, 
o ne į jtų menką, nežymių jos 
dalį, kuri nei išraiškos, nei pa- 
jiegos neturi. . fTai ve <leJko 
Lietuvos Ne])riklausomybės 

diena apsireiškė nubudimu ir 
suniukimu žmonių veiduęsė ir 
kodėl tokioj ■. didelėj lietuvių 
kolonijoj kai]) Chicagoj tai]) 
maža susirinko jų apvaikščio
ti — nei tuAstantis4 žmonių 
neatėjo į tų didelę tautos šven
tę, kuomet Chiėagoj jų skaito
ma iki šimto tūkstančių.

Bet (am Amerikos lietuvių 
nusiminimui yra ir kitų prie
žasčių. Jiems labai skaudu yra 
girdėti, kad Lietuvoje f»ra- šau
doma žmonės už pasipriešini
mų Inkvizicijai, kuri yra pa
laikoma Lietuvoj iki šiai die
nai. šita Inkvizicija Lietuvoj 
sekasi palaikyti ačiū valdžios 
įsleiglani karo stoviui ir jos 
cenzūrai ant dailbjiiinkų spau* 
doš.

“Drauge’’ vieną jo

galės dumti žmonėms 
sėkmingai savo biznį 
Bet I čia jie apsiriko, 

‘įtamatė \isus jų tam- 
dajrbelius — šimuge- 

greitai

kino daužyti mažos baltos šokrelės po lauka 
įvairaus pavydalo ir didumo lazdomis kaip kad 
jaunieji Prekybos Skyriaus ir Pirklių bei Išdir
bėję Draugijos nariai. Petras buvo kaip tas ver
teiva, kuris pasigenda savo jaunystės ir, vėles
niaisiais savo gyvenimo metais pamatęs, kad 
jam reikalinga mankštynė, \ gydytojo pataria
mas imasi kokio nors sporto. Petrp sportu vir
to, įsikišus automatinį pištabetą užpakaliniu -ke
linių kišeniun ir pasiėmus brūklį į rankų pul
ti į kambarį, kur trisdešimts ar keturiasdešimt 
rusų ar žydų visokio amžiaus ir visokio ilgumo 
barzdomis kamuojasi besimokindami anglų kal
bos rašybos painumų. Petras įbėgęs būdavo su
šuks ir žiuri, kaip tie žmonės nežino kur šokti 
ir bėgti, o jis prisivydamas hiopt kuriam per 
galvų, arba įšokęs į būrį kaip avių bemėginan
čių pakibti kur savo galvas, ir lupa per neapsau
gotas jų anatomijos dalis, kol jie vėl išbėgiojo. 
Jam buvo gražu, kaip jų daugelis pasileidžia 
bėgti laiptais žemyn ir stačiai galva krinta. Jis 
buvo išmokęs kelis svetimšalių kalbos žodžiu®' 
ir keikdavo juos'jų pačių- kalba. Jis buvo bež
džionės budo; arčiaus pažinęs tuos žmones jis 
pamėgdžiodavo jų apsiejimų ir išgąslies žes- 
tUis, prijuokindamas taip, kad jiems

Taip -pat nėra smagumo gir
dėti, kaip Lietuvos Steigiama
sis Seimas sparčiai darbuojasi, 
per du metus nesugebėdamas 
nei žemės klausimo išrišti.

Baigdamas noriu pastebėti, 
kad tūkstančiai Lietuvos pilie-^ 
Čių kovojo už -tikrųjų Įaisvę 
ir, reikia tikėtis, kad jie ne
sustos, kol Lietuva sutraukys 
visus savo retežius ir tikrųjų 
Laisvę išvys.

Lai gyvuoja laisvė Lietuvoj! 
Lai gyvuoja 
lika!
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Bet, labai ' vieripusiškan Per
daug didelėje apštyje būna tik 
kurstymai prieš agentus. Tary
tum, kad tik jie ir tėra kalti
ninkai. O trumparegiams tik to 
ir tereikia. Buvo jau tiesiogi
nių užpuldinėjimų sukurstytų 

žmonių, ant agentų.
Eina tardymai ir teismuose. 

Vienok net ir teismų nuospren
džiai neišaiškins dalykų, nes 
ir per teismus daug ir nekaltų 
žmonių yra nukentėję. Tų visi 
žino, pienas dalykas pasiliks 
kaipo buvęs —-/lllitent pamati
niai faktai.

Abejotina, ,ar Naujienos pa
talpins nors šį vienų raštelį ka
dangi faktai, skiriasi nuo tos 
dvasios, kurioje, paprastai, bū
na rašoma šiame klausime.

Pirmutinis faktas yra toks 
kad nebuvo tokio atsilikimo, 
kad agentas butų žmogų parsi- 
vertęs, atėmęs iš ją panigus ir 
nunešęs ant “spešelo”! Žmonės 
dėjo ir davė iš liuosos valios. 
Agentai įkalbėjo? Man rodosi 
gėda butų ir neteisinga, sakyti 
kad koks vaikėzas įkalbėjo su
augusiam žmogui, nes, kamgi 
mano galva ant peŽių butų?

Labai abejotina ar buvo »bent 
vienas toks atsitikimas, kad 
žmogus nieko negirdėjęs apie 
“spešelus” tik ačiū agento 
ikalbėjiįnui butų ėmęs ir ati
davęs keletą šimtų ar tūkstan
čių dolerių! Ne, ne taip bu
vo. Bene visuomet, buvo taip, 
kad žmogus tik tuomet įtikėjo, 
kuomet pamatė kad jo drau
gas ar kaimynas gavo apmo
kėta tokį didelį nuošimtį. Ir ta
da nunešdavo pats į ofisą, ar
ba įieško jo agento ir prašyda-, 
vo, ka/l jam patarnautų.

Tųlgi ne tiek agentų įkalbi
nėjimai, kiek ta žipia, kad kas 
nors iš jų pažįstaijių — “jau 
gavo,“ įtikino žmones ir pas
katino sudėti tokių daugybę 
pinigų. Kad tai yra spekuliaci
ja ir kad pinigai gali pražūti, 
visi žmonės žinojo nei dau
giau nei mažiau už agentus.

Žmonės dėjo ])inigus dėlto, 
kad buvo žadamas didelis nuo- . 
Rimtis. O tą, ne prasimanė 
kiekvienas agčntas iš. savęs, bet 
paskelbė tam tikri žmonės tu- 
rintįs ofisų kame nors. Ir tik jie 
vieni, ta pati viršumų težinojo, 
kada bėgti,1 ar kada bankrutyti. 
Žmonės dėjo tikėdami, kad gal 
dar savo pinigus atsiims su ge
ru nuošimčiu o kaip toliau 
“mat jup^velniai“. <
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gi patarnavimas

žinoma išėmimai gali būti, 
jeigu kai kurie iš agentų užtik
rino, kad įdėjilsiųjų pinigai 
yrą pilnai ir absoliu&ai apsau
goti — negali pražūti! ant* to
kio agento žinoma, imą piktu
mas.

Valdžios
šiame atvčjy, kad ji tik tuomet, 
ir tik tada pamatė ir šokosi 
veikti, kuomet juodaugiausia 
žmonių pinigų tapo sukišta, ir 
žmonės tik laukia, diena nuo * * Idienos, kad atsiėmus — yra 
lygus tam meškiškam patarna
vimui, kuomet meška akmeniu, 
užmušė musę ant žmogaus 
kaktos sutriuškino speše
lus, bet kartu ir žmonių pini
gus. — V. Artis.

KLAUSIMAS.

Kažin, kaip -Mus su tais 
agentais, kur iš žmonių vylio
jo pinigus “spešelams” ir ku
rie daugiausia prisidėjo prie 
žmonių apiplėšimo, — ar jie 
taip sau ir važinėsis tais au
tomobiliais, kuriuos jie į trum
pų laikų įsigijo vyliodami iš 
žmonių pinigus? Kaip laikraš
čiai skelbia, tie agentai beveik 
visi turi automobilius ir kito
kias prapertes, bet norėdami 
išsisukti nuo atsakomybes jie 
teisinasi, kad ir jie esą prigau
ti. Kiek’ aš suprantu, jų turtas 
yra neteisingai įgytas, o todėl 
turėtų būt konfiskuotas, o pa-

džiami, kaip ir jų bosai. Jų 
teisinimasis, kad jie nežinoję 
savo bosų gešefto, jiems dirb
dami, yra tuščias. Sykiu .dirb
dami per metus ir ilgiau jie 
tatai turėjo žinoti.

Na, o kaip tatai atsitiko, 
kad tas poJičistas atėjęs į agen
tų susirinkimą atsiėmė savo 
7000 dolerių? Kas už tuos 
pinigus atsake? —’ W. B. D.

Miesto valdomi tram- 
» ‘ vajai.

Ex-Kareivis.

KELETAS PAMATINIŲ 
FAK^Ų.

(Apie “spešelus”)
Vargiai butų galima rasti 

kis žmogus, kuris 
tautų žmonių 
nuo tų “spešelų“.
buvo ir yra rašoma apie

to- 
neappiiles- 

nukentėjusių 
Labai daug 

tai.

vėžlios prie kokio sunykusio , prakaituojamos 
dirbyklos darbininko ir spiria jam į užpakalį, 
arba užmina jam ant kojos, ar spiauna jam į 
akis. Todėl “buliai” jį labai mėgdavo ir visur 
vesdavosi. e

Vėliaus, kada valdžia ėmėsi darbo Komu
nistų partiją ir Komunistų darbininkų partiją 
mušti, Petro papulerumas ir svarba dar labiau 
padidėjo. Dabar vietoj vien puolimo ir daužymo 
policija su žvalgyba apsu])davo kalinius ir areš
tuodavo šimtais, kad nusigabenus ir “iškvotus.” 
čia Petras visuomet buvo reikalingas; jo specin- 
lis žinojimas padarė jį neapsieiįVamu ir jis virto 
mažne visas galva tyrinėjimuose. Per “Trumpį” 
Gantoną . ir kitus “po marška” vyrus tapo su
daryta taip, kad visi Kamunislii ir Komunistų 
daibininkų partijų susirinkimai butų laikomi tą 
patį vakarą; ir tas buvo padaryta visoj šaly 
taip^ kad ant rytojaus kaip žaibas žybtelėjo -pa
sauliui J žinia, kad visi šitie susirinkimai tapo 
užpulti tą pačią .valandų ir tūkstančiai Raudo
nųjų tapo suareštucta. Amerikos Mįeste fede- 
ralc valdžia išnuomavo apie dešimtį kambarių 
šule Gofčskontorų ir per visa naktį ir ant ryto
jaus diena kaliniai buvo gabenami būriais, kol 
tapo surinkta apie keturi šimtai žmonių. Jie

butų davęs 
sakydamas: 
bet jeigu 

atsakysi“! —•

man iuvo pinigus 
“Padek kur nori, 
pražūtų — tu 
tai aš bučiau jo pinigus padė
jęs į bankų, arba visai neė
męs... £ral taip butų pasielgę 
ir flidžiuma agentų.

Bet žmonės dėjo pinigus ant 
savo, o ne ant agento atsako
mybės. Tik dabar —r kursto
mi nekurie žmonės,, mato kalti
ninkų tik artimiausioje ypa-to- 
je, kuomet tikrieji kaltininkai 
yra tik du, — viršūnėje sėdin
tieji apgavikai (kai]) Harring- 
ton) ir žmonių pačių lengva ti
kutė ir drąsa.

Pirmadienį sausio 16 dienų 
suėjo vieni metai kdip Detroito 
miestas valdo gatvių tramva
jus. Vieni melai tam atgal 
pirmas miesto valdomas tram
vajus pasirodė Detroito gatvė
se ant trumpos linijos miesto 
užmiestiniame kvartale, šian
dien miestinės linijos turi 167 
mylias kelio, iš kurių 117 my
lių yra važinėjamos. \ Iš šitos 
sistemos miestas yra išvedęs 60 
mylių ir atpirkęs nuo Detroito 
Jungtinio gelžkelio 29 mylias. 
Sausio pabaigoj dar 50 mylių 
kelio pridėta prie 
sistemoj.

Dalint miestinio 
statistika parodo 
įplaukų vidutiniai
temos užrašai parodo, kad ji 
veža pąsažierlus po 60,000,000 
į metus. Miestas leidžia 128 
tramvajus, tarp kurių yra 45 
Peter Witt tramvajai, vėliau
sios rųšies gatviniai tramvajai, 
128 atpirkti nuo Detroito Jun
gtinio gelžkelio ir likusieji vie
nu konduktorių 
Tramvajų sistema 
miesto rankas ačiū

važinėjamos

valdymo 
kasdieniniu

šauksmas, u smarvė tokia kaip nuo 'beždžionių
narrt) zoologijos darže.

Kaliniai buvo laikomi uždaryti šitoj vietoj 
kelias savaites ir vis dar buvo atgabenama nau
jų; jų buVo tiek daug, kad moterys prisiėjo 
laikyti išeinamose vietose. Daugelis kalinių su
sirgo, ar apsimetė sergančiais, o keli jų išėjo iš 
proto, ar apsimetė iš proto išėjusiais, ir keli jų 
pasini irę, ar apsimetė pasiiivirusiais. Saloniniai 
Raudonieji įr pritarėjai, žinoma, visi subruzdo 
lauko pusėj ir kėlė didelį trukšmų dėl to. Jie 
neturėjo jau laikraščių -ir negalėjo susirinki
mu laikyti, o jei bandė platinti savo litbralurų, 
tai paštas sulaikydavo jų, bet Vis kažkokiu bu
dei jie įstengdavo pasigarsinti ir Petro vyrai 
“po marška” pranešdavo jam kas tų daro; Pet
ras surengdavo daugiau puolimų ir daugiau 
kalinių būdavo atgabenama. Viename “bombi- 
mų >ųmcd<ilų,” kuris bapo susektas rytuose, at
rado šviesiai raudonos popieros, vartojamos ne
žinia kam, lapeliams spausdinti, ar progalams

tram vajai, 
perėjo į 

nuolatinei 
Detroito piliečių agitacijai už 
'miesto valdymų visų gatvinių 

< dramvaj ų m ieste.
•Daugeliui, Detroito Jungtinio 

Gelžkelio teisių prie^ didžiųjų 
gatvių pasibaigus . balsuotojai 
nubalsavo neduoti jų jam dau
giau. .šiaųdje miestas operuo
ja keturias didžiąsias gatvių 
tramvajų linijas mieste, Fort 
Trumįmll, Woodwand ir Ha- 

• milton linijas. Miesto sumany
mu yri paimti visus tramva
jus per metus lai ir yra tiki- 

bus atsiekta.
su r užjaučiama 

darbininkams.

ko soinai neolysdavo. buvo vienas garsus .kru-J , • v. . v-. . . • it . ... .., . ^.sukimšta j šituos kambarius taip, kad vietos tčn.tamųjų pavoksiu juokd^-s d.delenns ‘ ' ten buvo j alini
pna; Putras e.nęs pam^oto J( būdavojm- baįsus kliksmfts> dejavijnas ir'nas.

su kuriomis * Gofė buvo susijungęs, išsiuntinėjo 
šitos ]>opier<)9 pavyzdžius po visų šalį, ir jei kur 
policija įsigeidė padaryti galų kokiam nelai
mingam vargšui, tai ji surasdavo pas jį šitos 
baisios “šviesiai raudonos” popieros ir larkraš- 
čidi apšaukdavo jį, kad tai yra vienas tų sųmok- 
sliniijikų, -kurie paštu siuntinėja pragaro maši-

masi, kad tas 
Miesto plane 
organizuotiem

Detroite už važiuotę imama 
5 centai ir vienas centas už 
perkeltį. Visi miesto tramva
jų operuoto jai yra gelžkelių 
tarnautojų unijos nariais.

-— Rufus P. P.avne J r.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos:'fiuo 10 iki 12 ryte

Phone Central 3301 
1824 VVabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tcl. Kedzie 7715 
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Menas Nepriklausomojoj 
Lietuvoj

Padegėlis Kasmatė.
Susi k u rusi draugija ne tik Į 

neturėjo jokių lesų, bet ir jo
kio pasitikėjimo ne tik valdžioj, 
bet ir visuomenėj. Todėl visų 
pirma teko užsiimti propagan
da, apgint savo paimtų pozici
jų, užkariauti pasitikėjimų. 
Ir visi menininkai aklu, fana- 
tingu užsidegimu ėmės darbo. 
Projektai, sumanymai, posėd
žiai, posėdžiai... Visai nesant 
lėšų' sunku buvo kas padaryti, 
kad kuo pasireikšti, o pasiti
kėjimo tebuvo galima ingyti 
tiktai gyvu darbu pasirodžius. 
Sumanyta įrengti didelę Lietu
vių Dailės Apžvalginę parodų. 
Paslapty nuo visuomenės atli
kite visus prirengiamuosius 
darbus pareikalauta iš valdžios 
pašalpos parodos įrengimui. 
Tai buvo 1920 metų kovo-ba
landžio mėnesj • Valdžiai bu
vo svarbu prademonstruoti 
prieš svetimtaučius lietuvių 
kultūros laimėjimus, ir todc 
sutiko asignuoti kiek lėšų paro
do® įrengimui. Paroda pavyko 
surengti labai didele ir turinin
ga. Tiesa, joje buvo išstatyta 
daugiausia seni paVeikslai, 
liaudies kuriniai, bet buvo

ir 
ir 
ir 

naujų dailininkų. Paklos ati
darymo iškilmingumas ir nea
bejojama jos meno Vertybe iš
karto sudarė gerą ūpą ir pakė
lė nupuolusį meninjaikų autori
tetą. O taip ip draugija prųdė- 
jd visuomenėj ingyti pąsiiikė- 

' jimo. Kaip parodos atidarymo 
iškilmėj buvo pasakyta, menas 
nuo tos dienos Lietuvoj buvo 
pripažintas de jure. Tuo la
biau, kad paroda Lietuvai tu
rėjo labai daug politinės reikš- 

• mes. Paslčui ta pati piftoda 
buvo perkelta »į Klaipėdą, 
kur užmezgė stipresnių • ryšių 
tarp Didžiosios ir Mažosit|s 
Lietuvos lietuvių.

O menininkai laimėję pirma 
viešų didelį, žygį įtempė visas 
pajėgas tolimesnei darbo orga
nizacijai ir plėtimui. Ir vald
žia, ir visuomenė, atsitikus 
kokiam reikalui jau kreipias į 
menininkų organizacijų, kaipo 
į kompetentingiausių šiuo reika
lu įstaigų. Taip, pavyzdžiui, 
Steigiamojo Seimo atidedgimo 
dienų 1920 metais miesto iš
puošimo darbas buvo pavestas 
neapeliuojamai menininkų nuo
žiūrai. Nuo to laiko ir Švieti
mo, ir Užsienio reikfffų ministe
rija tapo užverstos menininkų 
sumanymais ir sąmatomis. 
Žingsnis po-isthgsnio pradeda, 

išgauti lėšų ir vienų ir kita 
darbą gyvendinti. Vyriausybei 
trumpam laikui persikėlus į 
Vilnių, menininkai tenai jau 
sugebėjo įsteigti keletą dirbyk-

darbų meno fa kuiliui prie 
projektuojamojo Lietuvos uni
versiteto. Stojus Želigovskio 
gadynei, visas darbas vėlei bu
vo sukoncentruotas Kaune. 
Pati draugija sutraukusi i savo 
tarpų visus pasireiškusius Lie 
tuvių menininkus, pasiskirst 
į sekcijas (literatūros, plasti
kos, muzikos, teatro, operos
pritaikomosios dailės, iheno 
auklėjimo), pradėjo darbų sis
tematizuoti. Ir jeigu šiandk 
jau pasiekta gana stambių re
zultatų meno srity, tai kiekvie
nas beveik laimėjimas labai 
tampriai surištas su Lietuvių 
Meno Kūrėjų draugijos vardu. 
Ir nuostabus dalykas: meninin
kių sąmatų bei projektų susta
tyme bei jų pravedime parodė 
tiek sugebėjimo, kati yra gali
mi net tokie reiškiniai. Plasti
kos sekcijos pirmininkui prave
rtus savo sąmatą St. Seimo 
švietimo komisijoj, vienas did
žiųjų Seimo frakcijų lyderių' 
Seimo kuluaruose jam pasakė: 
švietimo komisija jums pasi
sekė apgauti, -bet Seimo jus 
neapgausite! ■ x

apibūdina menininkų 
menės santikius...

vaizdžiai 
ir visuo-

V. Lietuvių opera. ,
Lietuvos politikai pripažįstu, 

kad Lietuvių operos inkurinias 
buvo labai didelis laimėjimas 
Lietuvai žengiant į nepriklauso
mybės pripažinimo išgavimų. 
Bet nemažesnis čia yra laimė
jimas ir grynai meno žvilgsniu. 
Ir savo pozitingaja vertybe jis 
bene bus didžiausias laimėji
mas iš visos menininkų dar
buotės Nep/įklausomo j Lietu
voj. Jos inkurinias, žinoma, 
priklausė daug nuo atsitiktinų

nuo Ki]>ro Petrausko asiniais.

Kipras Petrauskas vienas ge
riausiųjų visam pasauly artis
tas, ii- kaipo dainininkas-teno- 
ras teturįs sau lygių tik gal 
vieną-kitą visam pasauly, 
prieš karų ir karo, metu daina
vęs geriausioje rusų operoje, 
sugrįžo į Lietuvą vienu sun
kiausiųjų jos gyvenimo metu 
— Želigovskio invazijos metu. 
Jisai pasitaręs su kompozitorių 
Talliat-Kelpša ir kitais muzi- 
kininkais bei artistais, nuspren
dė į niekų neatsižvelgiant kur
ti Lietuvių opejrą be jokios pa

pūgai bos. 
jeigu bus 

propor-

šalinės medžiaginės 
Susitarta žodžiais, 
pelno, tai jį dalinties 
oi ngai indė tam darbui, o jeigu 
bus nuostolių-dalįnties vėlei 
proporcingai darbui. Besiren
giant į operą, Kipras 'Petraus
kas, Stasys Šimkus ir vos grį
žęs iš Amerikos ' dainininkas 
Antanas Sodeika pastojo į ka
riuomenę ir važinėjo po frontą, 
rengdami kariaujantiems ka
reiviams puikiausius- koncertus, 
tik kartais atvažiuodami į 
Kauną daryti rengiamajai ope
rai repeticijų. Tokiomis sąly
gomis darbuoj anties 1920 
metų sausio 31 dieną tapo ati
dengta pirmoji Lietuvių Opera. 
Prie tokių gyvenimo sąlygų 
niekas ir laukt nelaukė, kad iš 
operos galėtų išeit kas nors 
tobulesnio. Bet Opera pralenkė 
net visų optimistų kuogeriau- 
sius lūkesius. Ji tiek buvo ge
ra, kad visuomenė nebežinojo,* 
kaip bereikšti savo dėkingumo 
jos tėvui ir dusiai — Kiprui 
Petrauskui, kurį ilgai ant ran
tų nešiojo, ir jo garbei vakarus 
rengė. Pastatyta buvo Verdi 
opera Traviata, kur pačiam 
Petrauskui yra progos pasi
rodyti visoj talento didj’bėj.

Pq tokio netikėto pasiekto 
; aimėjimo, susigriebė ir vald
žia, pasiūlydama sudaryti 
operos nuolatinę trupę ir pasi
žadėdama ją finansuoti. Tokiu 
tai keliu susikūlė.šis vienas 
žymiausiųjų lietuvių kultūros 
gyvenimo įvykis. f

Dabar jau operos repertuare 
''yra šios .operos: Traviata, Ri- 
goletto, Birutė, Demonas, 
Trubadūras. Skubiai rengia
ma pastatyti: Romeo ir'Julia, 
Faustas, Eugenijus Onieginas. 
Operos vienų metų gyvavimui 
ai yra labai daug.

Delei bendros operos tobuly
bės, tai tenka pasakyti, kad ji 
yra Eiropdnio pobūdžio ir drą
siai gali konkuruoti net su to- 
<ia šalimi, kaip Vokiečiai. Lie
tuvių opera turi labai* gerų 
□alsų, kokių Vokiečiai visai ne
turi. Nebekalbant jafi apie 
viprą Petrauską, kurį net Ita- 
ai vilioja į savo geriausias 
operas,ūdydami šimtus tūks
tančių, Vokiečiai neturi ir

gaidosę yra ir basas ' Petras 
Oleka. Tai yra Lietuvių Ope
ros taip sakant šulai. Tiesa, 
lietuvių opera finansiniu atžvil
giu ,yra labai neturtinga(ir ne
turi tokių technikinių galimy

bių, kaip kitose Vakarų Eiro- 
pos valstybėse kpd yra. Bet 
čia lietuvius gelbsti netikėta iš-1 
eitis. Operoj režisieriu pakvie
sta augšeiau miųėtas artistas 
Antanas Sutkus. Jis, būdamas 
stilingojo teatro šalininkas, su
geba operų pastatyti visai nau
joviškai, dalykų stilizuojant ir 
prisitaikant prie vietinės sce
nos galimybių. Jaunas daili
ninkas specialis tas dekorą toris, 
teatro žvilgsniu Sutkaus bend
ramintis — Vladas Didžiokas 
naujoviškam pastatymui talen
tingai piįtaiko dekoracijas.

Palyginimui paminėsiu šio- 
Įkį dalyką. Bęrlyno geriausioj 
operoj nepersenai buvo stato
ma opera Rigoletto, kimioj her
cogų dainuoti buvo pakviestas 
vienas garsiausiųjų rusų ir 
pasaulio artistų — Dmitras 
Smirnovas (rusuose buvo trys 

[tenorai — garsenybes — Smir
novas, Sobinovas ir Petraus
kas), o Rigoletto partijų dai
nuoti buvo speeialiniai pakvie
stas iš Dfesdeno geriausias vo
kiečių baritonas, ir sunaudota 
pasitarėme visos vokiečių teat

ro technikos .tobulybės. Ir vis-
I tiktai palyginus su Kaune be
veik tuo pačiu ėjusiu Rigoletto, 
-Lietuvių Opera įnerto žvilgs

niu buvo žymiai tobulesnė, ir 
balsais žymiai pralenkė vokie
čius. Žinoma, taftai lietuvių 
orkestras kulkas silpnesnis, bet 
tam reikalinga lėšų, lėšų... 
Operos koras, gabaus muziki- 
ninko Juliaus Markos vedamas 
bei baletas talentingos baleto 
artistės Dubeneckienės kompo
nuojamas neatsilieka nuo kitų 
operos dalyvių.

Jei palyginti su kitais kaimy
nais, tai nei latviai, nei estai, 
nei suomiai, nei lenkai tokios 
operos neturi.

Nors lietuvių visuomenė sa
vo operą ir be galo myli, -r- 
Visuomet į vaidinimus laužte 
laužias, bet, berods tiksliai ne
nusimano, kokį turtų turi. Nes 
jo didybė ryškėja tiktai palygi
nus su kitų-taulų tolygiais rei
škiniais.

Lietuvių tauta — tauta, ku
ri dainuoja!...

*\ (Bus daugiau)
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WEST PULLMANO
Kam tai rizikuoti savo pinigais ant visokiu prižadų,

3% ir DAUGIAU

t

Kuomet ramiai galit gauti
)' -1 I

Turtas 
$200,000.00 
Pinigą Siuntimo 
Skyrius

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

Štate Bank of West Pullman
ŽJ 120th Street ir Lowe Avenue.

Banko vai. kasdieną, nuo 9 iki 3. Subat. nuo 9 iki 12:30 ir 7 iki 8:30 vai. vakare.
z.

y-

ŠIANDIE PINIGU) 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus 
54 cent. už 100 auk. 

arba Ų
185 auk. už $1.00 >į

Pigesnis* kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyamst Užtikrintas
* Trumpame laike \
Central Manufacturing 

District Bank 
State Bank— 

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

* T. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 8. State St„ 
. Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

_ Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišku ir 
Vaikų ligų i

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

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

H-

k ■

fe

i

ŠIRDINGAI ACIU
K į Z

Visiems musų prieteliams ir draugams, kurie rėmėt mus per suvirs 9 
metus. Mes iš savo pusės irgi stengėmės užganėdintj visus kuogeriausia. 
Ateityj stengsimės da geriau, nes jau turime daugiau patyrimo ir geresnę 
systemą.-

Tik-ką atidarėme didelį ofisą į kurį kviečiame atsilankyti visus, su že
miau paminėtais reikalais. Viską atliekam geriau ir pigiau už kitus pata
rimai ir planų aprokavimai uždyką).

BudaVojam visokios pušies namus ant kontrakto ir ant pardavimo; 
perkąm, parduodam ir fnainom namus, lotus ir farmas; inšiurinam viską ir 
į geriausias kompanijas; parandavojame saugiausius baksus, kaip ir geriau
siam banke.
> Nesirūpinkit, kad pinigų mažai teturit, mes jau nevienam pagelbejdm 
įsitaisyti namus ir su mažai pinigų. Jie- šiandie džiaugias ir mes norime, 
kad džiaugtųsi visi.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofiias 2201 W. 22nd 8t„ kampu 8. 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd St, 

TeL Lafayette 4988.
Vai.? 1-4 ir 7-9. Nad. 10-12 Įriti.
..........................................

Tat Awtia 737
ČR. MARTA i

DOWIATT-SAS8. 
l^ttk feagzUe Ii Caittanrijaa b 

rt wa ura praktUarinaa 
K2SS W.«Harriaaa 8L

I

B

Hsklriant MdndtaitaL

JOKANTAS BROS.

A(r

PheM Ganai 257

SKAITYKIT IR PLATINKI?
“NT A TT T T 1? M A

DIDŽIAUSIAS 
L'PASIRINKIMAS W

J muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų irt auksinių vi
sokių daiktų: žičdų ir laikrodėlių; ir ištaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač- muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

4

f

Avė.O

tnus gauti laivus kada tik norite į visas pasaulio dalis, 
iki pat Lietuvos.

Visais reikalais malonėkite kreiptis šiose valandose: 
Nedėldicnyj iki 3 po pietų.

Mes esam autorizuoti agentai -visų laivų kompanijų ir dėlto galite pas 
Parūpinant pašportus ir sutvarkom Income Taxus, Insulinam bagažus 
Per mus važiuodami turėsite laimingų kelionę. e
Pas mus gausit legališkus patarimus dykai.
UŽTIKRINAM JUMS TEISINGĄ IR MANDAGŲ PATARNAVIMĄ.

Kasdien iki 6 vai. Utarn., Ketv. ir Subatoj iki 9 vai.

‘The Little Nuręę
forLitUel ” Sayfe nlldegllS BOSj

Vartok apsčiai šaldančio

/ -Brighton Parko f
• NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

4138 Archer Avenue, • ( Chicago, III.
Telefonas Lafayett 7674

Dr. Maurice Kabu 
e* YTOJAS ir CHIRURGAS 

<681 So. Aahand Ar*.
Tal.i Yarda 994

Ofisp ra!.: 8 iki 1Q r. ryte, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 r, Naktimis ir nedilioj pe 
piet*. Tel.: Oakland 1294

. ■■ ■

,rr *
— ■nesi

jnenthotatūm
Lengvai gydo, greitai ir \ 

antiseptiškai.

Mes neturim ryšių su jokiais kitais Biurais ir KURIE MANOTE GRĮŽTI Į TĖVYNĘ ARBA NORITE 
ATITRAUKTI GIMINES Į AMERIKĄ?ARBA NORITE PASIUSTI PINIGŲ LIETUVON, KAD IŠMO
KĖTŲ GREITAI, AUKSINAIS AR DOLERIAIS.

VISADOS KREIPKITĖS:

European American
Bureau <

kurioj su pavyzdinga technika 
tingias nepaprastas balso stip

rumas bei lietuviškas nuošir
dumas. Labai geras yra ir So
deika, ypač po savo atsilanki- 
me į Italiją, kur įgijo daugiau 
technikus. Taip pat labai ge
ra dainininke yra ir lyrinis so
pranas NezaibitaUskaitė*Galau- 
nienė, kurios švelnumo bei 
riuošjrdumo vokiečių daiųinįn- 
kių terpe sutikti 
Neblogas, ypač

nepasidaikę. 
žemutinėse

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gydaoli* ir be o*eracij« 

8347 ’Emerald Are.
8 Hd 11 ryta ir 9 ild 10 rakai* 

Tel.j Boulerard 98»7 
TM W. 18-ta gat 2 ik 

Tel.i Ganai 278

DR. C. K. KLIAUGA 
DANTISTAS 

1831 Ra. Kalated 8L ICHeaK*, UL 
kam»M 18th 81.

--■■■ ■ ■m į ■■■■■ ..Į m Į

Telepho'ua Yardi 5884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 ▼. rak,
8325 Sę. Hateted St„ Chicago, Dl.

—- .......-v-
Tėlephona Boulerard 5059

Dr. A. Juozaitis
DANTISTAS

Valandom nuo 9 iki 9 tai. vaka
re. Soredona 9 v. ryto iki 12. Va
karai! 6—9. Nedll. pagal sutarimą,

Ta talonai! Baulovard 7*41 .

S. L. FABIONAS COMPANY, Vedėjai
809 W. 35th St., Chicago, IU.

ATMINKIT
jog per mus siųsdam-i pinigus jus gaunate pilną gvarantiją DIDŽIAUSIO LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS BANJ^O. Mes esam 
korespondentai Šio.banko ir pinigus per mus pasiųstus to Banko išmoka pilnoje sumoje;^sekančiose vietose: Kaune, Paneyėžyj, Raseiniuose, 
Šiauliuose, Telšiuose, Kėdainiuose, Marijampolėj, Kybartuose, (Virbalyje), BiržiuosĄ', Švėkšnoj, Utenoj, Ukmergėj, Joniškyje, Liepojuj ir Klai
pėdoj. Kas negali pats nukeliauti į kurią nors čia, nurodytą vietą, tai pinigus gaus j artimiausią pačtą be jokio atitraukimo.
Kvitas su parašais priėmėjų pinigų randasi musų Biure ir siuntėjaj visados gali matyti, kas’pasirašė priimdamas pinigus.

\ Parvedam pinigus j Didžiausj LIETUVOS BANKĄ kur moka 7% per metę.
SIŲSDAMI PINIGUS PER ŠĮ BIURĄ BUSIT PILNAI UŽČĮANfiDINTI.

Laivakortės'iš New Yorko arba Kanados j Lietuvę .. .Iii....
Laivakortės iš Lietuvos j New Yorkę arba Kartadę .1

lifl. G. Z. VEZELIS
Ueiiris DeRtlitai

. $106.50

. $105.50

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar* 
bą kuopigiau- 
siai. Mažus gra 
bus turime nuo 
$3 ir augščiau; 
dideliems nuo 
$25 ir augš
čiau. Taip pat 
turime gerus 
automobilius dėl 
vestuvių, krik 
.štynų ir t. t.

Reikale kreipkitės 
3307 A ubu m 

Tel. Boulcvard 4139



NAUJIENOS, Chicago, UI

Socializmas
ąateina

rupi, 
Karolio

z Mums kuo mažiausia 
ar įvykiai pateisins 
Markso teorijas apie kapitaliz
mo vystymąsi, ar ne. Jos gali 
būti sumuštos, bet socializmas 
vis pasiliks vienintelis kelias 
iš visuomenės tamsos į šviesą.

Mes norėtume tikėti, kad 
Marksas klydo savo “didėjan
čio skurdo“ teorija. Socialistų 
priešai, kurie užleido Mihvau
kee ir Wisconsiną savo tvaiku, 
sako, kad šita teorija neišsipil
dė, ir jie apsimeta tikį, kad ši- 

< tas menamas nepasisekimas 
kaip kūju smogia socializmui į 

> galvą.
Priešingai, socializmas yra 

sekamas pramoninio vystymosi 
žingsnis, nežiūrint to, ar didė
jančio skurdo teorija išsipildo, 
ar ne. Butų geras dalykas, 
kad šita teorija neišsipildytų 
gyvenime, nes darbininkai ga
lėtų gauti kas kartas vis geres
nes sąlygas iki gabaus sociali
zmo tvarką pasiektų.

Kai kurie dalykai ištikro pa
gerėjo darbininkams, bet, ne
laimėn, algų ir gyvenimo nor
mos dalykuose Markso teori
ja išsipildo.

Kiek laikė tam atgal mes 
privedėm šitoj skiltyj Chicago® 
Universiteto profesoriaus Paul 
H. Douglas’o ir Franccs Lam- 
bersono atsargaus tyrinėjimo 
sėkmės. Jos buvo • paskelbtos 
rugsėjo numery. 1921 m. laik
rašty “The American Economic 
Beview”.

Šitie tyrinėtojai surado, kad 
tikrosios algos, tai yra, algos 
imant jas jų perkamąja gale, 
1918 metais buvo žemesnės ne
gu 1890 m. Taip pat, kad 1918 
m. buvo žemesnės tiegu 1915 
m. Visiems yra žinoma, kad 
dabartinės algos — apšlimi ir 
perkamąja gale — yra žemes
nės negu jos buvo 1918 m.

Neišvengiamu išvadų yra 
tas, kad darbininkai dabar ne
turi to gyveninio normos auk
ščio, kurį jie turėjo 32 metai' 
tam atgal, žodžiu, nors mums 
nemalonu pripažinai, Markso 
“didėjančio skurdo“ teorija yra 
gyvu faktu algų ir gyvenimo 
normos dalykuose.

Žinoma, yra kaikurių atlygi
namų faktų iš kitos pusės. 
Dabar esama didesnių švietimo 
patogumų vaikams ir suaugu
siems. Dabar taipgi esama di
desnės progos naudotis tais pa
togumais, nes darbo valandos 
patrumpėjo. Iki nekuriam laip
sniui pramonės purtymą pa
lengvinimo darbininkų atlygi
nimo įstatymai. Iš darbdavių 
tapo iškovota daugelis pageri
nimų darbo sąlygose. Tai yra 
aiškus laimėjimai ir jie pagel
bsti darbininkams kovoti su 
žemesnėsės gyvenimo ’ normos 
kliūtimi.

Svarbu yra pastebėti, kad 
net karo vidury — 1918 
m., kuomet buvo * manoma, 
kad algos yra aukštos, gyve
nimo norma buvo žemesnė ne
gu 1890 m.

Paskui, karui 
užėjo ekonominis 
Karas yra tikslus

pasibaigus, 
susmukimas, 
k a p-i ta 1 i z i n o

jį reikia 
tiksliųjų 
puolimo

reiškinys *ir todėl į 
žiūrėti kaipo į vieną 
gyvenimo normos 
priežasčių. \

Dalykas yra leme, kad kapi
talizmas atgyveno savo naudin-* 
gurno laiką. Dabar jis yra 
kliūtimi pažangai. Tiktai soci
alizmų priėmus šita kliūtis ga
lima pašalinti.

(Mihvaukee Leader).

Kojų šutimas 
yra liga,

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos lifiru* kurios vadinamos 
yra hyperid rosią ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo 
F trijų ar keturių kartų varto- 

no. Kojolą reikia vartoti taip J 
kvortą šilto vandens reikia 

pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
ir tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
Išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
Išgydo kojas 
nuo šutinio

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptieka neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite iš
dirbs jams adresui

Bingoį Chemical Co., 
2816 So. Michigan Avė., 

Cbicago, I1L

ERENCH LINE
I CūMPAŪNIE GĖNĖRALE TRANSMLANTIQUE<#
■ 9«rvtc. 5 SS

Greita kelionė
NEW YORK — MEMEL

S. S. PARIS _
*Vas. 15, Kovo 15, Bal. 5, Bal. 2G,

S. S. FRANCE ’

Kovo 22, Bal. 12, Geg. 10
9

* Jungiasi su S. S. Pologne plaukian
čiu iš Karve Kovo 29

3-ios klesos kaina ................... $110.00
Puikiausi 3-ios liesos parankamai, 

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.
— ------- ---------- 'r .......— ——

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo, 

me savo visą ataką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, rain 
kotų, kelinių, trunku ir siuteasių už 
tokią žemą, kainą, kad apsimokės da 
bar pirktj k|tam 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 kelinių: \
Vyriškos išeiginės ir darbinės ke

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėi" kitur, mes norime' iš-
nardu \teikite anksti ir pasirin
kite dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantuojam-as. įsteigta 
1902.

Atd'i* kasdieną IH 9 vai. Ned. Ud 
e vAk.

. S. GOKIJON,

*■*416 So. Halated St.
—........ 1 »■> ........ ..... .................

PIRMI A U KLA USKIT 
SA VO BANKO

ar bondsus, kodėl nepa-Pirmiau negu pirkaite 
klausti tikros vertės to stako ir informacijų apie kompa
niją, kurVstovi užpakalyj stako?

Viršininkai šio banko mielai suteiks šias informtesijas 
“visiškai veltui.’.

Šis, didelis, saugus, tvirti 
nigus taupyti ir sulaikyti nuo

Mes esame jūsų draugai. — Atei

bankas nori pagelbėti pi- 
idimo sutaupytų pinigų.

Turtas $11,500,000

.te ir pasikalbeimė.

THE
>WEST SIDE< 

čTrUST 6’ SAVINGS BANKI ////; U.\\K or SAI LKY AND IRIENDLY SERVICE I V 
Roosevelt Road at Halsted Street, Chicago

ČIUŽENS STATE BANK
MELROSE-P ARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME

x VIETINIAME BANKE.
' 3% palukio mokama nž padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

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

Sveikatai, ir Linksmumui
< K Gerk *

South Side Bfeverage Co’s.
“MALT TONIC” '

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas yisų gydytojų.

Pardavėja,
FREDERICK BROS./ 

8700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2^538.

Taipgi “Ambrosia” ir “E\tra Pale?’1 Brands.

Gera sveikata, yra didžiausia palaima.
Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot 
dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris 
supranta, kaip sugrąžint sveikatą.

žinau kaip
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 
per kurį kentėtę ir nepaisant kiek kartų esate 
apsigavę bejieškodami savo sveikatos, esu pri- 
siren^s parodyt, ką gero jums galiu padaryt. 
G.al galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus 

HU kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos.
I Mano kairia labai žema ir išlygos prieinamos. 

Patarimai veltui.
Dr. VVhitney 175 N. Clark St., Chicago, I1L
Tarpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 vai. vak. kpadie- 

ną. Nedėliomis nuo 10 vai, ryto iki 1 vai. po piety.

Ar Jus "Kankina Pleitka.no* ?
NAUDOKITE RtįffleS 
Ar Jum* Galvos Oną Nielti?
NAUDOKITE įįuffleS
Ar Jtpų Plaukai 51anka?
NAUDOKITE JįuffleS',

Ar Jų# Norit* Apsaugot? Juos? /
NAUDOKITE ĘuffleS r

Ui laikymui savo plaukų gražiai* ir tankiais

na gauti visose aptiekose po 65c. bonkfp’arba tiesiog 
. iš išdirbėju per paštą už 75c. bonką. ‘ '
F*. AD. & <20-

Norint važiuot Lietuvon, ar j kitą šalį
Kreipkitės prie manęs, as parduodu laivakortes geriausių ir di
džiausių laivų kompanijų. I 5

Norint pirkti namų, farmų, lotą, bile kokį biznį, arba nori 
parduotu ar pinigų mainyti, paliudijimų (daviernastį) padaryti, 
ar kokių informacijų gauti, kreipkitės pas

FR. ŽIVATĄ (ŽIVATKAUSKĄ),
1836 N. Main Avė., (Providence) Scranton, Pa.

Puikiausia su 
keliauninkais 
apsiejimas.

Priprasti lie
tuviški val
giai.

Subata, Vasario 25 d., 1922—'n ■■. 1....... i , • _.......... —. _. ..

CŲBMgR
ANCHOR - DONALDSON

Yra musų a- 
gentas jūsų J 
mieste ar ne- 

. tollesia. Už- | 
sisakykit. vie- _ 
tą dabar.

YPATIŠKAS PRAVEDJMAS LIETUVIŠI^S EKSKURSIJOS ANT 
‘ GREIČIAUSIO MODERNIŠKO LAIVO 

» • Per Southampton
AQUITANIA — Kovo 21

Pribuvus į Southamptoną, keleiviai bus persodinti ant kito 
Cunard laivo ir tuoj išplauks tiesiai į Memelį, kurį pasieks į 9 dienas.

8-ios klesos pasažieriai užims kambarius po 2, 4 ir 6 ypatas. 
Privačiai kambariai šeimynoms. Ekskursija parūpinta Cunardo vir
šininkų, kurie prižiūrės \jusų bagažą, pasportą ir kitus dalykus ke
lionėje sutikus, visai veltui. Vokiečių vizo nereikia. Visi gali 
važiuoti.

Specialės kainos: iki Memelio $108, Kauno $109. Antra klesi 
$155, taksų $5.00.

Kiti išplaukimai

Per Hamburg
SĄXONIA — Kovo 7 — Bal. 18
CARONIA — Bal. 8 — Geg. 13

Per Sputhampton, Liverpool 
ir Glasgow » ' 

SCYTHIA ............. ;.......  Vas. 22
CASSANDRA iš Pdrtland Kov 30 
ALGE1UA ...................... Kovo 3

Per AnglijąJki Libavo $110, taksų $5.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą aidų,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Siuetana
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.

Town of LakelietuviŲ Stotis
Kuomet esate alkani, tada nieks nemiela, bet, kad skaniai pasi

valgyt, tai irgi reikia j ieškoti geros vietos. Todėl, tik tam mieriui ir 
įsteigė lictuvšką pirmos klosos valgyklą, kurioje pasidrūtinę visai ki
taip jausitės.

SVEIKI VALGIAI
Daugelis valgyklas lankančių skundžiasi, kad valgykloj gamina

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

Nepamirškite musų antrašo:

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

dė-

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
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-1 
va, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimu; abelnai 
buvau visas suvargęs.

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats! Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir į G mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasirodau 
visuomenei; taipgi yra tūks
tančiai žmonių pasveikę nuo 
SALUTS BITTERIO ir 
kavoja jo Geradėjystei.

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

tvirti tai naudokite* SALUTES BITTERl i? jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir .strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų.. Pertai jį gali^yįsur laikyti i,r par

davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose ’ vietose. 
Kaina 1 bonka $1.00 nhbonkų $9.00. Siunčiant į/kitus miestus už vie
ną bonką $1.25, o už 1215onkų $11.00 ,

Reikalaukite aptiekose .ir tam panašiose vietose, o jęi negali gau
ti, tai rpikalauk tiesiai iš Siutas 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. *>

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit 
taip: SALUTES MANUFACTURING CO., 
616 W. 31st St„ Chicago, III. , Tel.: Boulevard 7351

Dabar Pirma

SERGANTI VYRAI
Už visai mažas lėšas, suteikiama geriausis gydymas, kokis tik medici* 
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbe- 
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.

Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jsiknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūsles, urinariškumą ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti stmkaus 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 mą- 
nor ofisan išegzamdnavimui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos 
progą patirti stovį tavo ligos ir kaip gali at
gauti sveikatą.

X£eriausiff medikalis patarimas kuris
“Ačiū gydytojui už

išgydymą”.
Mano ofisas ir pasitarimo* kambariai puikiausiai įrengti patogumui 

ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.
! ŽMOGUS SU LIGA. { ♦

Nevilkink s/ivo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra 
sąžiningas, 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’, SPECIALJSTAS.

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

y 35 South Dearborn St., kampas Monroe St. Crilly Building, Chicago, 
Illinois. Imkit elevatorj 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: v.

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

Ševeros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosuli.

Yra jie tikrai pavoingi ženklai. Ne
doras ligas su tolin sekančiais pa- p 
sekmiais tankiai gali būti pračalin- g 
tas turent tam^ikrus vaistus.

Severa’s I 
Cough Balsam J 

(Severo Balzamas nuo kosulį) ne I 
doda ilgai viešpatauti paprastam g 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli- i 
niu išsišakojimu, palengvin sukepi- I 
mo, pradeda skrepliavimą ir padara 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 25 ir 
60 centai.— Severa’s Cold andGrip I 
Tablete (Severo Plyškelei nuo Per- | 
sišaldymo ir Gripcs) sulaiką persi- ; 
šaldymą nedodant jam išsivystyti. I 
Kaina 50 centai. Visose Aptiekose. į

Ar gavote Severo Kalendorių | 
1922 metams. Galema jįjį įgauti į 
dykai pas savo Aptiekario, ar nuo .

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

AR BIJOTE “FLU”?
Paprastai atsiranda nuo mažo

ŠALČIO
Jei kosit — Šiurpuliai vaikščioja 

arba getklę skauda — pirm eisiant, 
gulti ištrinkite nugarą, krūtinį, strė
nas ir sprandą su mažai.
Sapomental
. Jis 'sulaužis slogas per naktį ir jei

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

SAPOMENfoi
Yra tvirtesne už kitą kokią gyduo

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

Taipgi yra labai geru nuo reuma- 
tiškų skausmų.

Galite gaut pirkti kiekvienoj vais
tinėj po 65c.

Polo Chemical Company
2824 W. Chicago Avė., 

CHICAGO, ILL.

Dirbėjas Ir 
riaušių armoni 
kių gatunkų. 
gu kiti .
Rašykt

■moniką pasaulyj 
ką. Pigiau pardt 
Dykai lekcijos pi

otojas

pirkijami.
informacijų.

Ruatta & SerenelH
817 Blie Island Avė.

■•XXI 1.IA

Nauja kuygyle, kur? turStų būti 
kiekvieno lietuvio* namuose yra 
išsiuntinėjama veltui. Išpildyk 
kuponą žemiu ir pasiųsk pas 
MANUFACTURERS PATENT CO 
520 FIFTH AVĖ., NEW YORK
Vardas \......... ........... ..... *...................
Adresas ...... ........................♦...............

Reumatizmas Sausgėla

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

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

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

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

DfeDĖS” ŠERNO 
KARfiLIS.

VA-

“Dėdės
“Dėdės1

Primename visiems 
Šerno draugams, kad 
Šernui pagerbti vakarėlis, kurj 
rengia S. L. A. 208 moterų kuo* 
pa bus ryto, 6 Vai. vak., Fellowt 
ship svet., 831 W. 33 PI. Tiki* 
mes, kad visi musų gerb. rašyt 
tojo draugai tikrai tame vakar 
rėlyje dalyvaus, nes tai yra jų 
priederme.

R. J. BISCHOFFO ADVO
KATO PASIAIŠKINIMAS.

Vas. 24 d., 1922 m.
Naujienos,

1739 So. Halsted gal., 1 
Chicago, III.

Keli žmones man pranešė, 
kad jus įdėjote žinių savo laik- 
riištin, nnrtMlančių busią aš no* 
rįs gauti kontrolę ant Perės- 
mybos (receivenship) eigos 
Fecleralunanic Teisme, ar kad 
aš norėjęs įsiki į eigos da
lykų dabar 'ved Federaliar 
me Teisme tuoju tikslu, kad 
kontroliavus Globėjų, ar kitų 
teisėtų žingsnį, kuris bus pa
darytas R. J. 
krutijimo dal;

Kelis kart/ią aš pokitingaį 
pareiškiau, kad aš nęsikišau, 
nemaniau kištis- ir vįsgi r^sir 
kišiu į minėtųjų eigų, išskiriant 
atstovayfinų R. J. Bischoffui,

ischoffo suban

.............  L' . ....... ......................r ____ Į. ■ t

Choras, susidedantis daugiausiai iš Naujieniečiu dalyvaus “Nau
jienų” Koncerte Kovo 5 d. f' . .

SS'USk'i* ’>• ■>?

s > * Z PIRMYN MIŠKUS CHORAS
čia yra Pirmyn Mišrus Choras, kuris dainuos “Naujiem^” koncerte sekmadienį, Kovo 

5 1922, Ashland Boulevard Auditorium, Van Buren $t. ir South Ashland BouJevard.
Taipgi “Naujienų” koncerte dalyvaus ir Birutės Choras. Dabar abu chorai smarkiai 

rengiasi prie “Naujienų” koncerto;, nes čia mat bus proga jiems pasirodyti su savo dal? 
nomis ir palinksminti visus “Naujienų” svečius. \ ;

Lietuviu Rateliuose
SOCIALISTŲ PRAKALBOMS 

PASIBAIGUS.

Kaip .buvo manyta, taip ir 
įvyko. Keturios Clricagoje su*, 
rengtos L. S. S. kuopų viešos 
prakalbos davė gerų vaisių, 
Visur skaitlingai «lankėsi dar
bininkai ir a lydžiai klausėsi d. 
Grigaičio išvedžiojimų. Ir w 
stebėtina! Nes mat Chicagos 
lietuviai darbininkai jau buvo

riu atstovauti R. J. Bįschoffų 
kreditoriams.

Jei pranešimas man yra tei- 
siugas ir jus skelbėte ^*9 i [sn7gę ~rimtų prakalbų, 
laikrašty pareiškimas tam prie-j<ur Socialistų 
šingus, tai dabar prašau par' •• ■ 
skelbti šitų faktų, kad aš ne*f 
noriu kištis į šitų eigų iš kre* I 
ditorių "pusės* ir kad aš neno-• 
riu atstovauti jokiems Bischo-' 
ffo kreditoriams

Kas mano 1
ta, buvo padaryta kreditoriams 
prašant suteikti jiems tam tik
rų žinių ir aš bandžiau išaiš
kinti, kad aš nieko nenoriu už 
savo padarnavinių kreditoriams 
ir nenoriu jiems atstovauti.
i Aš manau, kad, žiūrint tei
singumo su manim, šitas pa
reiškimas turėtų būti įdėtas į 
jūsų laikraštį.

Su pagarba,
James J. Kelly.

t priešai, darbi* 
ninku vienybes arllytojai ir 
įvairaus plauko komunistai 

stengėsi dar net ir dabar už
bėgti socialistams už akių. 
Kai kur jie prieš pat sočia* 

n.s> v# j listų prakalbas, net tose pačio-
lig šiol padary-lge svetainėse, surengdavo sa-

vo prakalbas ir ragindavo 
įmones’ kelti triukšmų sociali
stų prakalbose. Bet visos jų 
pastangos pakenkti socialis
tams nueidavo niekais.

Chicagos darbininkai pama
tę, kad tų įvairaus plauko ko 
munistų darbas yra nerimtas 

netik nerimtas, bet dar ir 
klaidinantis juos, jie už tat ir 
atsuko jiems savo nugarų. 
Taip , ir reikia! Jie to ir užsi
pelnė.

viršenyJtę už kitus koncertus.
Nelaimė! Da-ugėlis yra užsi

sakiusių pas kriaučių naujus 
siutus bei overkotus^ ir dabar 
rūpinasi, gal ikriaučius nespės 
ant laiko padaryt! Tik reikia 
pamislyt — važiuot į tų gar
siųjų Chicagri, o yipaitingai į 
Naujienų koncertų senu sint U 
nekaip atrodys... • reikia pasi
puošti, o jei tas nelabasis 
kriaučius natjo siuto nepa
darys?!.. Prisiėjo aiškint, kad 
Naujienų koncertan buN įleid
žiami ir senais siutais...
, Tai toks judėjimas, toks 
dengimasis į Naujienų koncertų 
visur. Galop net baugu daro
si, ar užteks tokioj didelėj sve
tainėj' vietos, nes čia pat Chi* 
cagoj ir gj neprasčiau Dengia- 

• si. Na, mes vietiniai, Užleisi
me svečiams vietų. — P. S.

Nauja skandalinga 
istorija A

SKAITYKIT IR PLATINKIT

1 W"    1— '

(Apgarsinimas)

GERIAUSIOS TEISĖS, DA 
ŽNIAUSIAI LABAI PAP

RASTOS.

DARBININKES MERGINOS
ATKREIPKITE ATYDĄ

■ ■■K .............. I ' '!llJ>..'l!!L..!‘-Į«aESg

Suprantama, socialistų dar
bas dar šiuo neužsibaigė; , jie, 
kaip girdėti, ir ateityj rengs 
viešas prakalbas bei paskaitas 
ir AuKodys darbininkams rim
tų būdų kovai už savo teises.

Kaip teko patikti iš i>asi- 
kalbejimo su tais žmo-nėini^ 
kurie lankė visas keturias so
cialistų viešas prakalbas, vi$i 
yra patenkinti ir džiaugiasi, 
kad - socialistai pradėjo viešai 
veikti. Žinomai, tas socialis
tams turėtų priduoti dųr dau- 
gįa.u energijos jų tojįmespei 
darbuotei darbininkų labui.,

— Chicagietis.

JAU RENGIASI ^NAUJIENŲ” 
KONCERTAN.

Su reikalais prisičjtf aplan
kyti ka ikuri uos Wisconsin Val
stijos mieštus, kaipo: Milwau- 
kee, Racine, Kenosha, Beloit

t Jau dveji metai praėjo 
dar nežino svietas apie Uktve- 
rio umbukus, kuriais jis iš
traukė iš žmonių tuksiančius 
dolerių.

Buvo šitaip. Uktveris susiži
nojo su netikrais masonais. 
Apsikabinėjo musonu ženkle- 

teko patėmyt vienodų lietuvių Įpadėjo kalbinti kitus 
uj>ų, vienodų stropų rengimosi; i masonerijų. Gavęs keletu 
į Naujienų Didyjį Metinį koi^-įmonių, sutaisė visų yaldjtoų ir 
certų, kuris įvyks kovo 5 d., 
Aąhland Boulevard 
rtum. Van Buren ir Ashland

ir k.t. ir kiekviename mieste

Blvd.
Patyrę, kud esu iš Chicagos, 

taip ir klausinėja: “Ar pajieg- 
site panašų pernykščių^ kon
certų surengti?” ar genį dai
nininkų -turėsite ?” ir tt. Pri
siėjo ^ęisybę pasakyt. Naujie- 
niečiai deda paskutines pastan
gas, kad šis koncertas viršintų 
buvusius. Bet nebuvus jame, 
niekas negales spręsti' apie jo

A
PETRAS GENIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
atimdamas pats sau gyvastį iš 
priežasties pražudymo pinigų 
pas “specelius”.

Paėjo iš Kreivukų kaimo, Pa- 
/grandančio parapijos, buvo 35 
m. avižiaus. Laidotuves atsibus 
pąnedėlį vasario 27 d-> iš na
mų 1333 So. 49th Ct., Cicero, 
III. į šv, Kazimiero kapines, 
apie 9 vai. ryto..

Visus gimines ir pažystamus 
kviečiame dalyvauti laidotu
vėse.

Marijona Karalienė*.

ir

- ], pradėjo organizuoti ložų, imda- 
Audito- m* nuo dolerių puo

žmogaus. x Taip jam pasisekė 
sutraukti ligi 50 žmonių, ir ne 
bet kokių žmonių, bet gavo

■U_____11J—L1LJ.Į..1!! ______'1- ' — J J ..

daktaftf, advokatų etc. Bet ga
vęs tokių asmenų Uktveris ir 
pats nusigando — pajuto, kad 
Ims ^karšta nuo apmautų dak
tarų ir advokatų ir šiaip biznie
rių, — ir išdūmė į Rockfordų. 
Teil jis irgi pradėjo organizuo
ti netikrus masonus, bet man 
neteko sužinot, kaip daug jis 
ten laimėje. 

* . *Prieš išvažiuojant į Rockfor
dų Uktveris Tinko po 10 ir 
daugiau dolerių — kiek gaut 
galėjo — nuo tų pačių apgau
tų žmonių ant aukščiausio 
“digry” arba, kaip jis sakė, 
“šraino”. 'Tas “digry” kaš
tuotus 150 dol., bet esu galima 
tai padaryti išmokėjimais. Ži
noma, juo greičiau išmokėsi, 
tuo greičiau busi “šrainieris”! 
Kas turėjo pinigų ir tuojau su
mokėjo, gavo “digry” tuojaus, 
bet gavusieji vis tiek neužganė
dinti: sako, kad čia kas nors 
netaip.

Gerai, kad turėjom savo tarpe 
advokatų; daktarų ir kitų pro
fesijų žmonių — jie ėmė tirinė- 
tj, kaičia toks mooiky-biznis? 
Tuomet tai ponas Uktveris, 
pajutęs, kad bus bloga, dūmė į 
Rockfordų... ’

Kų mes dabar darysime? Mi
tingas po mįtingb eina, musų 
sumokėtų tiiKstančių kaip ne
bėra taip nebėra. Liko tik ke
li šimtai, — kas iš tų kelių šim
tų, kad tūkstančių nebėra. Kų 
mes dab<r darysime?

Vėlei mitingai. Reikia- tverti 
iš to puikių žmonių *bunči|aiis 
Krivių Krivijų ir pinigus pa
vesti tai naujai organizacijai. 
Bet kiti nesutinka. Sako, pini-

gus reikia pasidalint visiems 
po kiek išeis. O’rait. Bet taip 
ir po šiai dienai tebesidalijam 
tuos likusius kelis šimtus. 
Krivių Krivija jau gyvuoja, tik 
mes kiti nei pinigais pasidalinti 
galim, nei į Krivių Krivijų įsto
ti.. ..

Ir štai, kad norit: nei maso
nai esam, nei graineriai/ nei 
kriviai; nei pinigų. Tie tuks- 
ančiai dingo.

Bet kur dar liko tie keli 
šimtai dolerių geresnėse ran
kose, vyručiai, turėtumėt at- 
grųžinti, — juk jus ne Uktve- 
rio šaika, bet patys esate Uk- 
tverio šaikos prigauti. Tat ka- 
sieriaf jit sekretoriai malonėki
te sušaukti mitingų ir atsily
ginti, kam laikyti kelis, metus 
žmonių pinigus. Tie pinigai, 
kaip girdėjau, tebeguli pas ka
perių ir pas raštininkų. Krivių 
Krivijų šitų likusių pinigų ne
panaudojo dėl to, kad mes kiti 
masonai per teisus esame, —- 
kaip musų negali panaudoti, 
taip ir musų pinigų negal pa
naudoti.

O dar pridėčiau apie Uktve- 
rį. braugijoms butų sarma
ta kviesti jį publikai monologų 
sakyti. Man pačiam pamačius 
jį ant pagrindų pereina per 
širdį, tas pats ir kitiems 
sumonkintiems žmonėms.

Visa, kurčiu pasakiau,

jo

visa, kurčiu\pasakiatj, yra 
teisybė, ir lai visi žino/ kad ir 
masonai išeina iš 
kai kas perdaug, 
išlaikyti negali, 
dvieji metai, kai 
dantis užkandę.

■— Mark Degree Mason.

kantrybes, 
ir slaptybių 
Gana jau 
visi .. laiko

Celsus, Romos filosofas 
antro si rytmečio parūpino 
fundamentališkas tiesas ar
ba mokslą gydymuisi nua li
gų su įžymiu obalsiu: Cito, 
t u to et jucunde, — skubiai, 
saugiai ir sutinkančiai! Tri- 
nerio Kartusis Vynas atsa
ko šiems reikalavimams. 
Jis pagelbės urnai, pasek
mės užtikrintos ir priimnus 
naudojimui. Jo poputiariš- 
kumas auga kasdieną iš at
žvilgio pagelbėjimo sergan
čių prastu apetitu^ vidurių' 
užkietėjimu ir kitų vidurių 
neveikimo, pamato pasek
mes pagerėjimo stovį ir eina 
pas savd vaistininką, arba 
vaistų pardavėją dauginus 
gauti, taipgi pasiunčia savo 
draugus. Trinerio Kartu
sis Vynąs didelė gyduolė in- 
fluenzos dienose. Palaikys 
skilvį gerame stovyj sutvir
tins kraują iki pilniausiam 
vęikimui. Taipgi vartokite 
Trinerio Antiputrin, tai yra

a

4

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančią mažiausias 
kląidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaiku*.

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

LEOKADIJA 
RABAČAUSKIENĖ 

(po tėvais Klimavičiukė) 
Po sunkiofĮĮj operacijos šv. 

Bernardo ligonbutyj, mirė va- 
sarip 24 d. 1922 m., 8 vai. iš 
ryto ,amžiaus 34 metų senumo; 
paėjo iš Lietuvos Kaltinėnų 
miestelio, Raseinių apsk., Kau
no ęėd. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Joną ir dvi duk
teris: Leonorą ir Aneliją; bro
lį Leoną. Lietuvoj paliko mo
tiną, brolį Viktorą ir-tris sese
ris; Aneliją, Jadvygą ir Moni
ką. Velione priklausė Aušros 
Vartų moterų ir merginų drau
gystei. Laidotuves atsibus 
ųtaminke, vasario 28 d. iš ryto 
is namų 2354 So. Oakley Avė., 

• į Aušros Vaitų š. M. P. bažny
čią, o paskui į šv. Kazimiero 

r, kapines. Užprašom gimines, 
pažįstamus ir draugijos įtaręs 

i dalyvauti laidotuvėse. Nubudęs 
vyras

Jonas Rabačauskis ir duk
terys Leonora, Aneliją, bro
lis Leonas Kliniayičia.

Dirbate Sunkiai
įįSutaųfiymui 1 
Uždirbtų Pinigų

PRANEŠIMAS
Šviesybėse Lietuvių Draugystės

, "■ nariams.
Minėtos Draugystės nariai skaito

si pilnais, kurie yra užsimokėję savo 
'duokles iki gruodžio mėn. 1921, ir 
turi tiesą dalyvauti iškilmingam su
sirinkime, kuriame bus parengta pie
tus. bus prakalbos ir kiti žaislai; ne- 
dėnoj, vas. 2G d., 1 vai. popietų, D. 
žemaičio svet. 1750 S. • Union Avė. 
Pilniems nariams įžanga veltui —■ 
parodant duoklių knygelę. Valdyba.

Ar ne?
Pranešimai

^NAUJIENŲ DIDYSIS 
KONCERTAS.

Nėjieskok progos kuomet [vesti
ni pinigus.

Niekas neabejoja, kad musų pir
mas mortgečius įr auksiniai bo- 
nai neša 6 nuoš. ant įdėtų pinigų 

Pontit} GRIŠIUS, SEDEMKA ir 
MACIKAS musų Banke visados 
prisirengę patarti Tomistai apie 
saugiausi pinigų įvestinimą

Peoples “s,;?"” Bank

jau čia pat. Jau laikas netik 
pradėti rengtis, bet ir nusipirk
ti iš anksto 
galima gauti 
ofisuose: , 

1739 S.

tikietus. Tikietus
Naujienų šiuose

Halsted St.,
3210 S.' Halsted St., ir

1614 W. 46th St.
Visi Chicagos ir apielinkės 

miestelių lietuviai rengiasi ir 
kalba apie “Naujienų” koncer
tų. Todėl labai pravartu nusi
pirkti tikietų iš anksto, kad 
paskiau nereikėtų grųsties ir 
laukti progos gauti tikietų prie 
langelio.

Pirkite tikietus “Naujienų” 
koncertui tuojau.

Koncerto Rengimo^' 
KOMISIJA.

_____ L ' *Didelis Bankas— ......... ................. *»•>'' .................... i
NEPAPRASTAS SKAUSMAS 

PRANYKO CHEROPRATL / 
' KUI GYDANT.^ 

Tam, kurį gali palytėt:
Lapkričio mėnesyj prie mano pa

prasto darbo, jaučiuosi kojų nuovar- 
gimą, ir skaudėjimą; kaip dienos lai- 

-fte jau čiausi skaudėjimą, tai tęsda- 
Mosi iki einant gulti, net taip buvo> 
kad negalėjau žengti pilnu žingsniu, 

Teiravausi pas geriausius d^ktą- 
.argus ir rus» nors aš ir žinojau kad išrašys 
kietumą. I receptą Sutinimui kojų karštam vąn- 

padėji*! denyj, ką dariau be jokių pasekmių.
me aš buvau apie | ’ Dabar išgirdau apie pasižymėjusį 

... i i m x .• rlaVfnrn t.ndpl nilP.iail VlLSltAlsaut

Skaitykite ką Mrs. Lucas 
rašo apie savo nesmagumus, 
kuris gali būti tokis pats 
kaip ir jūsų.

St. Louis, Mo. — “Aš turėjau ne
smagumą tojęį, ką visos moterys pa

prastai turi, skau-r 
smą strėnose, silp, 
numą, nuvargus ir 
vidurių 
Tokiame

J, P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy* Advokate* 

. Dienomis: Roora 611 — 
x 127 N. Deaiborn St. i 

Tel. Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ava.

Tel.: Pullman 6377.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akių Specialistas

Ant pat kampo

47-tos ir 
Ashland Avė
CHICAGO

Liuosybės Draugystės mėnesinis 
nprių susirinkimas bus laikomas sek
madienį, vasario 26, A. Valinčiaus 
svet. 1732 So, Union Avė. Visi na
riai kviečiami susirinkti.

— Valdyba.

Puikų koncertą, šokius ir bazarą, 
rengia Ateities Žiedo Vaikų Draugi
jėlė sekmadienį, vasario 2f diepą 
Wickers Park salėj, 2046 W. North 
Avė. Salė atidarys 5 vai. vak., pro
gramas prasidės 7:30 v.v. — Mes ti
kintas, kad visuomenė užjaus tam 
jaunam ateities žiedui ir gausiai į jo 
rengiamą vakarą atsilankys.

— Komitetas.
daktarą, todėl nuėjau ąasiteisaut 
§as jį. Šis daktaras nuėmė tris

-Ray paveikslus hiano kojų ir neat
rado, kad kojos butų sulaužytos ar
ba kad butų iš vietos išė‘ję, bet skau
smas tęsėsi ir nedavė ramiai (ilsėtis, 
nei miegoti. (

Po šio daktaro gydymui, atradau 
kitą specialistą daktarą, kuris nuėmė 
tris X-Ray paveikslus ir atįtaisė ma
no kojas ton pačion vieton, kur pir
miau buvo. Paakstino, kuomet vie
ną dieną draugas atėjo aplankyt ma
ne ir paaiškino, kaip išsigydė ehiro- 
praktiko nustatymu ir patarė pamė
gint šį Shąs Smauko prie 4300' Indi
aną Ąve., ką ir padariau ir po kele- 
tos mėginimų skausmas pradėjo ma
žėti, ir šiandien, pirmu kartu galiu 
Čeverykaisx apsiauti keturių menesių 
bėgy j. '

Todėl, neturiu žodžiu išreikšt? pa
dėkos Chiropratiko gydymui.

Viso labo
Ramintas Kailis.

Illinois Valsti, 
Čook Pavietas
SS

Raštiškai liudijo ir prisiekė prieš 
mane šio 

mėginkite Vegetable noj, j.922

metą laiko, taip 
kad aš negalėjau 
nė cįirbti, i)ė valau 
dą ant kojų pastoi 
vėti. Mano vyrą 
teta pradėjo man 
kalbėti kaip jeį 

pagelbėjo nuo tokių ne,smagumų Ly* 
dia E. Pinkham Vegetable Compoumj 
ir meldė manęs, kad aš megyčią tą 
patį, taip aš ir paklausiau. Visi ma-r 
no skausmai prapyko* mano viduriai 
pasitaisė taip, kad aš netik kad galė
davau padaryti namų darb^f bet ir 
dirbtuvėj pas Svvifts Paking kompa
nijoj, Todėl aš patriu -savą drau-t 
gems pamėginti Vegetable Componml 
ir jus pačios gąl-but pagarsysite ma
no laišką kaipo linudijimą.” — MRSj 
LUDU LUCAS, 719A. Vąnderventes 
St., St. Loųis, Mo. Taigi ir vėla vie
na moteriškė bando įkalbėti kitai 
apie nandingumą Lydia E. Pinkham 
Vegeteble Compound.

Jus Kurios dirbate savo sveikata 
turite užlakyti. Jus negalite darbą 
dirbti jeigu jus esate nesveikos. Mrr, 
Lucas taippat negalėjo. Bet. ji mė* 
gino Vegetable Compound irx jos laiš
kas jums parodo, ką gero dėl jos pa
darė. Todėl, 1puikiausia burnos plovimui L$ia E?

ir nosies veikimui! Pinkliam.

pienesio vasario 15toj dic- 
Viešpaits metuose.

Charles W. Toustey
Viešas* Notaras.

ASHLAND 
MUSIC

JEWELičY 
STORE

Deimantai,

Laikrodžiai,

Auksyte, Co
lųmbijoa Grafo 
nolas ir lietuvi! 
ki naujausi r» 
kordai

4587 S. Ashland 
Av„ Chicago, III
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

TeL K«dzie $M2

Cicero. Paskutinis balius prieš 
Užgavėnes. Ateikite visi užsigavėti 
prie geros muzikos ir gero patarna
vimo. Bus naujoj Liuosybės svet., 
14ta ir 49 Ct., sekmad. vasario 2p, 6 
vai. vak. — Draugijos sekretorius.

8514-16 Roosevelt RA 
Arti St, Lo«i« Ateų 

CHICAGO, ILU

Brighton £ark. — L. L.. Paskolos 
stoties susirinkimas bils pirmadienį, 
vas. 27, 7:30 v. v. Bažnytinėj svet. 
Visi pardavinėtojai ir draugijų valdy
bos kviečiami atvykti, nes bus renka
ma nauja šiems metams valdyba. 
Taipjau yra žinių iš Misijos.

Pirm. J. Pudžiuveiis, 
Rašt. E. Statkienė.

Bischoffo kreditoriai malonėkite at
siimti savo “rasitcs” (notas) iš 
advokatų ir laikytis namie, bes vasa
rio 19tą d. buvo kreditorių susirinki
mas ir buvo išrinkta 29 ypatos tvar
kyti šį darbą, iš tų išrinkta sekanti 
valdyba: pirm. Juozapas Petraitis, 
pirm. pad. Jonas Ksozczak (lenkas), 
sekretorė E. Statkienė, iždininkas. 
Juozapas Rupšis. Tėmikite laikraš
čius dėl tolimesnio veikimo.

' Komitetas.

......   . y.,
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PRANEŠIMAI I PRANEŠIMAI IŠRENDAVOJIMUI
NAUJIENOS, Chicago, UI

PARDAVIMUI
■'. k..'.yĮy..

1 “Naujienų” apielinkėj, šiandie įvyks 
‘ i prakalbos — temoj; ras, 

ij>/laikų Jėzaus Kristaus iki laikų ! Naujame Liuosybės 
rengia draugišką vakarefį šekmadie- Kun- Mockaus, Malinausko svetainėje j prieinama.

“Dėties” Šerno Vakarėlis. I
Lietuvių rašytojui “Dėdei” šernui pavejKsluotos 

pagerbti S. L. A. 208 Moterų Kuopa 1 
.*__ „ - —1____,_ ____

nį, vasario 26 d. Fellowship House 1343 So. Halsted St.
Salėj, 831 W. 33-čia Place. ’ Pradžia vai. vak.

Pradžia 7:30

6 vai. vakaro. Užjaučiantieji šį tik
slą kviečiami guasiai atsilankyti.

— Komitetas.

Kviečia 1 kp. L. L. F. Komitetas^

ANT RENDOS DIDELIS ŠTO- 
tinkantis bile kokiam bizniui. 

; name. Renda 
Kreipkitės prie “janito- 

riaus” arba, F. A. liakas, vaistyne, 
4847 W. 14 St., Cicero, III. Pho*ie 
Cicero 39.

BARBER SHOP

AUTOMOBILIAI
 i Subata, Vasario 25 d., 1922

ĮW-WL<H2J iiii.il jmi ------—— ------------------------------- £-----------------

NAMAI-ŽEME. N AM AI-ZEME

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

— Vakaro Komisija. '
North Side. — Northsidės Draugi

jų Sąryšio Viešojo Knygyno Delega
tų susirinkimas, kuris dėl atsibuvusių 
socialistų prakalbi) neįvyko pereitą 
ketvirtadienį, įvyks nedeiioj, vasario. 
26, lygiai antrą valandą po pietų, 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wabąnsia 
Avė. Draugijų delegatai malonėki
te skaitlingai susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

— J. Penkauskas,' sekr.

BRIGHTON PARK DIDELIS 
bargenas, naujas 31ubų aukščio mū
rinis namas, 3 pagyvenimai po 5 
kambarius. Rendos per metą $1,020, 
kaina $8,300.

M. J. KIRAS & Co., 
8331 So. Halsted St.

ANT RENDOS 5 KAMBARIAI, 
tinkanti daktarui ai’ lavvyeriui, South 
West pusėje ,kampas 34 PI. ir Hal
sted St.

Kreipkitės:
4729 Forrestville Avė.

PARDAVIMUI 
3-jų kedžii 
įtaisymai, 
venta. -*wv kj
field Avė., pampas/46th St. 
venimui'du kambariai; 
gera proga, 
biznį turėti, 
.patirsite ant vietos.

aų;į veidrodžiai/ geri, ir visi 

 

. (įera vieta, lietuvių apgy-, 
Kreipkitės^ 4600 S. Marsh- 

. Pragy- 
randa pigi, 

gera vieta norinčiam1 
Pardavimo priežastį

PARDAVIMUI 
lemozinas, parankus taxi 
Parduosiu pigiai, arba mainysiu 
namo, loto ar kokio biznio.

F. SZEMET,, 
4217 Archer Avė.

1921 CHALMERS 
bizniui, 

art

CHEVROLET

durys ADARO^ , ’
Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par

duodam ir mainom; namus, lotus, far- 
lęas, automobilius ir visokius biznius. 
Pas musų greitas, teisingas ir pigu? 
patarnavimas, visokiais reikalais 
Kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St., Chicago, III.

■ FARMOS! FARMOS!
Norinti apsigyventi didžiojoj lietu

sių ūkininkų kolonijoj, kur yra ap- 
jipirkę 483% lietuviai farmas. Aš tu
riu didelių ir ma$ų farmų antlpania- 
simo. Parduosiu ant lengvų išmo
kėjimų. Reikalaukit farmų kata
logo, John A. Žemaitis, R; 1, Box 17, 
Fountain, Mich,

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo 
mėnesinis ąusirinkimas įvyks suba
toj, vasario 25 d., 7:30 v. v. Ūkelio 
svetainėj, 3436 So. Auburn Avė. 
Draugai, malonėkit susirinkt paskir
tu laiku, nes turim svarbių reikalų 
aptart. — J. M. Vainauckas Rašt.

L. S. S. 4-tos kuopos mėn. susirin
kimas bus laikomas sekmadienį, va
sario, 26, 10 vai. ryto, Fellowship 
House salėj, 831 W. 33rd Place. Na
riai prašomi punktualiai susirinkt^a- 
žymėtu laiku, o taipjau lai kiekvie
nas laiko savo priederme atvykti su
sirinkimam — Valdyba.

Cicero. — Dr-stės* Lietuvių Tvirty 
bes susirinkimas perkeltas į spbato; 
vakarą, vašario 25, pa® Žvibą, 1347 
So. 50 Avė. Visi hįikite laiku.

— Sekretorius.

S

L. L. Paskolos Chicagos ir Apiel. 
Apskričio susirinkimas įvyks sekma
dienį, vas. 26, 3 v. po pietų šv. Jur
gio par. svet. Valdybos ir pardavi
nėtojai kviečiami būtinai atvykti, nes 
bus renkama nauja valdyba.

Pirm. J. Mickeliunas, 
Rašt. E. Statkienė.

-■*»..... ......................... ■

Mclrose Park. — Lietuvių Ameri
kos Ukėsų Kliubas rengia iškilmingą 
balių subatoj vašario 25 d., J. Vaičiu
lio svet., 23čia ir Lalče St. Pradžia 
7:30 vai. va.

Vasario 26 <1. įvyks -į 
nesinis susirinkimas. 
Įstoti, tegul ateina, 
priima tik-už $1.00. 
įvyks toj pačioj svetainėj, 1 vai. po
pietų. —. F. Šmigelskis.

• IX, XI iv-*

Kas n<yėtų
Kliubas dabai*

Susirinkimas

Viešas Diskusijai, rengia Amal^a- 
meitų kriaučių unijos lietuvių sky
rius 269 unijos svetainėj,. J 564 North 
Robey St., nedėlioj, vasario 26 d., 2 
vai. po pietų. Tema: “Koks skirtu
mas tarp menševiku ir bolševikl vy- 
kinime socializmo?” Įžanga bemo
kama. Lavinimos Komisija.

North Side. — Nortsidės Draugijų 
Sąryšis rengia sekmadienį, 
26, vakara su progrąmu 1 
svetainėj, 1822 Wabansin Avė. 
karo pelnas yra skiriamas 
Lietuvių Knygyno naudai, 
me

, vasario 
Liuosybės

V4- 
Viešojo 
Progra- 

pasižadėjo dalyvauti Bijūnėlio 
Draugijos nariai ir šiaip žymus artis
tai.
vai. vak.
gai atsilankyti.

Programas prasidės lygiai 7:15 
Kviečiame visus skaitlin- 

— Komitetas. 
—r '

S’. A.' L. Ex. Kareivių Centro susi
rinkimas įvyks pirmadienį
27 d, 7:30 v. v. pirmos kuopos skai
tykloje, 4510
Kuo^ų atstovai atsilankykite laiku, 
kad galėjus ankščiau pradėti susirin
kimą, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarimui. — J. Elvikas, rašt.

vasario

Šo. Marshfiekl Avė.

Dr-tč Liet. Tautos Atgimtis turės 
savo speciali susirinkimą sekmadieni, 
vas. 26 d., 1 vai. po piet, bažnytinėj 
svetainėj, 35 ir Union Avė. gt. Susi
rinkime privalo būti kiekvienas na
rys, nes susirinkimast»bus labai svar
bus. Pjrmininkas ir jo pagelbinin- 
kas, taipjau jų užtarėjai, tapo paša
linti iš dr-tės už tulus pasielgimus. 
Ši<une susirinkime bus apie tai pa
aiškinta ir^'įMų vietą bus paskirti ki
ti.— Visi nariai kviečiami pribūti.

— Valdyba.
f -----------

Town of Lake. — Teatrališko 
bo, “Lietuva”, draugiškas vąį 
įvyks subatoj, vasario 25 d., 
vak., Lietuko svet., 4523 So.
gatvė . Visi nariai-rės kviečiardi da
lyvauti.

liu-

vai. 
\)od

— Rengimo Komi ija.

ir Jievos Draugijos susi- 
įvyks nedėlioj, vas. 26 d.,

Adomo 
rinkimas
2 vai. po pietų, McKinley Pąrk Field 
svetainėj. Nariai ir norintieji pri-) 
rašyti malonėkite ateit laiku, nes yra 
daug dalykų dėl apsvarstymo.

— J. Kurlauskas.

Liet, švietimo Dr-ja rengia prakal
bas su paveikslais nedėlios vakaro, 
7:30 v., Ravmond Chapelėj, 816 W. 
31st St Taipjau bus geri daininin
kai. Kviečiame visus atsilankyti.

— Komitetas.

Roseland. — įdėt. Evangelikų Dr-ja 
rengia prakalbąs temoj: “Ar gyvena 

/ numirusieji ?”. nedėliok vasnrio 26 
d., 7:30 v. vak.. čapelėi, ^0737 India
na Avė. Kviečiame visus skaitlingai 
atsilankyti.' Įžanga dykai.

— Komitetas.

Cicero. —.Vyru ir Moterų Apšvie- 
tos Draugija laikys mėnesini savo 
susirinkimą nedėlioj, vasario 26 d., 1 
vai. po nietų, Liuosybės svetainei. 
Visi nariai malonėkite būtinai atsi
lankyti, nes bus daug svarbių reika
lų, ’ —* La Shvegxda, sekr.

ASMENĮ JIES/OJIMAl
DAILINtNKAS APOLINARAS 

Šimkevičius gyvenantis Kaune, ant 
Mickevičiaus gatvės No. 16, jieško 

savo krikšto tėvo, Apolinaro Bartke
vičiaus. Jo laiškas randasi Naujienų 
ofise. • į

PARDAVIMUI BILIJARDINĖ 
(pool room) su 7 stalais ir ant vir
šaus rakandai šešiems kambariams. 
Pardavimo' priežastis važiuoju Euro
pon. e

J. SALIVONCHIK,
1413 S. Halsted St., prie Į4th St.

Dirbtuves Skyrius

JIEŠKAU DARBO Už BU-
Kam reikalinga^ atsišau-

kitę,
1400 S. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8059

JIEŠKAU SAVO f PUSBROLIO 
Kastantino Girkonto. ^Paeina iš Paž- 
velkių kaimo, Andrejavo1 parapijos, 
Kretingos apskričio. Ir Felikso Gu- 
dauskio, iš Žadvainų kaimo, Rietavo 
parapijos, Telšių apskričio. Jiedu 
abudu gyv/na Amerikoje, bet nežino
me kur. Jie patįs ar žinanti jus ma
lonėkite pranešti mums, nes turime 
svarbių žinių iš Lietuvos.

Kazimieras Girkontas ar 
Magdalena Girkontaitė,

3337 S. Morgan St., Chicago, III.

I APSIVEDIMAI.
\JIESKAU APSIVEDIMŲI MER- 
ginbsh,arba našlės bo vaikų nuo 20 iki 
30 metų amžiaus. Geistina, kad bu
tų baigusi augštąjąy^mokyklą arba 
muzikps konservatorija, malonaus bu
do. linksmos minos, kad turęt gera ir 
etišką pobūdį, ir mylinti šeimvnišką 
gyvenimą. Aš esu 32 metų vaikinas, 
malonaus budo, gerai pamokytas ir 
imu aytyvį dalyvumą Amerikos po
litikoje. Kreipkitės laišku ,ir pir
mame laiške prisiųskite savo paveik
slą. Atsakymą duosiu kiekvienai. 
Nepatinkamą paveikslą grąžinsiu, 
bet ką jus man rašysite viską užlai
kysiu paslapty. Raiškus rašykite 
glų ar lietuvių kalbom. .

. G. I. F.,
4602’ S. Rockwell St., Chicago,

an-

111.

JIEŠKAU APSIVEDIMŲI MER- 
ginos arba našlės nuo 28 iki 38 me
tų amžiaun. Esu 41 metų amžiaus 
vaikinas, turiu gerą amatą.

Atsišaukite
- \A. C.,

1139 VjT. Adams St., 
Chtcapro. 1)1.

, JIEŠKAU SAU GYVENIMO 
draugės, t. v. merginos apsivedimųi. 
Aš turėjau biznį ir turiu pinigų už
tektinai. Aš jieškau merginos apsi- 
vedimui, o ne nini"ų. Kreipkitės laiš
ku, butų gerai knd atfdusturhėt ir sa
vo fot.ografiin, vėliau sugražinsiu. J. 
Navickas, 623 W. 14 St., Chicago, III.

ELEKTRIKINIS ČEVERYKŲ 
LIGONBUTIS.

3316 So. Halsted St.
Pataisome čeverykus jums belau

kiant. Taip paduodame naujus če
verykus už žemą kainą. t

4

AUKŠTOS RŪŠIES 
Automobiliu taisymas, dalys ir tt. 

SUGADINTUS PARVEŽAME 
Vartoti automobiliai pardavimui.

MILDA GARAGE 
3121 So. Halsted St., 
Tel.: Boulevard 1685.

TIK KĄ APLAIKĖME PA- 
vasarinių skrybėlių, kepurių .ir 
vyrų furnishings, už numažintą 
kainą. Meyer Brothers, 3407 S. 
Halsted St.

A. SZULC
RakancLni, hardware, kaurai, 

ndai, stiklai, nialevos ir tt.
3143-45 Šo.. Morgan St.

JIESKO PARTNERIŲ.
------- -—_____

JIEŠKAU PUSININKO J SALIU- 
no biznį ,arba visą parduosiu. Biz
nis gerai eina, svetimtaučių apgy
venta. Pardavimo pripžastis> liga. 
Vienhs nepajiegiu apsidirbti.

Kreipkitės greitai:
3601 W. North Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
REIKAIJNGI ŽMONĖS ANT 

venimo lietuviškam viešbuiyj. Su val
giu arba bo valgio, labai pigiai dar- 
linjukams. Šviesus kambariai, vis
tas apžiūrėta.

1606 So. Halsted St.
_______ _____A

PASIRENDAVOJA 2 KAM- 
bariai <lel vaikinų arba merg’inų 
elektros šviesa ir kiti paranku- 
mai. Atsišaukite: *

3427 So. Union Avė.

JIESKO KAMBARIU
REIKIA GERO KAMBARIO 

vienam vaikinui su valgiu ar be 
vajgio West Side apielinkėj. 
Praneškite: 
Tel.: Canal

2259 W. 22nd St 
107.

-REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ MER- 
ginų vilnų sortavimui. Kreipki
tės. B. Cohen & Sons/ 1100 W. 
22nd St. Matykit Mr. WiL 
liams.

REIKIA TIK PATYRUSIŲ Mo
terų sortavimui popierų, maišytų sku
durų ir vilnonių skudurų. Nepaty
rę neatsišaukite. Nuolatinis darbas, 
sanitarės sąlygos Jr gera alga.

GUMBINSKY BROS. CO., 
2261 So. Union Avė.

REIKIA FINISHER’Ktt IR 
siulinių beisterių prie moterų 
jakučių. CHICAGO NOVELTY 
CLOAK CO 
S t. V ’

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA VYRŲ ĮSTOJIMUI DI- 
delėn cab kompanijom Mažai reika
linga cašh įnešti, užt.krins pilnai 
įrengtas cab; jūsų automobilių pri
imsime. Musų žmones abelnai pa
daro virš $75 į savaitę. Norime tik 
darbą laikančių žmonių, kurie dirb
tų, Room 808, 5 N. L<i Šalie St.

KEIKIA PARTNERIO Į SA- 
liunt) biznį. Esu našle inotoris 
ir negaliu viena apsidirbti.

1437 So. Morgan JŠt.'

REIKALAUJAM 
150 VYRŲ 

prie tąxi (biznio, su pinigais ai’ auto- 
lųabiliu prie lietuviškos kompanijos. 
Direktorių susirinkimas įvvks nedė- 
lioj, vasario 26, 2 vai. no pietų.

BELL TAXI COMPANY, * 
724 W. 19th St. « i

--------- -T-------- ---------- ------------------
REIKTA STOCK PARDAVĖJŲ, 

pardavojimui dividendą nešantį stąką 
Illinois corporationHt skirtinga iš- 
dirbystes industrija išdirbama, galvi
jams, arkliams, karveliams ir kitiems 
paukščiams. sis yra pirmos klesos 
užtikrinimas. Norintieji turi priduo
ti aukštos rųšies rekomendaciją.

Kreikitės, telefonuojdt ar rašykit 
susitarimui. ~
VVESTERN FEED MFG. CO. (Ine.) 

345 No. Elizabeth Avė., 
Tel. Monroe 4656 »

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI GROSĖRNe 
geroj vietoj, biznis gana geras, 
lietuvių' kolonijoj. Atsišaukite:

326^ S. Morgan S t.

TRUMPU LAIKU TARSI-, 
duoda štorelis. Priežasfis suiri
mai šeimynos. Būt geistina, kad 
nupirktumėt sukatoj ar nede
iioj, gera vieta ir pigi 1936 Ca- 
nalport Avė. f—i .... ..... . ,

PARDUODU SIDABRU RLEITY- 
tas trubas, nes man nereikalingos, 
todėl parduodu už numažintą kainą.

d. b., ;
10216 Indiana Avė., \ 

Arba States Photo Stddio 
11104 Michigan Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
ras biznis.. lietuvių apgyventa vie- 
5u, nebrangi renda, 5 kambariai dėl 
gyvenimo) Pardavimo priežastį pa
mirsit ant vietos.

Atsišaukite:
3201 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI' sa'liuno fixtu- 
res, koliai išsibaigs musų lysas, 
turim parduoti pigiai. Taipgi 
cash ręgisteriai, 2042 W. Lake 
Se., Tel: West 6629.

PARDAVIMUI SaLIUNAS, PU- 
sč arba visas lietuvių apgyventa 
per 30 metų, išdirbta sav&stis; pia
nas, baras ir penki , stalai bulėms 
grajyti. Visas namas 5 šeimynų ran- 
davojasi sykiu su saliunu. Rendos 
$100, su lystu. Atsišaukite 1341 So. 
Morgan St. 1

Automobiliai su starteriais ir de- 
mountablerims, tik už $100.0(L

Priimsimą kaipo dalį įmokėjimo už 
nauj^ Chevrolet, vartotą Chevrolet 
arba Fordą. Visi automobiliai, ku
riuos siūlome, yra perėję per visą 
dirbtuvę patarnaviifeo stotį- ir todėl 
yra puikiausiame mechaniškame sto- 
vyj.

Jus negalite praleisti neapžiurėję 
šių automobilių, kuriuos irms dabar 
pasiūlome. Visi karai 
jaus parduotii.

3 —- 1918 Chevrolet 
su gerais Seniais, visi 
$100 kiekvienas.

2 — 1919 Chevrolet “490” Touring 
karai, puikiausiam© ėjimo padėjimą, 
pilnai pe/taisyti, po $125.00 kiekvie
nas.

2 — 1920 Chevrolet “490” Touring 
karai gerame ėjimo stovyje, pilnai 

B rengti užlaidomis, spidometriu {ran
dais ir kitomis reikmenimis. $200.00 
dekfVeinas. — $90.00 įmokėti ir po 
112.67 į mėnesį.

3 — 1920 Chevrolet “490” Touring 
'karai labai gerame bėgimo stovyje, 
pilnai aprūpinti užlaidomis, įrankiais, 
spidometru/ ir daugeliu reikmenų, 
$225.00 kiekvienas, $100.00 įmokėti ir 
po $14.26 į mėnesį.

3 — 1920 Chevrolet “490” Touring 
karaį, puikiausiame mechaniškame 
stovyje .atsargos Seniai, bamperiai, 
“gpot” šviesos, “stop” šviesos. $£50 
kiekvienas.) $110.00 įmokėti irApo 
$15.84 į mėnesj.

Ford Touring karas, labai gerame 
stovyje, geri Seniai, gera maliavoj 
$125 00.

Mes noriai demonstruosim'e , Kiek
vieną karą musų stake prie visokiau
sių sąlygų. Neužmirškite pasiteirau
ti apie musų labai lengvą išmokėji
mų plepą.

Atdara vakarais ir nedėldieniais 
CHEVROLET MOTOR COMPANY 

2612 Michiiran Avė..
Telefonas Victory 8282

turi būti tuo-

touring karai 
įrengimai, po

ŠTAI KUR PROGA JSIGYTI 24C 
akerių gerą farmą; 150 dirbamos, 90 
ganyklų ir gero miško. Randasi gra
žioj’ vietoj, prie vieškelio ir geležin
kelio; per ganyklą bėga upelis ir Šal
tinis; 2gražųs sodai, žeme iš rudens 
suarta. Stuba 2 aukštų po 5 kam 
bariui ir geras'skiepas, 2 didelės bar- 
nės, ir daugiau budinkų; visokių ja
vų ir pašaro; 2 gerrtarkliai, 24 galvi
jai, 4 paršingos kiaulės, 100 vištų 
ančių ir kralikų, 2 geri šunes, vėjv 
varoma vandens mašina A traktorius 
kuris visur tinka: arti, akėti, malti 
malkas pjaustyti; malūnas, silJ, 2 
šįęno pjaunamos mašinos, didelis ši
lo bulvėms kasti mašina, javam? 
pjauti, 2 plūgai, dubeltavas ir pavie
nis, 2 disc’os, 2 dreges, volkas, grė
biama mašina, 2 poriniai ratai, 2 
bričkos, 1 šlajos, Smetonai' skirti ma
šina, ice cream’ui dirbti mašina; % 
mylios nuo miesto, mokslainės ir baž-

Linksma lietuvių kolonija— 
Michigiine. Parduosiu su visais fur- 
nišiais. Kreipkitės: Stanley Pakėnas 
7Q3 W. 21st St. Chicago/)2os lubos 
priekis. Gąlima matyt vakarais ii 
nedėlioj iki pietų.

PARDAVIMUI 
gyvenimų namas, 
vota, elektriką, vanos ir visi 
mai pagal naujausios mados, 
duosiu pigiai, nes savininkas 
džia šia šalį.

Atsišaukite
4436 S. Talman Avė.

MEDINIS 4 PA- 
5 metai — buda- 

įtaisy- 
Par- 

aplei-

PARDAVIMUI ’ DU NAMAI 
ir keturi lotai, iš ^priežasties vy
ro mirimo ir skolų apmokėjimo. 
Parduosiu visai pigiai. Kreipki
tės: 5328 W. Oakdale Avė.

SALIUNAS SU NAMU
6 flatų bizniavas namn« parsiduo

da bile už teisinga pasiulijimą. ari>p 
mainysiu ant mažo namo ar bučer- 
nės. .

Atsišaukite Ms savininką
n 4304 So. Woorl St.

. L

PARDAVIMUI) NAMAS '(BRĮGH- 
ton\?arke). ' 1 
medinis namas -

Parsiduoda 2-jų flatų 
— rąndasi labai ge

roj vietoj — elektros šviesa, maudy
nes Ir kiti visi pjarankumai. Savinim* 
ką gąlitę matyti; bile dieną po seka
mu anfcraŠu: 444/į S. Talman Avė.

PAR IMU! LIETUVIŲ KOLO- 
nijoji a mainymui 80 akerių far- 
ma cNaughton, Wis.; žemė su mo- 
’iur-50 ąkerių dirbamos, likusi gany
klos; Kambarių stuba ir barnė; 18 
galvijų,' 2 arkliai| 8 kiaulės, 24 viš
tos; /Visi javai iy jjhašinerija. Mort- 
gage $2,000. Kaina $8,000. A. Pet
rulis, 1345 N .Paulina St. /

MORTGECIAl -PASKOLOS
Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus už 6%. 
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus, notas ir 
kontraktus.

LOUIS STERN & CO., 
5 North La Šalie Street, 
kampas Madison St. Tel. Main 4845

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA 

Mokykla Chicagoj

PARDAVIMUI SALIUNAS; LA- 
sniai užmokėti už metus laiko; lysas 
ant dviejų metų; 4 pragyvenimui 
kambariai. Paifdftyimo priežastis — 
važiuoju Lietuvon.

Kreipkitės 1 ‘
3404 So.. Morgan St.
\ J • ' «. 1 • -

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj, biznis išdirKhią. 
Atsišąukite, V. N., 3000 South 
Union Avė., Libęrty Hali sve
tainėj. ' į

JOE PICIUNAS

Parduoda , galiūną. Pardavimo 
priežastis, važiuoju ant farmos. 
Per daug ipety išdirbta vietj^ę

JHBUICK!!!
Perdirbtas automobilius. Veltui 

išmėginimas. UžsigančiĮinimas, arba 
pinigus grąžinsiu. MaŽa's’dmokėjimas 
likusie ant laiko.
1919 '
1919 .71920 5

FAGET BUlCK COMPANY, 
Grand Boulevąra prie 39tos gatvės 

Tel.: Douglas 0632 
. • ’ ’ 1 ■ * 11 *1' ' ’ I I
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EXTRA ^ARGENAS
Pardavimuj t^prejąs automobilius 

žieminis ir vasarinis viršus, yisai 
mažai vartotas, geriausiame stovyje. 
Parduosiu labai pigiai. Pardavimo 
priežastį patirsite ąnt vietos. Atsi- 
šaukit vakarais nuo 5 iki 9 v. v. ne- 
dėlioi visa dieną, Joc Barsauckas, 
3043 W. 38th PI., City.

I v
7 sėdynių Touring 

sėdynių 
se<lvT»iyi

Sodan 
Tourinsr

$650.00
$1.000.00$700.00

REIKALINGA BUČERNĖ, 2-JŲ 
flatų naujas » mūrinis namas po 6 
kambarius su visais įtaisymais; turi 

ar išmainytas jbūti parduotas
trumpą laiką.

■Atsišaukite pas
C. P. SUROMSKI & CO.

3346 So. Halsted St.
Phone Boulevard 7328

PARDAVIMUI KAMPINIS LO- 
tas Roseldnd, III., $1,500 vertės ’ tik 
už $500, nes turiu greit parduoti, iš
važiuoju į Lietuvą. Kreipkitės prie 
savininko

L. REKAS, 
812 West 33rd St.

Phone Boulevard 9136

FORDAS
Trokas penai body gerame 

bėgio padėjime, $125.
1412 N. Robey St.

barių rakandai kaipo paaukaujame, 
*'Jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 

velouro gyvenamajam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, Arese- 
riai, lovos,' ant grindų pastiKoma 
lempa, grojiklis pianas, phonogra- 
phas ir tt. Turi būt parduota pirm 
kovo 1, atsišaukite dieną arba vakare 
4959 Prairie Av. Apt. 1. •

/NaW|-ZEME. '

PARDAVIMUI GERIAUSIOJ api- 
linkėj kampinė bučemė, grosemė ir 
kiti rtavorai, kokių visi reikalauja. 
Tai yra gera vieta. Priežastis — 
einu'kitan bizniu. Kreipkitės 

4438 S. Fairfield Avė.
Tel.: Lafayette 5948 •

FOTOGRAFU ATIDAI
PARPAVTMUJ iSTUDIO CHICA- 

goi prie didelės ,gatvės, labai geroj 
vieloj ir gerai įrengta. Savininkas 
eina iš biznio. Kreipkitės i Naujienų 
Bridgeportę skvrių, Box 91, 3210 S. 
Halsted St,, Chicago. —

PARdZvIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
symo dirbtuvė, visokių tautų apgy
venta vieta. Pigi renda su garu šil
doma; nemokantį išmokinsiu darbą. 
Proga dpi bedarbio. Parduosiu nigia'i 
nes važiuoju į Lietuva. Atsišaukite į 
Naujienas 544, arba telefonu Pullman 
4699.

PASINAUDOK PROGA, Pardavi
mui Hardware krautuvė, už labai že
mą kainą, visokių rakandų, žmogaus 
gyvename reikalingu, iš piaežasties— 
savininkas mirė ir likau, viena su kū
dikiais. negaliu Hardo varyti. Biznis 
rerai eiua ir išdirbtai nėr 9 metus, 
lietuvių kolonijoj, viond tokia krautu
vė vra musu mieste tam lietuviu 
Savininkę galima matvti visada. J. 
Andnilicne, 619 Island Avė., Rock- 
ford, III. f

PARDUODI1 VISUfl' 
mis už labai žemą kaina, 
krautuvę, 
moterų ir 
Pardavimo priežastis — 
Lietuvon

fRed duijnskt. 
33'42 So. Halsted St.

AR4DATT- 
, drabužių 

Visoki pprėdalai: wrų, 
vaikų i trumpą laika, 

važiuoju

t PARDAVIMUI FIXTURES IR Vi
si įtaisymai. Gera nroga, kam yra 
reikalinga. Priežastis, negabu gau
ti laisnių arba reikia partnerio, kuris 
galėtų gauti laianiua^***

6026 Račmė Avė.

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
visi forničiai ,beveik nąuji, du setai, 
gramafonas su daug rekordų, dvi lo
vos ir visi kiti įrengimai, galima 
pirkti atskirai. Priežastis, važiuoja
me į Lietuvą, matykite po 5 vai. ar
ba vfsą dieną nedėlio, A. MikaliunaSj 
4536 4So. Sącramento Avė.

MAINOME, parduodame namus 
farthas, b^ernes, automobilius ir ki 
tolaus biznius; turime namų didžiau 
siąme pasirinl^me visose dalysė mies 
to', Taipgi ąpdraudžiame visokius 
turtus nuo ugnies, pavogimo, užmuši
mo ir kitokių nelaimių. Kreipkitės.> 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO 

808 W. 33 PI. arti Halsted St.

PARDAVIMUI NAUJA 4 KAM- 
barių mūrinė stuba: gasas, elcktro, 
maudynė, antaukštis ir skiepas, 
tas 30x125. Vienas blokas iki 
cher j. gatvekarių. Lietuvių 
Jonijoj.

4952 S. Tripp Avė.

BARG NAS BRIGHTON P?ARKE. 
pardavim i namas medinis, štoras ir 
4 kambariai, elektros šviesa, ^uiki 
vieta dėl biznio, priežastis pardavę 

įmo subankrutinimas HaTringtono, 
sutaiso rešto pinigų, noriai trotina 
$100, parduosiu už $2700. Atsišau
kite, J. Burke, 736 W. 35th St.

Ix>-

ko-

AUTOMOBILIAI
—

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 St.

Phone Yards 6296
Perkame ir pardundame prapertes, 

taipgi mainome fermas ant miesto 
praperčių ir mainome visokius biz
nius ant namų, ir automobilių. Turi
me Jnamų didžiausiame pasiskyrime 
visose dalyse miesto. Apsaugojame 
nuo ugnies namus, biznius ir rakan
dus. Taipgi insiurinanfe gyvastis ir 
nelaimingų atsitikimų geriausiose už
tikrintose komapnijose. Klauskite K. 
J. Filipovich, arba W. Eringis.

PARDAVIMUI FARMA ILLINOIS 
valstijoj; su budinkais, gyvuliais ir 
padarais. Labai pigiai. Savinin
ką galėsit matyti Naujienų ofise šian
dien nuo 6 vai. vąkare. Pirkite tie
siai farmą nuo savininko, nes daug 
pigiau, negu nuo agentų.

PARDAVIMUI MEDINIS NA- 
mas ant 3 pagyvenimui lubų, pigiai. 
Pardavimo priežastis savininkas iš
važiuoja ant ūkės.

J. GOMBIK,
4102 So. Maplewood Avė.

................ fa. ■■

IŠIMTINI AŪTOMOBILIŲ 
BARGENAI.

. Stengėmės per pastarąsias 6 sa
vaites būti prisirengusiais ir automo
biliais apsirūpinę, kad lengvai galė
tume patikti skirtingus pirkėjus, kuo
met artinasi šiltos dienos, to<įel mu
sų kostumeriai gale: 
pilniausio musų stako ir važiuoti na
mon. /

Turime autorųobilių nuo 
$1,250 ir gerovėj, busi 
lingu, jei nepamatysi fnusų 
nesulyginsi kainų;' 
Turime roadsters nuo $125 
Touring automobil. įjuo $100 iki $800 
Uždaryti automob. nuo $400 iki $1,250

Dirbtuvės Skyrius,

s, todėl mu- 
pasisflęirti iš

S
$125 iki 
sau ąko- 
stako ir

iki $550

OAKLAND MOTOR CAR
2426 Michigant Avė., 

Tel. Calumet 5310

ATDARA NEDALIOMIS 
\ VAKARAIS.

co.,

IR
7

TAXI
6 cilinderių su skaitomu 4ni- 

teriu, dirba gerame stovy j.
1412 N. Robey St.

■HM

DIDŽIAUSIS BARGENAS SO 
Side 10 llatų, šiaur-rytinis kampas, 
43 Plac*ir Union Avė. Mūras ge
riausiame padėjime, pečium apšildo
mas, elektros 
baris šviesus, 
dos $3,648. 
cash $15.000, 
kalingas ir teisingas pafeiulymas ne
bus atmestas.

? J. A. BUCKLEY, 
724 W. 47th St.

SUSTOK MOKĖTI RENDĄ! Ne
skriausk savęs ir šeimynos, mokėk 
už namą, kurio busi savininku. Nau
jas namas su dideliu daržu. • Par
duosiu pigiai $200 cash, toliau kas 
mėnuo *— kaip rendą. Kreipkitės: A. 
K. Menas, 3^52 So. Halsted St., Tel. 
Yards 4276.

šviesa kiekvienas kam 
Lot 71x125 pėdų. Ron 

Savininkas , reikalauja 
greitas seikimas rei-

7 Kambarių rezidencija 
furnace šiluma, taipgi garadžius 
Našlė priversta parduoti. Ateikit ir 
pamatykit vietą. Padarysime sutar
tį išmokėjimais, $1,500 cash ir po $3r 
į mėnesį. Kaina $4,950. Savininkė

- MRS. BRADY,
5936 So. Wood St.

. t ; ,/TĖMYKITE
Niekas nėra mums per dideliu nei 

per m-ažu niusiį tarpininkavime. Mes 
parduodame ir mainome namus, lo
tus, ukes, automobilius ir kitus biz
nius; taipgi apdraudžiamef namus, 
rakandus, automobilius ir viską, nuo 
ugnies, vagies ir visko, saugiąusiose 
apdraudos kompanijose. Mes patar
naujame greitai, teisingai ir pigiai. 
Visokiais reikalais kreipkitės prie 

IDEAL REAL ESTATE CO.
Ypatiškai arba laišku 

3214 Co. Halsted St., Chicago, 
J. Bružas ir S. J. Mitchcll 

Tel. Boulevard 0122

3214 Co. Halsted St., III.

BTZNIAVAS LOTAS MAROUET 
te Manor, pigiai,- už cash, 26%xl3o 
pėdas; visi įtaisymai ir apmokėtas, 
prie 63rd St. netoli Fairfield.

Matykite
. K. DAGIS, 

3405 So. Halsted St.

BRIDGEPORTO DIDELIS BAR- 
genąs, 2 lubų aukščio murini^ namas 
2 pragyvenimai, vienas 5 kambariai, 
kitas 6 kambariais. Elektros šviesa, 
maudynės ir kiti geri Įtaisymai. Ran
dasi prie 34 gatvės ir Emerald Avė. 
Kaina $7,800, M. J. Kiras &J^Co., 
3331 So. Halsted St.

FLORIDOJ 
pipirai — $1,700

UKEĮ ŽEMĖ 
Žemė gera, nuga

Tamėtės, aguikai ir žemuogės; iš 
duoda daug pinigo j keturis mėnesius: 
auga viduryj ^žiemos, kuomet kainos 
aukščiausios, i Žemė siūloma už žem? 
kainą ,lengvcjm’s išlvgoms. Agentu 
reikia. Kreipkitės: ,E. A. Kiefer, 143C 
Lytton Bldg.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui' 3 lubu augščio, mūri

nis namas su dviem bizniais, 7 pagy
venimų po 6 kambarius, ekstra mau- 
dj^iės ir visi kiti įtaisymai p|)gal šios 
mados. Garadžius 2 karams. Rendos 
neša $3.700 j metus. Kaina $32,000. 
Atsišaukite šiuo adresu: *

. 1000 W. 51st St., 
Chicago, III.

t

-

Designing, kirpimo, fitavimo^ ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.

Musų sistema yra geriausia. €ia 
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

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas ^ake Str., ant 4 lubų.

P-lis E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIiKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OP " 

GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St, 

Tel:. Harrison 1421. Chicago

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 
\ vakarais.
Specialia vakarinis klesos bi»- 

niavoma merginoms, pasisiuvimui 
sau dreąis. t

J VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES 

2417 Madison Street, 
6205 S. Halsted St

Kreipkites ypatiikai arba raiy- 
kit išlygą pąklausdami.

Sara Patek, pirmlninki.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliikos ir lieturiikoi 

kalbų, aritmetikos, knygvedyatis, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytą Valstiją .istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinls 
ekonomijos, pilietystes, dailiaražys- 
tės ir tt. v

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietą. Vakarais nuo 6

81M SO. HALSTED 8T„ CIICACG.

AUŠROS MOKYKLOJ

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

3001 So. Halsted St 
hicągo, III.

Leveškip Mokykla
PęRŠlKfiLfi

Mokina Lią/uvių i¥ 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.

8454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos gat.
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