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Francija parduodanti Lenkiją 
Rusijai už skolas

Politinis krizis Anglijoj

III. kasyklų saylfiinkai prašo taikos

Francija parduodąlenkiją 
Rusijai už skolas?

Išsižadanti savo bičiuolės, kad 
atgavus iš Rusijos skolas.
BERLINAŠ, kovo 2. — Ofi- 

cialiniai ifj^nčijimai nesustab
do gandų,/kad Francija ir Ru
sija jau padarė slaptą sutar
tį ar jau rengiasi ją pasira
šyti. Šiandie nacionalistų Ber- 
liner Deutsche Abendblatt ga
vo sekamą žinią iš Viennos:

“Iš geriausio autoriteto pa
tirta, kad Francijos atstovų ir 
autorizuotų sovietų Rusijos 
agentų susirinkimas įvyko Ba
dene, netoli Viennos, kuriame 
tapo padaryta slapta sutartis 
tarp tų dviejų valstybių.

“Tos sutarties sąlygomis 
gvarantuojama $ovietų Rusijai 
caro imperijos rubežiai, kokie 
buvo 1914 metais, už ką so
vietų valdžia prisižada prisi
imti ant savęs visas *ca ris tinęs 
Rusijos skolas.

“Francija šią ja sutartim nu
sikratė Lenkijos, kad tuo bū
du gavus užtikrinimą atgauti 
iš Rusijos jai priklausančias 
skolas. Tuo būdu Lenkija, kaip 

4ir kitos Francijos bufęrinės 
valstybės, yra paaukojamos va
landos reikalams”.

Politinis krizis Anglijoje
LONDONAS, kovo 2. — 

Abelnai čia manoma, kad da
bartinis politinis krizis Angli
joje užsibaigs arba paskelbi
mu visuotinų parlamentinių 
rinkimų, arba rezignavimu pre- 
miero Lloyd George.

Didėjantis įskilimas konser
vatyvų partijoj, kartu su nuo
latiniu augimu spėkos, kuris 
pasirodė paskutiniuose rinki
muose, darbiečių ir buvusio 
premiero Asąuith vadovauja
mų liberalų, stato premierą 
keblion padėtin, iš kurios jis 
gali išeiti tik pats rezignuoda
mas, arba paleisdamas parla
mentą, bandant iš naujo lai
mėti visuotinuose rinkimuose.

Sprendžiama, kad Lloyd 
George laiške Chamberlain’ui 
pareiškė, kad atsiskirėlių kon
servatyvų vadas George Young- 
er, kuris nesenai savo kalboj 
atstovų bute pasmerkė pre
mierą, turi trauktis iš vietos, 
arl>a jis, Lloyd George.

Patįs konservatyvai neprita
ria Younger kalbai ir eina 
gandų, kad jis pasitrauks iš 
atstovų buto.

Tuo pačiu laiku valdžios va
dovai pašvenčia šiam klausi
mui daug laiko ir galima ti
kėtis, kad neužilgo bus su
šauktas visos "konservatyvų 
partijos susirinkimas.

Bedarbė Kanadoje didėja;
VICTORIA, kovo 2. — Be

darbe dabar Kanadoje 5 ar 6 
nuoš. yni didesnė, negu buvo 
metai 'atgal.

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis ląikraitis 

ii Kauno. Skaitykit tįsi.
Gaunamas Naujienom

- Kaina 5c
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1 Žydy lavonais nuklotas 
Rusijos rubežius

Nori sumažinti armiją
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Nori biblijos mokyklose
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Naujas geležinkelis

Illinois kasyklų savininkai 
prašo taikintis '

Prašo angliakasius daryti 
jais atskirų taiką.

su

/CHICAGO. — Illinois kasy
klų savininkai bandys padary
ti atskirą algų sutartį su šios 
valstijos angliakasiais. Vakar 
Illinois angliakasių unijos pre
zidentui Frank Farrington ta
po pasiųstas laiškas, kuriame 
prašoma padaryti bendrą an
gliakasių ir kasyklų savininkų 
konferenciją kovo 8 d., Chi- 
cagojet >

“Būdami teisingais publikai, 
angliakasiui ir operatoriui”, 
sako laiškas, “mes nematome- 
priežasties kodėl, dėlei nepasi
sekimo susitarti kitose valsti
jose, neturi būti padarytas 
bandymas susitaikinti Illinois 
valstijoje”.

Farrington sako, kad jis 
šiandie sušauks distrikto tary
bos susirinkimą ir jeigii to
ji nuspręs prielankiai pasiūly
mui, tai visas dalykas bus pa
vestas centraliniam preziden
tui Lewis. Pats* Farringtonas 
atsisako išreikšti savo nuomo
nę tame dalyke.

Nemanoma, kad angliaka
siai sutiktų daryti atskiras su
tartis, pagal valstijas, kadan
gi tas suskaldytų jų spėkas, 
ką ir nori atsiekti kasyklų sa
vininkai, nes yra žinių, kad ir 
kitų valstijų kasyklų savinin
kai tartųsi ir taikintųsi su an
gliakasiais atskirai, pagal val
stijas, bet atsisako nuo visuo
tinos cemtralinio anglių lauko 
bendros konferencijos.

c

Airijai gręsia streikas
darbi- 
paštą, 

kabelį, 
vidur-

DUBLINAS, kovo 1. — Strei
kas visų Airijos pašto 
ninku, kiuVs sustabdys 
telegrafą, telefoną ir 
turi prasidėti pėtnyčios
naktį. Streikas skelbiamas prieš 
valdžios sumažinimą^ prade
dant nuo kovo 1 d., algoą bo- 
nuso.

Sumažinimas tapo sutartas 
valdžios ir pašto atstovų. Paš
to darbininkai pasiūlė pavesti 
tą dalyką dial komiteto arbi- 
tracijai, bet valdžia su tuo ne
sutiko. Pašto darbininkai gi at
metė valdžios pasiūlymą pa
skirti bendrą komisiją ištirti 
algas.

Anglijai gręsia didelis 
streikas

LONDONAS, kovo 2. — Dar
bininkų krizis, apimantis 1,- 
000,000 darbininkų inžiniery- 
stės ir laivų budavojimo pra
monėje, gręsia Anglijai. Fa
brikantai paskelbė lokautą, 
prasidedantį kovo 11 <1., vi
siems organizuotiems inžinie
riams, kadangi jie atmetė pa
siūlymą nuo kovo 15 d. suma
žinti jų bonusą.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

BERJLINAS, kovo 2. — Per- 
- ėję Dniestro upę iš Rusijos į 

Rumuniją pabėgėliai yra 1 Ru
munijos pabėgėlių kontroliuo
tojo gen. Popovič ištremiami 
per užšalusią upę atgal į Ru
siją, kur juos tuoj sušaudo 
čeką. Taip pasakoja atvykę iš 
Volgos distrikto vokiečiai, ku
rie porą savaičių atgal perva
žiavo Rumuniją.

“Vienatinė išimtis daroma 
žmonėms, kurie pasisako turį 
žemę ar namą Rumunijoj, ar 
kurių diplomatiniai atstovai 
duoda pinigų pervažiuot per 
tą šalį”, pasakė Hartmann, 47 
m. kįlęs iš vokiečių^ rusas.

Jis sako, kad bolševikai 
šaudę tūkstančius žmonių.

“Aš pats mačiau lavonus 
Rusijos žydų, kuriuos čeką 
šaudė Rusijos pusėje, po
kaip jie tapo sugrąžinti iš Ru
munijos”, pasakojo Hartmann.

‘Du žmonės pasakojo man 
matę šaudant, bet aš betikėda
mas jiemš pats nuėjau prie 
upes ir pamačiau 'gulinčius 
sniege krauju pasriuvusius la
vonus. Jie tapo sumesti į ben
drą griovį, kuri jie gulės su
šalę iki pavasariui.

“Mes perėjome 30 partija 
vieną naktį ir buvome apšau
dyti Rusijos sargybos. Vienas 
vyras,- pavirtęs nuo badavimo 
į tikrą skeletą, tapo pašautas 
į galvą, ir viena moteris, nu
silpnėjusį nuo šimtų mylių ėji
mo, tapo pašauta į kirkšnį 
sunkiai sužeista”.

WASHINUTON, kovo 2. - 
Atstovų buto biudžeto komite 
tas nutarė sumažinti 
iki 115,000 kareivių, 
armija susideda iš 137,000 
rcivių, bet gen. Pershing 
komendavo padidinti ją 
150,000 kareivių. 

. -1___ __________
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Riaušės Egypte
LONDONAS, kovo 2. — Iš 

Cairo pranešama, kad 3 žmo
nės liko užmušti ir 24 sužei
sti riaušėse Tania,
EgyptiečiaJ kareiviai numalši
no riaušes ir atsteigė tvarką. 

_ _ ____ 4

Egypte.

SPRINGFIELD, III., kovo 2. 
— Illinois biblijos draugija at
naujino savo pastangąs, kad 
įrašius į naująją valstijos kon
stituciją priverstinu dalyku 
mokinimą biblijos viešose mo
kyklose.

Tos draugijos užkulisiniai 
agentai vėl apnyko konstitu
cinį susirinkimą, kad pravedus 
tą savo reikalavimą. Ta pati 
draugija toje pačioje linkmė
je dėjo pastangų 1920 m., bet 
tada konstituanla priėmė kom
promisą, priimdama bibliją 
kaipo rankvedį, bet palikdama 
pačioms mokykloms spręsti 
apie jų naudojimą.

RYGA. — Lapkričio mėn. 
Latvijon įvežta įvairių prekių 
už 250.100.135 rub. Išvežta — 
228.880.300 rub. Tranzitas — 
5,189,625 kilogramų.

su-

40
šu

to

Gelbės Lietuvos žydus

ir

KAUNAS, kovo 1. -— Direk
torius Heimann paskelbė an
trame Lietuvos žydų bendruo
menių kongrese, kad Amerikos 
žydų bendras išdalinimo komi
tetas paskirė Lietuvos žydų ta
rybai 24,000,000 markių pa- 
gelbai nukcntėjusiems nuo ka
ro žydams.

Žydų bendruomenių kongre- 
užsibaigė po dviejų savai- 
posedžių.

sas
čių

Socialistas pasiliks 
legislaturoj

tstovų bu- 
šiandie at-

AiLBANY, N. Y., kovo 2. — 
7 balsais prieš 
to teisių komite 
metė Rowe rezoliuciją, reika
laujančią pašalinti iš legislatu- 
ros socialistą August Claessens, 
kaipo neištikimą valdžiai.

Claessens užėmė legislatūro- 
je vietą demokrato Felestein, 
kada teisių komitetas nuspren
dė, kad ne tas demokratas, bet 
ištikrųjų socialistas Claessens 
tapo išrinktas legislaturon 453 
balsų perviršiu. Tuos sociali
sto balsus buvo demokratai nu
kniaukę.

Panaikino banknoto bylą 
prieš Apple.

Federalinis 
panaikino

29 / S. La

CHICAGO. — 
teisėjas Carpcnter 
užvestųjų bankroto 
Charles H. Apple, 
Šalie S t., kuris irgi rinko pi
nigus “spešelams”. Jo advoka
tai tvirtino, kad prieš jį nega
lima užvesti bylos, kadangi jis 
esąs Kansas City, Mo., gyven
tojas ir kadangi jis atmokąs 
visas notas.' Ir dabar galįs at-, 
mokėti įlotas, kurie to nori. 
Jis turįs $200,000 pinigais, ar
ba trečdalį sumos, kiek jis yra 
surinkęs nuo žmonių.

Nauja inf luenza Lenkijoje
VARŠAVA, kovo 2. — Nau

jos rųšies influenZa, o po jos 
sckąnti geltlige, apsireiškė Len
kijoje. • Ji ypač siaučia palei 
rytinį rubcžių, kur kasdie at
vyksta iš Rusijos tūkstančiai 
pabėgėlių-tremtinių. Mirtingu
mas yra labai didelis.

Praneša apie atidėjimą Ge
noa konferencijos.

WASHINGTON, k. 2. — Ita
lijos valdžia formaliniai prane
šė Jungt. Valstijoms, ką d Ge
noa ekonominė konferencija 
nesusirinks kovo 8 d. Tečiaus 
pranešime nepaskiriama jokios 
kitos dienos, nors Anglijos ir 
Francijos premierai sutarė 
konferenciją atidėti iki balan
džio 10 d. '

Ką sudėtiniai nuošimčiai 
j k padaro.
SAN JOSE, Cal., k. 2. — 

Sausio 18, 1897 Henry B. Stu-’
George Jonės 

$100 trims Lnėnesiams, kartu 
su 10 nuoš. palūkanų į mene
sį. Jonės pot to pabėgo ir tik 
dabar sugrįžo. Stuart tuoj už
vedė bylą ir teismas priteisė, 
kad Jonės turi užmokėti pa
skolą ir pripuolančias palūka
nas, viso sumoje $304,840,332,- 
912,685.16. Žinoma, niekas pa
saulyje tokios sumos negali 
užmokėti, bet tai parodo ką 
reiškia sudėtiniai nuošimčiai.

art paskoli

2 žmonės užmušti
74-CHICAGO. — Vakar prie 

ir Stony Island Avė. gatvių 
du žmonės liko užmušti ir 
vienas veikiausia mirtinai su
žeistas jų automobiliui susidū
rus su gatvekariu. Užmušti 
saliunininkas Neubym 6813 S. 
Halsted St. ię McCullough, 
6833 S. Halsted 'St. p

Lloyd George negalės 
išsilaikyti.

LONDONAS, kovo 2. 
Viltis, kad Lloyd George 
sitalkins su savo priešininkais 
koalicija partijoje galutinai iš
nyko, kada didžiuma “tory” 
(kraštutinių konservatyvų) par
tijos vadovų susirinko parla
mento triobesyj ir nusprendė, 
kad sekamiems rinkimams y»a 
reikalinga grynai “tory” plat
forma. Tas susitaikimą pada
re negalimu.

Ir bolševikai pagerbė 
Korolenko.

SU-

MASKVA. — Paskilbusį Ru
sijos rašytoją ir politinį dar
buotoją Vladimir Korolenko, 
kuris nesenai pasimirė Polta- 
voje, bolševikai palaidojo su 
dideliausiomis iškilmėmis, o jo 
šeiminai paskirė visam amžiui 
pensiją. Tai bolševikai pada
re, nors Korolenko , buvo jų 
griežtas priešas ir iki pat mir
ties atsisakė remti bolševikų 
programą. Net ir kairiausi ko
munistai pagerbė jo atmintį at
sistojimu, kada visos Rusijos 
sovietų kongrese tapo gauta 
žinia apie jo mirtį.

Korolenko paskilbo ne tiek 
savo apysakomis, kiek savo 
politiniais straipsniais^ kuriuo
se jis karštai ginė kiekvieną 
nuskriaustąjį ir smerkė betei
sę. Neveltui tad niekurie jį 
vadino “Rusijos sąžine”.

PINIGŲ KURSAS
Vakai-, kovo 2 d , užsienio pini

gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip 

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų ..
Belgijos 100 frankų .....
Danijos 100 kronų .......
Finų 100 markių ............
Francijos 100 frankų ....
Italijos 100 lirų .............
Lietuvos 100 auksinų ... 
Trenku 100 markių ........
Norvegų 100 kronų ......
Olandų 100 guldenų ......
Švedų 100 kronų ...........
šveicaru 100 markių .... 
Vokietijos 100 markių ...

$4.44 
..... 2c 

$8.65 
$21.18 

$2.04 
$9.10 
$5.32 

... 42c
3c 

$17.40 
$38.20 
$26.40 
$19.60 
... 42c

KAUNAS. —< Ministerių ka
bineto nutarimu susisiekimo 
ministerijai duodama 12 milio- 
nų - auksinų kredito statyti 
naują geležinkelį Krosna-Ma- 
riampolė-Kazlų Ruda. Šio ke
lio statybos viršrhinku paskir
tas inž. Jokūbas Sližys. Staty
bas darbui jau stropiai ruo- 

‘ šiamos.

Meksikai gręsia didelis streikas.

MEXICO CITY, kovo 1.
Sostine, federalinis distriktas 
ir penkios kaimininės valstijos 
atsidurs be elektros šviesos ir 
pajiegos, sustreikavus Meksi
kos elektros kompanijos dar
bininkams. Streikas turi prasi
dėti ryto nuo vidurnakčio.

Fiume prezidentas pabėgo.

Prašo ankščiau konfe
renciją laikyti.

PARYŽIUS, kovo 2. — Ha- 
vas agentūra sprendžia, kad 
Rusijos užsienio reikalų mini
steris čičerinas pasiuntė radio
gramą visoms talkininkų ša
lims, prašydamas, kad Genoa 
ekonominė konferencija butų 
laikoma kovo 23 d., o ne ba
landžio 10 d., .kaip tapo su
tarta Anglijos ir Francijos pre
mjerų.

Graikai paliuošavo francu- 
I zų laivą.

ATHENAĮ, kovo 2. — 
kija paliuosavo franeuzų 
Espoir, kurį vąs. 1 d. 
kijos torpediniai laivai 
vo prie Mažosios Azijos, 
čiaus laivo prekės tapo atim
tos.

Francijos ambasadorius da
bar išreikalavo, kad Graikijos 
valdžia grąžintų laivan ir 
sas prekes. *

.——t------------------------------

MAYSVILLE, Ky., k. 2.
Carl Kellum, 23 m., palikęs 
savo pačią, pabėgo su savo 
uošve — jos motina, 45 m. 
amžiaus, kuri taipjau paliko 
savo vyrą.-Dabar jo pati ir jo 
uošvis pareikalavo perskirų.

Grai- 
laivą 
Grai- 
suga- 

Te-

vi-

RYMAS, kovo 2. — Nariai 
fascisti partijos šiandie grana
tomis užpuolė valdžios 
Fiume. Susirėmime su policD 
ja vienas fascisti liko
tas. Fiume - prezidentas Zallc- 
11a pabėgo, o visoms sankro
voms ir mokykloms įsakyta 
užsidaryti.

rumus '

užmuš-

NEISVIL|LE, Wis.. — Barz- 
daskutis Floyd Hanson turįs 
ausis, kurių nė mokslininkai 
nesupranta. Jis sakosi tankiai 
girdįs griežiant Chicagoje mu
ziką, kuri yra perduodama bc- 
vieliniu telefonu, nors Chicago 
yra 350 m. atstume.

0

Prašosi į Gcnoa konferenciją.
PARYŽIUS, kovo 1. — 

Sprendžiama, kad Argentina ir 
Brazilija atsikreipė prie Itali
jos, prašydamos leisti joms da
lyvauti Genęa ekonominėj kon
ferencijoj.

Italija tą jų prašymą pa
siuntė Anglijos, Francijos, Ja
ponijos ir Belgijos valdžioms. 
Manoma, kad jos priims Pie
tinės Amerikos respublikų pra
šymą.

(ŠOUTH BEND, Ind., k. 2. 
— Čia tapo areštuotas George 
NoVachewski, 14 m., kurį kal
tinama sudeginime dviejų mo
kyklų ir pasirįžime sudeginti 
ir trečią mokyklą.

NAUJIENŲ
/Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.

5 ŽMONĖS ŽUVO ŽEMĖS 
DREBĖJIME. '

MANILA, P. L, kovo 1. — 
Penki žmonės žuvo žemės dre
bėjime, kuris buvo jaučiamas 
Cebu mieste ir aipielinkėje, ant

žeista. Nuostoliai yra dideli.

Vienas ministeris jau 
rezignavo.

RYMAS, kovo 1. -X Pašto 
ir telegrafų ministeris Dicesa- 
ro jau rezignavo iš Facta ka
bineto, kadangi jis nesusitaikė 
su paskirimu jo p&gelbininkų. 
Jo vieton tuoj aus bus paskir
tas kitas ministeris.

Nesusitaikė su klerikalais.
RYMAS, kovo 2. — Kara

lius priėmė pašto ir telegrafų 
ministerio Di Cesaro rezigna
ciją ir jo vieton paskirė Luigi 
Fulci, socialistų atstovą. Di 
Cesaro rezignavo protestui 
prieš kelių klerikalų ministe
rių taktiką. )

Moteris lordų bute.
LONDONAS, kovo. 2. — 

Lordų buto taisyklių komite
tas nutarė priimti lordų bu- 
tan Rhondda, dukterį viskonto 
Rhondda, kuris buvo įkaisto 
kontrolierių laike karo. Jei ji 
priims tą vietą, ji bus pirmo
ji moteris Anglijos lordų bu
te.
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HARVEY, ILL. z

Harringtono agento darbuote..

Musų miestely taipgi buvo 
vienas Harringtono agentų F. 
Šieną ir surinko nuo žmonių 
arti 50 tūkstančių dolerių.'Ir 
kokių pasakų jis pripasakoda
vo rinkdamas juos. Jis pasako
jo, kad Harringtenas varo šitą 
biznį jau keli metai ir vis 
žmonėms atmoka. Jei kas už- 
klausdavo, kaip jis padaro te
kiną didelius pinigus, tai jis sa
kydavo, kad. Harringtenas su- 
perkąs javus ir vežąs į Euro
pą,, o ten gaunąs didelius pel
nus. Nenorintiems tikėti jo žo
džiais, jis tvirtino, — žiūrėk, 
kiek žmonių deda pas jį pini
gus; jie darbo nedirba, o pinigų 
turi kaip šieno.

Iš dalies tame buvo jo teisy
bė; kiti praturtėjo be jokio 
darbo ir biznio; jis pats, kaip 
aš jį pažįstu, per šešis metus 
išdirbo gal kokius šešius mėne
sius o pinigų kaip girdėt, turi 
ir turi juos iš lengvatikių išvi
liojęs; kol Harringtono nebu
vo jis gyveno iš kazyravimo, o 
Harringtonui pradėjus monyti 
žmones su “spęšelais”, rinko 
juos. Jis rinko juos tekiu uo
lumu, kad suodęs kurį 
žmogelį pinigų turint, tol jo 

•nepaleido, kol juos iškaulino iš 
jo. ;

Pora metų tam atgal jis 
priklausė LSS. 228 kuopai. Ka
da kuopa pradėjo jį persergėti 
nuo nedorų darbų, tai jis pra
dėjo kuopą griauti, išvadinda- 
damas narius buržujais, išdavi 
kais. Ir mane patį per “Vil
nį” išvadino provokatorium, 
parsidavėliu ir buržujų. Kadan
gi “Vilnies” musų miestely nie
kas neskaito, tai jis įsikišęs tą 
numerį į kišenių rodė žmo
nėms, kaišiodamas po nosia, 
kad pamatytų kas ten para
šyta.. Jis ir man jį parodė, sa
kydamas, žiūrėk Jurga, kas čia 
parašyta. Parašyta gi buvo tik 
šmeižtas. Apie tą ‘laiką buvo

renkamos aukos Lietuvos nuo 
Želigęvskio apsigynimo reika
lams ir aš buvau komitete 
toms aukoms rinkti, už kų ga
vau nuo jo . provokatoriaus 
vardų, kadangi jis tuoju laiku 
buvo suorganizavęs Revoliucio
nierių kuopų ir šmeižtais manė 
visus prisiversiųs jo kazokų 
šokti. PinfRausia jis puolė ant 
vjetos draugų, o paskui ant 
“Naujienų” ir labiausia ant 
drg. Grigaičio, kuris, savo kriti
ka musų negeistinų reiškinių 
sukėlė pas jį tokį įnirtimų, kad 
jis sakydavo, jog Grigaitis ne
vertas nieko daugiau, kaip tik 
prie sienos pastatyti. Jei drg. 
Grigaitis butų buvęs Maskvoj 
ir šitas Harringtono agentas 
čekoj, tai šiur jis butų atsidū
ręs prie sienos. Bet tas buvo 
Amerikoj ir drg. Grigaitis su 
“Naujienomis” biauriai gadino 
biznį “sipešelų” agentams, todėl 
jiems buvo reikalinga kitokia 
taktika. Tatai “Naujienoms” 
perspėjus žmones nuo “spešc- 
lų”, agentai mušė savo bugnan, 
kad “Naujienos” jiems biznį 
padidinu. Girdi, kada žmogus 
“Naujienų” persergėtas ateina 
pas Agentų atsiimti savo pini
gų, indėtų “spešelan”, tai agen
tas atmokus jam savo pinigais 
ir jo “spešelų” pasiimąs pats.

Jei šitas geradėjas nėra dar 
kur išrūkęs, tai žmonės {davu
sieji jam pinigus, turėtų pasi
naudoti šituo jo nurodymu. Jie 
turėtų pareikalauti savo pinigų 
iš jo ir savo spešelus leisti 
jam atsiimti iš Harringtono.

—I. Yzhickis.

ZEIGLER, ILL

Papjovę lietuvį.

Vasarfo 23 dienų vienoj vie
tos karčiamoj, kilus tarp susi
rinkusių lietuvių vaidams, ta-

kas.
A. a, Adomas Kuzmickas bu

vo geras ir visų, kas jį pažino
jo, mylimas žmogus. Paliko di
deliame nuliūdimų žmonų ir 

*sunų. Vasario 26 d.' tapo palai
dota*. šia žmogžudyste vietos

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Central 3301
1-824 Wabansia Avė.

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

po peiliais mirtinai subadytas lietuviai labai sujvdii]
Del los r . — VietinisAdomas Kuzmickas. Del tos 

balsios žmogžudystės tapo are
štuotas Aleksandras Kundrotas 
ir jo burdingierius Vincas Ro^

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“Ų A Ų J I E N O S”

INCOME TAX
Nuo uždarbio, arba įplaukų per pereitus 1921 metus — turi būt 

užmokėta iki Kovo-March 15 d,, 1922.
Parankumo delei, išpildau blankas ir paliudiju, tiems kūne nėr- 

toliesia gyvena. .
Taipgi ,atlieku ir kitus legališkus valdžios žvilgsniu reikalus.

4033 South Campbell Avė., (J Tel.: Lafayette 7340
Vai. 10 vai. ryto iki 1 vai, po pietų.

mn

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visą straką vyriškų ir vaiki
nams siūti], overkotų, mackinaws, rain 
kotų, kelinių, trunku iT iiuteasių už 
tokią žemą kainą, kad apsimokės da
bar pirkti kitam metui, dėvėjimui.

Tėmykite sekamas kairias:
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 
nereikė^ - vežti kitur, mes norime iš- 
pardu Ateikite anksti ir pasirin
kite dar visko yra. Užsiganė-
dinimas gvarantuojamas. Įsteigta 
1902.

A t d'.? kasdieną Ud 9 vai. Ned. ik! 
6 rak. /

S. GORDON, x 
1415 So. Halsted St.

K. GUOIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas l 

127 N. Dearborn SU, Room 1111-13 
Tai. Central 4411. , Vai. nuoJM

*
Gyvenimo vietas 

1323 Halsted SU
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakare, iiskyrui utaniojj| Ir 
katvargą. Nedšlioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN kbCHINSKAS 1
LIETUVIS ADVOKATAS

IŽAI W. 22nd SU kerti Leąvitf St 
Telephone Canal 2552.

Valandos: 4 iki 6 po piet, k ąą* 
7 iM 9 vakare.

Vadu ylsoHae bylai, visuose 
teismuose. Ekzeminavoją Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge* 
šiaus ant lengvą išlygą.> . i............................................... n ‘ - į .

Pėtnyčia, • Kovo 3 d., 1922 ---------- „ ----1. 
MRS. A. MICHNIEWICH 

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 81 gat. 
Viename name su Dr. Monkevičium 

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos hos 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdimo. vuc 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kainose mo
terims ir mer
ginoms. 

■ III I I Ull —r

cDr. A. R, Blumenthal
Akių Specialistas

4649 So. Ashland Avė.

Varijavimui
$195

nupirksit mano puiku, 
aukštos, rūšies, 83 notų 
£rojiklį pianų. 100 rolių 
ir suolelis. si^ grojiklis 
piąnas vartotas visai trum 
pą laiką (kaip naujas), 
priimsiu $10.00 į mėnesį. 
Kreipkitės 338 S. Ashland 
Blvd., kampas Van Buren 
St., krautuvėje. Galit 
kreiptis šiandien ir ryto 
iki 10 vai. vak.

KRIOKIANTYSIS
KOSULYS

Jus GALITE šį bei tą padaryti krio
kiančiam kosuliui! Neturite būt be 
pagelbos, kuomet baisusis paroxizmo 
kosulys kankina kūdikio kūnelį. Gles- 
sco pagelbės »nuo kriokiančio kosulio 
ir sutrumpins užpuolamąjį laiką.

Glessco išskirsto kraujo sųsimetimą, 
atidaro kvėpavimo pareigas. Prašali
na krupą į 15 minutų. 50c. visose vais
tinėse.

GOLAN & GOLAN ’
ADVOKATAI IB PATABBJAI

X 1305-7 127 N. Dearbora St. 
Randulph 3899

MAURICE J. GOLAN 
Kės. 1102 S. Ashland Blvd.

Seeley 8678
J

Kampas 47th St.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

For Coughs,Coldsand Croup

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

l i' || ^
Į Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDQ.

19 So. La Šalie St./
Room 1308 f

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Mamų Tel.: Hyde Park 8895 -M ------- --------------- - ,j

Ned. 10 iki 12 pietų 
i

Tel. Boulevard 6437

Dr. Yuška

IŠPILDOME BLANKAS DEL INCOME TAKSŲ
šiuomi pranešame Chicagos lietuviams tiems, kurie nori, kad jų Income Taksų 

J'iankos butų* tinkamai išpildytos, sulyg valdžios reikalavimo, kreipkitės į “Naujienų” 
►Skyrių ant Town of Lake. Income Taksų blankų išpildymas musų ofise prasidėę su
imtoje Kovo-March 4 d., 1:30 vai. po pietų ir tęsis iki 9 vai. vakaro.

Todelgi visi tie kuriems yra reikalinga pildyti Income Taksų blankos malonėkit 
kreiptis į musu ‘ofisą pažymėtu laiku.

• - n i

TOWN OF LAKE f
«' - a t. . < f ’I ** ..... ų ' ...

Tel, Haymarkot 3669
JOSEPH W. GRIGAI 

Lietovio Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milvvaukoe ir Ashland Avee 
Ofise vąl.j nuo 9 iki 5 ir 7 

iki 9 vakare.
■........ ...... .. • ■/

1900 So. Halsted St.
Td. Canal 2118 

Ofįso valandos: nuo 8 ryto iki 
8 vakaro

Rcsidencija: 2811 W. 63rd St. 
/ Tel. Prospect 3466 

■■ ;■ ■' ■

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

.VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

(Apgarsinimai)

KITAS DIDELIS AUKSO 
SIUNTINIS IŠ ŠVE

DIJOS.
Laivas “Stokholm” Švedijos 

Amerikoniškos Linijos kuris iš
plaukė iš Gothenburg, vasario 
21 d., su 633 keleivių, 234 pas* 
to maišų ir virš 1,200 tonų ta- 
vorų susidedančių iš popieros, 
smulkmenų, briežukų etc., taip
gi turi 30,360 svarų aukso ver
tės už aštuonis milijonus
rių, kuris yra siunčiamas į šios 
šalies bankus. Manoma, kad 
“Stockholm” pribus į New Yor- 
ką kovo 4 ir vėl išplauks į Go- 
theburg kovo 11 d. su keleiviais, 
paštu ir tavorais.

DABAR YRA • GERIAUSIS 
laikas siūdintis drapanas, kada 
dar man naujoj vietoj nėra per 
daug darbo. Mano pasiūtom 
drapanom visi džiaugiami, taigi 
kviečiu tomistą pasirinkti mane 
už savo kriaučių.

L. GELEŽINIS, 
1748 VVJfįt 45th gat. 
prie Hermitage Avė.

1 1" *1 I

SPANISH INFLUENZA 
Galima, kad sugrįžš šią žiemą 

kaip kovot su tą tfhisia liga.
Saugokitės slogų — kad ir mažų 

slogų, kurios apsisėda galvoj ir ger
klėj. . |

Nedaleiskite persimesti į krutinę ir 
plaučius.

Neperšalkite drėgname arba šlapia
me ore.

Neikit laukan, jei jaučiatės ser
ganti. Influenza, bronchitis ir plau
čių uždegimas tankiausiai paeina nuo 
slogų.

Geriausis dalykas yra sulaužymui 
slogų, imti kartšą šutintą puodelį 
Bulgariškos Kraujo Arbatos su leme
nu skystimu einant gulti. Ji pagel
bės gamtai prašalint nuodus iš kūno. 
Bulgariška Kraujo .Ąrbata, yra tyra 
\4enų šaknų. Klauskit savo vaisti
ninko, arba mes prisiusime apdraus
ta paštu 1 didelį šeimynai baksą už 
$1.25, arba-2 uŽ $3.15, arba 6 už 
$5.25. Adresas Marvel Products Co.,

lietuviams naujiena!

“Naujienų”
ąnt TOWN of LAKE .

/ Jei Tamsta nori siųsti pinigus į Lietuvą — perlaidoms, če
kiais arba telegramais — tuoj kreipkitės j “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake. ' > < .f . ' - I

Jei Tamsta norit duoti paskelbimus b.ei apgarsinimus į “Nau
jienas” — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta npri nusipirkti visokių knygų, čia randasi ir 
AUŠROS KNYGYNAS, kuriame galima gauti tokių knygų kokių 
tik Jums bus reikalinga — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake.

1 • ■ • ■»

Jei Tamsta nori užsirašyti “Naujienas” arba ir kitą pirmęi- 
višką laikraštį pats sau arba nori užrašyti savo draugams į Lie
tuvą— kreipkitės tuoj į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori duoti bile spaudos darbą “Naujienoms” — 
tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori nusipirkti pavienių numerių “Naujienų” ar
ba ir kitų laikraščių tuoj kreipkitės j “Naujienų” Skyrių Town 
of Lake.

Jei Tamsta nori atlikti bile reikalus su “Naujienoms” arba 
turėti bili kokius reikalus su “Naujienoms” — tuoj kreipkitės į 
“Naujienų” Skyrių Town o fLake.

"Naujienos” atidarė ir užlaiko savo Skyrių ant Town of Ląke 
tik todėl, kad Town of Lake ir apielinkių lietuviams geriau pa
tarnavus — todelgi visais “Naujienų” reikąląis ir kreipkitės į 
“Naujienų” Town of Lake Skyrių — sekamu antrašu:

TOWN OF LAKE SKYRIUS
. • 1614 West 46th Street (Prie So. Ashland A ve. j

Telefonas Boulevard 0672.
\ . . Ą • . ' / ■

Ofisas atdaras kąsdien: nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. Nedėldieniais nuo

Knygos'yra geriausi žmogaus 
draugai. Kas skaito knygas, tas 
turi didelę m^alę j»audą ir tuo, 
pačiu sykiu ^asinač* savo protą. 
Knygų skaitymusu netik lavina 
protą, ‘ bet jos su^ikia ii’ didelį 
smagumą . Su ger 
su geru draugu, 
kirti.

čia mes- paduodame keliolikos 
knygų vardus ir kainas; pasirin
kite ir tuojau prisiųskite užsaky
mą — nesigailėsite.

Surašąs knygų:
Aukso Veršis ........................
Amerikos Pilietis ................
Audėjai ....................................
Amerikono su grin. nasikalb.

t knyga, kaip 
sunku persis-

8. W. BANES
ADVOKATAS 

vVal.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Rector Bailding 

71 Weat Monroe Street, Chlcage, 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. -Halsted St. 
Yarda 1915. Vai.: 6 iki B vak.

15c 
25<c 
50c 
10c 

Apie Rusijos Politines Partijas 30 
Atsitikimas .............................. 15c
Barbora U brika ...................... 50c
Bedievių šventraštis ........... $,2.00v
Baltas Rūbas ..........................
Darbas ....tĄ...............................
Dr-jos ir Organizacijos Evol. 
Darbo Žmonių Istorija ...........
Dainelės ............................... :....
Dainos vienam balsui ir kitos 
Gludi-Liudi ......... . .................
Gyvulių Protas ....................
Kryžius ....................................
Kas yra taip, o kas netaip .. 
Kaip Žmogus mąsto .............
Kas išganys liaudį . 
Kas yra Socializmas 
Kišeninis Žodynėlis .. 
Kunigas Macochas ... 
Klesos ir Klesų Kova 
Tš širdies ..................
Lokis .........................
Lietuvos Socialdemokratų Par

tijos Dekleracija ... ........... 20c
Moralybės Išsivysimas ........... 25c
Machbeth apdaryta ..............  $1.00 k
Machbeth neapdaryta ........... 70c
Mulkių apaštalas ......................  15c
Mįslių knyga ............ j......... . $1.00
Minykų kunigų darbai Filipi
nų salose ....►'.....   35c

Nuosavybe ii’ Darbas .................  0&c
Nuosavybės Išsivystymas ....... 50c
Namai Pragarai ...............  ; 10c
Portugalų Miniškos meiški lai

škai .. ....... '..........................
Pasukojimai apie Jėzų ..................
Pavydas ........................ . .......................
Pąčiavimas pas įvairias tautas 
Paskendusi Varpas ..... .............
Pasakos ...................................... !
Šešiolika Kristų ......................  <
Spąstai .......................... ...........
Socializmo Minties Blaivumas 

neapdaryta     .. $1.00
Socializmo Minties Blaivumas 

apdaryta ........................ $1.50
Sveikata ............... ......*.... .....  $2.00
Socializmas ir Religija, tik 20

knygučių ................................. , I
Sapnininkas, neapdarytas ....... 75c
Teisingos Paslaptis ................. 25b
Vclįavos Akyvaizdoje ........... $1.00
Vagis ..............     !0c
Vokiečių Nepriklausomųjų So-4 • 

cialdemokratų Veikimo Pro
grama ............  r— 3&C

Žemaites Raštai Karės Meįu 50c

Plieną Boulevard 6301
AJJTAJJAS GREDUftKA

Genoralia

hudavotojag. 1 
Budavojame ir tataMie. 

1401 W) 47th Si, Chksj.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
' i. —

Telephone Yayds 5032

DR. M. STUPNICKI
30c 
75c 
50c 
50c 
10 c 
20c 
50c

$1.00 
. 30c 
. 50c 
. 15c 
. 50c 
. 15c 
$1.25 
.. 25c

35e 
15c 

.....  15c

35c 
5Oc 
20c 
20C 
50c 
20c 
30c 
15c

Perskaitę šį knygių surašą, tuo
jau rašykit mums, prisiųsdami rei
kalaujamą sumą pinigų, o knygas 
gausite tuojau.

Naujienų Knygynas
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

BIIBGEPOIT
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su CCCl 
fixtures .

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard

' 1619 W. 47th Street.
Ant išmokesčių, jei pagei

daujama.,

J^DR.HERZMAN=^BIA
PersihilB 8412 Be. Kaliled SI.
M No. MII Be. Malitad BL 

iietuviauai Knemu &er n 
matu kaipo patyręs eydytaja*. aM- rargaa ir rkuierin.

ffyda aSivias ir chroalikas Hąma: 
Vyri, matom h vaiki, pacal ua> 
JauaiM metodai X-Ray Ii IdtehtU 
elektros prietalBue.

Ofisas h Labaratorijai 101 W.
18th St., netoli Visk St.

VAIANDOSl Hie tilte, 
ir bmo fl iki 8 vai. vekends.

{
Dienomis: CmuU
. 8ZiB . 

Jlaktimiau Drax«i
- Drever 41M

JJYVENĮMA8: 8818 S. Halsted St. 
TAKi .9—11 ryte fcr 8—9 ytL yak. I 
-------------------------- J_____ _

KL Jurgelonis
ADVOKATAS

I

DUODA TEISIŲ PATARIMUSl—-• ”' -I

3107 So. Morgan St. 
CHICAGO, ILL.

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

V-' ■į i
Talephona Siuva 29<~

Ra*. 11*9 Indepandtoce Blvd. Chicago

OR. A. A. ROTU
RWAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Siecialfetaa Moterišką, Vyriški, 
Vaiki ir tUi chroniifri ligi 

OflMMt 88*4 So. Halsted St. Cklcaga 
Talophena Drovar 9698

Jalaadesi 1#—11 rytoj B—8 po piot, 
7—vok. Hadai fondo 1*—-1® disa*. 
f* . ' ...... x

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai- 
ktf ir vyną. Specialiai gydo lim-

• panČias, sepas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.

Ofiso Tel. Blvd. 782fl 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS I
Lietuvis , !

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkeli savo ofisą i 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir 

6:30 iki 8:30. Ned.1 10:30 iki 
12:00 dieną.

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriški.
, Taipgi Chronišką Ligi. 

OFISO VALANDOSi
Nuo 1* ryto iki 8 po pietų, 5—7 

vakare. Nedaliomis nuo 10 —.
2 po piet 

Telephone Yarda 68?
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Didžiausias Puikiausias

NORA GUGIENĖ, Soprano ONA POCIENĖ, Soprano ALEXANDER KAMINSKY, Smuikininkas

ENU ONCERTAS
NEDELIOJE, KOVO-MARCH 5, 1922

Ashland Boulevard Auditorium

Choras

T. BELLANDI, BąritonoBORIS TORCHINSKI, Baritonas PIRMYN MIŠRUS CHORAS

Van Buren St ii* S. Ashland Blvd

M
W

Iškilmingiausias

Maloniai kviečiame visus 
nietes atsilankyt

( griežiant 
šokiai.
dinti.

Naujieniečius ir Naujie- 
Naujienų” Koncertan. Po koncertui, 

pirmos rųšies muzikai, bus linksmiausi 
Tikriname, kad visi atsilankę busite užgane- 

Kviečia Koncerto rengimo
KOMISIJA.
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Telephone Koosevelt 8500

šišką patriotizmą ir tuoj po 
karo, kuomet žmonių mi
nios dar buvo apsvaigusios1 
patriotiniu kvaituliu, jisai 
žadėjo “pakarti kaizerį”; 
bet vėliaus' jisai pasidarė 
Vokietijos užtarėjas talki-r vienas kalėdinės

bėtų žmones išnaudoti ir 
tamsybėje laikyti; 3) nori 
tokį universitetą Lietuvai 
kurti, kuriame juzuitai šei
mininkautų ir naujų jėzuitų 
gamįntų ir itie jezuitukai va-

ninku konferencijose. Lloyd 
George’ūi esant Anglijos 
ministerių kabineto prieša
kyje, Airijoje buvo įvestas 
pasibaisėtinas teroro rėži
mas, ir per keletą metų An
glijos “juodųjų ir geltonų
jų'' milicininkų būriai be 
pasigailėjimo žudė airių ko- 

Naujienos *tna kasdien, išskiriant I VOtojus, degino jų triobaS, 
nedėldienitun Leidžia Naujienų Ben- . . . . i •
drovS, 1739 So. Halsted St., Chicago, griOVe miestus; Dėt paskui, 
m. — Telefonas: Rooseveit 8500. I pamatęs, kad ginklais nu

malšinti airius negalima, 
tas pats Lloyd George su- 

... $8.oo I tvėrė “laisvą airių valsty- 
__  4.50 , „ 
__  2.25 bę . Q

Z” i.oo Šitaip nuolatos mainyda- 
3c mas savo politiką, nuolatos 

Z"? i8c’ | taikydamasis prie minių 
ūpo ir besikeičiančių aplin
kybių, išsižadėdamas šian
die to, už ką stovėjo vakar, 
Lloy4 George sugebėjo per 
pusę tuzino neramiausių pa
saulio istorijoje metų išlik
ti prie valstybės vairo. Jityi 
pasižyjnėjo ne kaipo didis

Subscription Rates: 
per year in Canada. 
pąr year outside of Chicago, 
per year in Chicago, 
per copy.

$8.00'
$7.00
$8.00

3c. _
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of -r..» 
March 2nd, 1879. I J”

Užsimokėjimo kaina: 
Chicago je — paštu: 

r Metams ........................
Pusei metų ................... .
Trims mėnesiams ........
Dviem mėnesiams ......
Vienam mėnesiui ..... L.

Chicagoje per nešiotojus: 
Vjena kopija ............
Savaitei .............. .............
Mėnesiui ............. .......... •......... 75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj
paštu:

Metams .........    $7.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims menesiams ................... 2.00
Dvien? mėnesiams .... .............. 1.50
Vienam mėnesiui ......  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..........................   $8.00
Pusei metų .............................. 4.50
Trims mėnesiams ................... 2.25. . . .

Pinigus reikia siųsti pašto Money politikas, bet kaipo be g'cllo 
Orderiu, kartu su užsakymu^ mjkluS ir apSUklUS vpollti- 

kierius.
Bet kadangi jisai yra 

toks, tai stambią klaidą da
rytų tas, kuris pasitikėtų jo 
žbdžiu. Nesenai, sakysime, 
Vokietija buvo linkusi žiū
rėti į jį, kaipo į savo išgel
bėtoją, kuris gali paliuosuo- 
ti ją nuo nepakeliamos ka
ro reparacijų (atlyginimų) 
naštos. Bet štai, šion/is die
nomis Lloyd George susėjo 

I su naujuoju Francijos mini- 
j sterių pirmininku, Poinca- 
rė, ir padarė su juo sutartį, 
pagal kurią Anglija apsiima 
padėt Francijai priverst vo
kiečius išpildyt Versalio tai
kos sąlygas.

Toje e pat sutartyje su 
Poincarė Anglijos premje
ras pasižadėjo' ir Lenkiją 
ginti — tą pačią Lenkiją, 
kuri atėmė didelius plotus 
žemės iš vokiečių ir rusų ir 
užgrobė Lietuvos sostinę 
Vilnių!

Taigi darbo žmonėms ir 
nuskriaustomsioms tau
toms nėra vilties, kad juos 
išvaduotų tokie politikieriai, 
kaip Lloyd George. 

--  ...----------------------- -

Gabiausias 
buržuazijos 
politikas.

3c.

Amerikos laikraščiai Įge
lia į padanges Anglijos 
Lloyd George’ą ir sako, kad 
jisai esąs didžiausias visa
me pasaulyje politikas. Rei
kia privažint, kad jisai yra 
ištiesų gabus. Bet kame? 
Kokį didelį darbą jisai yra 
padaręs, kuriuo jisai galėtų 
pasididžiuoti?

Lloyd George sugebėjo iš
sisukti daugelyje keblių po
litinių krizių ir ilgiaus, negu 
kuris kitas ministerių pir
mininkas Europoje, atsilai
kė ^avo vietoje. Bet jisai 
atsilaikė ne dėlto, kad mo
kėjo apginti savo principus 
nuo tų, kurie buvo jiems 
priešingi; o tiktai dėlto, kad 
jisai visuomet aukodavo sa
vo principus valandos reika
lavimams.

Anglijos premjeras kita
dos buvo pagarsėjęs kaipo 
griežtas radikalas; bet ka
da jisai pamatė progą iškil
ti su pagelba konservatorių, 
tai jisai susidėjo su jais. K4- 
ro laiku jisai skelbė akyplė-

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Šimto Nuošimčių 
Pabijotas .

UPTON SINCLAIK’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

Žmbgum kuo aiškiausiai mačiusiu šitą bu
vo vyriausias šalies prokuroras ir Gofė savo 
pamoksle nurodė į dvigubą jo veikimo būdą. 
Vyriausias prokuroras ne tik naikino komunistų 
ir komunistų darbininkų partijas ir siuntė jų 
narius į kalėjimą; jis panaudojo savo raštinės 
pinigus begalinės propagandinės sroves leidimui, 
kati palaikius šalį įbauginta šitais Raudonaisiais 
sąmokslais. Šioj pačioj yhlandoj jis turėjo sa
vo žnVones Amerikos Mieste tvarkančius Gofės 
surinktus davinius ir kas savaitė, ar dvi jis 
kur-nors pasakydavo prakalbą, arba išleisdavo 
pareiškimą laikraščiams, papasakodamas apie 

znaujus bombinius suokalbius ir naujus sąmoks
lus valdžiai nuversti. Ir koks jis buvo gudrus! 
Jis pasiimdavo kuo prasčiausiai atrodančių 
Raudonųjų paveikslus, nuimtus jiems-be nusi-

musų tautai darbą; 4) nori 
į konstituciją. įdėti, kad ku
nigams butų mokamas vals
tybinės algos,, kaip į tą kon-

> “Darbinin
kų Partijos” narys aprašo 
“Laisvėje” bolševikuojančiosios 
A. L. D. L. D. susirinkimą 
Eastone, Pa. Jisai buvęs labai 
triukšmingas. Į jį atsilankęs 
“kairiųjų” vadas, J. Bimba, ir 
pervaręs rezoliuciją prieš A. L. 
D. L. D. centro komitetą, kuris 
išleido paraginimą 
nariams remti 
Partiją”. Toliaus 
šyme skaitome:

“Tūla drauge, kalbant I 
apie neklaidingųjų’ užgini- ko pastovaus, 
siantį laikraštį, pareiškė sa-’ nių ir partijų laimėjimai labai 
vo 
laikraščio gerumą.

' atsistojęs užtikrino,

titucija visai neįrašoma apei 
algas jokių kitų valdininkų, 
net nei prezidento ir L t. 
Tai svarbiausi punktai, ku
riuos Liet. Valst. Sąjungos 
frakcijės nariai reikalayo 
taip pataisyti, kad nebūtų 
nuskriausti dar|>o žmonės. 
Krikščionys demokratai ligi 
šiol nepataisė tų punktų ir 
netaiso.”

kuopoms ir 
‘Darbininkų 
tame apra-

Daug Paladėj o, Mažai T ese j o, 
Bet visgi Nenusijnena

St. Kairys
šioj ašarų pakalnėj nėra nie- 

Didžiausic žmo-

didelę abejonę Apie to dažnai yra tik likimo beširdus 
J. Bimba pasi tyčioj imas, kad aukščiau

kad jis iškilusį dar giliau nugramzdin- 
busiąs labai geras, nes jo re- tų. 
daktorium yra paskirtas J.
Baltrušaitis. Tuomet vienas ( venimo urityr9 
draugas pastebi, kad Z. Afi- 
garietis labai kritikuoja • X 
Baltrušaitį, pavadino jį men
ševikų advokatu ir sulygina 
net su Sirvydu, todėl negali 
būti abejonės, kad ir jo re
daguojamas laikraštis bus 
nienševikiškas... ”

šita žinia išaiškint, kodėl 
“Laisvė” paskutiniu laiku taip 
įtūžo ant “Pitsburgho bolševi
ko”, kuriam ji pirma nesigai
lėdavo didžiausių komplimen
tų. Pirma Baltrušaitis jai bu
vo gerbiamas draugas”, “pa-/ 

veikėjas darbininkiško
je dirVojc”, “nenuilstantis ko
votojas dėl darbininkų gero
vės” ir t.t. ir 1.1. O dabar ji 
vadina jį “supelėjusiu. socialis
tu” ir lygina su Sirvydu.

Dalykas tame, kad ' tas
voliucionierius iš pademenijos” 
susidėjo su Bimbos’ frakcija ir 
ketina redaguot laikraštį, kuris 
darys konkurenciją “Laisvei”.. v »
LIAUDININKAI NEATSAKĄ 

Už KABINETO DARBUS.

“r,

“Lietuvos Ūkininkas”, pada
vęs naujojo ministerių kabine
to sąstatą, sako:

“šitas Kabinetas veiks 
krikšč.-demokrahi atsakomy
be. Jie šį kabinetą sudarė 
vieni, Valstiečių Sąjungos ir 
liaudininkų St. Seimo frak
cijos nesiuntė savo žmonių į 
Kabinetą, nes krikščionys de
mokratai neišpildė jų reika
lavimų, kurie buvo paskelbti 
Liet. Valst. Sąjungos ir Liau
dininkų deklaracijoje, t. y.
1) žemes skiria bažnyčioms 
ir vienuolynams, sudaro baž
nyčių fondą, 
liuoja Rymas, 
bežemiafins ir
2) mokyklas
gams ir jų pakalikams kon
troliuoti ir nori užginti duot 
gryną švietimo mokslą, bet 
mokyti to kas kunigams geL

kurį kontro- 
vieton davus 

mažažemiams;
paveda kuni-

Musų krikščionys, kaipo gy- 
žmones, gal 

geriau už laitus supranta svie
to marnastis. Jie laiku ir kan
triai moka sutikti žiauraus li
kimo rimbą ir todėl kiekvie
nam priepuoly, gyvenimo ver
čiami aukštielninki, visuomet 
sugeba atsistoti ant keturių ko
jų,—kaip katinai.

Man rodos, kad musų kuni- 
giniau laukia rimbo ir dabar. 
Pernai metais jie įėjo Seiman 
pakeltomis galvomis ir nutūpė 
jame didesnę vietų pusę. Savo 
laimėjimą rinkiniuose jie pa
skelbė pasauliui, mušdami /vi
sais varpais, trimituodami ir 
bangydami. Bet nuo pat Seimo 
darbųsjjradžios priešakinių kle
rikalų galvosna įsmigo sunkus 
susirūpinimas, o širdį jiems 
varstė nejaukus nerimas, ^-> 
kaip laimėjimas patikrinti ar 
bent išnaudoti.

Ir kaip gi nesusidomėti. Pa
sigavus šlykščios demagogijos, 
pavertus bažnyčias partiniu 

■ kromėlfup įsegus partinen savo 
icrmolkon skaisčiausius krikš
čionybės diemanlus, pasiskoli
nus obalsių iš socialistų, buvo 
gana lengva pavilioti da nesu- 
sipratusios kaimiečių minios. 
Bet kas buvo daryti su visais 
tais zakristijonais ir dvįasios 
ubagais, (kurie užėmė Seime 
krikščionių bloko vietas? Juk 
daguma tų žmonių temokėjo 
paliepti rankas aukštyn pakelti, 
ir daugiau nieko.

Dievas mylėjo krikščionis ir 
davė jiems pagalbon jiaudinin- 
kus. Susidarė koalicija, bend
romis pastangomis tapo suda
ryta valdžia ir Seimo vežimas 
krustelėjo iš vietos. Visiems 
žinoma, kad Lietuvos keliai la
bai blogi. Duobių išmuštas ir 
politinis jos vieškelis. Bet Sei
mo “karas”, krikščionių-liaudi- 
ninkų vežamas, socialdemokra
tų paraginamas, x visą laiką vil
kosi kaip. - suvargusio žydelio 
puodų vežėčios. Jau baigiasi 
antri metai, o padaryta liūdnai 
maža,, ir krikščioniškoji kume-

laitč jaučiasi jau privargusi.
Ir juo toliau, tuo kelias fldį, 

rosi sunkesnis. Lig šiol dar^iie- 
išrišti pamatiniai St. Seimo 
klausimai, — žemės rėformbs 
ir konstitucijos. Kai bus iš
rišti, vargiai apvainikuos krik
ščionių galvas lauro lapais, 
ypač žemė* reforma. Klerika
lai aiškiai jaučia, kad jie ne
tenka savųjų minių pasitikėji
mo. Iš pat pradžių bet kam 
buvo nuostabu, kaip galėjo 
vienam suole tilpti bankininkai 
Vailokaičiai ir žmonės iš dva
ro kumetynų. Idėjinis čigonas, 
kun. Krupavičius daug “pasi- 
prociavojo”, kad sukurtų vie
nybę tarp vilko ir avies, bet 
ir tam ima) trukti gabumų.

) ųž Seimo sienų 
mo" 
kad 
rin- 
Sei-

Tai Seime, 
skurdus gyvenihias kasdien 
kiną tamsiausi darbininką, 
kitaip kalbėjo krikščionys 
kimų metu, ir kitaip dirba 
me įsisėdę.

Bet iš krikščionių nepaten
kinti ne tik darbininkai ar ma
žažemiai. Krikščionys, iš prie
vartos stengdamieą jbuti suvar
gusių minių užtarėjais, kai jie 
paliečia žemės reformos klausi
mą arba imasi darbo apsaugo
jimo, tuojairs sukursto prieš 
save tuos rinkikus-buožes ir 
Riebiuosius klebonus, kurie ir
ti laukė iš klerikalų pagalbos 
Ąivo reikalams. šiųjų tarpe 
krikščionys ima^įgyti bolševi
kų vardo. Tie žmonės ima 
reikalauti, kad krikščionių par
tijos politiką vestų ne vikarai- 
demagogai, apsikaišę vogtais 
socialistiniais obalsiais, bet rim
ti klebonai. Tai tie klebonai, 
kurie caro laikais laikydavo 
caro pristavams" atlapas klebo
nijų duris ir “vodkos” butelį bu
fete. Ir kai tie žmonės nesu
laukia krikščionių pasitaisant, 
jie eina pas “žemdirbius”, ku
rių reikalais kalba šiandien p. 
p. Voldemarai ir Smetonos.

Tikras vargas!
Atėję Seiman ir pasiėmę riš

ti socialius klausimus, musų 
krikščionys vadovavosi gilia 
mintim: jie žadėjo darbinin
kams duoti žemes ir padaryti 
iš jų ūkininkus. Sudarydami 
vietinių ūkininkų luomą, jie ti
kėjosi nutręšti jais Lietuvos vi
suomenes gyvenimą ilgam kle
rikalų viešpatavimui. Gyveni-

me kitaip dedasi. Dar nesu
laukus žemės reformos išspren
dimo, daugelis dvarų rado ga
limybės išparduoti savo žemes. 
Supirko jas arba tvirtesni ūki
ninkai, arba grįžę iš Amerikėš 
musų emigrantai;, arba šiaip 
žemės spekuliantai. Nesiūlo 
darbininkams nieko gero ir 
ateitis. Krikščioniškoji žemės 
reforma, išdalindama dvarus, 
duoda pirmenybės įsigyti žemės 
visų/ pirma tiems, kas galės 
užsimokėti už gaunamą žemę 
gyvais pinigais. Vadinasi, da
linamąją žemę išgaudys tie, ku
rie t i>ri kešenėj skatiko, v Vals
tybė nežada beveik jokios pa
galbos naujokams. Tai kuriuo 
būdu sugebės įsikurti ant gau
tojo sklypo suvargę dvarų dar
bininkai, kai triobų pasistaty
mui i? ūkini įsitaisyti reikalin
ga kelios dešimtys tūkstančių 
auksinų? Juk dauguma tų 
darbininkų, kaip pasakė Seime 
vienas socialdemokratų, teturi 
pypkę kešenėj ir toji kešenė da 
kiaura.

Tat dvilypės krikščionių par
tijos padėtis ištikrųjų yra sun
ki. Sunkumas ateity nemažės, 
bet didės. Einant į naują rin
kimų kampaniją, krikščionys 
gaus susitikti'jau su kitokiu 
rinkėjų upu. Kaip ji apsivers, 
sunku tiksliai išpranašauti. Bet 
kad jų eilės prasiretins, tai ne
abejojamas daiktas. Parodys 
jiems nugarą dauguma stam
bių ūkininkų. Kitokių ginėjų 
ims ieškoti sumulkintos darbi
ninkų minios. Tą pasikeitusį 
ūpą gerai numano patys musų 
klerikalai ir todėl jie, baigda
mi savo kelionę St. Seime, eina 
apkurtusiomis širdimis ir pa
niurusia galva.

Gyvenimas yra beširdis. Kai 
kam blogai ima sektis, jis pa
prastai iš užpakalio dar pride
da per šonus. Taip, tartum, 
darosi dabar ir su musų krikš
čionimis. Pusantrų metų jų 
nepadalomo viešpatavimo poli
tiniam Lietuvos gyvenime ne
atnešė kraštui nei dešimtos da
lies to, ką žadėjo ir pranašavo 
krikščionys rinkimų melu. Ne 
tik neužbaigti rišti pamatiniai 
klausimai, bet ir visam gyve
nime pilna netvarkos; kar
tais jos daugiau, kaip 
buvo prieš Seimui besi- 
kuriant. Krašto gyvenimą 
suvaržė ir nuvargino karo pa
dėtis. Jį užteršė žvalgybos ir 
valdininkų sauvalė. Krašto 
ūkis, jeigu ir pakilo, tai tik 
delfo, kad sugebėjo apgalėti 
valdžios jam statomas kliūtis. 
Krašto finansai, šiuos metus 
baigiant, yra blogesnei padė
ty, kaip 1920 metų pradžioj. 
Bent tos, ūkio sritys, kurias pa
ėmė savo ypatingon globon val
džia — kaip linų monopolija, 
valstybes miškai ir žemės, gelž- 
kelių ūkis, akeižės, — šiandien 
yra pastiros, kartais sužlugin- 
tos, kartais feikalingos bent 
pamatinio sutvarkymo.

Neišrišti pasilieka ir pama
tiniai klausimai, kaip Klaipo-

kaltininkas pats 
Tuo atveja musą 

tiek pragudrėjo,

dos ir Vilniaus kraštų reikalas, 
be ko ir politinė pačios Lietu
vos ateitis pasilieka neaiški, orę 
pakibusi.

Kas kaltas?
Blogumo 

neatsilieps, 
krikščionys
kad net ryškiausiais atsitiki
mais, kaip sakysim su Hyman- 
so projektu, atsisako imti at
sakomybę už valdžios darbus^ 
Visomis keturiomis ginasi jie 
nuo atsakomybės ir dėl aukš
čiau išvardytų ydų. Bet vi-? 
suomenė, keldama valstybinių 
sunkumų naštų ir žiūrėdama iš 
šalies, savaip įkainuoja kiek
vieną partiją ir tardama savo 
žodį naujų rinkimų metu, ne
bus mhlonį su klerikalais.

LikimaŠ kaip tyčia ritina 
jiems po kojų vis naujus ak
menis ir kelmukus. Paimkit 
kad ir tą spekuliaciją Užsieniai 
M-jos ir užsienio kai kūrių at
stovybių, aiškus jose dalyva
vimas krikščionių šulų, ar gi 
tai malonus daiktas? Tegul 
Purickis, padarydamas savas ir 
savo partinių sėbrų “klaidas”, 
jau išguitas iš valdžios. Via 
tiek kiaulės uodegėle, pasiro
džiusi tuose žygiuose, dar il
gai pasiliks visuomenės atmin
ty ir didelis šešėlis nuo tos uo
degėlės guls ant krikščionių- 
demokratų partijos.

Bet klerikalai nebūtų kleri
kalai, jei jie nusimintų dėl tų 
laikinų nepasisekimų. Jie at
kakliai kovos ir toliau kad ir 
pablogėjusiomis jiems sąly
gomis. Jie bandys neužleisti 
niekam savo pozicijos politi
niam Lietuvos gyvenime ir iš
naudos tam tikslui visas gali
mybes. O jeigu tam karo lau
ke jiems ir paslystų koja, krikš
čionys .išanksto rūpinasi pa
ruošti savo veikimui naujas 
pozicijas. Jų pamatine tvir
tove — bažnyčia įr religinių 
liaudies reikalų sritis — bent 
artimiausiam numatomam lai
kui yra be. pavojaus. Klerika
lai visomis išgalėmis stengia
si dabar paruošti ir antrą for
tifikacijų liniją, — tai būtent 
pastverti į savo rankas liaudies 
švietimo reikalą. Kova dėl Lie
tuvos mokyklos yra pamatinė 
kova; čia mūšiai jau prasidėjo 
ir vystosi vis plačiau. Arti- 
maiusia musų gyvenimo ateitis 
ruošia sprendžiamąjį susirė
mimą dviejų musų visuomenės 
sparnų, čia tenka laukti kriti
nių įvykių, — bet tuo klausi
mu norėčiau plačiau pakalbėti 
kitą kartą. /

Krislai

skutimo pasėdėjus kelias savaites kalėjime, kada 
tarečiuęju laipsniu buvo sugadinta jiems ūpas; 
šitie paveikslai su parašu: “Tokie žmonės, kaip 
šitie nori jus valdyti,” ,buVo platinama visur. 
Jie buvo siunčiama dešimčiai tūkstančių šalies 
laikraščių, devyniosdešimts devyni šimtai jų 
panaudodavo juos ir devyniosdešimts devyni 
milionai amerikiečių pasiskaitę jų norėjo tuo- 
jaus 'išsmaugti Raudonuosius, šitas planas bu
vo toks sėkmingas, kad vyriausia prokuroras su 
jo pagalba tikėjos patapti kandidatu į preziden
tus; ir visos šito skyriaus‘agentūros darbavos 
šituo tikslu.

Tą patį darė visos kitos didžiųjų kompani
jų agentūros visoj šaly. “Amerikos Gerinimo 
Lyga” Amerikos Mieste dėjo viso puslapio skel
bimus laikrašty “Times”, o Eldorados “Namų 
ir Židinio Draugija” tą patį darė Eldorados laik
rašty “Times” in “Ginamasis Patriotų Legijo- 
nas” Flaglando laikrašty ”Banner”. Jie perkra
tinėjo visų politinių kandidatų būtis ir jei kuris 
jų buvo bent kiek raustelėjęs, Gofės biuras tuoj 
ėmęs knistis po jo būtį, sukurdavo jam skan
dalą, didieji verteivos sudėdavo didelius pini
gus vajui prieš jį ir tas kandidatas likdavo už
snigtas rinkimuose. Tai tokį darbą jie darė, 
visi Gofės vyrai turėjo žinoti jo svarbą, turėjo 
žiūrėti, kad nepadarius tokio žingsnio, kuris 
galėtų pakenkti šitam politikos vajui, šilai pro
pagandai įstatymo ir tvarkos labui.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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PETRAS išėjo iš šito susirinkimo blaivam 
žnit/gum, pirnui kartu matančiu savo kai

po balsuotojo if kitų balsuotojų ganytojo atsa
komybes. Petras pripažino Gledei tiesą, kad 
jo pažiūros buvo per siauros; jo supratimas 
slapto agento priedermių priklausė prieškari
niam laikui. Dabar jis. turi žinotis kad pasaulis* 
atsimainė; dabar šitam naujam pasauly padary
tam sveiku demoki^lijai, slaptasis agentas yra 
tikruoju visuomcnėš\^ldytoju, tikruoju dalykų 
viešpačiu, taip sakant, civilizacijos globėju. 
Petrui su pačia reikia imtis šilo naujo vaid
mens ir prie jo prisitaikyti. Jie, žinomą, nepri
valo vaduotis asmeniniais apsiskaitymais, bet 
podraug jie privalo žinoti, kad šitas augėlesny
sis vaidmuo turės didesnį patogumą jiems; jis 
leis jiems po pasaulį vartytis, susitikti su gar
siausiais žmonėmis.

Per penkis ar šešis savo jaunystes metus 
Gdedč sėdėjo šveisdama nagus ir čiupinėdama 
minkštas, baltas prakilniųjų rankas; ir jos krū
tinėj visuomet degė pasirįžimo ugnis, kad ji ka- 
da-nors priklausys šitam prakilniųjų pasauliui, 
ji susieis 'su šitais žmonėmis ne kaip samdinin
kė, o kaip lygi, ne tik ji laikis jų rankas, d ir 
jie laikis jos rankas.

Dabar'toji proga atėjo. Ji turėjo pasikalbė
jimą su Gofe ir Gofė pasakė, kad lai butų gera 
mintis ir kad jis pakalbės apie tai su Amerikos

GerminionEygKsZekrefbrlumnBilū NėšidT; ir jis 
tą padarė ir kitą savaitę ’Amerikos Miesto lai
kraštis “Times” paskelbė kad sekamą sqltinta- 
dienį vakarą Bctlėjos Bažnyčios Vyrų Biblijos. 
Klasė turės įdomų Susirinkimą. Jame kalbė
siąs slaptas valdžios agentas, buvusis Raudona
sis, kuris ilgus metus buvo pavojingu agitato
rium, bet pamatė savo klaidas ir pasitaisė, su
teikdamas savo patarnavimą valdžiai paskutinė
se aidoblislų bylose.

Betlėjos Bažnyčia ne kažkokią svarbą turė
jo, tai buvo tokia jau mažai žinoaila sekta kaip 
ir šventieji Roleriai; bet Glcdė buvo gudri ir 
tvirtino, kad nereikia vienu žengimu ant paties 
kalno viršūnės užžengti. Petras pirma tegul 
“pabando su šunim” ir jei tas nepavyks, tai 
nieko bloga nebus.

Bet Gledė vis vien rūpinos, kad šita paskai
ta pavyktų, su tokiu jau atsidėjimu, lyg tai bu
tų tikro j visuomenėj. Ji keliaš dienas praleido be- 
taisydama kostiumusir Petrui; ji visq dieną 
praleido besiruošdama ir prieš išeisiant mažiau
siai vvalandą sugaišo prieš veidrodį bedėdama 
ant savęs paskutinius brūkšnius ir bežiūrėdama, 
kad Petras butų kaip reikia. Kada p. Nešas pri
statė* ją asmeniškai kun. Zebedijai Maginu i ir 
kada tas antrojo atėjimo apaštalas užėjęs 'ant 
pagrindų pristatė jos vyrą susirinkusiems pasi
klausyti darbininkams, tai Gledė drebėjo tokiu 
džiaugsmu, kuris buvo greičiau skausmu, kaip 
malonumu. . . M ,

Amerikos lietuvių komunis- H 
tuose dabartiniu laiku viešpa- H 
tau ja tokia suirutė, kokią sunku H 
sau ir įsivaizdinti, žinoma, ne- I 
viskas tenka patirti kas dedasi H 
slaptuose skiepuose, bet jau ir H 
iš to, kas išeina į viršų numa- H 
nu, kad ten eina dideliausios H 
piovynės. Brooklyne, laike M i- Į 
žaros-Andriulio prakalbų, Mi- H 
zariukui apšaukus Bimbą esant 
valdišku šnipu, kilo toks lermąs, Į-į 
kad salės savininkas buvo pri- 
verstas užgesinti šviesas. Laike ■ 
Bimbos prakalbų Newark, N. J., 
komunistai už ‘kairumą’ buvo ■ 
susiėmę net už gerklių! Newar- 
ko progresis'čių 10 kuopa nutarė 
atsiimti iš “Laisvės” savo serą. I 
Ten pat tarta pasiųsti nukirpta- I 
jai Petrikienei papeikimo laiš- I 
ką, kam ji važinėdama po pro- 
rrvnaicčiii Ininnnc d nm 01’51117.1101.1 1gresisčių kuopas demoralizuoja 
nares, agituodama už naująją

Kas vėjus sėja, tas vėjus ir 
piauja. — P. K—as.

Sekretorius Wceks nesenai 
patarė nupirkti septynis plotus 
žemės Europoje — pastoviems 
amerikiečių kapams.

Garvežio ugniakuras Statei 
Islande, N. Y., jo traukiniui ei-į 
nant 25 mylias per valandą! 
'šoko iš garvežio upelin ir iš-j 
traukė einantį iš mokyklos vai-! 
kutį, kurį garvežis užgavo iii 
numetė į vandenį 15 pėdų žcl 
miau.



EAGLE BRAND

Petnyčia, Kovo 3 d
_______ » — -

Sveikas Maistas

Išrišo tą klausimą dėl moterų per pasta
rąsias tris gentkartes ir daug daugiau 
kūdikių yra išauklėta naudojant Eagle 
Brand, negu kokį liors kitą tam tikslui
sutaisytą maistą.
Jeigu jūsų pienas nepatinka kūdikiui, jeigu jūsų 

a kūdikis neauga ir verkia, tai vartokite Bordens
Eagle Brand. 1

Pasiųskite šitą pag.ttsinimą | 
The Bordens Co Nęw York
ir gausite pilnus patarimus ir 
nurodymus kaip jį vartoti lie
tuvių kalboj visai veltui, taipgi 
puikių kūdikių knygą.

Pirkite Bonus
MUSŲ PAVIZDŽIĄI

Judson-Manhattan Ref. 5% bousl, perėtais metais, 
tada patarėm juos pirkti, kainavo $620 už tukstan- 
&jj boną, o dabar kainuoja $78®, taigi į metus lai
ko pelnyta .$160 pakylimo ir $50 procentų, viso $210 
»rba suvirš 33% ant indėto pinigo.
St. Louis St. Frjsco income 6% tonai, pereitais me
lais, kada patarėm juos pirkti, kainavo $462 už 
tūkstantinį boną, o dabar kainuoja $612, taigi į me
tus laiko pelnyta $150 pakylimo ir $60 procentų, 
jiso $210, arba suvirš 45% ant indėto pinigo .

|> • ’ > • 7

Ir šiandien dar yra progų 
nusipirkti panašių pirmos 
klesos bonų, kurie dar kils 
kainoje.
Perkame ir pardundame 

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

Priimame pardavimui Lietuvos
• raidžios bonus.

NAl JJAS OFISAS >
.Naujas nm ų ofisas tapo atidarytas Union Banko
namuose, ant šešto aukšto, 25 N. Diearborn Street.

K.S.JURGELONIS’&CO.
Stocks & Bonds <

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

• Chicago, III. V.
Telefonas Central 4529. G •

Valandos: nuo 12 iki .4*po piet. i.

/TIESI 
KELIONE

/' APbA LIEPOJĄ
y Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu

' f Lietuviai važiuoja į Piliavą 
aplenkia Lenkų juostų (karidonų)

Z VISA TRECIA KLASSA PADALIN
TA I KAMBARIUS

ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ
ESTONIA ................-.....................  Kovo 8
L1TUANIA ...................................... Kovo 22

TRECIOS KLASOS KAINOS J:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50

—LIEPOJŲ $110.00
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 

savo agento.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

TeL Kedzie 8S02

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Loaia Ave^ 

CHICAGO, ILL.

Garsinkitesnaujienose

MAITOTOS fit
PLĖŠIKAI SUAREŠTUOTI

VAGILIUI NEPAVYKO

Užtikrinam teisingą patarnavimą

savo

COME OUTOFTHE BEATEN PATH

Kovo Mėnesio Namų (rengimo Išpardavimas

Mokėsi uždirbdams

Talsfonui Boulevard 7041

menesį

JOE SHIMKUS 
Generajis, Lietuvis 
Pardavėjas No. 4

Kėdės 
stalo; 
tikros 
odos; 
viena 
dabar

Nepamirškite papra 
šyt L. Kleii^ štampų

kuomet
: wing

šimtinės? Aš 
siųsti laišką 
dvidešimtinę 
dvidešimtinę 
21 dpi.

dvi d e- 
kon 
nu i’

NAUJOS RŲŠIES 
“SPEŠELAI”.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

' 4 »<> ChicagOflll. 

Mes jums patarnavom 

teisingai išpildime draf- 

to, kvesčiperių ir atliki

me taksų reikalų 1918, 

1919 ir 1920 metais.

neturite. dvide- 
turiu tuojaus iš- 
ir noriu gaut 

- už vieną gerą 
iš duosiu jums

v VapoRub
Virš 17 milionų puodelių išvarto- 

jama kas metai.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4681 So. Ashand Ava. 
Taki Yarda 994

Ofiso vai.: 8 iki IV v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 y. Naktimi* ir aadilioj pa 
Pieta. Tai.: Oakland 1294

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gydaoli* ir be operacija 

8347 !£merald Ava.
9 !M( 11 ryta ir 9 iki 10 vakaru 

' Tai.: Boulovard 9897
711 W. 18-ta gat. 2 iki 1 y*k.

Tal.i Canai 279

DR. G. Z. VEZE1IS
Uetavh Deatlates

/ DR. S. BIEŽIS
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Lfavitt St. Tek Canai 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd Si, 
. Tel. Lafayette 4988.

Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pista.

Telephono Yarda 5884

DR. P. G. W1EGNEB
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 II 

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

tvirtai 
j<ad laikys daugelį metų;

NEURALGIA
( arba galvos skaudėjimas 
V jei yra tankus, tai simp

tomai, kad nedaugiau, 
tai mažiau kenksmingi 
ir turi kreiptis pas gerą 
gydytoją patyrimui. Pa- 
siliuosuot tankiai gali
ma trinant Vicks kaktą, 
smilkinius' ir sprandą. 
Taipgi ištarpinus šaukš- •, I \ v 
te ir traukti garas.

ŠIANDIE PINIGU 1 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
45 cent. už 100 auk. 

arba' 
222 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike’

Central Manufačturing 
District Bank
State Bank—

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

DR. C. K. KLIAUGA 
DANTISTAS 

IMI Bto. Hibted St., Chicafi. m, 
karpiui 18th Si.

Valapdpti 9—12 ryte Ir 1—1 pak. 
Phene Canai ttS7

PRIVERTĖ SUNŲ GEL
BĖTI MOTINĄ.

motinai i dol. savaitei ant pra
gyvenimo. Jis tada pasakė, kad 
20 metų tam atgal jis davęs 
savo motinai 2,000 dol. ir dau
giau jokio reikalo su ja tu
rėti nenorįs. Tečiaus teisėjau 
priteisė jį duoti savo motinai 
$2.50 kas savaitei.

Tai. Austi* 787
DR. MARTA 

WW1ATT~~3ASS, 
K«tik ngrjpi ii CeUfemljes tr 

Jril t*u tave praktik&Tjmt £«. 
MM W. Harrise* 81 

e

Valandai) 8—13 kasdien* ir S—| 
takara Skiriant nedNdiaalu.

“SPEŠELŲ” TURTAS “AUGA’
Pranešama, kad “spešelų’ 

davinėtųjų vis daugiau ir dau
giau atrandama paslėpto tur

DRESE- 
RIAI

4 stalčiais, ro- 
yal ųuarter 
oak baigimo. 

Prancūziško 
stiklo veid
rodis, specia
liai už

M 8.75 
$2 į mėnesį

)r. Carter
Akys, ausys, nosis, gerklė .

PETRONĖLĖ TERUNAS’
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 28 d., 7:30 vai. ryto, 
turėdama 28 m. amžiaus. Pa-, 
liko dideliame nubudime vyrą 
Petrą, du vaiku: Kazimierą ir 
Edvardą, iš Lietuvos paėjo iši 
Jurbarko miesto, Raseinių aps-^ 
kričio.

Amerikoje išgyveno 13 metų; 
su savo vyrų 10 metų. ' .

. Laidotuvės atsibus Kovo 4 d. 
9 vai. ryto iš namų 714 W. 21 
PI. į Tautiškas kapines. Visas 
gimines ir pažįstamus kviečia
mo dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdęs vyras ir du 
vaikai

T. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

WILLIAM AND MARY DĮNING OUTFIT
Balto aržuolo; Jacobean rudo baigimo 
padarytas; padarytas, 
outfit iš penkių * 
šmotų „
Stalas: 48 colių vir
šus; apmoldinguoti ‘ 
kraštai; platus rim- 
šas; tvirta, tekinta 
apačia; 6 pėdas iš- 
skečiimas. Specia-

HJž išpildymą taksų po- 

pierų algos darbininko, 

[rainuoja $1.00.

Kėdės .
Tikro golden 
aržuolo, atla
šiu užpakaliu 
plati apačia, 
slip sėdynė ru 
dos artificiar 
lės odos. La
bai specialiai 
viena , 

$2.25 
Tik 4 vienam 

pirkėjui

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel,288Q

Pasak M. Pruchno, 2418 So. 
Ildmlin avė., sena 78 metų am
žiaus motina nėra verta nei 
25 centų savaitei. Tatai jis iš
sireiškė, kai teisėjas F. S. Rig- 
heimer paprašė jo duoti

Policija suareštavus 7 įtaria- 
ųiuosius plėšikus, du jų prisi
pažinę esą daugybę plėšimų 
papildę. Spėjama, kad jie gal 
dabar išduos ir daugiau plė-

Jauna, graži ir puikiai 
rėdžiusi mergina įėjo 
Pojevich’aus grocernėn, 
Green Bay avė 
paklausė jo:

“Džianas”, matomai, norėda
mas tokiu budu užsidirbti vie
ną dolerį, tuojaus iš savo dėl 
mono išsiėmė dvidešimtinę ii 
ją jai padavė. Ji 
šimtinę su laišku įsidėjo į 
vertą, ar bent taip» “Džii 
atrodė, ir jau buvo beei 
lauk.

— Panele, čia tik 19 dole

apsi- 
Jolm
9011

mandagiai

QUEEN ANNE IŠKIMŠTAS SETAS
Be jokio klausimo geriausios vertės, 
nors buvo siūloma; ekstra dideli šmotai 
kėdė ir arm kėdė ii' 7 pėdų davenport; pleškinės 
konstrukcijos; Marshall palaidos springsinės pa- 
duškaites ;puikiai apmuštos geros vertybės ve- 
louru. Siūloma šiame išparda- <1? r| 
vime visas setas trijų šmotų už V ■

$7.50 į menesį

s PATRIOTIZMAS:
" Pačedumas turi būt ■ 
’ pasargos žo^is ,

E IO W A STATE 5
SAVINGS BANK

s Kapitalas ir Perviršis— ■
■ < $120,000.00.
■ S. E. Cor. Fourth and "

Jackson Sts. <
" SIOUX CITY, IA. ■ 
"fflniiHHBaaniaBaBaBiaBHB

Visi tie žmonės, kuriems reikia mokėti INCOME^ 
TAX už uždarbi .praeitų mėty, visados kreipkitės pas

S. L. FAB1ONAS COMPANY,
809 W. 35th Street

dą padariau. Atsiprašau. Duo 
Uit man tuos 19 dol. atgal ii 
še jums šį laišką su dvide
šimtine, palaikykite jį kol aš 
sugrįšiu.

“Džianas” išlaukė visą die
ną. Ant rytojaus atplėšė laiš
ką. Konverte buvo — tArell, bet 
ne 20 dolerių.

“Džianas” supratęs kame 
dalykas pranešė apie tai po
licijai. Policija prižadėjo jam 
surasti tą 'naujos pušies “spe- 
šclninkę”. — Cangčofuietts.

AUTOMOBILIŲ AUKOS.
^Susidaužius automobiliu su 

So. Chicago avc. ' (Jatvekariu 
du vyrai tapo užmušti ir vie
nas gal mirtinai sužeistas.

: tinkančios prie 
plačios sėdynės; 
rudos spaniškos 

aukšti užpakaliai;

$4.75

Englander 
Lendrėms 
pintos Dubel- 
tavos Da 
Lovos

Visiškai nąujo dęzaininimo; gražiais ga
lais; lendrėms išpinta (kaip parodoma); 
rudo mahogany, plieniniai rėmai; įžy
mios Englander išdirbimo springsoą; at
sidaro iki pilnos lovos mieros; vatos'vel
tinė paduškaitė; apdengta parinktu crc- 
tonne su plačiais kraštais C
Specialiai aPvChZJU

$3 į mėnesį.

.... PINTA 
kvjetkinė

Spccialis pa- 
£ siūlymas, ku-

rįs tūkstančius 
1 i patrauks į mu-
| ‘ > sų krautuvę.
1 a Gražaus baro-
1 į nial baigimo,

.J patsai Savaimi
: vandenį prilai-
į ko; 28 colių il-

0 gio, 11’ colių
pločio ir 30 co
lių aukščio, tik
ro pynimo. Ek- 

> stra specialiai
$4.95

Per laišką, nei telefonu šių orderių 
nepriimam. »

Naktį iš seredos į ketvergą, 
apie 3 vai. ryto, neprašytas sve
čias atsilankė į namus 1721 So. 
Jefferson, kur gyvena Aleks. 
Miselevičių šeimyna. Svečias 
pirmiausia bandė įsigauti pro 
duris, bet toms atsisakius ' jį 
įsilėkti, kreipėsi prie- langų. 
B</ 1r didiemsiems langams 
atsisakius jam patarnaut, jis 
kreipėsi prie mažojo pentrės 
langelio. Svečias pasikėlęs tąjį 
langelį ir pasidaręs sau liue
są įeigą pakreipė savo žings
nius prie šeimininko miegamo
jo kambario. Įėjęs kambarin 
užsidarė duris ir su pagalba 
savo naktinės lemputes bandi 
valyti drabužių kešenius. Ta- 
čiaus ponios Miselevičienės bu
tą budrios moteries. Ji tuojau 
išbudo ir pamerkus akis pa
matė nepaprastą šviesą, o prje 
tos šviesos svečią stovintį čia 
pat prie lovos. Nusigandus su
kliko: — ’bomas! bomas kam
baryj ! — Svečiui pasidarė nei 
koktu: jis spruko pro duris, 
bet p. Misclevičienė sugriebė jį 
už rankos. Tačiausksvečio bu
tą stipresnio. Jis išsisukęs iš > 
jos glėbio išsinešė tuo pačiu 
keliu, kuriuo buvo atėjęs.

Šis atsitikimas lai būna per
sergėjimu 'visiems, kad kaip 
durys, taip ir langai nakties 
laiku reikia visada laikyti drū
tai uždaryti.

— Nuotikio Šeįmyninkas.

A. MASALSKIS 
Graborius 

Atliekame dar 
bą kuopigiau- a 
šiai. Mažus gr 
bus turime nu A 
$3 ir augščiau a 
dideliems n* n 
$25 ir augš K 
čiau. Taip pa S 
turime geru M 
autom-obilius dėl M 
vestuvių, krik 
štynų ir t. t.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

Blogieji tonsilai yra priežasčia reumatizmo ir kraujo ligų. Gal- 
be skausmo, be migdymo eloroforma. Ligonis gali pagulėt ofise ir tą 
vos skaudėjimas ir vidurių nesmagumai. Išimu tonsilus į 15 minutų, 
pačia dieną namon ifeiti. , .

ŽVAIRAS AKIS išgydau. Virš 4,000 esu išgydęs. Išgydysiu 
ir tamistą, jei tik pas mane kreipsies!.

KATARAS, kuris randasi nosyj, kosulys kankina, spjaudymas, 
bronchitis išgydomi specialiai {leidžiant vaistų ir šiaip vaistais.

AKINIAI, čia jums akiniai pritaikomi medicinos gydytojo, ku
ris yra geriausiu specialistu akių ligų.

DR, F. 0. CARTER,
24 metai prie State Street,

120 So. State Str.
Vai.: nuo 9 iki 5 vak. ir ned.: nuo 10 iki 12.

Didėlis Šmotas

Puikios Rųšies
K1RK-S

\ ■' v ;; -r • 

AMERICAN
FAMILY

SOAP
Daugiau Parduoda

Kodėl?
Pigiau 

pirkit gerą muilą ne 
naujas drapanas
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Lietuviu Rateliuose
IŠ ATLANTIKO.

Susiorganizavo S. L. A. kuopa

Sausio 8 dieną tapo čia su
organizuota S. L. A. 171 kuo
pa iš 18 narių. Visi pilnai už
simokėjo, kai kurie užsimokė
jo net už visus šiuos 1922 me
tus ir keletas draugų žadėjo 
ateiti į artimiausį susirinkimą 
prisirašyti. Reiškia, kad čia 
minėtos organizacijos kuopa 
yra pageidaujama ir kad ji 
turės gero pasisekimo. Nes 
prie šios organizacijos gali pri
gulėti visi lietuviai be skirtu
mo partijų bei pažiūrų.

Taigi vietos lietuviai yra 
kviečiami ateiti ir prisirašyti 
prie minėtos kuopos sekamą 
susirinkimą, kuris įvyks kovo 
5. 1 vai. po pietų, M. Kartas
is io l>ii u ty k 1<> j , 238 'W.

<r)lst gat. — 174 kp. rašt.

- - Klausyk, Jonai, pervežk ir 
man du tikietu, nes mano na- ’ 
miške ir-gi nori išgirsti Nai 
j ienų koncerto, — paprašiau • v ir as.

Po to, padavęs Jonui pinigų 
nupirkimui Naujienų koncertui 
tikietų, aš atsisveikinau.

— Jonas R—is.

“Dėdė” Šernas ir musų 
visuomenė.

PRANEŠIMAI.
NAUJIENŲ DIDYSIS 

KONCERTAS.
i jau čia pat. Jau laikas neti! 
' pradėta rengtis, bet ir nusipirk 

ti 1$ anksto 
galima gauti 
ofisuose:

1739 S.
3210 S. Halsted St., ir 

1614 W. 46th St.
Visi Chicagos ir apielinkės 

miestelių lietuviai rengiasi ir 
kalba apie “Naujienų” koncer
tą. Todėl labai pravartu nusi
pirkti tikietą iš anksto, kad 
paskiau nereikėtų grųsties ir 

< laukti progos gauti tikietą prie 
langelio.

Pirkite tikietus “Naujiem/ 
koncertui tuojau.

Koncerto Rengimo
KOMISIJA.

tikietus. Tikietų.
Naujieną šiuose

Halsted St

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
FRANK AUGAITIS, KURIS GY- 
sno 2826 N) Albany Avė. Atsilan-,veno 2826

kykite Naujienų ofisan reikale atva
žiavimo iš Lietuvos Adelės Stanio- 
niutės.

PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-2EME

Apie Naujieny Koncer 
tą visi kalba.

Vakar vakarą nuvykęs pas 
savo pažįstamą radau susirin
kusių pas jį daug žmonių. Pa
sisveikinęs su visais pradėjo
me kalbėti apie orą, apie “spe- 
šehis” apie Lietuvos ir kitus 
einamuosius reikalus. Galų ga
le mano pažįstamas prisiminė 
ir apie Naujienų koncertą. >

— Iš kur tos Naujienos kiek
vieną metą ir gauna tiek vi
sokių artistų savo koncertams? 
Žiūrėk, kad ir šįmetiniame kon
certe dalyvaus koks tai ilga
plaukis smuikininkas. Jau ma
tyt kad ir iš jo veido, kad yra 
geras artistas.

— Ne abejoju, — tariau aš, 
-— kiek girdėjau, tas smuiki
ninkas esąs iš Petrapilio ru
sas, benebaigęs Petrapilio Kon
servatoriją. Jis atvažiavęs čia 
Amerikoje vienas rengdavęs 
koncertus. Manau, kad 
viams bus labai malonu 
sti pirmą sykį tokį didelį

lietu-• Y _• isgir- 
smui-

ir-gi— “Birutės” Choras 
dalyvauja, — tarė Petras 
Bus žingeidi! išgirsti kaip da
bar “Birutės” Choras dainuo
ja po vadovyste p. A. Pociaus.

Mačiau apskelbimuose, 
kad kasžin koks rusas daini
ninkas, taipgi dar lietuviams 
iki šiol negirdėtas, irgi daly
vaus Naujienų koncerte,.— ta
rė Vincas G.

— (>-gi mačiau, kad Ona 
Pociene, kuri per pusantro mė
nesio koncertavo su p. Petrau
sku po . įvairias lietuvių kolio- 
nijas visoj Amerikoj, taip pat 
dalyvaus Naujienų koncerte, 
— prabilo Juozas K.

—. Italas Bellandi, kuri aš 
jau esu girdėjęs vieną sykį 
lietuvių koncerte ir kuris man 
labai patiko, taipgi dalyvaus 
Naujienų koncerte, — prabilo 
Antanas S.

Nora Gugienė, 
buvo ir yra ge-

— O ponia 
kuri visuomet 
ra Naujienietė, 
Naujięnu koncerte, — pridūrė 
Stasys B.

— Nu-gi Pirmyn Mišrus 
Choras, susidedantis velk iš 
Naujieniečių, su dideliu pasi
šventimu jau nuo senai moki
nasi, kad tik kuogražiau su
dainuoti Naujienų koncerte, — 
pridūrė dar Antanas O.

— Aš kad»
TTrsnau, vyrai, 

mes visi, kurie čia esame, 
rime rytoj važiuoti į Naujienų 
Ofisą ir iškalno nusipirkti ti
kietus, kad paskui nereikė’ 
ilgai stovėti eilioj ir laukti 
tikietų, nes, kaip girdėti, žmo
nių bus galimybės netik iš 
Chicagos, bet ir iš kitų mies
tų, — patemijo mano pažįsta
mas. /

Rodos neapsiriksiu pasakius, 
kad “Dęde” Šernas (Juozas 
Adomaitis) musų visuomenei 
yra plačiai žinomas ir gerbia
mas kaipo vienas žymiausių 
lietuvių literatų. Tečiaus ar 
daug kas žino, ar daug kam 
rupi jo dabartinis skaudžiai 
apgailėtinas likimas? Rodosi, 
kad ne. Kada geri), šernas bu
vo jaunas, sveikas, pilnas en
ergijos ir jiegų; kuomet jisai 
per daugelį mefii redagavo 
laikraštį ““Lietuvą” ir moks- 

liniais naudingais raštais gau
siai didino musų literatūrą 
tuomet męs visi į jį su past 
gerėjimu žiūrėjome. Bet dabar* 
kuęmet tą musų gerb. rašy- 
l°ją J!C£OS apleido ir jis Jau vengus bereikalingus važinėjimus. — 
keli metai nebegali sau duo
nos užsidirbti; tai t... ___
žmonės juo rūpinasi. Sakau 
keli, nes “Šerno Draugų Bū
relis“, kuris kiek galėdamas juo 
rūpinasi, yra visai nedidelis, 
šitas mažas “šerno, Draugų 
Būrelis”, iki šioliai vengė net 
viešos spaudos (apie Šerno li
kimą), kad neužgavus jausmų ' 
rašytojui seneliui, ir vien laiš- i • - 
kais tesikreipdavo į draugijas ,plety
prašydamas jam 
bet pasižiurėjus į 
“Būrelio“ apyskaitą matyti, 
kad tik mažuma draugijų ir 
mažu kapitalu teprisidejo prie 
jo. Galų gale tiems, kurie nuo
latos rūpinasi “Dėdės” šerno 
likimu, perskaudu 
tankiai stambias aukas dėti 
(nes mažom aukom neko ne
nuveiksi) ir “šerno 
Būrelis”, atsikreipė į 
visuomenę viešai.

Iš pirmųjų į visus 
kimus berods atsiliepė 
gos Liet. Mot. Dr-ja 
ta”, nes ji prisidėjo prie nu
pirkimo “Dėdės” šerno raštų 
ir kas metai skiria “Dėdei” 
pensijos iš savo iždo po $20.00. 
Dabar vėl, kuomet pastebėta iš 
“Šei'no Draugų Būrelio” apy
skaitos, kad “Dėdės” šelpimo 
iždas visai tuščias, Liet. Mot. 
Dr-ja “Apšvieta” pagerbimui 
rašytojo Dėdės Šerno — Juo
zo Adomaičio — vardadieniui 
rengia gražų koncertą Kovo 18 
d. M. Meldažio svet., 2242 W. 
23rd Place. Programų išpildy
mui yra pakviesta Chicagos 
pirmaeiliai artistai, tarp kurių 
jau yra pasižadėjusi dalyvauti 
p. Vera Pavlovą, balerina Ru
sijos Imperatorinio teatro, ži
nomos šokėjos Onos Pavlovos 
sesuo p. Vera Pavlovą pasi
žadėjo dalyvauti augščiau ini- 
jlįtam vakare be mokesnio. Jei- 
gu\ji suspės, jos Itrusii bus 
surengtas dar specialis baletas 
iš lietuvių jaunuoipenes. Tai 
yra gražus ir prakilnus p. Ve- 
ros Pavlovos pavyzdys, kurį 
be abejonės ir musų Chicagos 
pirmaeiliai artistai paseks, ši
tokioms aplinkybėms susidėjus, 
kalbamojo vakaro rengėjos ti
kisi, kad plačiojį musų visuo
menė, pilnai pritardama Liet. 
Moterų “Apšvietos” Dr-jos taip 
pyikilniam tikslui, skaitlingu 
atsilankymu “Dėdės” Šerno 
varduvėse suteiks jam daug 
moralės ir materialūs paramos.

K. Katlievičienė

P. Chicnjros ir Apyl. Apskr. 
domei. ----- Kariant i paskolos
maršrutas yra paskelbtas ir

stoČii vi 
vajaus
Liet. Misijos įgaliotinis yra atvykęs, 

ra tai Chicagos Apskritys kviečia visas 
7 stotienskubiai pasiimti Svetaines ir 

'*■* tuojaus pranešti apskr. piAn. žemiaus 
paduotu adresu. Nes yra svarbu su
žinoti kurios stotys yra prisirengu
sios, o kuriąs ne, kad tokiu budu iš-

A. Mickeliunas, 3140 So. Wallacc 
tik keii St’’ Chi2ag0» I,L <Phone Yards 2652)

Bischoffo Kreditorių susirinkimas. 
Kovo 1 d. turėjom susirinkimą su 
lenkais, bet be pasekmių. Lietuviai 
atsilankykit visi ir pasakykit drau- 
gams^atvykti į susirinkimą^ kuris bus 
laikomas šiandien kovo 3čią d., lygiai 
7 vai. vak. McKinley Park salėj, 39 
ir Western Avė. — Valdyba.

vien kliš

prigelbėti; 
paskelbtą

Ja“n,y .Lietuvių Amerikoje Tautiš- 
. . 1 laikys savo mėnesinį

susirinkimą, nedėlioj, kovo 5 d., Imą 
Mildos svetainėj, 

3142 So. Halsted St., Visi nariai ir 
normtieji prie kliubo prisirašyti ma
lonėkite laiku susirinkti, nes yra 
daug dalykų aptarti .

— S. Kunevičius, rašt.

C icero L. R. R. p. Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks .kovo 3 d Staligos 
svet. 1500 So 49 Avė. Visi nariai 
būtinai turi būt, nes yra laug svar-

buvo taip kbl reikalų aptarimui.

Draugų 
plačiąją

atsišau-
Chica-

“Apšvie-

Pranešimafl

— Gerai tu sakai, — visi 
pakarti j o ir bematant ėmė 
šyti jo, kad jis rjpsiimtų 
šiem s
Naujienų 
turėdamas 
“vekeišiną”, 
nedirbąs*

North Side. — S. L. A. 226 kuo- 
' pos mėnesinis susirinkimas įvyks ne- 
plėlioj ,kovo 5 d., 2 vai. po pietų, Vie- 
&o Knygyno svet., 1822 Wabansia 
Avė. Visi nariai malonėkite būtinai 
susirinkti paskirtu laiku.

—■ K. Markus, rašt.

vi- 
del 
jis,

parvežti tikietus
koncerto, nes

kelioms dienoms
dienomis

Cicero, III. — Susivienijimo! lietu
vių Amerikoje 194 kuopos ^slinki
mas įvyks kovo 5, 2 vai. po pietų, O. 
Tanvuliunienės svet., 1447 So. 49th 
Avė. Draugai malonėkite atsilanky
ti, nes yra daug svarbių dalykų ap-

dabar Taipgi malonėkite atsivesti ir
, naujų narių dėl prisirašymo.

-------K. Genis, Fln. Sekr.

JIEŠKAU JUOZAPO DEHNIO 
švogerio ir sesers, kurį užmušė ru
dos kasyklose. Anvil, Mich. 1920 me
tais. Jo švogeris gyvena Wilson, 
Pa. Atsišaukite pas Antaną Toron- 
dą, P. O. Box 464 Painesdale, Mich. 
Courtas prisiuntė laišką, jieško gimi
nių išmokėjimui posmertinės, pinigų 
Juozapo Dehnio giminėms.

PARDAVIMUI MAŽAS GROSE- 
ris ir saldainių krautuvė, biznis ge
rai išdirbtas visokių tautų apgyven
ta. Taipgi sykiu ir 2 pečiai. Tei
singas pasiūlymas bus neatmestas. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
turi apleisti miestą. Atsišaukite:

2917 So. Lowe Avė.
■ ' - ....... ' i

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ Vi
sokių drapanų — vyriškų, 
kų ir vaikų, geroj vietoj, 
dirbtas per dešimts metų.
tį pardavimo patirsit ant vieos.

Kreipkitės
3356 So. Halsted St.

moteriš- 
Bižnis iš-

Priežas-

SKUBĖKITE
Čia jums yra proga pasiliuosuoti 

iš darbo ir palikti biznierių, padaryti 
pinigų. Parsiduoda bučernė ir gro
sernė, labai pigiai, geroje apielinkė- 
kėj. Ir antras biznis, parsiduoda 
“Dry goods Storas, geroje vietoje ir
ant labai bizniavęs gatvės. Taipgi

’ I priimsime į mainus lotą. Priežastis
-----’—1' ----  pardavimo yra labai svarbi. Kreipki- 

SIŪLYMAI KAMBARIŲ | tSs’, A. GRIGAS, 3114 ^So. Halsted St. 
— ■ ------- --------- -

IŠSIRENDAVOJA RUIMAS VIE- PARDAVIMUI KRAUTUVĖ TA- 
nam ,arba dviem ‘vaikinam, su valgiu bako, cigarų ir cigaretų ir soft drinks 
na,

JIEŠKAU SAVO DRAUGO AN- 
tano Barzdaičio, girdėjau, kad gyve
na Chicagoj, esu atvažiavęs iš mainų, 
tad norėčia susieiti. Jis pats ar kas 
žinote, meldžiu atsišaukti.

JOHN ADOMAITIS, 
2437 E. 93rd St., Chicago, III

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
x be valgio. Elektros »v 
ir Įeiti reikalingi dalykai.

IDA GA1LUNIENE, 
2942 Parnell Avė., 
2-ros lubos front.

REIKIA DABBININKŲ

vieta ir tirštai lietuvių apgyventa, 
kaina labai žema. Platesnių žinių 
kriepkitės į mano ofisą.

GEO. PETKUS, REAL ESTATE
i 3402 So. Halsted St.

MOTERŲ

KAS NORI PIRKTI 
vietą taisymui automobilių su visais 
įrankiais, kas tik reikalinga. Renda 
pigi, parduosiu pigiai. Priežastis 
pardavimo, savininkas eina į kitą 

REIKALINGA ŠVARI MOTERIS 1 biznį. Parduosiu arba.mainysiu ant
ar mergina prie mažos šeimynos na- nedidelio groseriuko ar automobilio, 
mų darbui ir prižiūrėti 3 metų mer- vieta tirštai apgyventa lietuviais, 
gaitės. Valgis, kambaris, ir apmo- biznis geras.
kėjimas. Atsišaukit po šešių vai. 3303 s- Auburn Avė.
vakare: John Grublauskas, 3018 W. ......   y-----------------
39th St., ar Pershing Rd., pirmos lu- PARDAVIMUI (ĮROSERNĖ, taip- 
bos* gi sykiu gyvenimuij3 kambariai, su

visais rakandais. Gera vieta geram 
biznieriui. Atsišaukite nuo 3 iki 6 
vakare.

2903 So. Canal St.
Reikia forelady dra- 

periu operatorių ir prie mote
riškų dresių finisherių; pui
kiausia dienos šviesos dirbtuve, 
smagios valandos ir gera alga, 
nuolatinis darbas. Kreipkitės 
tuojaus. ART DRESS HOUSE, 
1051 W. 35th St.

DIDELIS BARGENAS
Parduodu už pusę kainos puikiau

sią bučernę su visais fixtures, ir daug 
stako. Taipgi, mainysiu ant automo
bilio ar loto. Nepraleiskit šios pro
gos, tai aukso mainos. Atsišaukite 
tuojaus pas J. Namon, 808 W. 33rd 
PI., arti Halsted.

PARDAVIMUI RAKANDAI (fur
nitūra), dėl 5 kambarių. Parduosiu 
visus sykiu; pigiai, nes važiuoju Lie
tuvon. Rakandai apdrausti ant $300.

J. ŽASITIS, 
4321 So. Paulina St.

2 fl. iš užpakalio
■i" ... —...... i

AUTOMOBILIAI

— Valdyba.

Laisvas J. Vyrų Choras, rengia šo
kius subatoj, 4tą dieną kovo, Mildos 
svet., 3140 So. Halsted St. Pradžia 
7tą v. v.

— Kviečia visus L. J. V. Choras.

Svarbus pranešimas. 18-tos ko
lonijos visų draugijų, kliubų, kųopų, 
bei visokių organizacijų valdybos ir 
pavieni nariai malonėkit būtinai atsi
lankyti į susirinkimą pėtnyčioj, ko- 

I vo 3, 8-ta vai. vr k., Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėj, So. Union Avė. 

i *r. L8-tos gat, šiame susirinkime iš
girsite apie Lietuvos istorišką veika
lą, kurį visos organizacijos turės ap
svarstyti be jokio atidėliojimo, kad 
musų ainiai .rastų užrašytus istorijos 
lapuose musų nuveiktus darbus. L. 
L. P. Bonų abejų stočių vaidybos 
kviečia visus_ širdingai atsilankyti be 
skirtumo tikėjimo ir pažvalgų.

Pastaba: Jei kurios draugijos pa
sitaikytų susirinkimas tą patį vakarą 
tai malonėkit pasiųsti savo atstovą Į 
šį susirinkimą. — Vincas F. Andrulis^

Town o f Lake. — Dr-tė L. T. Tė
vynes Mylėtojų 1 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj kovo 5 d., 
1 vai. po pietų, po num. 4600 , South 
Paulina gatvė. Kiekvienas narys 
privalo būtinai atsilankyti į susirin
kimą, nes lyra daug svarbių reikalų 
dėl apsvarstymo. Malonėkite atsive
sti savo draugus prisirašytrprie šios 
draugijos, nes pagal nutarimą laikas 
priimti naujus narius už 1 dol. tą 
dieną pasibaigs. — K. A. Chap.

Lacal 269 A. C. W. of A. — Susi
rinkimas įvyks pėtnyčioj, kovo 3 d.,. 
7:30 vai. vakare, Unijos svet, 1564 
N. Robey St. šis susirinkimas yra 
labai svarbus, taigi kiekvieno nario 
užduotis yra atsilankyti.

—■ P. Chapas, sekr.

Bridgeport. — Lietuvių Pašelpos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
kovo 4 d., 8 v. v. paprastoj-syet., 3301 
SoJ Morgan ir 33ios gatvių. Visi 
Ųiubiečiai malonėkite susirinkti laiku 
ir atsivesikite naujų narių.

— A. J. Lazauskas, Nut. rašt.

Roseland, III. — Lietuvių Darbinin
kų Nam-o Bendrovės mėnesinis susi
rinkimas įvyks panedėlyj. Kovo 6, 
7:30 vai. vakare, J. Stančiko svetai
nėj, 205 E. 115 St. Visi šėrininkai 
ir šėrininkės privalot būtinai atsilan
kyti į minėtą susirinkimą paskirtu 
laiku.
— Jonas Tamašauskas, L.D.N.B.rašt.

Spešely Extra Mitingas
Roselando ir apielinkės špešelų ar

ba Ponzi mitingas yra Šaukiamas ne- 
dėlioj, Kbvo-March 5 d., 1922 m. po 
10900 So. Michigan Avė. Aušros 
mokyklos kambariuose. Susirinki
mas prasidės 4:30 vai. po pietų. Mel
džiame visus pribūti, kurie skolinot 
pinigus deb J. M. Edučio, arba turė
jote kokius pinigiškus reikalus su 
juomi. Taipgi, atsineškit kvitas- 
rasites. Taipgi, kviečiame J. M. 
Edutį pribūti ant virš minėto mitin
go. Kviečia .

Komitetas J. S.

—------- PARDAVIMUI BUČERNĖ
.REIKIA 25 MOTERŲ RINK- ir grosernė lenkų apgyvento j 

ti skudurus. vietoj, 2007 S. Robey St. Par-
B. COHN & SONS davimo priežastis ,mano partne- 

1100 W. 22 St. rio šeimynoj liga.

----------- - PARDAVIMUI GROSERNĖ,
REIKIA PATYRUSIŲ PAR- L kambariai pragyvenimui, ge- 

davėjų merginų į moteriškų ras biznis, visokių tautų koloni- 

 

drabužių ir šilko skyrių. Nuo- Parduosiu pigiai, priežastis 
latinė vieta. J. Oppenheimer & pardavimo pleidžių Chicagą 
Co., 4700 S. Ashland Avė. 3302 W. 38th IP1.

DURYS ADAROS
Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par

duodam ir mainom; namus, lotus, far
mas, automobilius ir visokius biznius. 

, Pas musų greitas, teisingas ir pigus 
patarnavimas, visokiais reikalais. 
Kreipkitės pas

A. GRIGAS,
8114 S. Halsted St., • Chicago, III.

TĖMYKIT, DABAR GERAS 
LAIKAS

Reikalaujame visokių namų, duokit 
mums savo namą. Kostumeriai ofise 
laukia pirkti ar mainyti. Dar reikalau 
jam daug namų mainymui ant farmų 
visokiose dalyse miesto. Turim porą 
bučernių, grosernių mainymui ant na
mų.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO., 

808 West 33 Place, 
arti Halsted St.

H1BUICKI1! 
automobilius. 
Užsiganėdinimas, arba 

Mažas> įmokėjimas

Touring $650.00 
Sedan $1,000.00 
Touring $700.00

Perdirbtas 
išmėginimas, 
pinigus grąžinsiu, 
likusie ant laiko. 
1919 7 sėdynių
1919 “ \
1920 5 sėdynių

FAGET—BUICK COMPANY, 
Grand Boulevaid prie 3$tos gatvės.

Tel.: Douglas 0632

7 sėdynių

Veltui

PARDAVIMUI HAYNES TOUR- 
ing karas, pataisytas, kaip naujas, 
parsiduoda pigiai. Kreipkitės GIS 
W. 31 st St., J. P., ant Imu lubų. Sa
vininką galima matyti visados,

BIZNIERIAI, NESNAUSKITE
2 aukštų mūrinis namas, gera 

krautuvė 2 pagyvenimai po 4 kamba
rius. ir vienas 5 kambariai. Elektros 
šviesa, aukštas cimentinis 
tas, randasi 
kaina $13,000. 
tas $8,000

M.

________ i besamen-
3427 'So. Halsted St.

Lotas be namo ver-

NAMAI-ZLMl
PARDAVIMUI TINKANTIS 

saliunui ar vaistinei kampinis 
namas So. E. kampas, 38 ir 
Kedzie Avė., 2-jų aukštų, karš
to vandenio šiluma. Galima už
imti tuojaus. Rubin Bros, sali
ninkai, 3804 S. Kedzie Avė.

J. KIRAS, 
3331 So. Halsted St. T’Hone Yai-cis 6894

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas, 2jų pagyvenimų po 4 kam
barius, elektros šviesa, maudynes, 
aukštas cimentuotas skiepas, ir vis
kas įtaisyta pagal šios mados. Par
duosiu ant labai lengvų išlygų, arba 
priimsiu lotą, automobilių, arba pia
ną kaipo dalį įmokėjimo, F. J. Szemet, 
4217 Archer Avė.

TĖMYKITE .
Niekas nėra mums per dideliu nei 

per mažu musų tarpininkavime. Mes 
parduodame ir mainome namus, lo
tus, ukes, automobilius Jr kitus biz
nius; taipgi apdraudžiame: namus, 
rakandus, automobilius ir viską, nuo 
ugnies, vagies ir visko, saugiausiose 
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. Mitchell 

Tel. Boulevard 0122

PARDAVIMUI BIZNIAVAS NA- 
mas, < groseris ir trokas. Priežastis 
važiuoju į Lietuvą. Parduosiu pi
giai.

Kreipkitės:
718 W. 31 st St.

PARDA VIMUI 2 AUKŠTŲ MURI- 
nis namas su krautuve. Flatas vir
šuj. Tinkantis bučernei ir groser- 
nei, arba kitokiam bizniui; randasi 
prie 2900 Lowe Avė. Savininkas 
gyvena po numeriu 3250 South Union 
Avė. Tel. Yards 2316

iu.

SUSTOK MOKĖJĘS RENDA 
ir įsigyk nuosavą namą. Kiek
vienas doleris, kurį mokite už randą, 
yra tamstos nuostolis.

Pastatysime tamistą į 4 kambarių 
namą ant 50 pėdų loto už $1,500— 
$600 cash ir $15 į mėnesį.

Mokykla ant pat tamistos savas
ties: netoli bažnyčios ir krautuvės. 
Perpilnai vietos daržui ir vištoms, 
puikus oras,ir gražios apielinkės. 33 
min. į vidurmiestį. Mažiau negu 10 
“"^ffvE&INGER & CO.. 

628 — lst National Bank Building,

PARDAVIMUI NAUJAS mū
rinis namas, bungalow, 5 kam
barių, modemiškai įrengtas. 
Lietuvių kolonijoj, gražioj vie
toj. 6147 Menard Avė. netoli 
nuo 62 St.

PARDUODU ŪKĘ 40 AKERIŲ 
su mažais trobesiais, tik už 399 do
lerius. Ūkė randasi Michigano val
stijoj, Lake Co., (nesnausk), žemės 
yra mažuma pradirbtos. Žemė lygi, 
ir vieta graži.

ERANK BRODRECK, 
Box 13S, Mlnden, West Vimnia.

MORTGECIAl-PASKALOS
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

IIJ1 1 ,1 J ,|į! ■! f l!>J Ml'M . 'I ’IJ'I <3

I MOKYKLOS

PARDAVIMUI 2 FLATŲ mu
ro namas, 6 ir 7 kambarių. Ren- 
da $85.00. Kaina $6,500. Savi
ninkas ant vietos.

2826 Emerald Avė.

PARDAVIMUI JJBUČERNĖ ” IR 
grosernė, cash biįSĮiis-, vieta apgyven
ta lietuvių ir svo&mtaučių. Parduo- 

i du visai pigiai/ viską už $1,350.00. 
ViHŲ ________  Pardavimo priežastis, važiuoju į Lie-

IŠVAŽIO-[ Q 160 į, Kensington Avė., 

Kcnsington, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA DUONOS 

tojo ant savo kelio, 
mišinas."

Kreipkitės: 
2935 W. 25th

Geras ko- FARMA

St.
REIKIA .STOCK PARDAVĖJŲ, 

pardavojimųi dividendą nešantį sta- 
ką Illinois Corporation ir skirtingas 
išdirbystes industrija išdirbama, gal
vijams, 
tiems, 
rinimas. 
aukštos rūšies rekomendaciją. Kreip
kitės, telefonuokit ar rašykit susita
rimui, Western Feed Mfg’s (Ine.), 
345 No. Elizabeth Avė., Telefonas 
Monroe 4656.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė su mūriniu namu; vienas 
'arklys, vežimas ir visas įtaisymas. 
Parduosiu labai pigiai, nes važiuoju 
j savo šalį.

Atsišaukite.
562 W. 18th St.

arkliams, karveliams ir kf- 
Šis yra pirmos klesos užtik- 

Norintieji turi priduoti

PARDAVIMUI BUČERNĖ SU 
visais įrenginiais. Gera vieta lietu
viui, lietuvių kolonijoj. Pardavimo 
priežastis, apleidžiu. Taipgi 4 kam
bariai pragyvenimui užpakalyj. Pi
gi randa. Kreipkitės į Naujienų ofi- 
są numeriu 547.

Parduosiu, arba mainysiu apt Chi
cagos gero namo. . - . .

148 akeriai, Michigano valstijoj, 
lietuvių koldnijoj. Su gyvuliais, ma
šinom, 'ar be; — žemė gera, budin- 
kai puikus ,ir prie PaŲ stoties, ii' 
daug vasarnamių kliubų, iš kurių pa
darome gerą biznį.

Priežastis — turiu dvi farmas, 
nedaliu apdirbti.

Kreipkitės laišku,
TONY LESKY, 

P< O. Box 4, (
Peacock, Michigan.

ir

t

DIDŽIAUSIA 
Mokykla Chicago] 

« t -»

IT Ik #
1

REIKTA 50 ŠIAUFERIŲ ĮSTOTI 
j taxi cab Co. Buk ant save bosu, 
uždirbsi $100 į savaite- Įstoiimo ne
reikia mokėt. Mokestis $5.00 j mė
nesi. Mažas {mokėjimas. Pirmiau 
matykite mus: visada atdara

BLUE CROSS CAB OFFICE 
2356 Idntcdln Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS. TU- 
riu parduoti į trumpą laiką iš prie
žasties ligos šeimynos. 3 metų ly- 
sas, 5 kambariai pragyvenimui. Bar- 
nė 2 mašinoms, labai puiki vieta.

3846 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS, 

geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Atsišaukite V. N., 3000 South 
Union Avė., Liberty Hali sve
tainėj. s

BRIGHTON PARK.
Iš priežasties išvažiavimo į LietuVą, 
parduodu mažą medinį namą, 5 kam
barių;, elektra, Maudynė, garadžius 2 
automobiliams. Atiduosiu už teisin
gą pasiūlymą.

Savininkas,
3130 West 38th PI.

PARDAVIMUI SALIUNAS, Biz
nis senai išdirbtas, gerai eina ,turi 
būti parduotas greit, delei nesusitai
kymo partnerių.

Kreipties:
34G5 So. Morgan St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
su namu arija vieną biznį. Iš 
priežasties dviejų biznių. Turi 
būt parduota trumpu laiku.

4803 S. Throop St.

EXTRA BARGENAS, parda- 
vimui bučernė ir grosernė su na
mu; biznis yra cash. Gražioj 
vietoj, geras biznis. Pardavimo 
priežastį patirsite ‘ ant vietos. 
5252 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
visais rakandais. Biznis išdirbta per 
ilgus metus, lietuvių ir lenkų apgy
venta, ir netoli nuo trijų didelių dirb
tuvių, nebrangi renda, 4 kambariai 
pagyvenimui. Pradavimo priežastį 
patirsite ant vietos. Frank Latvė- 
nas, 511 Emlyn PI., E. Chicago, Ind.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Saliunas ir 6 pagyvenimai už $8,^00 

rendos $125 į mėnesį. Namas ge
ras, kaip naujas, didžiausioj lietuvių 
kolonijoj. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant loto ar bučernės.

C. P. SUROMSKI & CO. 
3346 S. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI-SALIUNAS, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
' 5101 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI VIENOS ŠEIMY- 
nos mūrinis namas, 5, kambarių — 
bungalow su skiepu; farnacc {šiluma, 
5 mėn. kaip statytas. Norime par
duoti greitu laiku, nes važiuoju į Lie
tuvą.

Kreipkitės:
6803 So. Washtenaw Avė.

Deaiąning, kirpimo, fitarimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapaną. 

Musų sistema yra geriausia.
mokiname atskiruose departamentuo
se pilna siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja Ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kalną. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko no- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais. 
MASTER SYSTEM DESIGNING

SCHOOU i 
196 N. STATE STREET; CHICAGO 

Kampas Lake StrM ant 4 lubų.

NETIKĖTA PROGA.
Parduodu viską arba atskirai, pi

giai greitai ir prieinamai. Namas 
su bizniu netoli 18 ir Halsted gatvių. 
Pirmesnis bus laimingesnis. Kreipki
tės pas savininką. P. Mikalauskas, 
1444 So. 51 Avė., Cicero, III. Phone 
.Cicero 147. ,

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas.

Atsišaukite
1739 S. Halsted St.

Box 548

PARDUODU ARBA IŠMAINAU 
farmą ant miesto prapertės. Illinois 
valstijoj. Žemė kaip visiems žino
ma, yra geriausia. Galima viską au
ginti, kas patinka.

80 akrų visa dirbama ir aptveita; 
puikus upelis bėga pro šalį, gelžkelis 
eina per n-ano lauką, % mylios nuo 
puikaus Edgewood miestelio, kuris 
turi apie 3,0001 gyventoju, 7 kamba
rių stuba. barnes, kiaulininkas, kupos 
ir tt. Visos marinos kokios tik reika
lingos ūkės darbui. Vežimas, bogčs. 
4 geri arkliai, 6 karvės, 6 kiaulės, 6 
žąsys ir 100 vištų; 600 bušeliu koruų 
ir kitų sėklų. Kaina $8.000. Atsišau
kite nrie savininko. F. Palasky, 5046 
So. Kolin Avė., City. Tel. Lafayette 
2928.

PARDAVIMUI MODERNIŠKAS 
dviejų aukštų medinis namas. 4 ir 5 
kambarių Su gęrais įtaisymais, mau
dynės ir pasas. Parduosiu už

Kreipkitės prie savininko
2122 W. 54th St.

Antros lubos.

$3,750

asu

P-Ifa E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokinau kirpti, aluti, pritaikyti L 
desinuoti drabužius motrims ir 

▼alkams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia Instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams StŲ

Tel:. Harrison 1421. Chicago

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis klesos Ma

liavoms merginoms, pasisluvimui 
sau dresis.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2417 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitia ypatiikai arba ražy- 
kit illygų paklausdami.

Sara Patek, plrndninfrl.




