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Priešinasi Suomijos-Lenkijos“ ■ • jahs Chicagojesąjungai
J* I

Rusijos* Švedijos sutartis

Gal ir Kanados angliakasiai 
streikuos

Suomijos švedai priešinasi 
Suomijos-Lenkijos 

sąjungai
Sako, tada Suomija atsidur

sianti Francijos naguose.

STOCKHOLM
Siulamoji
tarp Suomijos 
silaukc dideli
puses Suomijos švedų, 
sako, kad sąjunga su Lenki-

likimą j

defensivė sąjunga 
ir Lenkijos su- 

opozicijos iš 
kurie

: kad sutartis nieko kito ne- 
!■ reiškia, kaip priėmimą pama

tinių prekybos įstatymų, leid
žiančių kiekvienos šalies pirk
liams reikalauti nuostolių at
lyginimo ir kreiptis į teismus.

Švedijos konservatyvai biz- 
. nieriai tai sutarčiai priešinasi, 

nes buk sutartis nieko Švedi
jai neduodanti. Be to bolše
vikai buvę labiau u^intere- 
suoti politiniais skirsniais, ne- 

. gu kad ekonominiais, nors po- 
, litiniai skirsniai visgi gailaus 

tapo iš sutarties išbraukti. Su
tartis nesanti verta to, kad ją 
riksdagas svarstytų.

Suomijoj 
ir kitos

ja atiduotų Suomijos 
Francijos rankas.

švedu laikraščiai 
nurodo, kad Suomija 
Pabaltijos šalįs turi
tiniai nusistatyti, kad pasilikus 
draugingais atbudavotai ir ga
lingai Vokietijai.

“Kaip ilgai Franci ja rems 
Lenkiją?” klausia jie. “Jeigu 
Suomija padarys gynimos są
jungą su Lenkija, tai tuo ji 
atsidurs po Francijos nykščiu 
ir susidurs su galimybe, kad 
Fnincija neteks savo dabarti
nės visogalinčio pergalėtojo'po-

Angliakasiu streikas 
gresia ir Kanadai

9,(,00 vakarinės Kanados ang
liakasių sustreikuos, jei jiems 
bus nukapota alga.

CALGARY, Alberta, kovo 3. 
— 9,000 angliakasių streikas 
vakarinės Kanados anglių lau
kuose balandžio 1 d. darosi ne- 
išvengtinu. Angliakasių unijos 
algų komiteto pirmininkas Liv- 
ett sako, kad streikas bus pa
skelbtas, jeigu kasyklų savi
ninkai vykins savo sumanymą 
nukapoti angliakasių algas.

Livett tai paskelbė po vaka
rykščio nesėkmingo angliaka
sių ir samdytojų bandymo susi- 
___i apie algas. Kasyklų sa- 

susirišti su Pabaltijos vįnįnkai paskelbė, kad jie nuo 
prieš Rusiją. Jie ypač 
idyti Karelijos likimo 

bolševikai triuškino

Jie sako, kad Suomija turi 
laikytis atskirai ir jeigu rei
kės pagelbos, tai jos jieškoti 
Švedijoje. Jie sako, kad pri- 
klaušimas nuo slavų bus la
bai silpna apsauga.

Betgi daug suomių, net ir
valdžios narių deda visas pa- j tartį 
stangas 
šalimis 
v ra ibn 
ir kaip 
Suomijos kaimynų, kareliečių,

'Galutinas nuosprendis apie 
sąjungą priklausys nuo Suomi
jos seimo. Tai parodys pasek
mės busiančios Pabaltijos ša
lių konferencijos. Betgi progų 
užgirimui Suomijos-Lenkijos 
sąjungos yra mažai.

Rusijos-Svsdijos preky
■ . .« ■ . F*»ouvu8^ paivbos sutartis prirengta nu?islaty

balandžio 1 d. nukapos . algas 
nuo 30 iki 50 nuoš. ir sugrą
žąs su tūlais išėmimais 1915 
m. algas.

“Jeigu kasyklų savininkai 
tikrai mano vykinti mums 
įteiktąją algų skalę”, pareiškė 
Livett, “tai neliks jokio kilo 

| išėjimo, kaip balandžio 1 d. 
paskelbti streiką 18-tame dis- 
trikte. Mes tikimės, kad tę
simas tarybų prives prie pa
tenkinančio susi taikinio,
jeigu kasyklų savininkai nėra 
prisirengę pakeisti savo dabar- 

rmą, tai nelieka 
vilties, kad galėsime su jais 
susitaikinti”.

bet

Bus tuojaus paduota riksdagui.

STOCKHOLM, kovo.
Provizionalė sutartis apie pre
kybą tarp Švedijos ir sovietų 
Rusijos jau rengiama yra pa
davimui riksdagui. Tai bus pa
daryta delei atidėjimo Gcnoa 
konferencijos iki bal. 10 d. 
Pirmiau buvo sutarta, kad su
tartį atidėjus iki po tos kon
ferencijos, bet reikalaus

Streikas paliestų pietinę Al- 
- 4 bertą ir rytinę dalį Britiškos 

Kolumbijos.

Rusija reikalaus imsi 
ginklavimo

LONDONAS, kovo 3.
ap-. Maskvos pranešama, kad Ru- 
3u- sijos valdžia rengiasi paduoti 

sijoje privertė dabar veikti. j Genoa konferencijai sumany- 
Neoficialinės žinios sako, mą visuotino nusiginklavimo.

Vakar į Chicago atvyko se
nas lietuvių kompozitorius Juo-* 
zas Naujalis, kuris trejetą sa
vaičių atgal atvyko į Ameri
ką pasisvečiuoti ir prie’ progos 
duoti Amerikos lietuviams ke
letą koncertų. Ketina jis duo
ti neužilgo koncertą ir Chica- 
gos lietuviams.

J. Naujalis^au yra ^senyvas 
žmogus, apie ’ (50 m. amžiaus 
ir jau daug yra nuveikęs pa
kėlimui lietuvių muzikos. Da
bar be to pi Naujalis yra ir 
Lietuvos* konservatorijos, Kau-■ 
ne, direktorius. Į

J. Naujalis sako,’ kad Lie- • 
tuvos opera, kurios direkto
rių yra 
stovi 
jąja 
tijos 
žiant 
statyta “Rigoletto” ir tai taip 
puikiai, kad jis dar niekad 
negirdėjęs tą operą taip pui
kiai giedant. K. Petrauskas da
bar duoda koncertus Londone, 
bet jį New Yorko.Metropoli
tan Opera kviečia atvykti ir į

p. Kipras Petrauskas, 
augštai ir kad sulabai

negali lygintis nė Vokic- 
opera. Naujaliui apleid- 
Kauną, buvo operoje pa-

Rigoletto

Sustabdo Rusijos armi 
jos mažinimą

Trockis sako, kad atidėjimas 
Genoa konferencijos daro 
marinimą armijos negalimu.

RYGA, kovo 3. — Pareikš
damas, kad Rusijos viltis su
sitarti su kapitalistinėmis ša
limis Genoa ekonominėj kon
ferencijoj, aplankė smūgį iš 
talkininkų pusės, delei atidė
jimo tos konferencijos, karo 
ministeris Leonas Trockis iš
leido įsakymą raudonąja! ar
mijai ir laivynui, kad tolimes
nis mažinimas karinių spėkų 
dabartiniu laiku yra negali
mas. *

Trockis spėja, kad pavasa
ry] bus padarytas ofehsivas 
prieš bolševikus.

Lloyd George rezig 
, nuosiąs kovo 8

iki to laiko koalicijosJeigu
partija nesutars jį remti.

LONDONAS, kovo 3.
Parlamentiniuose rateliuose 
kalbama, kad Lloyd George 
yra nusistatęs- rbzignuoti kovo 
8 d. Jeigu jis iki tos dienos 
negaus užtikrinimo, kad jį 
tvirtai rems koalicijos konser
vą tyvai, tai jis įteiksiąs kara
liui savo rezignaciją iš pre-

minęs ir rezignaciją. Ikišiol nė
ra nieko tokio, kas rodytų ar- 
tinimąsi taikos koalicijos par
tijoje. 4

PARYŽIUS, k. 3. — Paskelb
ta, kad pasimirė paskilbęs 
franc.uzų dramaturgas Henri 
Bataille.

Persergėjimas dėjusiems 
pinigus “spešelams”.

Mes sužinojome, kad agentai, kurie rinko iš žmonių 
pinigus Bischoffo, Harringtono ir kitų prigavikų “speše- 
lams”, dabar vaigšto pas tuos pačius žmones ir prikalbi
nėja juos, kad jie nesiskųstų teismui, nedarytų jokio rei
kalavimo sugrąžinti jiems pinigų iš Bischoffo, Harringto
no ir kitų turto, jeigu jie dar kokį turi, ir kad savo no
tas, kurias padavė advokatams dėl j ieškojimo pinigų, tuo
jaus iš jų atsiimtų. Tie agentai pasakoja žmonėms, kad buk 
tai jei jie jieškosią savo pihįgų, tai netik jų neatgausią, 
bet dar valdžia nubausianti juos už norą gauti didelių pel
nų ir versianti užsimokėti taksus už savo “spešelus”, ku
riuos jie turėjo gauti, bet nebegavo.
fS^Mes perspėjam žmones, kad neklausytų tokių agentų 

prikalbinėjimų, nes jie biauriaj meluoja. Jie meluoja to
dėl, kad nori patįs savo kailį išgelbėti, nes mat, jei žmo
nės nefailiuos savo reikalavimų, tai jie nieko ir negaus, o 
agentai irgi pasiliuosuos nuo kaikurios atsakomybes. Tai
gi neklausykite agentų ir savo notas (resites) atiduokite 
savo advokatams, kad jie padarytų reikalingų žingsnių at
gauti jums pinigus, kiek dar jų galima bus atgauti.

Kad valdžia baustų žmones už dėjimą pinigų “spe
šelams”, tai yra grynas agentų prasimanymas ir melas. 
Neklausykite jų. Jie jus ir taip jau- prigavo. Nebesiduoki- 
,te dar daugiau jiems prigauti!

U! 1 .............................. iiii —

Klausia Lewis patarimo
Illinois angliakasiai nenuspren- 

džia ką daryti su pakvieti
mu į atskirą konferenciją.

SPRINGFIELD, Ilk, kovo 3. 
— Illinois angliakasių prezj- 
dentas Frank Farrington šian
die telegrafavo ccntraliniam an
gliakasių unijos* prezidentui 
John L. Lęwis klausdamas jo 
patarimo ką daryti su Illinois 
angliakasių gautu pakvietimu 
nuo kasyklų savininkų pradė
ti atskiras nuo kitų valstijų 
derybas apie algas ir apie 
naujininvj kontrakto.

Tarsis su kasyklų 
savininkais

at-

Pietvakarių angliakasiai tarsis 
su tų valstijų kasyklų savi
ninkais.

INDIANAPOLIS, kovo 3. — 
Atstovai Oklaboma, Arkansas, 
Texas, Kansas ir Missouri an
gliakasių pasimatys kovo 9'd. 
su Southvvestern Interstate 
Coal Operators Asociacija ne- 
formaliniam pasitarimui apie 
algas. Apie tai paskelbė ang
liakasių unijos prezidentas 
Leivvis po konferencijos su 
unijos distriktų viršininkais.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 3 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.44 
Austrijos 100 kronų ................... 2c
Belgijos 100 frankų ........... $8.65
Danijos 100 kronų ........... $21.18
Finų 100 markių ..................  $2.04
Francijos 100 frankų ........... $9.15
Italijos 100 lirų ..................  $5 37
Lietuvos 100 markių ............... 40c
Lenkų 100 markių .... .......... 2%c
Norvegų 100 kronų ........... $17.65
Olandų 100 guldenų ........... $38.26
Švedų 100 kronų ............... $26.40
šveicarų 100 markiu ....... $19.60
Vokietijos 100 markių ........... 40c

Audėju streikas Nau 
joje Anglijoje

Neranda skęstančio laivo

Gal rekomenduos pasko 
liuli Rusijai pinigų

Kapt. 
mą 
jos

Hibben patvirtina 
kanibalizmo tarp 

badaujančių.'

būvi-
Rusi-

WA$HINGTON, kovo 3.
Kapt. Paxton Hibben, sekreto
rius Rusijos artimųjų rytų šel
pimo komisijos, šiandie pa
tvirtino žinias apie buvimą ka
nibalizmo tarp badaujančių 
Volgos apygardoje. Jis tečiaus 
sake, kad sovietų valdžia yra 
geresnė biznio organizacija, ne
gu buvusioji
priežasties jo liudijimų gal būt 
bus rekomenduota, kad kon
gresas autorizuotų paskolą nuo 
$20,000,000 iki $30,000,000.

caro valdžia.

Civilinis karas Fiume
LONDONAS, kovo. 3. — Iš 

Rymo pranešama, kad Italijos 
fascisti Fiume šįryt užgriebė 
paštą, o vėliaus apsupę ir vald
žias rūmus. Jie yra apsigink
lavę rankinėmis granatomis ir 
kulkasvaidžiais.

Kroatai atsakė šūviais į fas
cisti puolimus ir delei to iš
kilo, tarp kroatų ir italų Fiu
me beveik tikras civilinis ka
ras.

Trįs moteris sudegė
WAŲPUN, Wis., kovo 3. — 

Trįs moterįs žuvo, dvi dirb
tuvės visai sudegė ir daug na
mų apdegė dideliame gąisre, 
kuris čia siautė visą pereitą 
naktį. Nuostoliai siekia $400,- 
000.

Nori moteries teisėju.
CHICA'GO. — Illinois mote

rų advokatų asociacija vakar 
priėmė rezoliuciją, kurioj pre
zidento Hardingo prašoma pa
skirti federaliniu teisėju, vie
ton rezignavo teisėjo Landis, 
moterį p-lę Florence King.
—:------- ----- ------------------------------------------------------ ------L

BOSTON, Mass. —Septynios- 
dėšimts tūkstančių darbinin
kų, dirbančių Naujosios Angli
jos bovelnbs gamyklose išėjo į 
streiką, darbdaviams užsispy
rus nukapoti jiems algas 20 
nuoš. ir pailginti darbo valan
das nuo 48 iki 54 savaitėje.

Tai yra didžiausis sukili
mas, kokį audimo pramonė se
nai jau matė, ir primena La\v- 
rence’o streiką dešimts metų 
tam atgal. Štreikininkų vie
nybė puiki, darbininkai ištisais 
būriais apleidžia dirbtuves ir 
pikietavimas eina nežiūrint blo
go oro.

Prasidėjęs pirmadienį, Lin- 
colno Dieną, streikas jau išsi
plėtė po Rhdtie Islandą. New 
Hampshirą ir mažesniuosius 
dirbykllinius Massachusctts’o 

miestelius. Kur tik gamykla 
užsidarė, stovi uždaryta, nes 
atmosfera streiklaužiams nėra I 
tinkanti.

Labiausiai pakilęs darbinin
kų ūpas yra New Bedforde, 
Fall River, Lawrencc ir kituose 
mieštuose, kur algos dar ne

HALIFAX, kovo. 3. — Gau- 
kad. norvegų laivas 
ant kurio yra 20 ju- 
skęsta ir kad vėtrai 
gelbėjimos valteles.

ta žinių, 
Grontoft, 
rininkų, 
sudaužė
Kada laivas Estonia nuplaukė 
j nelaimės vietą, jis nerado ne 
laivo, nė jurininkų. Spėjama, 
kad laivas paskendo dar prieš 
atėjimą pagelbos ir kad visi 
ant jo buvę jurininkai irgi 
žuvo.

Darbiečiai pralaimėjo Lon
dono rinkimuose.

LONDONAS, k. 3. — Dar
biečiai ir socialistai pralaimė
jo vakarykščiuose Londono 
fnunicipaliniuose rinkimuose. 
Miesto taryba susidės iš 67 
miesto naformininkų (atgalei-* 
vių), 17 progresyvių ir 10 dar- 
biečiu.

DUBLINAS, k. 3. — Airi
jos pašto darbininkai paskel
bė, kad pašto darbininkai ir 
telegrafistai sustreikuos ryto. 

jLaikinė valdžia jieškosis streik
laužių.

NVASHINGTON, k. 3. — 
Šiandie pašto viršininkas Wm.

vo kabineto susirinkime. Jo 
vietą užims Dr. Hubert Work, 

visos Naujosios* Anglijos ga-' buvęs pirmas jo pagclbinin- 
myklos turės dėl streiko susto- kas. Hays pataps generaliniu 
ti. i krutqmųijų paveiksiu direkto-
--------------- -------------------- i riu.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų-Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visa laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogrejeiausia 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 PENKIS CHICAGOS OFISUS.

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnį gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gyarantijas 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., ęhieago, UI.
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted St., i Chicago, III.
( . Town of Lake Skyrius

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

4138 Archer Avė., Chicago, III.
West Pullmano Skyrius

523 West 120th St., West Pullman, III.

Ryto Visi Naujienų Koncertan
ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM, Van Buren St. ir S. Ashland Avė.

I
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Kas Dedasi Lietuvoj Ką žmonės rašo
(Iš laiškų iš Lietuvos)

Įvairios Naujienos,
(Musų korespondento)

Laisvės šventė.
Laisves šventę, švęsti Kaunas 

ruošiasi šiemet ne juokais. 
Laikraščiai rašo, Komitetai 
posėdžiauja, ir visi galvas lau
žo, kaip čia “šumniau“ pašven- 
tus. Pereitais metais prieš tą 
“laisves šventė” suimdavo ke
liasdešimtis žmonių ir sukišda- 
vo į kalėjimus (žinoma, pirma 
įtariant bolševiku ar ciciliku, 
kas Lietuvoj labai lengva pa
daryti,) lyg pasityčioti iš lais
vės. Šiemet, nors jau visai 
nebetoli ta šventė, bet apie 
suėmimus pakol kas dar nieko 
negirdėti. — Karo muziejus 
(padarytas iš rusų cerkvės ša
lę elektros stoties Kaune) jau 
esąs baigiamas rengti. "Lais
ves Varpas” (iš Amerikos par
gabentas) jau matyt muziejaus 
bokšte kabo. Taipgi bokite 
įstatytoms laikrodis, kuris 
pradės eiti vasario 16 d. ir var
pas skambinti. Boto tas varpas 
busiąs iškilmingai pašventin
tas ir daug kitokių naujanybių 
bus. Pamatysime.

šaltis-šaltelis.
♦

Ligi pusei sausio men. š. m. 
Lietuvos žmonės manė, jog nė 
nebus žiemos; bet nuo pusės 
sausio ligi 10 d. vasario kad 
pradėjo snigti ir šalti, tai 
įvarydavo rytais ligi 22 laips
nių Reomiuro, pridribo sniego 
ir, žinoma, Visoje Lietuvoje 
keliai kai tiltai pasidarė. Ka
dangi buvo sausas ruduo, tai 
išsekė vanduo šuliniuose ir 
prūduose. Laike šalčių Kaune 
malkos taip pabrango, kad ir 
buržujai pradėjo nebeįpirkti: 
vienu arkliu vežimėlis kąinuoja 
nuo 300 ligi 500 rublių. (Čia 
turiu pažymėti, kad rubliais 
užginta pirkti ir parduoti, bet 
ūkininkai atvežę ką nors par
duoti — prašo rubliais, o kai 
nueina ko nors pirkti — siūlo 
auksinais arba markėmis). Da
bar Kaune malkos brangiau 
kainuoja, negu kitos pragyve
nimui reikmenys. Tai mat ko
kia Lietuva miškų šalis.

Lietuvos žemdirbiai bruzda.
Lietuvos žemdirbiai atbunda 

ir rengiasi į busimąjį seimą 
savųjų daugumą pravesti. Jau 
dabar (vasario men. 1922 m.) 
pradėjo vesti smarkią agitaci
ją: leidžia agitacijos z tikslams 
savo laikraštį “Žemdirbių 
Balsą”, spausdina atsišauki
mus, šaukia susirifikimus, o 
vasario 20-21 d. š. m. šaukia 
Kaune “Žemdirbių Kongresą”, 
į kurį pageidaujama atstovai 
iš kiekvienos parapijos bei 
valsčiaus. Kongresas bus 
klerikališkas, nes prasidės va
kario 20 d. rytą 9 valandą 
Katedros bažnyčioje nuo pa
maldų. Paskui 'iš Katedros eis 
į Liaudies namus ir skaitys re
feratus Smetona, kun. Juozapa
vičius, agronomas Kraučiu- 
nas, kum Marma ir tt. Gvil
dens plausimus: 1) Lietuvos 
ekonominė ir politinė padėtis;
2) Linų monopolio / klausimas;
3) Žemdirbių banko klausimas;
4) Trobesių nuo ugnies ap
draudimas; 5) Miškų klausi
mas; 6) Moterų klausimas ir 
tt. Klerikalai kruta Lietuvoje!..

Vokiečių darbuotė.
Karą prakišę vokiečiai ne

snaudžia. Ketvirtoji Vokiečių 
Mugė, kuri įvyks * vasario 19- 
24 <1. Karaliaučiuje, labai pla
čiai skelbiasi Kaune. Negana 
kad talpinami skelbimai lietu
vių laikraščiuose, bet Kauno 
miesto gatvėse prie tvorų ir 
sienų kuo tankiausiai išlipinti 
plačiausi skelbimai, kurie aiš
kina apie minėtos mugės įvyki
mą. Skelbia, buk mugėje daly
vausią daugiau 2500 visokių 
fabrikantų, stambių prekybos 
firmų ir tt. Siūlo Lietuvos 

pirkliams padaryti kuodau- 
giausių užpirkimų. Turi savo 
atstovą C. Schuetze Kaune. Te
ko girdėti, kad 1, 2 ir 3-čioj 
mugėse daug Lietuvos pirklių 
dalyvavę ir gerą gešeftą darę. 
Mat nors ir karą pralaimėję 
vokiečiai, bet nesnaudžia. Ket
virtą mugę surengia. Bent vy
rai! — Pr. Br.

Steigiamasis “Lietuvių 
Studentų Susišelpimo 

Dr-jos susirin
kimas.

Š. m. sausio 22 dieną, Kaune, 
“Karių Kliubo” salėje įvyko 
steigiamasis “Liet. Stud. Susi
šelpimo Dr-jos” susirinkimas, 
kuriame dalyvavo apie 60 as
menų. Draugijon priimama be 
studentų taipgi ir nestudentai. 
Įstojamasis mokesnis nestu- 
dentams 20 aųks .mėnesiui, o 
studentams \5 auks. mene
siui. Draugija organizuota pa
dedant musų žinomiems visuo
menės veikėjams: pp. Bortkevi- 
čienei, Leonui, Skipičiui, Kai
riui, Papečkiui ir Lašui. Į 
Valdybos nariui išrinkti • pp. 
Paknys Juozas (pirm.), Bir
žiška Vaclovas (vice-pirm.), 
Bortkeyičienė Felicija (ižd.), 
Bučas Julius (seki’.) ii’ .Tomiš
ka Longinas (knygin.J; kandi
datai Valdybom pp. lyairys 
Steponas, Papečkys Juozas ir 
Vėžys Jonas.

Į Revizijos narius išrinkti: 
pp. Skipitis Rapolas, Lašas 
Vladas ir Bielinis Kipras; kan
didatai revizijos komisijom 
pp. Bieliūnas Kazys ir Mašio
tas Jonas.

Valdybos buveinė Kaune, 
Laisvės Alėja No. 60 p. Bort- 
kevičienės butas.;

Aukas Dr-jos naudon gali
ma siųsti į “Socialdemokrato” 
Redakciją, Kaunas, Keistučio 
g-vė No. 40, į “Lietuvos Ūki
ninko” Redakciją , Kaunas, 
'Laisvės Alėja No. 60 arba tie
siog Valdybos vardu aukščiau 
nurodytu adresu. •

J. Paknys.
Liet. f>tud. Sus. D-jos( pirm.

J. Bučas} Sekretorius.

Greita kelione
NEW YORK — MEMEL

S. S. PARIS f

“Naujienų” Skyrius•z

ant T0WN of LAKE
Kovo 15, Bal. 5, Bal. 26

S. S. FRANCE s
, Bal. 12, Geg. 10, Geg. 31

* Jungiasi su S. S. Pologne plaukian
čiu iš Karve Kovo 24

3-ios klęsos kaina ........ ,......... $110.00
Puikiausi 3-ios klesos parankumai, 

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

Pratušfinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, rain 
kotų, kelipių, trunku ir siuteasių už 
tokių žemų kainą, kad apsimokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui.

Tėmykitd 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 
nereikė^- vtdF.ti kitur, mes norime iš- 
pardu. Ateikite anksti ir pasirin
kite ka.nu dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantuojam-as. Įsteigta 
1902.

AtdTtf kasdieną iki 9 vai. Ned. iki 
6 vak.

S. GORDON,
C 1415 So. Halsted St

ASHLANU
MUSIC

C JĮ X

JEWELBY 
STORE

Deimantai*
Laikrodžiai*
AukuybS, Co- 

lumbijos Grafo- 
uolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.
4537 S. Ashland 
Av., Chicago, III.

Jonui Luišiui, Union City, 
Conn., rašo iš Lietuvos sausio 
30 d. š. m.

...Paskutiniu laiku pas mus 
viskas baisiai pabrango ir 
brangsta vis dar daugiau. Dar
bininkam ir aplamai tiem, kur 
gyvena iš savo rankų darbo, 
labai sunku. Iš brangumo 
džiaugiasi tik spekuliantai ir 
ūkininkai. Tie tai pinigų maišus 
prisikrovę. »

Praeitą savaitę musų pusiau 
klerikalinė valdžia atsistatydi
no, dabar girdėt ministeriais 
busią lik vieni kunigai, nes jie 
Lietuvoj nori visai su savo»gas- 
padinėmis jodinėt ant žtnonių 
sprando. • -

Girdėjau, kad po Ameriką 
dabar važinėja mums gerai pa
žįstamas kunigas Garmus ir 
renka pinigus. Norėčiau jus 
perspėti, 'kad jam nieko ne- 
duotumet ir varytumet laukan, 
ba tai geras paukštis. Jis Aly
tuje gyvendamas gana pasižy
mėjo savo juodais darbeliais. 
Ir aplamai netikėkite moliams 
nuvažiavusių iš Lietuvos kuni
gų ir jų agentų klerikalų, ba 
jie už tuos iš jūsų surinktus, 
jūsų sunkiai uždirbtus pinigus 
nori čia Lietuvoj pristatyti vi
sokių savo įstaigų žmonėms 
engti ir tamsybėj. laikyti — 
klioštorių, davatkų seminarijų 
ir 1.1., o khs kraštui butų nau
dinga, tai tas jiems visai ne-

Vi

IŠPILDOME BLANKAS DEL INCOME TAKSŲ

šiuorpi pranešame Chicagos lietuviams tiems, kurio nori, kad jų Income Taksų 
> biankos butų tinkamai išpildytos, sulyg valdžios reikalavimo, kreipkitės į “Naujienų” 

Skyrių ant Towmof Lake. Income Taksų blankų išpildymas musų ofise prasidės su- 
batoje Kovo-March 4 d., 1:30 vai. po pietų ir tęsis iki 9 vai. vakaro.

Todelgi visi tie kuriems yra reikalinga pildyti Income Taksų biankos malonėkit 
kreiptis į musų ofisų pažymėtu laiku.

KNYGOS
T0WN OF LAKEf 
lietuviams naujiena!

Jei Tamstą nori siųsti pinigus į Lietuvą — perlaidoms, če
kiais arba telegramais — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake. • <

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

Jei Tamsta nori 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.

• Jei Tamsta nori užsirašyti “Naujienas” arba ir kitą pirmei
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 į “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 f Lake.

“Naujienos” atidarė ir užlaikę savo Skyrių ant Town of Lake 
tik todėl, kad Town of Lake ir apielinkių lietuviams geriau pa
tarnavus — todelgi visais “Naujienų” reikalais ir kreipkitės į 
“Naujienų” Town of Lake Skyrių — sekamu antrašu;

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street (Prie So. Ashland Avė.) 

Telefonas Boulevard 0672.
Ofisas atdaras kasdien: nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.

10 vai. ryto iki 2 po piet. 1
Nedeki ieniais nuo

f

NAUJIENOS. Chicago, ŪI.
rupi, kad tik kunigų armijos 
ir jų gaspadinės turėtų geriausįl 
gyvenimą.

Dabar pas mus butų kaip ir 
rainu tik su tais grobikais len
kais negalima Jokiu budu susi
taikyti. Ateinačią vasarą ža
da būti rinkimai į Seimą. Gal 
jau dabar, pamokinti, išrinksi
me geresnius žmones krašto 
reikalams tvarkyti.----------

(Apgarsinimas)

DABAR YRA GERIAUSIS 
laikas siūdintis drapanas, kada 
dar man naujoj vietoį^nėra per 
daug darbo. Mano pasiutom 
drapanom visi džiaugiasi, taigi 
kviečiu tamistą pasirinkti mane 
už savo kriaučių.

L. GELEŽINIS, 
1748 West 45th gat. ' 
prie Hermitage Avė.

Pasilinksminimo Vakaras
Rengia

L. J. Vyrų Choras,
Subatoj, Kovo 4 d., 1922 m.,

MILDOS SVET., < '' .
3140 South Halsted Street,

Kadangi virš hiinėtas choras per apskritus metus turi dainuoti 
ant programų įvairioms draugijoms bei kuopoms, o apie savitarpi
nius pasilinksminimus neturi laiko nei svajoti, todėl šis vakaras ir 
yra rengiamas, netik patiems gražiai pasilinksminti, pasišokti, bet ir 
visiems kitiems mylintiems gražius pasilinksminimus — šokius, duoti 
progos drauge su dainoriais linksmintis prie geros muzikos.

Pradžia 7-tą vai. vakare.
Užprašo L. J. VYRŲ CHORAS.

t
i

r.
SKAITYKIT IR PLATINKIT

Kojy šutimas 
yra liga

Bjaurus kojų kvapas' paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bfomoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KUJOL 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 
po trijų ar keturių kartų varto- 

! jimo. Kojolą reikia vartoti taip:
| kvortą šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
ir tam vandenyj su kojotu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
Išgydo kojas 
nao litinio

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

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

dirbs jams adresui

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

Chicago, III.

Knygos yra geriausi žmogaus 
draugai. Kas skaito knygas, tas 
turi didelę moralę naudą ir tuo 
pačiu sykiu lavina savo protą. 
Knygų skaitymas netik lavina 
protą, bot još suteikia ir didelį 
smagumą . Su gera knyga, kaip 
su geru draugu, .sunku persis
kirti.

Čia mes paduodame keliolikos 
knygų vardus ii’ kainas; pasirin
kite ir tuojau prisiųskite užsaky
mą — nesigailėsite.

Surašąs knygų:
Aukso Veršis .A..........................15c
Amerikos Pilietis ..................  25e
Audėjai ...................................... 50c
Amerikono su grin. p^isikalb. 10c
Apie Rusijos Politine^ Partijas 30 
Atsitikimas .............. /............ 15c
Barbora įbrika ......................  50c
Bedievių Šventraštis ........... $2.00
Baltas Kubas .......................... 30c
Darbas ...................................... 75c
Dr-jos ir Organizacijos Evol. 50c 
Darbo žmonių Istorija ........... 50c
Dainelės .................................... 10c
Dainos vienam balsui ir kitos 20c 
Gludi-Liudi .............................. 50c
Gyvulių Protas ....................  $1.00
Kryžius ....................................  30c
Kas yra taip, o kas netaip .... 50c 
Kaip Žmogus mąsto ............... 15c
Kas išganys liaudį ................  50c
Kas yra Socializmas ................ 15c 
Kišeninis žodynėlis ............... $1.25
Kunigas Macochas .......  25c
Klesos ir Klesų Kova ............... 35c
Iš Širdies .................................. 15c
Lokiš ...................  -15c
Lietuvos Socialdemokratų Par

tijos Dekleracija ..................  20c
Moralybės Išsivystimas ........... 25c
Machbeth apdaryta ............... $1.00
Machbeth neapdaryta ........... 70c
Mulkių apaštalas ......................  15c
Mįslių knyga ..........................  $1.00
Minykų kunigų darbai Filipi
nų salose..............•......................35c

Nuosavybė ir Darbas ............... 0'&c
Nuosavybės Išsivystymas ....... 50c
Namai Pragarai ...........   10c
Portugalų Miniškos meiški lai

škai .................................  35c
Pasakojimai apie Jėzų ........... 50c
Pavydas .................................... 20c
Pačiavimas pas įvairias tautas 20c 
Paskendusi ^Varpas ..................  50c
Pasakos ............................. 20c
šešiolika Kn^tų ......................  30c
Spąstai ............................z......  15c
Socializmo Minties Blaivumas

neapdaryta ......................... $1.00
Socializmo Minties Blaivumas

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

knygučių ................................ 15c
Sapnininkas, neapdarytas ....... 75c
Teisingos Paslaptis ................. 25c
Vėliavos Akyvaizdoje ........... $1.06
Vagis ...........................   10c
Vokiečių Nepriklausomųjų So

cialdemokratų Veikimo Pro
grama .................................... 35c

Žemaites Raštai Kares Metu 50c

Perskaitę šį knygų surašą, tuo
jau rašykit mums, prisiųsdami rei
kalaujamą. sumą pinigų, o knyg-as 
gausite tuojau.

NaujienŲ Knygynas 
1739 S. Halsted St

Chicago, III.

Subata, Kovo 4 dien., 192Ž
4*“’1 " ........ . ....... .

K. GUGIS
ADVOKATAS
Mlanto ofis&it 

127 N. Dearborn St„ Room 1111-13
TeL Central 4411. VaL nuo 9-6 

gyvenimo vietai
3823 Se. Halsted SL

Valandos: nuo 6 iid 8 v. v. kiekvie
ną vatars, išskyrus utarzfc^ b 
ketverge. N»džlioma nuo 9 Iki 12 r

f JOHN SUCHINSKAS 
UBrtlVB ADVOKATAS •

31 W. St., kerti Le&vitt
Ifelepkone Fanai 2552.

Valandos i ft Ud 6 po pist, 
7 IM 9 vakaro.

Veda visokias bylas. vfaut>a» 
teismuose. Elczeminavoja Abstrak- 

\tus, ir padirba visokius Dokunum- 
Imj, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius 
Skolina Pinigus ant pirmo naorga- 

’čiaus ant lengvų Hiygų,
^1 Mwiaiwwaiswi v ■ — iiiHisnK.fln—imn m im.rKy

. GOLAN&GOLAN '
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1805-7 127 N. Dearbora Si.
Ižandolpk 3899 i

MAURICE J. GOLAN
Bes. 1102 & Ashland 01vt 

Seeley 3670 \
.................... ...... . , , , ■„.Hf

------a
V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
19 S. La Šalie St. Room 324 

Tek: Central 6390
Vak. 812 W. 33 St., Chicago.

TeL: Yards 4681
Vi.. ■ —, Į ---- - J

TeL Randolph 2898

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDQ.

19 So. La Šalie St.
/ Room 1308

Valandos: 9 ryto iki i po pietų

Namų TeL: Hyda Paik 3898

i 
y

T^L Haymarkat 8669
/ JOSEPH W. GRIGAI 

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee it Ashland Avė* 
Ofis* yal.i nuo 9 iki 5 ir nue 7 

iki 9 vakaro.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Rector Building 

71 West Monroe Street, Chleags.
Phone Central 25611

Rcz. 3203 So. Halsted St.
Tards 1315. Vai.: 6 iki 9 vak. "

ehens Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA

Gensralis
Kotatraktoritm b 

budavotojas.
Budavojama ir Ulsaata.

1401W. 47th St. CWc»r«.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

z
5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui 

Telefonai Boulevard j!

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

daujama.

» RUSUOS
PsroikBil ase 8412 Se. UalsM Si.
M Ks. 8813 So. Kalsto Si.

1 Barai Uotuvia®* Hnsmss par EI 
fttsta kaipo patyrus gydymas, ahi- 

; rurguD Ir akulsris.
.•yda aitrias ir ehrsniftae lijras. 

Vyrų, matarų ir vaikų, pagal naa* 
jausiąs metodas S-Ray ir Htaktas 
elektros prietaisus.

Ofisas Jr Labaratarljai im U. 
18th St., netoli Visk St.

VAl^NDOSi Ku UL-ll pietų, 
Ir o iki & vaL vakarais.

• ( Dienomis: Cafcal
' TulephtMudj J 8118 arba 8h >

upu Bakttalsi Drsxal
__ ’ 95B - Drovar 4136 

GYVENIMAS: 8813 S. Halsted Si. 
VAK1 ryta ir 8—9 v&L vak.

dFine for Lumbage 6
Musterole drives pain away and 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gentiy.

It is a clean, white ointment, made 
with oil of mustard. Gct Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars ancKtubes; hospital aixe, $3.00 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTE:

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”
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Subata, Kovo 4 dien NAUJIENOS, Chicago, DL

f prasidėjo varžytines dėl 
tarp bedievio ir kataliko.

; varžės visu smarkumu,I KORESPONDENCIJOS |..„....... .... .
U ______ . ..... ________ —----- --  ■ • J katalikas paėmė viršų; jo

jos
Jie 
bet

HARVEY, ILI

Bumšos aiškinimai.

Juozapo Draugija ir S. L.
A. kuopa vasario 22 d.

;ė prakalbas kun. Rum
šai, nesenai atvykusiam iš Lie
tuvos surinkti $100,000 pasta
tymui katalikų universito Lie
tuvoj.

Kalbėtojas, eidamas pri
vo tikslo, buvo priverstas }luo- ną, o dolerius ir privedė vieną

dėlė palinko prie

cke. Mat šitas miestukas maž
ne visas Apgyventas lenkų; bet 
lenkas nebus lenkas, jei jis 
nebus girtas — vis viena nuo 

kataliko, ko: tikėjimo, patriotizmo ar
a;

Jūsų Susiedai!
/ 3------------ 4---- ---

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

1101 So. Ilalsted St., kampas 31 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. vuo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

kumentus ir ji pripažino jam' Nors ir didysis bedievis siekė paprastos munšainės; čia, kaip 
teisę, laikyti prakalbas. !jai daugiau bedieviu nebūti, ‘ sakiau, didžiausia proga pasi- 

Kalbėtojas pradėjo savo pra- žadėjo būti geru kataliku, bet gerti nuo munšainės; ir ją žmo- 
kalbą nuo “Vardan Dievo Tė- visi jo prisiekavojimai ir žade-1 nės ne lik geria, bet ir pasige- 
vo...” Kun. Budrcvičius sėdu- jimai neatnešė jam nieko 
jo su kepure ir rūkė cigaretus. ■ 
Tas jo elgesys nepaliko susi- laukti kitos grinorkaltės atva- 
rinkusiems ir kiti pradėjo da- žiuojant. 
ryti jam visokių patėmijimų, 
bet jis vi's kentė, 
bėtojas ūme p 
musų kunigai ne Dievą garbi-

Visuomet apsimoka draugišku būt su su- 
siedais. Prisieina kartais tokis laikas, ku
riame gali daug tamistai gero padaryt. Jus 
— geru lietuviai žmonės, ypatingai north- 
west saidės — turite žinot mus ir štrsipa- 
žint su mumis — jūsų Nortwest saidės su
sietais.

gero ria, o girtų žmonių ir tvarka 
ir jis tuščiomis rankomis liko girta.

j Ta tą) šitų girtų žmonių yra 
apsigyvenusių ir lietuvių pusė

tinas būrelis; daugiausia da
vatkos ir bolševikai, kurie taip

ogi mano atradę rojų, kada pa- 
Pasiekę šilą laimjrfgą

per

Čia augusių lietuvaičių yra 
Ant galo kai-Į devynios galybės, bet jos į mu- 
akoti, kaip jsų treigius vaikinus nei žiūrėti

jiems 
k lau-

k lau-

ti klausytojams paaiškinimų 
apie taip labai rupimjre 
dalykus, žemės re&Jrmos 
simą ir kitus.

Apie žemės reformos
simą jis aiškino taip: Žeme bus 
atimta iš dvarininkų ir išdalin
ta, bet kam ji bus dalinama, 
jis nepasakė. Tiktai po prakal
bų, kada susirinkusieji pradėjo 
jo klausti, paaiškėjo, kas ją 
gaus. Tai bus šitaip. Žemės re
formos vyki irimui vyriausia 
įstaiga bus Rymo popiežius ir 
Lietuvos vyskupai. Kam šita įs
taiga matys reikalo duoti že
mės, bažnyčioms, ar vienuoly
nams, tam ir duos. To norį trys 
milionai lietuvių katalikų, tas 
turi būti ir tas busiąs.

Paklaustas apie vadinamą 
•Lietuvos laisvę ir karo stovį, 
jis aiškino, kad Lietuvos laisvė 
reiškia tą, kad ji yra laisva nuo 
priklausymo kitoms valsty 
bėms, o apie karo stovį jis ne
žinąs ir negalįs tikra ^pasakyt i. 
kodėl jis yra laikomas, gal 
dėlto, kad yra Lietuvos vai s’ 
bei pavojaus, arba gali jo būti. 
Tasai pavojus ve kame yra, ar 
gali būti. Lietuvos liaudis pa
mažu jau pradeda pabusti iš

nenori. Mat jie tokie gramėz- ■ sigeria.
dai nei šokti mo\<a, nei rangu- stovį jie šokinėja, rėkauja 
mo pas juos yra, nei .meilės, naktis kaip tikri indijonai.

Vienas tekis atsitikimas
i nesenai vienai šeimynai su-

Mes esame tam, kad jums patarnavus ir 
mes galime tai gerai padaryt. Norint ban
kiniuose dalykuose patarimo — pagelbos,* 
jauskitės liuo’si pasikalbėdami su mumis.

Žinoma, aprūpiname visuose skyriuose.
patys tabaką kremta, o savo vo 
merginai duoda gurno; ameri- silaukus kūdikio. Kada kudi- 
konas, pamatęs merginą per kis gema, žinoma* tuojaus rei- 
bloką nusiima prieš ją kepurę kia jis pakrikštyti, o pakrikš- 
ir eina prie jos kaip švento dai- tijus išsigerti. Kad tas išsigū- 
kto, o mušti lietuvaite stovi rimas butų su protu, tai 'Lutų 
kaip žvirblis ant šakos, rodo ' 
kiek ji auksinių dantų burnoj dvi diena 
turi ir laukia, kad ją nusivestų šieji šaukė visokiais balsais 
kur saldainių nupirkti. Ir .taip kaip žvėrys uždaryti garde, ka- 
tenka musų lietuvaitės sveti-'da vienas su kitu pradeda piau- 
miems, o musų vaikinai sensta 
ir sensta. Bet ir sendami jie 
nenori išsižadėti savo įgimtų 

musų vaikinui una- 
ia nusiimti kepurę 

susirinku- prieš mergina kaip prieš mukę- 
lę — ar gal baimė, kad ji ne- 

^aĮ_ pamatytų jo Įilikės.
Ir taip gyvenimo dienos ei- 

pradėjo gūžėti i na prię galo, o su jomis drau-j 
lomeliai nuo kampų, Igc mažta ir vyltys 
|ien

glatoBanK
.......  ... . .. . -h

Tokiu būdu kun. Budru- papročių

atsitikimą, kur kunigas neno
rėjęs duoti šliubo vaikinui su 
ruse mergina už $25 dėlto, kad 
jis nenorėjęs eiti į peklą už tai, 
bet kada tas pasiūlęs jam $50, 
tai jis priėmęs juos ir davęs 
jam šliubą.

Čia kun. Budrcvičius išej-o iš 
kantrybes ir pradėjo kalbėto
jo klausti, ar jis ėmęs $50 už 
šliubą. Pakilo didelis trukš- 
nias, atsistojo keli vyrai ir ėjo 
išprašyti Budrevičių laukan iš 
svetainės. Bet policistas 
buvo pirmesnis; jis priėjo prie 
kun. Budrevičiaus ir liepė iš
eiti
vičius su keliomis davatkomis 
apleido svetainę 
siems katutes plojant.

Trukšmui apsimalšinus 
bėtojas pradėjo kalbėti toliau, i 
bet netrukus 
svetainėn 
matomai I 
trukšma k 
pratusi kokiu liksiu 
svetainėn, r.elc.Vlo jų 
gas kalbėtojas gavo progos ra
miai savo programą 
tikslas buvo įkurti 
piją, bet tie, kurie 
kun. Budrevičiui ir 

midpo, kuris vargino ją per ke- -prakalbos nematė 
lis šimtus metų po svetimu i tarp jo ir ano ir jo 
jungu esant; su tuo drauge i 
bręsta žmonėse taipgi susipra
timas, kad reikia nusikratyti,; 
a# bent sušvelninti ir savasis 
jungas. Taigi tam ir esąs rei- 
kalįngas karo stovis — tiems •

nors atsiųsti
Bet policija su- 

jie eina 
ir kiliu

kitą para- 
nepritarė 

klausė jo 
skirtumo 
pastangos

nuėjo ant niekų. *
— Blažio Elažiukas.

WAUKEGAN, ILL.

Čia yra didelis būrelis lietu- 
ir vaikinų, o tarp 

i jų ir nuvytusių, taip vadinamų 
'senbernių, kuriems trūksta 
į draugių senmergių. Taigi' jei 

Lietuvos i'kadą iš netyčių atvažiuoja ko
tai musu vai- 

•kinai gali ir galą gauti besivar
žydami. Nelabai senai aiva-1 
žiavo viena grinoFkaitė ir tuoj

katalikams suvaldyti, kurie įsi-' viu šeimvnu 
kala sau į galvą, kad valdžia1’ ‘ 
negali jų valdyti be jų pritari 
mo. \ '

Be karo stovio Lietuvos i kada iš netyčių 
krikščionys demokratai turi, ar ' kia ^rinorkaitė, 
žada turėti, dar ir kitų jmoni 
savo autorito palaikymu?, vie
nuolynus. Kalbėtojas laba 
džiaugėsi Amerikos kazimieri- 
nėmis, kurios tapo nušifluo- • 
tos Lietuvon. Jokios apžiurusią 
Lietuvos liaudį ir visus bedie- 
vukus suvarysią į maišą.

Buvo renkamos aukos ir su
rinkta $35.05. Vienas žmogelis 
pažadėjo Lietuvos boną sumo
je $50, tatai . viso • pasidaro ' 
$85.05. Harvey’s lietuviai jau! 
pradeda suprasti, kam reikia 
duoti aukos, o kam ne.

— Tenai Buvęs.

ELIZA BETH, N. J.

Kunigas trukšmadaris.

nia iš kur atsiradęs ku- 
surengė čia prakalbas 
d. Kadangi plakatų man 
matyti, tai aš to kuni- 
pavhrdės nežinau, tik

nigas i 
vas. 14 
neteko 
go nei 
įdomu 
bose lapo sukeltas skandalas ir 
.ii sukėlė vietos klebonas kun. 
Budrcvičius.

Kada ties bažnyčia dviem 
vaikučiams dalinant plakatus, 
kun. Budrcvičius juos atėmė, 
tai visiems, kas žinojo apie tai. 
buvo įdomu išgirsti, ką tas sve
timas kunigas pasakos ir visi 
su nekantrumu laukė tos die
nos; bet daugumas nei nežino
jo, kad tos prakalbos bus. Bet 
davatkos ir kunigas žinojo 
apie jas ir kada aš nuėjau į 
prakalbas davatkos buvo ap
stojusios svetimąjį kunigą par
davinėjantį tikietus ir kelian
čios tru) 

jo 
tą

j

imą; ant galo jos ap
statę ir pinigus išbars-1 
tarpą atėjo vienas 
ir du policistai 
valkų pakviesti, 
jam kalbėti. Bet 
ouc policijai savo

ma-
kad j

do-

dar pusė bėdos, bet dabar per 
• dvi dienas ir naktis prisigėru-j 
šieji šaukė visokiais balsais

Visų žmonių Bankas

(Tąsa put 5-to pusi.)

s. Nieko ne
padarysi. Toks likimas.

— Laisvės Aitvaras.

HAMTRAMCK, Midi.

Detroito priemiestis garsus 
munšainės įstaigomis.

Iš musų miestuko nematyti 
jokių korespondencijų. Saky
tum, kad tokios vietos nėra 
visoj Micbigano valstijoj. O 
ištikrųjų Hamtramck yra pa
šauktas ir atsižymėjęs savd iš- 
dirbyste munšainės; sunku bu
tų surasi! visoj Amerikoj kita 
vieta, kur munšainės butų iš
dirbama tiek, kiek Hamtram-

DR. A. MONTVID
Liet n vis Gydytojas ir Chirurgas

25 E. VVashin gton St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte

Phone Ceiitral 3301
1821 W&baa»ia Avė.

Valandas: nuo 0 iki 8 vakaru
Rezidencijom tel. Ketbrie 7715

Dirbate Sunkiai
Sutaupymui
Uždirbtų Pinigų

Ar ne?
Nejieškok progos kuomet {vesti
ni pinigus.

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

Ponas GPIŠIUS,
MAC ĮKAS musų

prisirengę patarti

saugiausi pinigų įvestinima

SEDEMKA ir
Banke visados

Tamistai apie

Didelis Bankas
Ant pat kampo

47-tos ir 
Ashland Avė

CHICAGO

lis. t
Tai guda lietuviams taip da

ryti. —| Naujienų Skaitytojas.

J. P. WAITCHEH 
LAVVYER Lietuvy) Advokatą* 

Dienomis: Koom 511 —. 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6O9B.

Vakarais: 10736 S. Wahanh A v* 
Tel.: Pullman £377

į LIETUVĄ IR 1S LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

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

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems i 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia. i •

G. Kunašauskas

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canai 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St.

. Tel. Prospect 3466
1_________ . _LL

I ŽMONES

WEST PUL ANO
Kam tai rizikuoti savo pinigais ant visokiu prižadu,

Kūomet ramiai'galit gauti

AU
Turtas

Pioigy Siuntimo 
Skyrius

Perviršis $40f00Q.00

dėžulės.
$3.00 ir aukščiau

State Bank of lest Pullman
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.

ŠIRDINGAI ACIU
Visiems musų prieteliams ir draugams, kurie rėmet mus per suvirs 9 

metus. Mes iš savo pusės irgi stengėmės užganėdinti visus kuogeriausia. 
Ateityj stengsimos da goriau, nes jati turime daugiau patyrimo ir geresnę 
systemą.

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

Budavojam visokios rųšies namus ant kontrakto ir ant pardavimo; 
perkam, parduodam ir mainom 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 pagelbėjom 
įsitaisyti namus ir su mažai pinigų. Jie šiandie džiaugias ir mes norime, 
kad džiaugtųsi visi.

JOKANTAS BROS.
Brighton Parko

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1138 Archer Avenųę, Chicago, 111.

, Telefonas Lafayett 7674

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

■VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

/——■■■■■.......
Canai 0257
Naktinis Tol. Canai 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. Ilalsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.
h....... .—.................... ............—>

f" ' .....
Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNIGKi
3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.

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

k——-—. ........... 7

ffcMi. i Ui9 (nd«ixmdenc«i BHd.

DR. A. A. ROTU
RWSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Moterišlm,
Vaiki ir risi chronini Ūfci

MOiaaat 8ŠS4 So, HaUded St. Cmcajr* 
Talaphana Dreroj

?«U»daa> Iflk-lJ ryto^

Telephone Yards 1532

Dr. L KULIS
Lietuviu

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorą, vai
ku ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Ilalsted St., Cbicago.
_________

Ofiso Tel. Blvd, 7820 
PraneSimas

DR. M. T. STRIKOL’IS [
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą j 

4601 SO. ASHLAND AVB.
Vai.: 16:30 iki 12; 8iU itd 6 ir 

6:80 iki 8:30. 16:60 iki
12:00 dieną.

Nam.: 2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafayettf 263

DR. G. M. GLASER H
Praatikuoja 30 metai

Į Ofisas f
8149 S. Morgan St., kert* 32 St 

ųhieago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriiką ir Vyriiką.
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS*

Nuo 16 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 —

2 po piet.
Telephone Y arda 687 L

IMPERFECT IN ORIGINAL
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musu draugų pasidarė ar- vo už tai geresnį atlygini- 
šiausi musų priešai. Dėlto,Imą, negu jie butų galėję 
kad “Naujienos” nenorėjo' gauti bent kuriam kitam lie- 
^kti nosį pavėjui ir atsiža- tuvių laikraštyj. -Yra taip 

į, »kuriuos'pat neužginčinamas faktas, 
gynė per ketvertų metų, tai 
tie žmonės 1918 metais ap- čių būrio niekuomet nebuvo 
šaukė jas “išdavikiškomis” 
ir ėmė kelti prieš jas minias.

Tą piktą darbą jie ir šian
die tebevaro. Bet savo tiks
lo jie nepasiekė. Kaip tik 
per tuos metus, kada “kai- 
riasparniai” ir\ komunistai 
skelbė kryžiaus karą “Nau
jienoms”, jos labiausia stip- 

♦ . ... L

VOKIETIJOS KOMUNISTŲ 
FRAKCIJA SUIRO.kad kita dalis iš to kerštin-

Naujienos eina kasdien, išskiriant | rėjoj O tie gaivalai, kUTlC jas 
nedeldienius. Leidžia Naujiem] Ben-i . . . v. • -i
drovė, 1739 so. Haisted st., chicago,1 niek1no, šiandie jau vėl me
ni. — Telefonas: Roosevelt 8500.

tų metų, kuomet “Naujie
nos” gyveno sunkiausius lai
kus, stengdavosi net pakenk
ti joms.

Ir tie žmonės šiandie drįs
ta sakyti, kad jie “darbuo
jasi” “Naujienų” gerovei! 
Del “Naujienų” gerovės jie, 
girdi, užvedė prieš jas bylą!

bet 
ko- 
šiol 
di-

džiai Dūdelę, Taurą arba kitą kUs daug nuostolių Imsią. Žmo- 
■ neliai agentų pakurstyti tik 

Naujienų” biz- pila pinigus be jokio atsižiure- 
nio vedėjo, pasirodė, melagingi, jinio; vieną norėjau perspėti 
Net prokuroras pripažino, kad'kaip tik pinigus beduodant, bet 
jie neturi pamato. Bet “Lais- tas žmogelis, agento pakursty- 
ve” juos užtaria. tas be maža ko man valgomo-

Žemiausias keršto darbas — sios nesugadino; girdi, jis tau 
viskas'pavydi, vyk jį laukan; man pa- 

” yra gera, bi tik prieš • čiam agentas /pagrūmojo net 
nas”. | teismu, kad ąj? biznį gadinąs

__________________________ * jo bosui. X

iufniii TT1>5, '.,l,v0 "oki,J’ k’,rįcBIIUIU SJĮBImB aprašomi davė savo pinigus

Skundai ant

šmeižtas, donosaš — 
“Laisvei

rinko
sCIUSl

jis mo-

$8.00
4.50
2.25
1.75
1.00

, Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

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

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .......................   3c
Savaitei ...................................... 18c.
Mėnesiui .................................. 75c.

♦

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$7.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Aštuoneri 
metai.

Ryto bus aštuntas metinis 
“Naujienų” balius.

191'4 m. apie šį laiką susi
organizavo “Naujienų” Ben
drovė ir pradėjo leisti sa
vaitraštį. Tais pačiais me
tais jisai pavirto dienraščiu.

“Naujienos” buvo reika
lingos lietuvių visuomenei 
Chicagoje ir kitur, todėl jos 
ne tiktai atsilaikė per tuos 
aštuonerius audringus me
tus, bet ir milžiniškai užau
go — nežiūrint to, kad joms 
teko visą laiką kovot su di
delėms kliūtims ir daugybe 
priešų. \

Kuomet “Naujienos” atsi
rado, Chicagoje jau gyvavo 
keletas senų laikraščių. Jie 
visi labai piktai pasitiko 
naują spaudos šeimynos na
rį ir, kur tik galėdami, sten
gėsi pakišti jam koją. Bet 
jie neįveikė “Naujienų”; di
džiuma musu dienraščio 
priešų patys įkrito į tą duo
bę, kurią jie kasė jam.

Vėliaus įvyko skilimas 
tuose žmonėse, kurie buvo 
susispietę aplink “Naujie
nas”. Žymi dalis buvusiųjų

Del “Naujienų” gerovės jie jo< 
stengiasi prisikabinti prie 
Bendrovės čarterio! Del 
“Naujienų” gerovės jie rei-į 
kalavo receiverio I Del “Nau
jienų” gerovės jie nešė vals
tybės prokurorui melagin- horn, Plettner 

1 1____ 1 h. Mnbml... 1

Suirute Vokietijos komunis- 
piršto pajudinę “Naujienų” i tų partijoje tolyn didėja vis la- 
labui; kaikurie jų per kele-1 biaus. Nuo jos atsimetė ne 

tiktai buvusis partijos prezi
dentas, Dr. Levi, su artimiau
siais savo vienminčiais, 
traukiasi ir kili žymesnieji 
munislų veikėjai, kurie iki 
dar ėjo išvien su centro 
džiuma.

Kiek laiko atgal 28 stambus 
komunistų veikėjai išleido at
sišaukimą prieš partijds centrų. 

į Už lai jie tapo išmesti iš parti- 
s. Pasekmė buvo ta, kad vi

sa eilė komunistų atstovų rei
chstage yfiutare pasitraukt iš 
reichstago komunistų frakci- 

Į jos ir įstoti į “išdaviko” Levi 
(frakciją. Taip pasielgė pasku
tiniu laiku šie asmens: Ęich- 

r, Fries, Berthe- 
le, Malzalm, Brass ir Geycr.

Ačiū tam, nepriklausomųjų 
komunistų frakcija, vadovauja
ma D-ro Levi, šiandie jau tu
ri 15 narių, kas jai suteikia 
oficialūs frakcijos teises reich
stage. O senoji komunistų 
frakcija jau turi mažiaus kaip 
15 narių, ir todėl ji neteko frak
cijos teisių. Neturėdama šitų 
teisių, ji nebegali reikalaut sau 
vietos reichstago komisijose, 
negali daryti interpeliacijų 
frakcijos vardu ir 1.1.

r,-, teisina.
[Ui itovlkitas šiame ekpriufa
nuomones Redakcija neataako.]

IMni! i

AR AGENTAI KALTI?

i u j ienų num. vienas

Reikia žinoti, kad tie 
spcšelai turėjo savo agentus 
tik tam tikslui, kad jie apgau
tų savo artimiausius draugus 
už riebų atlyginimą, o p. Aitis 
visą bedą suverčia ant pačių 
žmonių.

Agentas buvo savo boso 
ranka; gera sąžine žmogus ne- 

agentavęs tokiems speše- 
Agentas tik savo ko- 

o kas bus su> 
juos velniai.

SU

ta į sąšlavyną savo'“revoliu
cinguosius” principus ir rau- 
jasi tarp savęs.

Ta demoralizacija tečiaus, 
kurią jie skleidė darbininkų 
miniose per keletą metų, pa
gimdė musų dienraščiui nau
jų priešų. Kaikuriems žmo
nėms “Naujienų” Bendrovės 
viduje pasirodė, kad jie gali 
panaudot savo asmeniškiems 
tikslams tą neapykantą, ku
rią komunistai buvo sukėlę 
dalyje publikos prieš dien
raščio .pakraipą. Jie ėmė 
tolyn vis labinus smarkauti, 
ėmė statyt negalimų reikala
vimų, ėmė niekinti asmenis, 
stovinčius “Naujienų” prie
šakyje ; pagalios, nunešė glė
bį melagingų skundų teis
mui. Pradžioje pereitų me
tų prasidėjo “Naujienų” by
la, ir ji tebesitęsia.

Visi, kurie bent kiek ar
čiaus yra pasipažinę
“Naujienomis”, žino gerai, 
kad nė “Naujienos”, nė 
“Naujienų” vedėjai nebuvo 
padarę mažiausios skriaudos 
tiems žmonėms. Jamontas, 
kuris šiandie tokiu užsispy
rimu varinėja keltus prieš 
mus, ne tiktai neturėjo jo
kios skriaudos iš “Naujienų” 
pusės, bet didžiausiai pasi
pelnė; jisai faktiškai buvo 
vienintelis žmogus iš visų 
naujieniečių, kuris pirmais 
septyneriais “Naujienų” 
gyvavimo metais pasidarė 
gerą pinigą ačiū “Naujie
noms”.

O kokią skriaudą buvo 
kuomet-nors padariusios 
“Naujienos” Dargužiui, 
Strazdui, Kaičiui, Kučinskui 
(Mulkso ageųtui), Aglins
kui ar kuriam kitam esme- 
niui iš to viso kerštinčių bū
rio? Yra neužginčinamas 
faktas, kad tie iš jų, kurie 
buvo bent kokiu darbu pri
sidėję prie “Naujienų”, ga-

gus skundus ant “Naujienų 
administratoriaus! Del 
“Naujienų” gerovės jie 
kurstė darbininkų streikus 
ir kėlė triukšmą piknike. 
Del “Naujienų” gerovės jie 
dėjo purviniausius šmeižtus 
apie “Naujienų” redaktorių 
į komunistų ir klerikalų or
ganus. Del “Naujienų” ge
rovės jie, pagalios, ėmė leis
ti savo “laikraštį”, kurio be
veik visas turinys susideda 
iš drabstymo purvais naujie
niečių !

Kaip sakėme, jų tikslas 
yra panaudot savo asmeniš
kiems tikslams tą demorali
zaciją, kurią paskleidė dalyj 
musų publikos komunistai, 
nešvariomis priemonėmis 
kovodami prieš“Naujienas”. 
Jeigu komunistai nebūtų su
fanatizavę prieš “Saujienas” 
dalies lietuvių darbininkų, 
kurie pirma buvo “Naujie
nų” šalininkai, tai visas tas 
kerštinčių būrys nebūtų drį
sęs nė pradėti savo nedorą 
kampaniją prieš “Naujie
nas”. i

Bet tegu jie sau darbuo- juisijos Socialdemokratu Darbi-
U į,

jasi”. “Naujienos” mokėjo 
per aštuonerius metus atsi
ginti nuo savo priešų; jos 
mokės gintis nuo jų ir to
jaus. Visuomenė, kurios ■ 
reikalams “Naujienos” išti* 
kimai tarnavo iki šiol, žino, 
kad joms galima pasitikėti.

RUSŲ SOCIALDEMOKRATAI 
IŠTREMTI.

Berlino “Frciheit gavo te
legramą iš Rygos, kad tenai 
randasi Th. Danas, B. Nikola- 
jevskis, Lydija Kancel ir E. 
Gruenvaldas, Rusijos socialde
mokratai, kurie dalyvavo bado 
streike Maskvos kalėjime, kuo
met sovietų valdžia buvo nu
tarus ištremti kalinius į Tur
kestanu.

Europos darbininkų protestai 
prispyrė bolševikų valdžią pa
leisti juos iš kalėjimo, bet ji 
uždraudė jiems tolinus gyven
ti Maskvoje. Jiems buvo pa
liepia apsigyventi tam tikruose 
pi’ovincijos miestuose arba ap
lošti Rusiją.

Danas ir Nikolajevskis yra

ninku Partijos centro komiteto 
nariai.

DŽIAUGIASI SKUNDIKAIS.

su džiaugsmu ci
tuoja tuos šmeižtus, kuriuos 
chikagiškis kunigų organas įsi
rašė apie “Naujienų” vedėjus, 
ir rodo savo simpatiją “Nau
jienų” skundikams. Ar ne per- 
toli eina tas Binokly no laik
raštis ?

Jeigu skundas valdžiai yra 
(geras dalykas, tai ką “Laisvė”

Valandos skaitysis • galėtų sakyti, kuomet atsirastų 
nuo tokių pat gaivalų," kaip “Nau

jienų” skundikai, ir įduotų vai

Daugiau negu 2,509,000 ūkių 
šitoj šaly yra aprūpinti telefo
nais. -

Meksika priėmė norminį lai 
ko vienetą.
nuo 0 iki 24, pradedant 
vidunakčio.

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

ITfBinyi):

Jis 
susimaišė kelis kartus, mikčiojo ir tampėsi; bet 
jis atminė Gledės patarimą — jei susimaišysi, 
tai tik šypsokis ir sakyk, kad pirmu kartu išėjai 
viešai kalbėti, /falai viskas buvo gerai ir visi 
Vyrų Biblijos klasėj išsižioję klausėsi šito buvu
sio Raudonojo ir dabar slapto įstatymo ir tvar
kos agento netikėtinų pasakojįipų. Todėl seka- 
jnam septintadieniui Petras buvo pakviestas 

kartą jį pakvietė Jaunų Šventųjų Lyga; 
jam ten pavyko, jį pasiėmė Skelbėjų 

ja, o ĮMiskui Sausainių ir Sūrio Kliubas. 
jis įgijo vardą; jo pragarsėjimas spar
dės ir ant galo atėjo pati aukščiau- 
įlanda — jis tapo pakviestas į Park 
pakalbėti. Draugingumo Draugijos na-

- .. -

žinoma, nepadarė kaip reikia.

rioms, Dieviškojo .Susimyiėjimo bažnyčios para
pijinei organizacijai! • x

Tai buvo siekis, į kurį Glifdės akys visuc- 
\net buvo atkreiptos, šis kartas ėjo į skaičių ir 
ji Pęlrą vėl išnaujo aptaisė ir perklausinėjo. Jų 
namai buvo tik už kelių skerskatvių nuo bažny
čios, bet Gledė užsispyrė, kad reikia būtinai nu
važiuoti karieta. Kada jie įėjo parapijos svetai
nėn ir kun. de Viliubai Stoterbridžas, tas puiku
sis angliškas džentelmenas pasitikęs juos pa
spaudė jiems rankas tai Gledė žinojo, kad jie 
ant galo savo tikslo pasiekė. Kunigas pats nuve
dė ją ant pagrindų ir pristatęs Petrą atsisėdo 
šalę jos, tuomi pridėdamas antspaudą ant jos 
vietos visuomenėj.i

Petras, išmokęs savo kalbą atmintinai, pa
tyręs kas padaro juokh, o kas išspaudžia ašaras 
ir kas iššaukia patriotinį rankoplojį, buvo tik
ras, kad jam pavyks. Po kalbai jis atsakinėjo į 
klausimus, kuomet du Bilo Ncšo knygvedžiai 
sjulinėjo susirinkusiems “Amerikos Gerinimo 
l^ygos” narybės kortas su penkiais doleriais į 
melus narinių mokesčių, dvidešimts penkiais 
doleriais nariams rėmėjams ir dviem šimtais 
dolerių nariams iki gyvos galvos. Petrui teko 
pasisveikinti su pačiais išimtiniausiais žmonė-

čiai p' 
šioji \ 
aveniu

tyti “spešelų” agentus; jie, L - 
esą, nekalti; jie neparsimesdę-'butų 
žmonių ir iš jų pinigų neatim- (]ains 
davę. Be abejo ne. Bet ar p. 
V. Aitis nežino, kad plėšikas,
apiplėsiantis žmogų be ginklo tMan ne su vienu tų agentų te* 

r neparsirizdamas jo, p0 rįetis j p visi įie buvo arti- 
pavojingesnis už ginkluo-į mi žmonės. Draugas bandi- 

Ginkluoto plėšiko pasi- įas yra iapaį pavojingas. Jam

mišino .žiurėjo

rankoje ir 
yra 
tąjį- 
saugosi ir prie .pilnos progos se]tas atimti iš žmonių pinigus 
spruksi nuo jo, a h kiek ga- geriau, I ‘ k ..

juo. Bctuįjj Sll ginklu.
kas su ”ur c,u’ plėšiku, j Tokių žmonių reikia ypalin- 
Aš žinau vieną tokį agentėlį • gai saugotis.
mano apylinkėj. Jis yra karš
tas komunistas; draugijos susi
rinkime jis daugiau nieko neži
nojo, kaip šaukti “ura za bol- 
ševiki” ir meilintis “draugai- 
draugai darbininkai, — jie vi
si buržujai, parsidavėliai, do
lerių gaudytojai”. Ir ve šitas 
gerasis “draugas”, palikęs sa
vo draugą darbininką, kuris 
kvailesnis už jį,-numauna kaip 
rankovę, visai nežiūrėdamas to, 
kad jis yra 'jo draugas. Tas 
agentėlis gėlai žinojo, kad jis 
negali užtikrinti savo draugui, 
kad jo pinigėliai 1/ada sugrįš; 
bet jis kuo puikiausiai žinojo, 
kad jis savo ’komišiną gaus. 
Keletą tuksiančių išviliojęs ga
lėjo sau automobilių pirktis.

Tolinus, arf p. V. Aitis neat
mena, kokie stebuklai buvo 
daromi su Bischoffo agentais? 
Tas duosnusis viešpats praei
tą vasarą surengė puikų išva
žiavimą savo kostumeriams į 
Bischoffo Aliejaus laukus; tai 
buvo užgavėnes. Agentai gerai 
žinojo tuos triksus. Surinkęs 
kelis savo agentėlius Ęischof- 
fas išvežė kur toliau į Mukus, 
o tie, sugrįžę lil< 
kostumerius, tik 
buklus, kuriuos jie savo aki
mis matę; girdi, matėme Bis
choffo aliejaus laukus: aliejus 
iš medžių lapų bėga; aliejaus 
pilnos upės, nevalioja suvalio
ti — tiek jo daug. \

Man pačiam teko su neku- 
riais špešelų kostumeriais ge
rai susivaidyti; vienas jų yra 
mano giminaitis, kuris man no
rėjosi supažindinti su tom bjau
riom apgavystėm; bet kur tau. 
Agentai parvažiavę tik laksto 
po kostumerius ir šneka, kad 
reikia pinigų šuliniams gręžti, 
rcika greitai, nes ilgiau pala u-

pasakoja ste-

kaip nedraugui bandi-

—Laisvės Varpas.

Amerikos Diplo
• mafija

nu

pus

Kaip ir kodėl ji apkito.
Norėdami pamatyti nuosta

bias permainas įvykusias taip 
vadinamoje Užsienio politikoje, 
mes nereikalaujame siekti ana
pus savo gyvenimo ribų. Pir
mas dalykas, kurį šitų eilių ra
šytojas pastebėjo, buvo vengrų 
rcvoliucininko Kostos byla.

Kada jo sukilimas tapo 
malšintas, Kosta paspruko 
Turkija. Ten jis nuėjo
Amerikos konsulą ir pareiškė 
savo norų patapti Amerikos pi
liečiu; tai buvo Smirnoje. Aus
trijos karo laivas atplaukė uos
tau, išlaipino dalį savo jurinin
kų ir suėmė'Kostų. Uuoste bu
vo Amerikos karo laivas, ko
manduojamas Jeit. Ingraham’o 
kuris paskaitė, kad Kostai tu
ri būti suteikta apsauga kaipo 
piliečiui, nes jis pareiškė norų 
patapti piliečiu. Ingraham pa
reikalavo iš Austrijos koman
duotojo, kad jis atiduotų Kostų 
ir prirengė savo laivų veikimui. 
Kosta tapo atiduotas. Po to 
įvyko diplomatinis susirašinė
jimas, kur Jungtinių Valstijų 
valdžia parėmė Ingrahamo el
gesį.

Kitas miotikis, kuris prisime
na man-bus geras palyginti su 
šios dienos veikimais.

Ispanijos sostinėj Madride 
iškilo revoliucija. Gauja įsilau
žė parlamenlan ir pareikalavo, 
kad karalienė Izabelė II. atsi
sakytų nuo sosto. Gaujos ver
čiamas parlamentas numetė

zija, o kitą rytmetį buvo atspausta vedamasis 
straipsnius < apie jo atidengimus su patarimu: 
“Rašykis “Amerikos Gerinimo Lygon”.

ištikro klausia, ėmė iš jo juoktis. — Tu verši!— 
tarė jis. — Ar tu niekuomet negirdėjai apie 
Amerikos Revoliucijų? Ąr tu nieko nežinai apič /T • TT i • i n *

mis Amerikos Mieste; ir jie visi ragino.jį varyti —G
šita darbų, nes jo šalis reikalaujanti jo. Ant ry-l Dukters 
tojaus laikrašty “Times” buvo jo kalbos recen-į

TĄ antrą rytmetį, Petras nuėjęs į savo kon
torą rado laišką 

sytas ant ųepaprastos ir brangios popieros 
adresuotas moters rašysena aukštomis 
smailiomis rhidėdis. Petras atplėšė ir krūptelė
jo, nes ties laiško viršum buvo kažkokis her
bas su lotynišku įrašu ir žodžiai: “Amerikos 
Revoliucijos Dukterų Draugija”. Laiške sekre
torės rašytame pranešama, kad p-nia Varėna 
Šaulienė prašo, kad p. Petras Gudžas butų toks 
geras ateitų pas ją šiandien po pietų 3 valandą. 
Petras apvartė laišką ir bandė suprasti, kokios, 
rūšies šita Raudonoji yra. Ir popiera ir aukš
tas tonas darė gerą įspūdį į jį tik tas žodis 
“Revoliucijos” buvo vienu draudžiamųjų žod
žių. P-nia Varėna Samienė turėjo būti viena 
tokių “saloninių Raudonųjų” kaip p. Gudienė.

Taigi Petras nuėjo su laišku pas Magivnę 
ir įtariamai tarė, “koks čia raudonasis sąmoks
las?”

• Magivnė perskaitė laišką ir paklausė,^Rau
donasis sąmokslas? Ką tu nori pasakyti®’

ii ve, čia sako, “Amerikos Revoliucijos 
”, sušuko Petras.

Magivnė pasižiurėjo į jį; iš pirmo jis manė,

atsiųstą jam; laiškas ra- 
ir 
ir

Čia telefonas suskambino ir pertraukė 
jiems kalbą; Magivnė pastūmė jam laišką ir 
tarė, — Paklausk savo pačios apie tai! Taigi 
Gledei atėjus Petras padavė jai laišką ir ji labai 
nudžiugo. Buvo aišku, kad p-nia Varėna Sa
mienė buvo ponia iš pačios aukštutinės visuo
menės Amerikos mieste, o šita Amerikos revo
liucija, kurios ji yra dukterim, yra pilnai pagirta 
revoliucija, atsitikusi seniai; jai priklauso palys 
geriausi žmonės, ji yra teisėta ir galima rašyti 
apie ją, net savo laiško viršuj padėti. Ji liepė 
Petrui nueiti namon tuojaus apsitaisyti geriau
siais drabužiais ir patelefonuoti sekretorei, kad 
jam bus malonu nueiti pas p-nią Varėną Samic- 
nę pažymėtu laiku. Netyčia Petrui teko, dau
ginus dalykų išmokti. Jis turėjm nusipirkti vi
suomenes registruotės knygą “kas kuo yra 
Amerikos Mieste” ir savo šalies istoriją* kad iš
mokti Nepriklausomybės- Pareiškimą ir žinoti, 
koks yra skirtumas tarp tos revoliucijos, kuri 
buvo seniai, ir tos, kuri dabar yra.

(Bus daugiau).

nuo sosto karalienę ir 
Emilio Gaslelar’ą pag 
oratorių prezidentu. < 
buvo Kerenskio rūšies; 
kūjo kalbėti ir tai buvo
jis neturėjo pozitingų elemen-j 
tų savo pusėj. Karaliene pas
pruko Francijon. Ką Jungtinės 
Valstijos tuomet padarė?

Ar jos norėjo pamatyti, ar 
Castelaro valdžia bus pastovi? 
Visai ne. Amerikos ministeris 
(Daniel E. Šickles) kabeliu 
gavo įsakymą pripažinti Caste- 
•larą tuojaus ir vidurnakty jis 
tas instrukcijas^pildė. Caste
laro valdžia pabuvo trumpą lai
ką ir jos vietą užėmė monarchi
ja.

Dabartinė Rusijos valdžia i >- 
laikė savo a u tori tą namie ir 
sėkmingai atmušė kiekvieną' 
puolimą iš lauko pusės, bet 
Jungt. Valstijos sakosi norį ma
tyti, kad jos pripažįsta pasto
vią valdžią. Kaip gi tas buvo 
su Castelaro pripažinimu? ži
noma, dalykai apkito. Gerai at
mename, kaip visose šalyse, 
kur minios stengėsi parodyti 
savo vyriškumą, jos ėjo į Ame
rikos ambasadas ir šaukė už 
Žvaigždės su Juostomis.

Buvo (ikrai sma; 
tis, prisiminus, k: 
prispausti žmonės žiurėjo į 

su viltimi 
sau jirieglaudą rasti. Žinoma, 
tas tiesa, mes turėjome tuomet 
tokių žmonių, kuriuos labai tei
singai vadino visiškais nežinė- 
liais, kurie buvo prięšingi viso
kiems svetimšaliams, bet jų in
taką buvo prasta.

Šiandien tarptautiniai musų 
trustinių magnatų dukterų ; 
sivedimai turi didelės intake 
musų užsienių reikalus.

•Jos paprastai yra ištekėję 
aršiausių susmukusios feod; 
nūs didžiunijos elementų vis 
met stojančių už real 
lūžinio šilų buvusių
čių moterų inlaka yra didi 
negu intaku visų organizi 
šalies darbininku, radikalu ir 
neradikahi drauge. V K. J

Vienas jų tariamai atsldvauyi 
jas Vengriją, kuris yra vc\ęs| 
Va nderbi 11 o d uk t e r į, 
Hapsburgams, prieš 
siunčiami Amerikos 
kovoti, kati padarii 
sveiku demok ra t i j a i. 
administracija suteikė 
Jungtinių Valstijų karo 
1920 m. prieš Austrijos
pasirašymą su Jungi. Valstijo
mis, kad jį atgabentų į Jungt, 
Valstijas.

šitie maži dalykai parodo ai
škiai, kad Jungtinių Valstijų 
užsienio politika šiandien yra 
diktuojama tarptautinio kapi
talizmo. — A. Berlyn.

(Chicago Socialiai).
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Krislai
KRISLAI.

“Laisvė” patyrusi, kad “kai
rieji” reųka aukas dėl išleidimo 
savo laikraščio Brooklyne, susi
riesdama atkalbinėja publiką, 
kad nieko neaukotų. Girdi, 

laikraštį leist dabartiniu laiku no 
ra jau taip lengva, tėvai to laik
raščio nežinomi, ir tas laikraš
tis esąs negimęs....

“Naujienos” andai pastebėjo, 
kad ubagai visuomet e 
džiausi pavyduoliai ir jos 
do. Kuomet aukos yra d 
“Laisvės” tarbon tai 
kuomet gi keno kita, 
Tikrai ubagiškai!

P. K

nok ly
daluos

kava ui!

Anatolc France, laiihč 
Nobelio dovaną, visą $1 
sumą atidavė ' pašalpai 
sams pa-Volgėj.

“Q. S. T.” radiografij 
boi reiškia “visi klaus

Jungtinėse Valstijoj 
metai reikalaujama tarp 
000 ir 400,000 naujų nan

SKAITYKIT IR PLATINI 
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I KOatSPONDENCIJOS į Iš Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės.

Apyskaita ir aukautojai atsibuvu
sio vishotino susirinkimo paminėji
mui keturių metų sukaktuvių Lietu
vos Nepriklausomybės vasario 16 d., 
Ashland Boulevard Auditorium.

Aukojo sekantis:
Gvardija I). L. K. Vytauto, Tovvn 

of Lake, per M. Dobilą $10, Draugi
ja Motinos Dievo Aušros Vartų per 
A‘. Baccvieia $10, Lietuvių Kriaučių 
unija $10; po $5: J. Krūmas, J. Kar
velis, C. Budkevičius, kun. I. Albavi- 
čius, J. Saunoria, kun. B. Bumša, kun. 
Vaičiūnas, J. I. Bagdžiunas ir A. Zy
lė; po $2: J. Zigmantas, A. J. Karei
va, A. Rizgas, A. Sinalauskas, M. E. 
Žaldokas, P. Erušavičius, kun. A. 
Baltutis, A. Jucius, J. Malonas,*A. B., 
A. Nabuvis ir A. Ambrositė; po $1; 
A. Norkus, J. Pužauskas, A. Glasdau- 
skas, J. Siutas, K. Gloras, S. Maro- 
zas, P. Smalkis, J. Stonaitis, N. *Bei- 
noris, M. Paukštis, K. Svarlis, J. Sbt- 
kus, Laškvaitis, A. Kisilus, Grigonis, 
A. Barčius, Kazakauskas, L. Jonas Čc- 

Amerikon, nors ištie-1 T!1Iske/iče’1 . A- TBu<lrik?s’
, Paskeviče, M. Pavcluitis, J. Gedzia- 

'is, Amerikon atvyko I j Baskeviče, A. Rublauskaitė, 
į pirmuoju Lietuvos M. Stankaitienė, J. Krotkus, J. Ar- 

t ir’i n.t.o ...i lauskas, V. Urla, M. Dobilas, D. Ro- atslovu p. J. \ delsiu. PatjS ap- K Kazlauskas, M. Kaikauskas, 
rašvmai naiviai bombastiški ir M. českis, J. Morokus, A. Pakaitis, 

. Lia mo<rinn- I KHmskis, N. N., Navickis, Rudakis,sensacingi, sensacijas mcgian Koferaitis> Pet;auskas> ’Savadonis; 
erų amerikonų skony rašyti. I Palonis, J. Paulauskis, B. Jerulis, Ar- 
pj > artis- baskauskas, Staponaitis, Lajoskis,Kili-

... skis, J.Stankunas, Malonis, J.Balskis, 
’ B. Lauraitis, J. Jekutis, A. čereška, 

A. Loraneas, J. Ančelis, S. Vaičikaus-
I kas, J. Stulgis, M. Kragauskas, J. 
Jurkšus, J. Kaitulis, J. Gotalis, N. N., 
S. Melinis, B. Ališauškas, K. J. Rim- 

... Ty . KTn.Mrs I kus> J« Sulna, J. Vaidulas, J. Kaįoc- 
ietuviy Koperatyves Namo kas p Gurmskąs, S. šiuš, J. Alek- 

Bendrovės Balius. i sunas, J. Kudirga, A. Ruginis, V. Ka
valiauskas, L .J. Lapinckis, M. Bal
čius ,J. Barkauskas, K. Raudonius, A. 
Gedvilas, J. Rebokas, B. Kcperša F. 
Raila, V. J. Karęiva, F. Leskaus- 
kas, J. Macijauskas, F. Stasulis, K. 
Mickus, J. Stašaitis, A. Pužauskas, J.

i Grigaliūnienė, K. Krivickas, J .Kile- 
čas, A. čeledinas, F. Aldonas, D. Mi- 
kolaitis, V. šlauteris, 
Saltaucka
J. Miliesa, M. Slaukiene, 
česaitis, P. Miliauskas, J. čekulis, J. 
Labežinckas, J. Valatka, A. Panavas, 
J. Janušas, A. Nerzevičius, V. F. An
drulis, J. Vabalas, S. Suras, M. Var- 
telka, A. Damaška, S. šlušnis, A. 
Palskis, P. Mikolaitis, J. Bulva, K. 
Kasiunaite, Z. JureviČiutč, J. Micke- 
lunas, J. Stasiulionis, J. Zigutis, A. 
Šorpitis ,J. Žugal^s, M. Kasnauskis, 
V. Kairis, A. Raiskevičius, K. Andrli- 
šunienė, J. Petas, J. Čepaitis, B. La- 
pavičius, P. Vernas, .A. Jucius, V. 
Diržas, A. -Džijauskas, V. Stapulcvi- 
čius, A. Petrulis, J. Augštikalnis, B. 
Nausiėda, A. Sapitavičius, J. Paraus- 
kas, F. Gricius, A. Marcinkevičienė, 
J. Karulis, J. Jovaišas, A. Vienslavas, 
J. Naujokas, K. Vabikas, Ai Rykis,

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Unė Babickaitė anglu 
spaudoj.

Boston, Mass. — Vietos laik
raščiuose — The Boston Tra- 
veUr vasario 9, Boston Sun- 
day Post, The Boston Sunday 
Globė vasario 12, South Bos
ton Gazette vas. 18 — įdėta 
ilgu aprašymų apie p-lę Unę 

ckaitę, jos artistinius ta- 
s, jos sunkius pergyveni- 
ir patyrimus Rusuose rc- 

ciios laiku, etc. Tie laik- J 7
•iai rašo kad ji lik dabar 

atvykus Amerikon, nors ištie
sti ji, regis.

lenti 
mus 
volii 
rai

KENOSHA, WIS.

Kenoshos Lietuvių Namo 
Bendrove jau daug sykių pasi
žymėjo savo parengimais. Ji 
tą padarė ir vasario 26 d. Prie 
šito jos 
gabiausios 
kos, beveik 
darbinių 
tižiausia

parengimo prisidėjo 
vietos lietuvių spė- 
visi vietos lietuviai, 

tai ir biznieriai. Bet di 
garbe už šito vakaro 

surengimą tenka moterims. Jos 
netik prisidėjo prie vakaro pa- 
niarginimo, bet ir padėjo dide
lį triūsą lietuviškos vakarienės 
pataisymui.

Daugiausia pasižymėjo, arba 
daugiausia laiko ir darbo pri
dėjo šitos ponios: Balčaitient 
Jocienė, čekienė; Lukmoniene, 
Elimoškienė ir Jeseliunicnė.

J. Barkielis, 
A. Kumslitis, A. Jasaitis, 

kun. J.

ėjo per krautuves ir 
krautuvninkų dovano 
ii maisto daiktus — 
lašinių, duųnos ir k.

programo daly 
vieno veiksmo 

linini Batai” ir 
sudainuota kelios dainos. Da
bartinis “Naujienų” platintojas 
Kenoshoj p. Macnorius išnauj: 
suorganizavo

surinko
tus bal
kumpių

Baliaus mc

A. Bislis, V. Petraitis, A. Jenčius, J. 
Aprenias, J. Vingielis, P. Grietinas, 
J. Žilnius, N. N., M. Maleckievičie- 
ne, J. Maleckeviče, J. Giedvilas, J. Fa
bijonas, J. Bečiusas, J. Radzevičius, 
L. Skirmuntas, V. Bagdonas, D. Zda- 
nis, K. Balčaitis, B. Maskaliunas, J. 
Anariušiunas, Z. Andenis, F. Juška, 
A.‘Jucius, P. Cibulskas, K. Žalis, N, 
N., Pk'jįRašinekas, M. tfehaitė, F. Jo
nikas, E. J. Bagdonas, A. Benaitė, 
J. Daugiena, A. Sutkus, Z. Belčiko- 
nas, F. Valaitis, O. Viščiulicne, C. 
Smilgevičius, V. Kavaliauskas, C. 
Gaubis, V. šnaukšta, J. Paskauskas, 
1 Janušauskas, S. Mikšis, S. šimu
lis, A. Kaųlakis, S. Jucevičius, C. 
Kraus, B. Kraus, S. Cibulskis, J. Gri
cius, P. Strunvskis ,J. Maža, J. Mara- 
kauskas, C. Siaubas, J. Kniuzas, J. 
Narbuda, K. Matulaitis, C. Milaska, 
W Narbudas, A. Marcinkaitįs, M. Sa- 
skavikienė, H. Saskavikionė, A. 
Rimkunąs, J. Mitkiifs, J. Kiras, A. 
Janušauskas, V. Dubikas 
kas.

MMCM

60.00

72.50

I

ir P. Dubi-

SHANKO MŪZIKALĖ KRAUTUVĖ SIŪLO
Turtas virš šešių milionų doleriųDidelį 10 dienų cash pianų išpardavimų

20.50
2.10

. $292.00

... 134.54

... 186.25

Įplaukos:
Aukų su vardais .........
Smulkių aukų ..............
Už parduotus tikietus

Prie drabužių .............................. 5.18
Už parduotus ženklelius per J.

M. Locaitį .................................. 5-00

rr.’Tr.irm/uimiatv

tuccmuf

i

Viso įplaukų ..............   $622.97
Išmokėjimas:

Randa už svetainę ............... $200.00
Naujienoms už 15,000 plaka

tų ......................... ................
Požėlai už 5,000 guzikėlių, 60 

Komiteto ženklų ir antspauda
Draugui už 5,000 tikintų ir 200 

laiškų ........ .........................
Už taksį-Cab ..............................
Fin. Kom. pirm. J. M. Locaičio

išlaidos ...................................... 3.00
Ižd. išlaidos ..................................... 60
Abolnos išlaidos, rezoliucijų pa

gaminimas, išsiuntinėjimas, 
ženkleliai, telefonai, laiškai 
ir tt......... ...............................  33.95

Viso iškiidų .............................. $392.65
Įplaukų!...................................... 622.97
Pelno irpka .............................. 230.32

Pinigai' pasiųsti Vilniaus atvadavi
mui per Lietuvos Atstovybę Washing- 
tonc.

— Pranas Puleikis,
Fin. Komisijos Sekr.

1814 WesĮ 46th St.

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

užmokėta iki Kovo-March 15 d., 1922.
Parankamo dėlei, išpildau blankas ir paliudiju, tiems kurie no 

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

P. SINKUS,
4033 South Campbell Avė., ' Telf: Lafayette 7340
______________ Vai. 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Kiti dideli bargenai Victrolų. 
pirksite. <

Labai puikus $750 De Luxe 
grojiklis pianas, mahogany, 
oak arba walnut, su suoleliu, 
roliams šėputė ir 30 rolių, 
gvarantuotas, 4 O
specialiai
Kimball grojiklis pianas, ar- 
žuolo su suoleliu ir 30 roliais, 
gvarantuotas, 
specialiai

Remington pianai, mahogany 
su suoleliu ir 25 piano lekci
joms, gvarantuotas 
10 metų, specialiai

Pirkit už cash, — tada teisingai

SHANK’S MUSIC STORE
3527 So. Halsted St Atdara kas vakarą

iii

■ VALDYBA IR DIREKTORIAI

ngą 
ims

iki 5 v

m
ta

-•4

Mi 0 j.

tą dainelių, 
puikiai išėjo

seną Mepngui- 
ir išmokino kele- 
kurios program

pavyko labai gerai ir 
ai pelno liks apie 
šitaip sekanties apie 

alini tikėtis turėti sa- 
už ką daugiausia 
dėkingi moterims, 

kooperacijos balių pri-

uias ral. po pietų ir 
Z; po to buvo va- 

ku rie traukėsi

matyt, buvo paten- 
ažiai linksminosi ir 
‘si namo šnfkučia- 

nuosavos svetaines pa
ti yma.
Kooperacijos vardu tariu šir- 

padėką lietuviams biiče- 
ir kepėjams už paaukotą 

ir duoną. Taip pat val
inis, daininkanis ir mu

tantams, kurie grojo be atly
ginimo. , \

Dirbkime ir toliau šitaip ben
dromis jiegomis, o turėsim sa
vo nuosavą namą.

Poviliauskas, Kom. narys.

Importuotojas ga- 
ų Armonikų pasaulyj. Vias- 
atunkų, Pigiau parduosiu na 
ti . Dykai lekcijos pirkliams, 
it angliukai dėl Informacijų

Palinksminkit
1 JUOS

ant šių Velykų
Palinksmysit savo brangias gimines Lie

tuvoj gyvenančias, jei pasiųsite joms pini
gų — puikiausia iš visų dovanų — anLsių 

. Velykų.

Siųskite pinigus per šio tvirčiausio ant 
Bridgeporto Banko Pinigų Siuntimo Sky
rių. Šis bankas pasiunčia Europon pinigus 
trumpiausiame laike, už žemiausią kainą ir 
gvarantuojame pjęistaymą.

Apsilankykite šia 
su ponu Čaikausku, 
smulkmenas.
valandai vakare.

lien ir pasikalbėkite 
uris paaiškins visas 

Bankas atdaras iki aštuntai

Central Manufacturing 
District Baik 

1112 West 35th Street

PRANEŠIMAS
Visi tie žmonės, kuriems reikia mokėti INCOME
TAX už uždarbį praeitų metų, visados kreipkitės pas

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

Mes jums patarnavom 
teisingai išpildime draf- 
to, kvesčinerių ir atliki
me taksų reikalų 1918, 
,1919 ir 1920 metais.

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešam Gerb. Lietuvių visuomenei, kad 3 d. kovo š. m. sukako 

5 metai kaip Universal State Bankas teisingai ir sąžiningai tarnauja Lietu
viams ir delei savo stipriausio ir geriausio stovio liko priimtas nariu į Chica
go Clearing House Association.

Mo turtas siekia vriš $2,200,000.00
šiuomi širdingai kviečiame visus Lietuvius atsilankyti Bankon Pėtnyčioje, Subatbjb arba Utar- 

ninke ant musų Apvaikščiojimo 5 metų sukaktuvių ir užmegsti su šio Banku dar tampresnius Banki
nius ryšius.

Ačiuojame visiem musų Kostumeriam už širdingą paramą ii’ užtikrinam, kad šis Bankas ir ant 
toliaus visados bus vienu iš tvirčiausių ir atsakančiausių Valstijinių Bankų ir ant toliaus taipgi są
žiniškai visiems tarnaus.

Už išpildymą taksų po- 
pierų algos darbininko, 
Rainuoja $1.00.

Užtikrinam teisingą pa
tarnavimą.

JQRIKQBinEiK]|iaaKSIHHR9l£HG£IS2K9EiSiasei&l!K]ni^!!?S!]BiffiBLZ
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Puikiausia su 
keliauninkais 
apsiėjimas.

Priprasti 
tuviški 
giai.

lie- 
val-

ANCHOR-DONALDSON

Yra /musų a- 
gen(as jūsų 
mieste ar ne- 
tojiesia. Vž- 
sisakykit vie
tą dabar.

M 
H 
ra 
n 
n 
eh 
h? 
R 
ra

luta virs 
$2,200,000,00

YPATIŠKAS PRAVEDIMAS LIETUVIŠKOS 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?

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

Specialės kainos: iki Pilavos $108.50, Kauno $107.50. Antra klesa 
$155, taksų $5.00.

Kiti išplaukimai

ra
ran

ra

M

a

SAUGIAUSIS IR DIDŽIAUSIS
Lietuvių Valstijįnis. Bankas Amerikoje.
.Šiame Banke visų pinigai randasi saugioje vietoje, nes tą saugumą už

tikrina Valdžia Illinojaus Valstijos ir Clearing House.
Šimtai Draugijų, Kliubų, ir tūkstančiai Lietuvių yra nuolatiniais musų 

Kostumeriais ir rėmėjais.
“VISI LIETUVIAI Į LIETUVIŲ VALSTIJINI BANKĄ. REMKIME 

PATYS SAVE, O NE SVETIMTAUČIUS” - lai būna musų obalsių.
Mokame 3 nuošimčius. <
Pinigus galima gauti ant pirmo pareikalavimo.

SIŲSKITE PerUNIVERSAL STATE BANK
Per Hamburg

SAXONIA — Kovo 7 — Bal.
CARONIA — Bal. 8 — Geg.

18

Per Southampton, Liverpn&I 
ir Glasgow

SCYTHIA ......................  Vas. 22
CASSANDRA iš Portland Kov 30
ALGERIA  ...................  Kovo 3

Per Angliją iki Libavo $110, taksų $5.

ro
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REKORDAI
Kaina po 75c. vienas.

Du broliukai kunigai ir Per tamsią naktelę. 
Kas bus be degtines. Dykai nieks neveža. 
Du ubagu ir Ubagėlis.

Iš kitų miestų siųskite mums doleriais, o mes sulig kurso išsiųsime Lie
tuvon Auksinais.

Parduodame Auks. Bondsus ir Mortgečius nešančius 6 ir 7 nuošimtį po 
$100.00, $500.00, $l,000>00 ir aukščiau. \

SAUGIAUSIOS SKRYNUTĖS (Safety Box) po $3.00 metams, 
me apie 200 naujų baksų. Turime dabar visiems pakankamai, 
prie Langelio No. 1.

Banko Valandos:
Kasdiena: Nuo 9 vai. iš ryto ijp 4 vai. po pietų.
Vakarais: Utarninkais nuo 6 iki 8:30 vai. Subatomis visa dieną iki 8:30 vai. vakare.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St. Chicago

Padarė-
Klauskite

ŠIANDIE PINIGU 1
KURSAS j

Siunčiant Lietuvon pet mus: 
45 cent. už 100 auk, 

arba j j
222 už $1.00 f

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central ManiĮfacturing 
District Bank 

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

T. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠEREI
Turiu patyrimą 

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

Chicago, UI.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistai 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. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas l)rexel 2880

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

X-Spinduliai
Ofisais 2201 W. 22nd St., kampas & 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd Sl< 

Tel. Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-19 pistų.
, er.** 1 ■ — Į, Į MMMMnSMNM.

Tel. Aotite 787

DOWIATT—SAS8.
Katik OTųfrįįSe UI Catifersijai !.r 

♦ai »tave praktiko vira^ p«
SrSSfc W. £arri«<Mi St.

ValeBdast Snūdi .mm? Jt B—8
vakare fl'-ikirient sedKIdiaulva.

Bf. fcice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRUROAfl

4631 So. Atihand Art.
Tai. s Yarda 984

Ofisu vai.: 8 iki 18 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki P N akt imte ir nedalioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294

[DR. M. STAPULIONI8 

t Gydaa be gydnolių ir be operečių 
8347 Emerald Are.

9 11d tl ryte ir 9 iki 10 r^karp 
Tel.i Boulovard 0397

731 W. 18-ta £at. 2 iki * yak. 
Taki Canal 279

DANTISTAS
U21 rU JHabted St, IChleaKe, JJL 

lumpafl 18th St 
f»W»il fr—1Ž ryte ir 1—J j»*k. 

Fhona CunsJl 657

Telephone Y arda 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 ▼. vak, 
3325 So. Halated St., Chicago, III.

Tataftmui Boulevard 7M|

TeJaphozio BouJevard 50

Dr. A.^Juozait
DEN11STAS

V&laiidoir nuo 9 iki 9 vdl. raka- Į 
re. Beredom 9 v. ryte iki 12. Va- 1 
karate 6—9. Nedil. pagal sut&rinuv 
8261 Bb. H&lsted St., Chicago, IU.

7394
7395
7357
7399Kreispolka ir Finų šokis.
7309 Naujas šokis ir Finiška polka.
7025 Noriu miego ir Plaukia žąselė. Butėnas.

Užlaikome visus lietuviškus rekordus, taipgi angliš
kus ir italijoniškus, Columbia ir Brunsvick. 

Naujos Rolės dėl Player Piano. 
Siuntė mane motinėle su žodžiais .....................................

Už silingelį su žodžiais ‘.............................................................................
Šių nakeely su žodžiais ...................... :.......................................
Plaukią sau laivelis su žodžiais .................. . ...... ..................
Dovanojo su žodžiais ..................................................................
Ne dėl tavęs aš mergelę su žodžiais ........................ ...........

Didelis pasirinkimas gramafonų geriausių išdirbysčių už 
žintą kainą. Katalogą kiekvienam siunčiame dykai. Viską 
tome į kitą miestą, už pristatymą nieko nerokuojame.

JUOZAS F. BUDRIK '
343 South Halsted Street, Chicago, III.

48
47
46
45
41
32

. $1.00
. $1.00
. $1.00
. $1.00
.. $1.00
. $1.00 
numa- 
prista-

Kl C. Z, VEZELJS

Katvlhl

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopigiau- 
siai. Mažus gr 
bus turime nu 
$3 ir augščiau 
dideliems nu 
$25 ir augš 
čiau. Taip pa 
turime geru 
automobilius <fej 
vestuvių, krik 
štynų ir t. L

Reikale kreipi
3307 Auburn A ve.

Tel. Boulevard 4139

t*

ILJH



Keliavimas Lietuvon 
nesiliauja

žmo
nės liaudavosi keliavę per ju
ras, prisibijodami sunkios ke
lionės ir blogų orų. Bet dabar 
važiavimas Lietuvon per lietu-

Buvo laikai, kuomet

ir nesu- 
nesmagu- 
su radime

ir pamo-

—
NAUJIENOS, Chicago, BĮ. Subata, Kovo 4 dien., 1922

BANK New York e nesiliauja 
ir žiemos laiku. Tasai Bankas 
taip gerai aprūpina kelionę, 
keleivius siunčia tokiais pui
kiais laivais, turinčiais nau
jausius ir patogiausius įrengi
mus, kad dabartinė žiemos ke
lionė yra daug lengvesnė ir 
smagesnė, negu seniau kad bū
davo vidurvasary. Užteks tik 
paminėti tokius 
greitlaivius,

milžiniškus 
kaip OLYMPIC, 

HOMEKIC, LAPLAND, HAN
SĄ, ar gražiuosius Švedijos lai
vus STOCJKHOLM ir DROT- 
TINGHOfLM, kurie lygus ka
rališkiems rūmams, kad 
kinus, jog Baltic States 
kas įstengia patenkinti 
vius laivų parinkimu.
viai, užsisakę paštu laivakortes 
Baltic States Banke, tampa 
imti to Banko globon nuo 
atvažiavime, 
t į iki pasie

įsiti-
Ban- 

kelei- 
Kclei-

/os

pa- 
pat 
s to-.
ru-

TC STATES BANKO 
u daugiausia keleivių 

Lietuvon per kara- 
į/portą PILIAVĄ (Bi

tai yra parankiausis 
čia

važiųjų 
liaučiar 
llau), ne 
lietuviams kelias. Per čia va
žiuojant, nėra reikalo vizuoti 
pasportus pas kokius nors 
konsulus, — užtenka Lietuvos 
Atstovybės parašo, — ir vi- 

1 siškai apsilenkiama “Lenkijos
Koridoriaus” ir Latvijos. Iš Pi- 
liavos (Karaliaučiaus) pasie- 
kiaiųa Lietuvą gelžkeliu tik į 
3 valandas laiko. Bilietas kaš
tuoja 39 Markės, 
santykiams su Latvija, 
daugelis važiuoja 
per Liepojų.

Pagerėj us 
dabar 

Lietuvon • ir

teisingo ke-
Baltic States
ir laivakor-

Greta gero ir 
leivių aprūpinimo, 
Bankas parduoda 
tęs pigiausiomis kainomis. Ka
dangi tos kainos nuolat maino-i 
si, tad prieš išvažiuosiant rei-] 
kia parašyti Bankui laišką, ad
resuojant* BAlLTIC STATES 
BANK, 291 EIGHTH AVĖ.,

tuoj atsiųstos laivakorčių kai
nos, laivu surašąs ir visi pa
tarimai kelionei. Baltic States 
Banke galima gauti laivakor
tes į Hamburgą, Bremeną, 
Antverpą, Rottcrdamą, Gdan
ską, Piliavą (Karaliaučių), 
Cherbourgą, Livcrpoolį, South- 
amptoną, Stockhohną, Gottcn- 
burgą, Kopenhagą, Odesą ir vi-

Važiuojantiems Lietuvon pa
sižiūrėti, ar pasisvečiuoti BAL- 
TIG STATES BANKAS surašo 
reikalingus popierius ir sutei
kia informacijų link pargrį
žimo atgal į Ameriką. Dabar 
atvažiavimas į Ameriką yra 
apsunkintas, tad kai kurie ke
leiviai, išvažiavę be atodairos 
Lietuvon, nebūna leidžiami at
gal grįžti, jei neturi atatin- 
kan dokumentų ir nežino 

mmigraciijos valdžios išleistų

Atvažiavimu iš Lietuvos Bal- 
tic States įkinkąs taipgi uoliai 
rūpinasi. Visi keleiviai, turin
tieji parsiųstas laivakortes iš 
BALTIC STATES BANKO, bū
na aprūpinami nuo pat atvy
kimo Kaunan, jei kelias apmo
kėtas nuo Kauno, iki pat tos 
vietts, kur laivakortės siuntė
jas gyvena. Su laivakorte ke
leiviai gauna prirengtus Affi- 
davitus, sulig kurių konsulis 
pavižuoja pasportus Kaune. 
Keleiviams nereikia kreiptis j 
kokius nors agentus, ar mek- 
lerius Lietuvoje, nes Baltic 
States Banko atstovai Kaune 
aprūpina keleivio reikalus ko- 
teisingiausiai, neimdami užmo- 
kesnies už patarnavimų. Todėl 
keleiviai su Baltic States Ban
ko laivakortėmis neturi jokių

bereikalingu iškaščių 
sitinka su jokiais 
mais išgavime vizų, 
kelio į laivą ir tt.

Aiškius patarimus
kinimus kaip parsigabenti ke
leivius iš Lietuvos BALTIC
STATES BANKAS išsiunčia 
paštu ant kiekvieno pareika
lavimo. Rašant Bankui, reikįa 
visuomet adresuoti taip:

BALTIC STATES BANK
291 Eighth Avė., 

New York, N. Y.

Kreivos akys atitaisytos
Per mano speciališ- 

ką metodą dauginus 
kaip 3,000 išgydytų 
pas mane. Daugelis yra 
tokių, kurie tik vieną 
kartą buvo atsilankę, 
šitos pasekmės yra ge
riausiu liudininku ži- 
nomos metodos.

Reikalaukite dykai knygelės, kurio
je yra vardai, antrašai ir paveikslai 
daugelio pacientų.
Franklin O. Carter, M. D. 
Akių, ausų, nosies ir gerklės 

120 So. State St.
23 metai kaip šitoj vietoj. 

Valandos: nuo 9 iki G, nedelioj 
nuo 10 iki 12 vai.

Income Tai Slankos
reikia išpildyti iki 15 dienai šio mėnesio. Kurie dar 
nesate išpildę, atsilankykite į musų ofisų. Mes iš- 
pildome atsakančiai.. « ’

MOTERIS NEGALĖJO 
DIRBTI.

Tapo tvirta ir gerai jautė
si vartodama Lydia E. Pink- 
ham Vegetable Compound

St. Paul, Minn. — “Naudojau Ly
dia E. Pinkham Vegetable Compound 

nuo nuovargio, iš
sekimų jausmų ir 
sunkių periodų. 
Turėdavau skau
smą galvoj ir strė
nose. Tankiai, ne
galėdavau atlikti 
savo darbo. Skai
čiau jūsų mažoj 
knygelėj apie Ly
dia E. Pinkham 
Vegetable Com*p- 
ound ir pradėjau

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

da, tuomet reikalaukit akinių.

John 1 Smetana
Akinių specialistas 

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

Ant trečio augšto viri Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 0 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Taipgi, mes siunčiame pinigus Lietuvon po die
nos kursui ir atliekame visus notariališkus ir lega- 
liškus raštus. Apdraudžiame namus ir rakandus 

Greitas ir teisingas patarnavimaš vi-nuo ugnies, 
siems.

Phonc Yards 6894

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų >r auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
n ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

St,

PARDAVIMUI 
$195 

nu pirksit mąno j
aukštos rūšies, 88 notų 
grojiklį pianą, 100 rolių 
ir suolelis. Šis grojiklis 
pianai vartotas visai trum 

laiką (kaip naujas),
priimsiu $10.00 i menesi.
Kreipkitės 338 S.. Ashland 
Blvd., kampas Van Btųen 

krautuvėje. Galit
kreiptis šiandien iki 10 v. 
vak. ir ryto (nedelioj) iki 
4 vai. po pietų.

ČIUŽENS STATE BANK
‘ MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULUS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai

1- 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.

3331 So. Halstcd St.

DIDŽIAUSIAS
^PASIRINKIMAS

jį imti. Pradėjau gerai jaustis ir ta
pau tvirtesne ir galiu atlikti visą sa
vo darbą ir nejaučiu skausmo strėno
se. Rekomenduoju jūsų gyduolę ir 
galite panaudoti šį mano laišką, kai
po paliudijimą.” 
MASER, 801 Winslow St 
Minn.

Tiką įvykęs nuotikis, kuomet mote
ris pasigydė naudojant Lydia E. 
Pinkliam Vegetable Compound. Tan
kiai šios išsekusiais Jausmais mote
rys ir jaučiančios skausmus visame 
kame, tas paeina iš priežasties, ko
kios pas moteris atsiranda Vegetab
le Compound kaip tik priimtas nuo 
pančių moterų ligų. Geros pasek
mės yra pažymėtinoms, kuomet daly
kai praeina — vienas po lotam.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com1- 
pound yra moterų gyduole nuo mote
riškų negalių. Visuomet patikėtinos.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Lonis Aitui 

CHICAGO, ILL.

m

$15.G0

Vyriausia Ofisas 
343 So. Dearborn St. 

Tel. Harrison 1440
North Side Yard: 
1246 Melrose St., 

Tel.: Lake View 845G

South Side Yards:
3301 Normai Avė., 
Tel.: Yards 2296

! Reikalaujame apsukraus lietuvio pardavėjo Chicagoj ir apielin- 
kėj. Kreipkitės į South Side Ofisą.

Ar JutKanluna Piei*k*iwa?
NAUDOKITE
Ar Jum* Galvos Ouą*Nie’šti ?
NAUDOKITE
Ar Jų’*! Plaukai 31enka?
NAUDOKITE jRufffeS

Ar Jus Norit© ApsąutfotF Juos?
NAUDOKITE įfyįffJe#

Užlaikymui savo plaukų Rasiais * tankiais 
naudokite; Jfyifflgs 

galvos odos sveikai ir 
NAUDOKITE Rtįfffe 

—---- ------------

tiesiogRudes galima gauti visose aptiekoso po G5o. bonką, ar 
iŠ išdirbeju per pašty už 75c. bonkp.

F. AD. RICHTER & CO.
Srd Avė. & 36th St. Brooklyn, N. T.

Pirkite sau anglis, kurias pristatome tiesiai is 
retail kiemų, o sutaupysit pinigų.

Pavieniais tonais
$8.00
$8.00

ILLINOIS LUMP
ILLINOIS EGG
ILLINOIS NUT 
POCAHONTIS M. R. 
CHESNUT RANGE

Tris tonus imant
$7.70

$7.25
$15.60

Užtikriname, gerumą, patarnavimą ir užsiganė- 
dinima. Reikalaujant, sertifikuojame sunkumą.DAVID RUTTER
ĮSTEIGTA 1876 ■--------------------------------

ANGLYS Patarnavimas KOKSAI
CO

INKORPORUOTA

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.
“MALT TONIC”

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

Bardavo  ja,
FRED^RICK BROS., 

3700-10 ŠT^Ialsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extia Pale” Brands.

J

SVEIKATA TAI TURTASJR LAIMĖ
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
mygęs vilties, kad bepasveik- 
siu.

Mane kankino vidurių ne
dirbamas pilvalio rųislab- 
nejimas, skilvio nematomas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirtfgčjimu; abelnai 
buvau visas suvargęs.

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du S A LUTES STOMACH 
BITTERIS ir į 6 menesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasirodau 
visuomenei; taipgi yra tuks- 
'tanči u žmonių pasveikę nuo 
SALUTS BITTERIO ir dė- 
kavoja jo Geradėjystci.

Taipgi veliju -ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki irDabar Pirma ............... _ .------  -

tvirti tai naudokite SALUTEg BITTERĮ ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pokrutines ir strėnų skaus
mą ir abelnaį 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 visur laikyti ir par

davinėti, kaip . aptiekoso, karčiamose ir tam panašiose vietose. 
Kaina 1 bonka $1.00 12 bonkų $9.00. Siunčiant, į kitus miestus už vie
ną bonką $1.25, o už 12 bonkų $11.00

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

P a s a r g a: Prisiuskite tikra ir aTfikij savo antrašą ir adresuokit 
taip: BALUTES MANUFACTURING CO., 
616 VV. 31st St., Chicago, III. Tel.: Boulevard 7351SERGANTI VYRAI
Už visai mažas lėšas, suteikiama geriausia gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbd-
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.

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

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

Geriausią medikalis patarimas kuris

Į . M,

“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 savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra 

sąžiningai, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką* gydymą. Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol no yra 

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

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.

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

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

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

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

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

iM

Mrs. PIIIL,
St. Paul,

Ten geriausia.

U

iu- 
ra- 

rei-

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

Pirkite ’L 
drovės šffus. 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti vi 

šokių knygų.

„VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

E
„VIENYBĖ”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE 

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ........... 4.50

££ ■
Pirkite ’'Vienybės” Ben
drovės šctus. Dividendai

SENIAUSIAAoentiirAVIENYBE
$2 DOVANU $2

DABAR šitas 
didžiausias ir 
fferiausias dak
tariškas kny
gas parduodam 
už $7.00. LY
TIES moks
las; tai pir
mutine knyga, 
kuri drįso ai-j 
škiai pasakyti 
ir atvirai (iliu
stracijomis) į- 
rodyti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir mote- 
rei žinoti1 apie 
savo lytį: — 
lyties organų 
i š s i v ystymą, 
funkcijas, svei
katą ir ligas; 
moterų reika
lus: gimdymą, 
mėnesines, kū
dikių auklėj i- 
mą, jų ligas; 
meiles ir šei
mos visokius 
sekretus. Gra

žiai apdaryta; labai daug pa
veikslų, kaina $7.00. ('Z)

SVEIKATA, tai knyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą 

pažint 'ir ^eroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai jsigykit šitą knygą. 
Gražiai ( apdaryta. Beveik ant 

kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote,' kad šitos knygos kai

nuoja $9.V0, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norite kitokios knygos 
dovanoms, tai pasirinkit bile 
vieną iš šitų.* KAIP RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2. 
APIE ŽEMĘ ir KITUS SVIE
TUS; apd., $2. LIETUVIŲ 
PRATĖVIA1 MAŽOJOJ > AZI
JOJ; ard., $2. MEILĖ ir DAI
LĖ; apd., $2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; apd., $2.00.

Pirkit Knygas ir siųskit jas 
į Lietuvą! Jei mylit daug skai
tyt, tai reikalaukit musų DI
DŽIAUSIO KNYGŲ KATA
LOGO. Jei mylit mokvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
musų MOKYKLOS KATALO
GO.

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

AL. MARGERIS 
2023 St. Paul Avė.

CHICAGO, ILL.______

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos ąrba ir visur ki
tur per Antverpą, 
jRotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

$2 DOVANŲ $2

>OM9NAUJAS METASBĮBBNAUJA IDE.L1EMS
Nauja knygylė, kuri turėtų būti 
kiekvieno lietuvio namuose yra 
išsiuntinėjama veltui. Išpildyk 
kuponą žemiu Tr pasiųsk pas 
MANUFACTURERS PATENT CO 
520 FIFTH AVĖ., NEW YORK
Vardas ........................T...................
Adresas ..............................................

p.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIflN
VIENYBE PUBL. 60 
193 Grand St. B 

BrooKinn, N. y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.

ReikrJaukito platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kalaukito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, j 
Kaūlų Gėlimu, arba Mėilungiu g 
— raumenų sukimu; nes skau- g 
dėjimai naikina kūno gyvybę g 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- ■ 
stis lengvai praialina viešini- ■ 
nėtas ligas; mums iiandie 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. Jį

p 
p
i

’ojo:

ji che?
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokĮ skausmą, 
mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the pain stopa 

Contain no habit-formlng druga 
Have you tried Dr. Milės’ Nervine?

Auk vour Druggiat



Subata, Kovo 4 dien., 1922 KAUM®, CnrcagB, Ht

CHICAGOS 
:: a MOS::,
“Spešelų” kredito

rių žiniai.
Bischoffo kreditoriai yra 

išsirinkę savo komitetą, kuris 
mėgina veikti jų vardu ir laiks 
nuo laiko šaukia jų mitingus. 
Komiteto tikslas esąs nuimti 
nuo Bischoffo turto receivcrį 
ir likviduoti jo “biznį” be teis
mo pagelbos. 1

Mums praneša tečiaus, kad 
pereitą pelnyčių tas komitetas 
nenuėjo pas teisėjų įLandisų, 
kaip buvo ketinta, ir nepada
vė jam peticijos receiverio nu
ėmimo reikalu. Gal tatai įvy
ko per neapsižiūrėjimų, bet vis- 
viena kreditorių reikalai nuo 
to

Be to, kaip “Naujienose” jau 
buvo kartą pastebėta, vienin
telė legate įstaiga, sprendžian
ti apie Bischoffo turtų ir sko
las, tuo tarpu yra tiktai rc- 
cciveris. Jisai, kiek girdėt, yra 
suradęs apie pustrečio šimto 
tuksiančių dolerių paslėptų Bis
choffo pinigų ir tolinus gal su
ras dar dauginus. Bet iš to 
sujieškoto turto galės atsiim
ti savo dalį tiktai tie\ “inves- 
toriai”, kurie bus padavę savo 
reikalavimus recei verti ui. Kas 
tylūs, tas nieko negaus.

Tuo gi tarpu daugelis Bis
choffo kreditorių ii nesirū
pina, kad receiveris z motų apie 
jų reikalavimus. Vieni jų sar? 
matijasi viešai prisipažint, kad 
dėjo pinigus į “spešelus”; ki- 

vti mano, kad kas nors kitas 
jų reikalus atliks. Girdėt net, 
kad kaikurie “inves toriai” at- 
sideda ant tų pįtčių agentų, 
kurie yra paėmę iš jų pinigus 
“spešelams”.

Tie žmonės turėtų elgtis pro
tingiau. Kvitos nuo pinigų, kuf 
rie yra duoti Bischoffui, pri\ 
valo būt be jokio atidėlioji
mo įteiktos receiveriui. Ir kiek
vienas privalo įteikti jas ar

ba asmeniškai, apba per pasi- 
/ tikimą advokatą. Su Bischoffu, 

jo agentais arba apgynėjais ver- 
čiaus nesusidėti.

NELEIDO ŽMONOS f TEA
TRĄ; NETEKO JOS.

Ghicagos Universiteto ispanų 
kalbos instruktorius L. Brown 
per keturis metus po apsive
dini ui nei sykio savo žmonos 
nenuvede į teatrą. Be to vie
nų vasarų važiuodamas Euro
pon vakacijų praleisti paliko 
jis savo žmonų namų daboti.

PERSERGĖJIMAS VYRAMS.

Jeigu norite, kad jums ne
iškirstų panašaus šposo, kaip 
tam Ghicagos Universiteto pro
fesoriui L. Bro\vn, tai visi ei
kite bent į šįmetinį didyjį Nau
jienų koncertą ir su savimi ves
kitės savo žmonas.

ABIEMS “GERAI%BET JIS 
GAVO DlVORSĄ.

Kaip jums? — paklausė 
Mrs. Truckenmuėller savo vy
ro.

Gerai, o kaip jums? — 
paklausė jos, jos vyras F. 
Truckenmeuller.

Gerai, — atsakė ji.
Ir taip juodu užbaigė savo 

naminius nesutikimus kas link 
svetimo vyro.

Už kiek laiko Trucken^nue- 
ller parėjęs narnoj v§l rado 
vyrą su jo žn. ekučiuo- 
jant. Vyrui išėjus jis jų api
barė. Už 1įat jinai ant ryto
jaus apleido jo namus, bet 
kiek vėliau vėl sugrįžo, tik 
jis jos jau nebepriėmė. Dabar 
jis gavo divorsų.

šitas “trubelis” ir-gi prasi
dėjo vien tik dėlto, kad jos 
vyras ją visuomet namie lai
kydavęs ir niekuomet į teatrų 
nenuvesdavęs. Taigi iš šito

nuotikio ir-gi galima pasimo
kinti... Taigi visi rytoj į Nau
jienų koncertų!

VYDAMI VAGIUS- 2 PO- 
LICISTAI SUSIŽEIDĖ.
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Du poiicislai, F. McDonald 
ir W. Gox, vydami automo
biliu automobilinius plėšikus 
pavojingai susižeidė kampe 
Lake ir Market gatvių.

%

PLĖŠIKAMS TEKO $3,775.

Trys apsiginklavę plėšikai 
automobiliu privažiavo prie 
Mrs. Dolly Getto, 154 W. 
Gocthe gat., ir kaippe Augusta 
ir Galifornia Avė. apipuolę api
plėšė ją. Žiedais, drabužiais ir 
pinigais atėmė iš jos $3,775.

NEPATAIKĖ.

J. 11. Lackie, groserninkas, 
607 Bandolph gat., tapo su
areštuotas kai jis pardavė per 
klaidu polžeistui pusę kvortos 

niunšaino.
• • 1

30 RAIŠŲ VAIKŲ BUVO 
PAVOJUJ.

Dideliu automobiliu vežant 
30 raišų vaikų/į Tilden mo
kyklą, automobilius užsidegė 
kampe 48 ir Union Ape. ir vos 
suspėjo visus vaikus iš jo iš
kelti. •

NUĖJO PRAŠYTI DARBO, 
PASIMIRĖ.

W. Harris, 27 metų amžiaus, 
1122 Elmvvood Avė., nuėjo į 
John Tibble’s washing machine 
agentūrų ir ten , krito negy
vas.

SUSIMUŠĖ Už DEGTINĘ—$50

— Juk aš dabar negaliu nu
sipirkti degtinės! Tai kur-gi aš 
jos gausiu,> jeigu pats negalė
siu pasidaryti?

Tečiaus teisėjas nubaudė J. 
Modyką, 817 N. Hermi tage 
Avė., užsimokėti 50 dol. pa
baudos už nenorėjimą atiduoti 
policistams munšainui daryti 
aparato.

CHURCH PAKARTAS.

H. W. Church tapo pakar
tas vakar 4 vai. po pietų. Jo 
advokatai dėjo pastangas iki 
pat paskutinei dienai išgauti 
leidimą naujiems tardymams, 
tečiaus teisėjai atsisakė tai 
daryti.

Prieš pakorimą jį aplankė jo 
motina, tėvas ir sesuo. Moti
na buvo net apalpus.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. |Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštų, (Clark 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window”, 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERĮ,- kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.

503 Bagdonas Franciskus
505 Bakaitis N. J.
507 Bartkus JCazlmieras
515 Davidonis George
516 Domarkiu Kastantinui
527 Gaisiusi Juziasi
528 Surviliui Jurgis
529 Guzauskas H. J.X
530 Gudiulis Wm.
531 Hakanis Ignasi
538 Jarsenas Joseph
540 Kanapeckas S. A.
541 Kasmauskis Jonas
542 Kasparavičia Antanas
545 Kiris Jozapate
552 Kunisiauskas Jos.
553 Kurinski Jurai
556 Lenau Vecenkas
557 Levinskis Juozas
569 Maukus D.
560 Marcinkevičius Janus
56’1 Matuliokas Elizas
565 Naduszaukas Jonas
571 Palilionis Vladislavas
573 Petrauskas Frank
574 Pluta William
577 Raugola Kazimir
585 Skridulis John
586 Silentas Jonas
589 Staradumskienė Morta
593 Taurazevicius Jouzapas
595 Tirmikas Petras
612 Zabhickaitė Miss K.
616 Zvinakis Mege

Lietuviu Rateliuose > Dr-jos Pastogės.

BRIGHTON PARK.
— - . . ♦

Dažnai tenka laikraščiuose 
matyli ką nors nepaprasto iš 
Brighton Parko. Ir, rodos, ži
nių padavėjai arba korespon
dentai visai neperdeda, jeigu 
kų nors ir nepaprasta parašo, 
nes čia keistų mųjbtikių nestin
ga.

Vieną sykį man važiuojant 
gatvekariu teko patėmyti dvi 
ka tik iš Lietuvos atvažiavu
sias sesytes, kurios nusipirkę 
anglišką laikraštį gatvekaryj 
skaitė. Mat, turbūt, norėjo žmo
noms pasirodyti, kad ir jos 
jau nebegrynorkos esą... Tik 
bėda, kad tas laikraštis jokiu 
budu nesidavė joms skaityti... 
Už tat kai kurie žmonės į nau
jąsias “Amcfikonkas” žiurėjo 
su pasigailėjimu...

Tos dvi sesytės, kurios dar 
nei kojų negalėjo sušilti, savo 
ištaiitejiinii, matyt, nori “suby- 

tyti” ir čia gimusį jaunimą, 
kuris, bent daugumas, net jau 
gėdijasi ir lietuviškai kalbėti...

— Brightonparkietis.

PADĖKOJIMAS.

Viešas padėkos žodį tariame 
visiems dalyvavusiems pro- 
grame Ashland Boul. Audito
rium. vasario 16 dieną apvaikš
čiojant Ncpi|igulmybės keturių 
melų sukaktuves, kaip tai L. 
Vyčių Ghicagos Apskričio Cho
rui P. J. Sausio vedamam; 
Chicagos Majoro atstovui Mr. 
A. O.' Erickson, kuris pasakė 
lietuviams prielankių kalbą; 
kongresmanui VValter M. 
Chandler už jo prielankų laiš
ką, kurį' perskaitė P. Byan- 
skas; taipgi ir visiems kitiems 
dalyviams, k. t. p. Onai Po
cienei, kuri gražiai dainavo so
lo ir net kelis kartus buvo 
publikos iššaukia atkartoti; p. 
A. Pociui, kurs akamponavo 
prie piano;, p. Leonadijai Sabo- 
nienei, kuri taip gražiai ant 
smuiko grojo, kad net po ke
lis kartus publika iššaukė at
kartoti. Taipgi kalbėtojams 
gerb. kun. Bumšai, gerb. J. 
I. Bagdžiunui, gerb. P. Grigai
čiui “Naujienų” Redaktoriui, 
ir adv. Bagočiui, kurie savo 
kalbose linkėjo tėvynei pilnos 
laisvas ir neprigulmybūs. Taip
gi tariame padėkos žodį vi
siems aukų rinkėjams ir auko
tojams, kai}) draugijoms taip 
ir pavieniams, kurių tik kuo 
nors, prisidėjo prie taip pra
kilnaus darbo įvykdinant šį ap- 
vaikščiojimą. Mes nuošircjžiai 
Unkėjame, kad visi dalyviai lai
mingai sulauktą kilos neprį- 

gulmybės dienos ir dar (lan
giaus savo numylėtai < tėvynei 
pasidarbuotų. ‘ .

V a rda rį Rengi mo/Ko m itelb, 
J. A. Mickeliunas, Pirm.
J. K. Enčeris, Rast.

i (Atsiųsta).
____ 1 -- 1 I

Kaip mums jau žinhma, 
Amerikos bolševikai, daugiau
siai lietuviai, daug žalos pri
darė musų darbininkiškai vi
suomenei. Suskaldė, kuopas ir 
draugijas, dabar užsispyrė su
skaldyti Lietuvos Dukterų 
Draugiją. Ta draugija gyvuo
ja daugiau kaip 9 metai, ir jai 
priklauso visokių pažvalgų 
moterys. Bet per narių neap
sižiūrėjimą praeitais metais 
tapo išrinkta pirmininke, A. 
Čeplinskiene, kitą kart buvusi 
LSS. 4 kuopos nare. Kada ta 
kuopa skilo, ji nuėjo su tais, 
kurie save buvo pasivadinę ko
munistai^, bet paskutiniu lai
ku ji ir tenai, rodos, nebepri
klauso, o prisirašė į bažnytinę 
draugystę ir tenai spyčius sa
ko. Bet bolševikiška dvasia 
jai dar neišgaravo; ji dabar 
užsispyrė musų įLaetuvos L>uk- 

terų (Iratignją užtempti ant bol
ševikiško kurpalio, kelių kitą 
sėbrių padedama. Visų pir
miausia sumanė rengti diskusi
jas kas pirmadienis. Diskusi
jos, žinoma, geras daiktas ir 
mes tam pritarėm. Bet pradė
jus rengti diskusijas, pasirodė, 
kokiu tikslu turėje/jų sumany
tojos: į tas musų surengtas 
diskusijas pradėjo uoliai lan
kytis Vikšriai, Klaslauskai ir 
kiti bolševikų agitatoriai ir po 
pusę valandos ir daugiau rėž
ti bolševikiškus spyčius. O 
Vikšris prieidamas prie mote
rų sakydavo: ”Drauge, tamsta 
kita nieko negali pasakyti, t^i 
pasakyk, ką tamsta vakarienei 
virei, ir tai bus gerai“ \lal tuo 
budu norėjo ne-bolševikes mo
teris pašiepjtį. kad jos nieko 
neišmanančio^, juo labiau, kad 
jos nekolioja Naujienų, Grigai
čio, etej O kad kartų vienas 
dalyvaujančių pasiprašė balso 
ir .patarė iJetuvos Dukterų 
draugijai aĮ^augoli nuo bol
ševikiškos propagandos, tuo
met Čeplinskiene išvadino tą 
žmogų šnipu, išdaviku ir t. p. 
o kaž koks Semaška pasiruo
šęs buvo net kumščio argu
mentų pavartot prieš tų» žmo
gų. Darosi vis didesne ne
tvarka, taip kad diskusijų ren
gimo komisija priversta buvo 
diskusijų rengimų sustabdyti, 
žinoma, toks musų pasielgi
mas bolševikiškom moterėlėm 
nelabai patiko, ir sekančiame 
susirinkime Kairienė išvadino 
visas draugijos nares “buržu- 
jėmis”. O kada kitos narės no
rėjo už tai Kairienei uždėti 
bausmę ir pirmininkės prašė 
balso, tai. A. .čeplinskiene nin- 
še su plaktuku į stalą ir balso 
nedavė. Del to labai įsižeidė

---------------
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musų drauges ir nutarė pirmi
ninkę A. čeplinskienę sakan
čiame susirinkime prašalinti iš 
pirmininkes vietos. Tuo tiks
lu susirašė ant tam tikros blan- 
kos beveik visos tos dr-jos na
rės. Bet čeplinskienė tai suži
nojus, pasikvietė policiją ir 
kai tik si t si rinkimas prasidėjo, 
tuoj pradėjo vedžioti lauk iš 
svetaines tas moteris, kurios 
jai buvo negeros. Pasidarė di
delė betvarke. Pradėjo eiti 
laukan visos iš svetainės, liko 
lik kelios jos šalininkės. Po 
to didžiuma musų Lietuvos 
Dukterų susirinko į svetainę ir 
laikė kitą susirinkimą, kur nu
tartą pirmininkę prašalinti se
kančiame susirinkime, o jeigu 
ji, *tai yra, A. čeplinskiene ne
norės apleisti pirmininkės vie
tos, tada busim priverstos pa
vartoti legalinių priemonių, nes 
visos draugės girdėjo, kaip 
Karpienū dar užpraeitų susirin
kimą pasakė: “Nors mes pen
kios liksime, bet nepasiduo-

Matot, l<ol<s tų liolševi- 
kių tikslas: jos nori suskaldy
ti tą draugija, nežiūrint kad 
ji yra nepažine, bet pašalpinč. 
Tat musų 4isų pareiga stengtis 
neduoti toms kelioms drau
gėms išardyti musų draugiją,

A. A.
ONA GUTAUS’KIUTĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu vasa
rio 26 d., 25 metų amžiaus, nevedusį 
Amerikoj išgyveno 23 metus. Mirė 
netikėta mirčia, nesirgus. Palaidptd* 
ant Lietuviškų Tautiškų kapų vasa
rio 28 d. i'

Velionė gimus Lietuvoj, Suvalkij 
rėd., Vilkaviškio apskr., Gudelių kai
me. Paliko nuliudime tėvą ir brolį 
Joną. *

Kas norėtų platesnių žinių, kreip
kitės pas veliones tėvą.

Motiejus Gutauskas, 
2130 N. Kobey St.-, Chicago, III.

M
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ONA SCIIILINSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo-March 2 dieną, *8/vai. va- 
I kare. Paliko dideliame nuliu

dime savo mylimą vyrą Anta
ną ir dukteris Oną ir Bertą —■ 

į taipgi sūnų Antaną. O sūnūs 
Juozas mirė Kugsejo-Sept. 6 d. 
1918 m. *■ Jis likosi užmuštas 
karės lauke Francijoje — tas 

I motinai mylinčiai savo sūnų su
teikė didelį širdies skausmą ir 
ašarų. Sūnūs Juozas bekariau- 

; damas su vokiečiais buvo pata
pęs sargentu.

A. A. Onos Schilinskienės lai
dotuvės atsibus panedėly. Kaip 
8 vai. ryto iš namų 3124 W. 42 
St. išveš į bažnyčią Nekalto 
Prasidėjimo, o iš bažnyčios į 
Šv. Kazimiero kapines. A. A. 
Ona paėjo iš Jurbarko parapi
jos, Raseinių apsk. Amerikoje 
išgyveno 17 metų. Todelgi, vi
si gimines ir pažystami širdin
gai kviečiami dalyvauti pasku
tiniame jai patarnavime. Kvie
čia tėvas, sunūs ir dukterys

Spešely Extra Mitingas
Roselando ir apielinkės špešelų ar

ba Ponzi mitingas yra šaukiamas ne- 
dėlioj, Kovo-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 dėl J. M. Eitučio, 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.

D
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JONAS PAKUTIS
Tapo užmuštus Francijoj, 

lapkr. 8, 1918 m., buvo 26 me
tų amžiaus, paėjo iš Lietuvos, 
Kauno rėd., Akmenės parapijos, 
Kivilių kaimo. Paliko motiną 
Lietuvoj ir seserį Amerikoj. 
Dabar tapo parvežtas į Chicago 
ir lavonas randasi 761 S. Kol- 
nvar Avė. Laidotuvės įvyks 
nedalioj, kovo 5 d., 1922, 12 v. 
iš . namų į Šv. Antano bažnyčią, 
Cicero, III., o iš ten į šv. Kazi
miero kapines.

Kviečiame gimines ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Sesuo ir švogeris
Gliozeriai.
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CATARRH
OF THE STOMACH 
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yjIOU CANT ENJOY. LIFE 
vvith a sore, cour, bloated\|pm- 
ach. Food does not nourish.

Instead it is a source of misery, causing 
pains, belching, dizziness and hčad- 
acbcs.

The person v.itli a bad stomach 
should be satiaficd vvith nothing lejs 
than permanSht, lasting rclief.
<■] The right remedy vvil! act upon thc 
linings of the^tomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catarrhal poisons 
and strenglhcn evciy bodily funetkta.

The largo number of pcoplc vvho 
have suecessfully used Dr. Hartman’s 
famous medicine, recornmcnded for all 
catannul conditionc, ofler thc strongest 
possible endorssment for
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DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akįų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so. trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai altinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia ipažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipdama į 
mokyklos vaikus. x

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

Ant amintics metinių 
sukaktuvių 

PETRONĖLĖS VALIENĖS 
mirties, kuri turėdama 38 me
tus amžiaus mirė kovo 4 d., 
1921, 9 v. vak. Illinois General 

Hospital, Chičago.
Atminties pamaldos atsibus 

kovo 7 d., 8Yj vai. ryto Apvciz- 
dos Dievo bažnyčioj. Gimines 
ir pažįstamus kviečiu ateiti ant 
mišių.

Nuliūdęs vyras Aleksandras 
Vąlius, 641 W. 14th PI., Chica
go, III., paeinąs iš Kvedernos 
miestelio.

TASLETS OR L!QUtD 
SOLO £VEnYWHERG 
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LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems

• NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta-
........  "—t’" -....

SKAITYKIT JR PLATINKIT 
“N A U J I Ę N O S” 
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arba kad jos ištemptų jų ant 
savo bolševikiško kurpalio. Se
kantį susirinkimų tegul visos 
drauges susirenka, idant išrin
kus satf kitą pirmininkę. Tada 
musų draugija vėl bujos.

Draugijos narė — XXX?Č.

(Apgarsinimas)

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES 
LIETUVIŲ, TAUTOS 

y

Turės specialį susirinkimų 
kovo 12 d., savo posėdžių sve
tainėje, 35-ta ir Union, t. y. baž
nytinėj svetainėje, kaip 1 vai. 
po pietų. Konstitucija bus duo
dama nariams, kuri sutinka su 
čarteriu ir Illinois valstijos tei
sėms. Taipgi perspėjame no
rintiems tapti Dr-štės Atgimties 
Lietuvių Tautos nariais, priva
lote lankylis į susirinkimus ir 
mokėti mokestis Dr-tei ir laiky
tis nutarimų, o neklausyti ko
munistų, kurie yra prašalinti iš 
draugystės savario 19 <1. Kada 
buvo prašalinti, tai išeidami iš 

svetainės, pasigriebė Draugys- 
tęs knygas, iš kurių turėjo pro
gą išsiuntinėt visiems atvirutes, 
kviesdami į kokią smuklę ant 
vas. 26, teršdami Draugystės 
vardą. Atvirutėse paduoti ant
rašai: A. Gučius ir K. Asmen- 
tas, 3525 So. Lowe Avė. Tokie 
visai ten negyvena, nes namo 
savininkas Prišniautas. Todėl 
nesiduokite apsigauti taip, kaip 
Bišofui ar Harringtonui.

Atsibuvusiam Draugystės su
sirinkime vas. 26, nutarė kreip
tis į teismą, kad gavus atlygi
nimą.

IMKIT PAVYZDI NUO 
GEORGE WAŠH. 

INGTON.

George Washington nega
lėjo meluot. Kiekvienas tu
ri imti nuo jerpavyzdį, nes 
melas, yra pavojingas žaidi
mas. Jis yra kaipo ištru
kusi kulka; pats nežinai 
kuomet busi sužeistu. Per
dėjimas melo taipgi. Neims 
daug tai atskaityt 25 nuo
šimčius nuo visko, ką tik pa
sakai. Sumaningiausias žmj 
gus pasaulyj yra tas, kui45 
sako tiesą visada, kaip kad 
George Washington. Jo 
skaitymas teisingu, tapo da
lia turto. Tiesa reiškia, re.- 
guliariškumą, jeigas, užga- 
nėdinimą ir padauginimą 
kostumerių. Visuomet bu
vo tiesa garsinama apie Tri- 
nerio Kartųjį Vyną ir tik 
todėl ši gyduolė taip plačiai 
tapo žinoma. Kiekvienas 
kostumeris tampa musų 
draugu ir liuosnoriu, reko- 
menduotoju. Ponas Petras 
Dirga iš Hiteman, la., rašė 
mums gana ilgą laišką perei 
ta mėnesį, kaip masto jo 
draugai, velšiai, škotai, šve
dai ir frailcuzai kalnakasiai, 
kad naudoj TrinerioKartųjį 
Vyną pagerinimui blogo 
apetito, vidurių užkietėjimo 
ir kitų vidurių nesmagumų. 
Kada perki pas vaistininką 
arba vaistų pardavėją, rei
kalauk Trinerio!

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siusime Circlet. Sizt;s 34,i8. 

Namo HyRienic-Fashion institute 
120 E. 16 St. New York., Dep’t M.
Biajiiii in—i i I II linu Mi .................... ...

Naujieny Didysis Kon
certas Rytoj.

Kas dar neturi nusipirkęs 
tikietų, lai pasiskubina. Tikie« 
lūs galima gauti šiandien iij 
rytoj šiuose “Naujienų” ofL 
suose:

1739 S. Halsted St.,
3210 S. Halsted St, 
ir 1614 W. 46th St.

Patariame pirkti tikietus tuo* 
jau, nes svetainėj prie langelio 
bus sunku jų gauti, o be to 
dar ir nuims palepgvinsit dar
bų pirkdami tikietą iš kalno.

• Koncerto Rengimo
Komisija.

Dr-stės Sūnų Lietuvos Vakaruose, 
mėnesinis susirinkimas įvyks suba- 
toj, kovo 4> d., 7:30 v. v. A. Valin-> 
čiaus svetainėj, 1732 So. Union Avė., 
Visi nariai malonėkite būti laiku, nes 
yra daug reikalų, taipjau reikės iš
rinkti komitetas baliui rengti.

Chas. Klimavičia, Kašt.

sii'inkimas įvyks panedelyj, kovo 6 d.^ 
8 vai. vak. pirmos kuopos skaitykloj, 
4603 S. Maflshfield Avė. Visi nariai 
privalo būtinai susirinkti paskirtu 
laiku, nes turim daug svarbių reika
lų aptarti. — J. Vaišvilas, Sekr.

. Dr-stė Atgimties Lietuvių Tautos 
laikys savo susirinkimą kovo o d. 1 
vai. po pietų, J .Računo saloj, 3259 
So. Union Avė.

— Rašt. P. čeplinskas.

Lietuvių švietimp D-jos rengiamos 
prakalbos su p^eikslais bus sekma
dienį, kovo 5, riS30 vai. v. Raymond 
Chapelėj, 816 W. 31 gatvė. Be to 
bus dainų — solo, duetų etc. Kvie
čiame publiką gausiai atsilankyti.

— Kamitctas.

Rridgcport. — Chicagos Jaunuolių 
Orkestro nariai ir jų tėvai malonė
kit atvykti į orkestro mėnesinį susi
rinkimą kovo 6 d., 8 vai. vak. Mark 
White Sq. salėj, nes bus renkami dar
bininkai rengiamam koncertui, kuris 
įvyks kovo 11, Mark White Sq. salęj.

— Raštininkė.

Amalgameitų Kriaučių Unijos 
jos Lietuvių 269 Skyrius rengia vie
šas diskusijas temoje: “Ar darbinin
kams butų naudingiau prigulėti į 
vieną didelę uniją ar į mažas amati- 
nes ir ai* unijos turi dalyvauti po
litikoje?” Diskusijos įvyks rytoj, 
kovo 5, 2 vai. po pietų, unijos svet., 
1564 N. Robey gat. įžanga dykai.

— Komisija.

North Side. — L. S. S. 81 kp. mė
nesinis susirinkinvas įvyks šiandie, 
8 vai. vakare, Liuoįvbės salėj, 1822 
Wabansia Avė. Kuopos narius ir'no- 
riunčius prisirašyti kviečiame laiku 
būti. — Kp. Raštininkas.

— " I ■ I   —'

Chicagos Lietuvių Auditorium ben
drovės direktorių susirinkimas įvyks 
panedėlį, kovo 6. 8 vai. vak. 840 W. 
33rd St. Keistučio ofise. Direkto
riai turi visi atsilankyti, nes bus 
svarbus reikalai svarstomi. Draugi
jos, kurios esate prisidėję bei mano
te prisidėti, atsiųskite savo atstovus.

Ch. L. A. B. Sekretorius.

Dr-tės Rožancavos perstatymas 
“Graži Mageliona” įvyks nedėlioj, ko
vo 26 d., šv. Jurgio parap. svet., 32 
PI. ir Auburn Avė. Tikietai, kurie 
buvo pirkti perstatymui “Kantri Ale
na” bus geri ir šiam vakarui. Anas 
vakaras neįvyko dėl atsitikimo.

— Komitetas.

Gydytojo vakaras. — Pėtnyčioje, 
kovo 10 d., 7:30 vai. vak. Raymond 
Chapel, 816 W. 31st St. bus viešas 
susOinkimas, visų chicagieČių. Pa
kviesti kalbėtojai Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijos nariai. Vakaro 
vedėjas Dr. A. L. Graičunas. Kvie
čiami visi lietuviai ir lietuvaitės. 
Įžanga dykai ir nebus kolektos.

. — Komitetas.

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

— Kviečia visus L. J. V. Choras.

Town of Lake. — Dr-tū L. T. Tė
vynės 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 yra daug svarbių reikalų 
dėl apsvarstymo. Malonėkite atsive
sti savo draugus prisirašyti prie šios 
draugijos, nes pagajr nutarimą laikas 
priimti naujus narius už 1 dol. tą 
dieną pasibaigs. — K. A. Chap.

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

— A. J. Lazauskas, Nut. raŠt.

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

North Side. *— S. L. A. 226 kum
pos mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dėlioj ,kovo 5 d., 2 vai. po pietų, Vie
šo Knygyno svet., 1822 Wabansia 
Avė. Visi nariai malonėkite būtinai 
susirinkti paskirtu laiku.

— K. Markus, rašt.

i
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PRANEŠIMAI
CFcagos ir Apyl. Apskr. 

. — Kadangi paskolos 
rūtas yra paskelbtas ir 
įgaliotinis yra atvykęs, 
Apskritys kviečia visas 
pasiimti svetaines ir 

iti apskr. pirm, žemiaus 
Nes yra svarbu su-

l. l. r 
stočių domei 
vajaus maiš 
Liet. Misijos 
tai Chicagos 
stotis skubiai 
tuojaus pranei
paduotu adresu 
žinoti kurios stotys yra prisirengu
sios, o kurios ne, kad* tokiu budu iš
vengus bereikalingus važinėjimus. —• 
J. A. Mickeliunas, 8140 So. Wallace 
St., Chicago, III. (Phone Yaitls 2652)

I DARBININKU
_ MOTERŲ

REIKALINGA ŠVARI MOTERIS 
ar mergina }>ric mažos šeimynos na
mų daibui ir piižiiųėti 3 metų mer
gaitės. Valgis, kambaris, ir apmo
kėjimas. Atsišaukit po šešių vai. 
vakaię: John Grublauskas, 3018 W. 
39th St., ar Pershing Kd., pirmos du
bos.

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME. NAMAl-ZEME NAMAI-2EME.
PARDAVIMUI MAŽAS GROSE-

ris ir saldainių krautuvė, biznis ge- grosernė su mūriniu namu;
rai išdirbtas visokių tautų apgyven
ta. Taipgi sykiu ir 2 pečiai. Tei
singas pasiuiymas bus neatmestas. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
turi apleisti miestą. Atsišaukite: 

2917 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
; vienas 

arklys, vežimas ir visas įtaisymas. 
Parduosiu labai pigiai, ne 

jį savo šalį.
Atsišaukite.

5G2 W. 18th St.

FARM A

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas — laikys savo mėnesinį 
susirinkimą, nedėlioj, kovo 5 d., Imą 
valandą po pietų, Mildos svetainėj, 
3142 So. Halsted St., Visi nariai ir 
norintieji prie kliubo prisirašyti ma
lonėkite laiku susirinkti, nes yra 
daug dalykų aptarti .

— S. Kunevičius, rast.

ti
REIKIA 25 MOTERŲ R1NK- 
skudurus.

B. COHN & SONS
1100 Xv. 22 St.-

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

Kreipkitės 
335G So. Halsted St.

moteriš,-
Biznis iš-

Priežas-

PARDĄVIMUI BUČERNĖ SU, šinom, 
visais įrengimais. Gera vieta lietu-1 fcaį ] 
viui, lietuvių kolonijoj. Pardavimo' • 
priežastis^ apleidžiu. Taipgi 4 kam-' 
bariai pragyvenimui užpakalyj. Pi
gi renda. Kreipkitės į Naujienų ofi
sų. numeriu 547.

SKUBĖKITE
Čia jums yra proga pasiliuosuoti 

iš darbo ir palikti biznierių, padaryti 
pinigų. Parsiduoda bučerne ir gro
sernė, labai pigiai, geroje aplelinkė- 

. Ir antras biznis, parsiduoda
Cicero, ttl. — Susivienijimo Lietu

vių Amerikoje 194 kuopos susirinki
mas įvy ks kovo 5, 2 vai. po pietų, O. 
Tanralirnienės svet., 1447 So.. 49th 
Avė. Draugai malonėkite atsilaiky
ti, nes yra daug svarbių dalykų ap
tarti. Taipgi malonėkite atsivesti ir 
naujų narių dėl prisirašymo.

-------K. Genis, Fin. Sekr.

ASMENŲ MOJIMAI

REIKIA PATYRUSIŲ PAR- 
davėjų merginų į moteriškų 
drabužių ii šilko skylių. Nuo-Hgj^ Jr an|ras biznis, parsiduoda 
latinč vieta. J. Oppenheimer & “Dry goods Storas, geroje vietoje ir
Co 4700^ AdhHnd Avė ant ,abai bizniavos gatvės. TaipgiUO., H vi p. iisniana Avė. priimsime į mainus lotą/ Priežastis
______ *_________________________  pardavimo yra labai svarbi. Kreipki- 

1_____ tės,
į tės, A. GRIGAS, 3114 So. Halsted St.

REIKIA PATYRUSIŲ |IO- 
terų knygų sortavimui.

P. GOLDMAN,
1017 So. Fairfield Avė.

Phone Seeley 0234

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
su kendžių storu. Tirštai ap/ 
šventa vieta.’

2745 W. 38th PI. 
Brighlon Park.

važiuoju' * . .
^Parduosiu, arba mainysiu ant 

cagos gero namo.
148 akeliai, Michigano valstijoj, 

lietuvių kolonijoj. Su gyvuliais, ma- 
, ar be; — žeme gera, budin- 

.i puikus ,ir prie pat stoties, ir 
daug vasarnamių kliubų, iš kurių pa
darome gerą biznį.'

Priežastis — turiu dvi farmas, ir 
negaliu apdirbti.

Kreipkitės laišku,
TON Y LESKY,

P. O. Box 4, 
Peacock, Mi'chigan.

Chi

ANT IŠMAINYMO ARBA P A Iš
davimo, tik už trečią dalį kiek yra 
vertas, namas vertas $150,000, o par
siduoda arba mainau už $50,000. Tai 
yra kanapinis namas, 8 pagyvenimai 
ir trys Storai; štymų apšildomas. Va
nos, elektriką, aržuoh’Kri’imingai. Na
mas beveik naujas. Lietuvių apgyven
ta vieta, 
pelną.

. Kas norit padaryt
Atsišaukit tuojaus pas

A. VISBARAS, '
3301 So.' Halsted St.

Kelelį

PARDAVIMUI LOTAS, TREČIAS 
nuo 40-os ir Rockwell St. Kam pa
tinka vieta, mųldžiu ateiti. Susitai- 
kysim. Parduosiu pigiai — apleidžiu 
miestą.

NAMAS BRIGHTON P ARK
Parsiduoda naujas mūrinis namas 

ant keturių pragyvenimų - 
šviesa, 
įtaisymai 
Name ruimai 2 po. 5 ir 2 po 4. 
mentuotas beismantas ir name visi 
parankiausi įtaisymai. Namą galiu 
parduoti už cash arba mainyti ant lo
to, mažesnio namo, automobiliaus ar
ba kitokių įvairią biznių. Nirint pirk
ti arba manyti virš pažymėtą namą 
kreipkitės prie šito namo savininko, 
sekamu antrašu: 5100 Archer Avė., 
Phone: Lafayette 2014.

_  elekriko 
maudynės ir visi modemiški 

sulyg naujausios mados.
Ci-

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

3846 So. Kcdzie Avė.

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

Kreipkitės:
G803 So. tVashtenavv Avė.

CHAS YURAVICE
2800 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ TA- 
bako, cigarų ir cigaretų ir soft drinks 
parlor — ant Bridgeporto. Gera 
vieta ir tirštai lietuvių apgyventa, 
kaina labai žema. Platesnių žinių 
kriepkitės į mano ofisą.

REIKIA PATYRUSIŲ MO-I GEO. PETKUS, REAL ESTATE 
i j i ■ ■ 3402 So. Halsted St.terų skudurų sortavimui.

‘ P. GOLDMAN,
1017 So. Fairfield Avė.

Phone Seeley 0234

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

JIEŠKAU JUOZAPO DEHNIO 
švogerio ir sesers, kurį užmušė ru
dos kasyklose. Anvil, Mich. 1920 me- 
tąis. 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.

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

JOHN ADOMAITIS, 
2437 E. 93rd St, Chicago, 111.

PARDAVIMUI BUČERNE IR 
grosernė, geroj vietoj ant Bridgcpor- 
to cash biznis, gerai išdirbtas per 10 
metų. Tąipgi 7 sėdynių automobilius 
gerame stovyje. Parduosiu pigiai.

Atsišau»ite greit:
E. BAKSEVICH

3301 So. Halsted St.

JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO 
Kastantino Girkonto. Paeina iš Paž- 
velskių kaimo, Andrejavo parapijos, 
Kretingos apskričio. Ir Felikso Gu
dausko, iš Žadvainų kaimo, Rietavo 
parapijos, Telšių apskričio. Jiedu 
abudu gyvena Amerikoje, bet nežino
ma kur. Jie patįs ar žinait juos ma
lonėkite pranešti mums, nes turimo 
svarbių žinių iš Lietuvos. Kazimieras 
Girkontas ar Magdalena Girkontaitė, 
3337 S. Morgan St., Chicago, III.

REIKAILINGAS BARBERIS 
ant visados su geroms isly-. pARDAV1MUI . BUČERNE 
coms kreipkitės tik laišku j . _ , ,
Naujienas no No. 549. lr groserne lenkų apgyventoj

■ vietoj, 2007 S. Robey St. Par-
--------------------------------------- įlavimo priežastis ,mano partne- 
reikalinga MOTERIS prie j pįQ šeimynoj liga.

namų darbo, kad ir senyva. Darbo 
visai mažai.
Atsišaukite šiuo adresu:

K. MIKOLAITIS, 
. 2852 Emerald Avė.,

Tel.: Boulevard 1133

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Saliunas ir 6 pagyvenimai už $8,800 

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

C. P. SUROMSKI & CO. 
3346 S. Halsted St., Chicago, 111.

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

Atsišaukite:
5101 S. Lowe Avė.

arba

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 'aptverta; 
puikus upelis bėga pro šalį, gelžkciis 
eina per mano lauką, mylios nuo 
puikaus Edgevvood miestelio, kuris 
turi apie 3,000 gyventojų, 7 kamba
rių stuba, barnės, kiaulininkas, kupos 
ir tt. Vi^os mašinos kokios tik reika
lingos ūkės darbui. Vežimas, bogės, 
4 geri arkliai, 6 karvės, G kiaulės, G 
žąsys ir 100 vištų; 600 bušelių komų 
ir kitų sėklų. Kaina $8,000. Atsišau
kite prie savininko, F. Palasky, .5046 
So. Kolin Avė., City. Tel. Lafayette 
2928.

2 FLATŲ MEDINIS NAMAS $1,800
404 W. 60th PI., 5-5 kamb., elek

tros šviesa, peči'i’is šiluma, 2 auto
mobiliams garadžius. nb’in jy nir. 
jnens fundamentas. Matykite savi
ninką ant pirmų lubų.
2 FLATŲ MEDINIS NAMAS $3,800 

5639 Wentworth Avė., 6-6 kamba
riai, gaso švieša, akmens fundamen
tas, ištaisyta siauroji gatve (allcy); 
reikia turėt $1,000 cash.

3 FLATŲ MURO IR MEDŽIO 
NAMAS $4,500

5900 Piinceton Avė., piet-vakarini 
kampas, G kambariai pirmam flate, 
kambariai antran?, 4 kambariai 
flatai ir čeverykų taisymo <... 
Užpakaly i; lotas 40x100 ] 
turėt $1,500 cash.

C. O. ROSEN,
5926 So. Halsted St. Normai 

(Zictcrman)

PARDAVIMUI G PRAGYVENI- 
mų namas, po 4 kambarius 
tres šviesa, gasas ir kiti parankamai 
geroj ak)ielinkej. 
į menes 
Lietuvą.

ANTANAS MONTRYMAS 
2904 So. Wallaee St.

elek-

Rendos neša $97 
Priežastis — važiuoju Į 

Atsišaukite pas savininką.

MDBT6ECIA! -PASKOLOS
Skoliname Pinigus ant ant 
ro mortgečiaus 
Galite išmokėti mene 
čiais. Per! 
kontraktus,

REIKIA DAMINKĮI

PARDAVĖJUI GROSERNĖ, 
3 kambariai pragyvenimui, ge
ras biznis, visokių tautų koloni
ja. Parduosiu pigiai, priežastis 
pardavimo apleidžiu Chicagų 
3302 W. 38th PI.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas.

Atsišaukite
1739 S. Halsted St.

Box 548

PARDA VTMUI MODERNIŠKA S 
dviejų aukštų medinis namas. 4 ir 5 
kambarių su gerais įtaisymais, mau
dynės ir gasas. Parduosiu už $3,750

Kreipkitės prie savininko 
2122 W. 54th St.

’ Antros lubos.

PARDAVIMUI 80 
fanu a 
ant

VYKŲ
JIEŠKAU SAVO SESERS, ALEK- 

sandros Montrymaitės (Ijaminskie- 
nės), taipgi brolio Juozapo Montry- 
mo. Turiu svarbi} reikalą. Atsišau
kite greitu ląiku, arba kas juos žino
te malonėkite pranešti. Antanas Mon- 
trymas, £904 So. Wallace St, Chica
go, III.

REIKIA DUONOS 
tojo .ant savo kelio, 
mišinas.

IŠVAŽIO-
Geras ko-

ikites:
2935 W. 25th St.

PARDAVIMUI BUČERNE IR 
grosernė, cash biznis, vieta apgyven
ta lietuvių ir svetimtaučių. Parduo
du visai pigiai, viską už $1,350.00. 
Pardavimo priežastis^ važiuoju į 
tuvą.

160 E. Kensington Avė., 
Kensington, 111.

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

Kreipties:
3465 So. Morgan St.

DURYS ADAROS
Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par- 

duodam ir mainom: namus, lotus, far
mas, 
Pas mūsų greitas. tei>i 
patarnavimas, visokiais 
Kreipkitės pas

A. GRIGAS 
3114 S. Halsted St.. Chicago. 111

automobilius ir visokius biznius, 
gaš ir pigus 

reikalais.

Lic-
su

JIEŠKAU JOZEFINOS BRAZAU- 
skos, pirma gyveno ant farmos, 
Frontldr, Minu. GirdSIau pryvena 
Chicagoj. Malonės atsišaukti) arba 
ią žinanti teiksis pranešti .turiu svar
bų reikalą. A. Matlukas. 25 N. Karlov 
Avė., Chicago, III. Tel. Kedzie 1212.

JUSTiN DANELKUS
ARTIS Y

REIKIA 50 ŠIAUFERIŲ ĮSTOTI 
į taxi cab Co. Buk ant save bosu, 
uždirbsi $100 i savaitę. Įstojimo ne
reikia mokėt. Mokestis $5.^0 į mė
nesį. Mažas įmokėjimą^. Pirmiau 
matykite mus; visada atdara.

BLUE CROSS CAB OFFICE 
2356 Lincoln Avė.

PARDAVIMUI MAŽAS DEŠRŲ 
dirbtuvės outfit: gera/į ice box, 60 
gorčių katilas, tykusis pjaustytojas, 
maišytojas ir tt. Renda nebrangi.

KreipkitCs:
J. SMILGEVIČIUS, 
3758 Emerald Avė.

PARDAVIMUI ' SALIUNAS 
barais ir visais įtaisymais, geroj vic 
toj, lietuvių apgyventoj. Biznis 
senai išdirbtas, 3 metų lysas. 
duosiu pigiai, nes greitu laiku 
žiuoju į Lietuvą.

1611‘yy. 45 st.

, nuo
Par- 
išva-

BIZNIERIAI, NESNAUSKITE
2 aukšti} mūrinis namas, gera 

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

Elektros 
besamen- 

3427 So. Halsted St. 
Lotas be namo

$8,000
M.

3331 So. Halsted St.
Phone Yards. 6894

J. KIRAS,

ver-

Chicago, III., 
Phone Boulcvard 2469.

REIKIA PARDAVĖJŲ. NUOLA- 
tinis darbas. Pardavojama retai! 
lietuviams groseminkams. Kas gali 
perstatyt visą eilę tavorų, gerą pa
žintį turintis su groseminkais, nebi
jąs darbo ir kad galėtų priduoti ge
rus paliudijimus. .Kreipkitės vaka
rais ir subatoj po 1 vai. po pietų. 
HOME REMEDY & SUPPLY CO., 
2361 Upton St., kampas Westem Av.

‘ PARDAVIMUI GERIAUSIOJ 
apielinkėj kampinė bučerne, groser
nė ir kiti tavorai, kokių visi reika
lauja. Tai yra gera vieta. Priežas
tis — cinu kitan bizniu.

Kreipkitės
4438 So. Fairfiekl Avė.

Tel.: Lafayette 5948

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
visais įtaisymais ,lietuvių apgyventoj 
kolonijoj, biznis geras ir nuo seno 
laiko išdirbtas, kas pirks, tli nesi- 
graudvs . Parduosiu visai pigini, nes 
išvažiuoju į Lietuvą.

1715 W. 46 St.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas, 2jų pagyvenimų po 4 kam
barius, elektros Šviesa, maudynės, 

j aukštas cimentuotą^ krepas, ir vis- 
1 kas įtaisyta pagal 
duosiu ant labai 1/iigvė 
priimsiu lotą, autįSuvobilių; 
ną kaipo dalį j mokėjimo, F. J. Sž 
4217 Archer Avė.

RAKANDAI

EXTRA BLEKORIAUS SKAPĄ,
Atlieku visokius blekoriaus darbus. 

Parengiu, .paipas nuo lytaus, gerbeč 
kenus, sainas elektros ir kitus pana
šius darbus ,atlieku pigiai ir greit; 
užtikrin^'-^erumą darbo. Kreipkitės. 
MulioHš, 3231 So. Halsted St.,' Tek: 
Bculevard 6823.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI ČEVEHYKŲ 
taisymo šapa, visi reikalingi 
įrankiai. Parduosiu pigiai, prie 
žastis — liga. Atsišaukite:

K. C., 3133 So. Halsled> St.

PARDAVIMUI RAKANDAI (fur- 
niture), 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

SIŪLYMAI KAMBA^įy
IŠSIRENDAVOJA RUIMAS VIE- 

nani ,arba dviem vaikinam, su valgiu 
arba be valgio. Elektros šviesa, 
na, ir kiti reikalingi dalykai.

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

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

4803 S. Throop St.

NEPRALEISKITE
Šita pelninga progą, biznis parda

vimui — bučerne ir grosernė., EL 
nis cash. 4'Zj metų lysas. 
bariai pragyvenimas.

Biz- 
4 kam- 

Rendos $40. 
Šiandien parsiduoda už $1,050. Prie
žastis — du bizniai negalimi! varyt. 
Atsišaukite. 2655 W. 43rd St\

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamajam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma 
lempa, grojiklis pianas, phonografas 
ir tt. 4959 Prairie Av. Ap. 1.

v^-

^EXTRA BARGENAS, parda
vimui bučerne ir grosernė su na
mu; biznis yra cash. Gražioj 
vietoj, geras biznis. Pardavimo 
priėžastį patirsite ant vietos. 
5252 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI COLUMBIA GRA- 
mofonas, naujas su 25 rekordais. 
Kainavo $125.00, už $65.00. Savinin
kas išvažiuoja kitur.

2530 So. Emerald Avė.
Pirmos lubos iš užpakalio

AUTOMOBILIAI

FORNIŠ RUIM VIENAM VAIKI- 
nui, elektros šviesa, vana, didelis 
kambaris su visais paskutinės mados 
pagerinimais.

Kreipkitės:
3214 Union Avė.

2nd fl. front

KAMBARIAI ANT RENDOS DEL 
4 vaikinų su valgiu ar be: šviesus, 
apšildomi, vana ir visais įtaisymais.

Atsišaukite: *
4635 So. Troy St., 

antx2rų 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.

PIRMOS KLESOS BUČER- 
ne ir grosernč pardavimui, 
pigiai.

4157 Archer Avc.
Lafayette 3739

JHBUICKH!
Perdirbtas , automobilius.

išmėgininvas. Užsiganėdinimas, arba 
pinigus grąžinsiu^ 
likurie ant laiko.
1919
1919
1920

7 sėdynių ' 
sėdynių 
sėdynių

REIKALINGI ŽMONĖS ANT GY- 
venimo lietuviškam viešbutvj. Su 
valgiu arba be valgio* labai pigiai 
darbininkams. šviesus kambariai, 
viskas apžiūrėta.

\ 1606 So. Halsted St.
< 1

PARDAVIMUI GROSERNĖ ANT 
labai gero kampo, skersai mokykla. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Yra 
keturi kambariai pragyvenimui. Ren- 
da $30.00, lysas ant 2 metų. Par- 
davime^priežastiš, einu į kitą biznį.

6000 So. Sangamon St., 
Tol.: Wentworth 2517

PARDAVIMUI RESTAU- 
RANTAS. LABAI GERA 
PROGA PIRKTI.

1947 S. Halsted St.

BUČERNE SU

ISRENDAVDJIMUI

PARDAVIMUI 
mašinomis; yra trokas ir visi paran
kamai; keturi kambariai, 
domi, pigi renda; parduosiu pitf 
nes turiu važiuoti į Lietuvą. Al

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
delikatesen krautuve; daug stako ir 
geri fixtures, $1,250.00. Renda 
$20.00 už krautuvę ir G kambarių 
flatą su maudyne.

Atsišaukite:
818 W. 38th St.

LIETUVIU DANTISTŲ IR GYDY
TOJŲ — DOMEI.

Nuo balandžio 1 d., š. m. bus ant 
randos, žymioje ir lietuviais apgy
ventoje vietoje, ofisui kambariai.

Randa pigi, šioji vieta žmonėms 
yra labai gerai žinoma, nes gydyto
jo ofisas buvo per virš dvidešimts 
metų.

Tinkam-a vieta ir kitokiam ofisui. 
Skaitlinga lietučiu~kolonija. Del 
tesnių informacijų, kreipkitės 
laišką.

garu iil- 
’iai, 

____  _ Įsi
šaukti. Tel. Pullman 4699, 10701’ 
So. State Str., Roseland.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui studio Chicagoj prie 

didelės gatvės, labai geroj vietoj ir 
gerai įrengta. Savininkas eina iš 
biznio. Kreipkitės į Naujienų Brid- 
geporto skyrių, Box 91, 3210 South 
Halsted St, Chicago.

EXTRA PIGIAI
Pardavimui saldainių, cigarų ir vi

sokių smulkių daiktų krautuvė, 
renda, biznis išdirbtas. Noriu 
parduoti, nes einu i kita biznį.

A. SINKUS.
114 E. 107 St., Roseland, III.

Pigi 
greit

pla- 
per

S. ŽEMAITIS, 
1419 N. Main Avenue, 

Scranton >P«nna,

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
bučemė pusė ar visa, kėš biznis, iš
dirbta vieta, parsiduoda pigiai ir 
greitai . Priežastis pardavimo išva
žiuoju į Lietuvą.

Kreiptis:
831 — E* 55th St.

KAS NORI PIRKTI 
vieta taisymui automobilių su visais 
įrankiais, kas tik reikalinga. Renda 
pigi, parduosiu pigiai. Priežastis 
pardavimo, 
bizni, 
didelį 
vieta 
biznis

turi

uz b Z 
injais mokė

■ 1. ,, ..
dirbtuve I kail'Pas Im i 

pėdų;

ir grosernė. 
automobilio ar 
Atsišaukite:
John januszka,

1822 Canalport Avė

AKERIŲ
Mainysiu 

namo.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

MAINOME, PARDUODAME 
namus, farmas, bučernes, automobi
lius ir kitokius biznius. Turime na
rni} didžiausiame pasirinkime. Taip
gi, padarom visokius kontraktus, 
egzaminavo jam, apstraktus ir kito
kius dalykus. Pas mus pigiąusis ir 
teisingiausis natarnavimas. 
BJilDGEPORT REAL ESTATE CO., 

808 West 33rd Place 
arti Halsted St,

Tclephone Boulevard 1550
Ofiso vai. nuo 9 iki 9 vai. vikare 

kasdieną.

Designing, kirpimo, fitarimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara
MASTER

MEDINIS 4 PA- 
5 metai — buda- 

įtaisy- 
Par- 

aplci-

PARDAVIMUI 
gyvenimų namas, 
vota, elektriką, vanoą ir \Hsi 
mai pagal naujausios mados, 
duosiu pigiai, nes savininkas

Atsišaukite
4136 So. Taiman Avė.

dienom ir vakarais.
SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL.
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

P lis E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo
MOKYKLA

PARDAVIMUI PIRMIAU, NEGU 
pražudysi savo pinigus — pirk 3 
aukštų mūrinį namą, netoli Douglas 
Parko, tai yra namas, kuris užlaikys 
tavo šeimyną. Rendos $1,400 per 
metą. Kaina $13,000.

2854 W. 21 st St.

Par- 
arba 
pia-

s mados

,UKŠTŲ MURI- 
Flatas vir- 

rnei ir groser- 
; randasi 

prie 2900 Lowe /ve. Sąvinii kas 
gyvena po numeriu 3250 South Union 
Avė. Tel. Yards 2316

PARDAVIMUI 2 
nis namas su krautume, 
šuj. Tinkantis buč 
nei, arba kitokiam bizniui

RDAVIMUI LOTAS Už PU- 
se kainos, 30x125 prie Western Elec
tric Co. Puikiausia lietuvių koloni
ja.

Atsišavkit greitai
JOS. AUGAITIS, savin., 

819 W. 33 rd St.
<

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyt! L 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

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

Tel:. Harrison 1421. Chicago

PARDAVIMUI NAUJAS mū
rinis namas, bungalow, 5 kam
barių, moderniškai Įrengtas. 
Lietuvių kolonijoj, gražioj viii.-, 
toj. 6147 Menard’ Avė. netoli 
nuo 62 St. (

NAUJAS MEDI- 
extra lotas, cementuo- 
- su mašu jmckėjim'U. 

Važiuoju į Lietuvą, 
grėrf>kąip tik namą parduosiu. 

Kreipkitėi 1 •
į Naujienų ofh numeriu 550.

PARDAVIMUI 
nis namas ir 
tas skiepas 
Priež 

-taH

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinės klecos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2497 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės y>atil!<ai arba rašy
kit išlygų paklaiiądami.

Sara Patek, p’.mdnluki.

DIDELIS BARGENAS, 3312 SO. 
/Union Avė. narnas 3 pagyvenimu, pir
mas flatas G kambariai viršuj, 2 fla
tai po 4 kambarius. Maudynės ir 
olektiikos šviesa, aukštas cemento 
skiepas ir su skalbykla, parduodu pi
giai ant lengvo išmokėsimo. Ar mai
nau ant loto, automobilio ar kokio 
biznio, St. Adomaitis, 3214 Union av.

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 Str.

Phone Yaads G296
Perkame ir pardaodame prapertes, 

taipgi mainome farmas ant miesto 
praperčių ir mainome- visokius biz
nius ant namų, ir automobilių. Turi
me namų didžiausiame pasiskyrime 
visose dalyse miesto. Apsaugojamc 

Mažas įmokėjimas nuo ugnies namus, biznius ir rakan- 
1 dus. Taipgi insiuriname gyvastis ii" 

$650.00 nelaimingų atsitikimų geriausiose už- 
$1,100.00 tikrintose komapnijose. Klauskite K.

J. Filipovich, arba W. Eringis.

Touring 
Sedan 
Touring

Veltui AMERIKOS LIETUVIŲ

7
5

FAGET—BUICK COMPANY, 
Grand Boulevaid prie 39tos gatvės.

Tel.: Douglas 0G32

$700.00

« __________
PARDAVIMUI IIAYNES TOUR-, . 

ing karas, pataisytas, kaip naujas, ma('osn; 
parsiduoda pigiai. Kreipkitės GIS 
W. 31st St., J. P., ant Imu lubų. Sa
vininką galima matyti visados.

PARDAVIMUI FORDAS 1921, 
tono'trokas stake body $350.00. Pir
mos klesos padėjime 1919 atdaras 
expresui, vestibule cab, geriau
siame padėjime $250.00. Cash ir iš
mokėjimais, pagal išgalę. Taipgi, 
daugybe motorų ir kitų reikmenų 
1221 So. VVabash Avė., Tel. Victory 
3947. Atdara nedėlioms.

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI 2 FLATŲ imi-' 

ro namas, 6 ir 7 kambarių. Ren 
da $85.00. Kaino $6,500. Savi 
ninkas ant vietos.

2826 Emerald Avė.

parduosiu pigiai.
savininkas eina į kitą 

Parduosiu arba mainysiu ne- 
groseruką ar automobilio, 

tirštai apgyventa lietuviais,1 ^tomobiliams! 
geras.

3303 S. Auburn Avė.

BRIGHTON BARK.
Iš priežasties išvažiavimo į Lietuvą, 

i parduodu mažą medinį namą, 5 kam
barių; elektra, maudynė, garadžius 2 
_1___ V.l___ . Atiduosiu už teisin
gą pasiūlymą.

Savininkas,
3130, Weat 88th PL

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 3 lubų augščio, mūri

nis namas su dviem-bizniais, 7 pagy
venimų po G kambarius, ekstra mau
dynės ir visi kiti įtaisymai pagal šios 

. Garadžius 2 karams. Rendos 
nesi $3,700 į metus. Kaina $32,000. 
Atsišaukite šiuo adresu:

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

TĖMYK1T, DABAR GERAS 
LAIKAS

Reikalaujamo visokių namų, duokit 
mums savo namą. Kostumeriai ofise 
laukia pirkti ai’ mainyti. Dar reikalau 
jam daug namų ncainymui ant farmų 
visokiose dalyse miesto. Turim porą 
bučernių, grosernių mainymui ant na-

I mų.
Kreipkitės:

BRIDGEPORT REAL ESTATE
808 West 33 Place, 

arti Halsted St.
Tel. Boulevard 1550

co.,

J PARDAVIMUI MEDINIS 
jų augŠtų namas. Elektros šviesa, 
garadžius ir visas įtaisymas. Par- 

. duosiu pigiai.
Į Atsišaukite pas savininką vakarais 
' arba nedėlioj.
j 2857 W. 38th PI.

PARDAVIMUI 
7 kambarių kiekviename, 
namas, gasas, elektra, 
goriausiame padėjime, 
mėnesį neša.

Kreipkitės:
2048 W. 22nd

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
ant 2 pragyvenimų. Parduosiu labai 
pigiai ir ant lengvi} išlygų. Parda
vimo priežastis, savininkas išvažiuo
ja ant ukes.

Kreipkitės pas
J. KOMP1K,

4102 So. Maplevvood Avė.

SUSTOK MOKĖTI RENDA! 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, 3252 So. Halsted St., Tel. 
Yards 427G. Priduok savo adresą.

FLORIDOS ŽEMĖ
jus valgote žemuoges už da- 
kainą, tai jums labai mažai 
bet jeigu jus norėtumėte bu-

Jeigu 
barti nę 
apeina, 
ti neprigulmingais ir uždirbti gerus 
pinigus, jus galite patys auginti, 
žetnuoges žiemos laike toj žemėje, 
kurią mos jums siūlome, visados ra
site gerą marketą, kur jums pelnin
gai apsimokės persiuntimas j bile 
vietą. 55,552 kvo.rtos tapo parduotos 
už $14,999.04 vieną dieną praėjusią

DVIE-1 savaitę, kurios čionais atvestos iš to- 
Ivmos vietos. Mes turime puikiausią 
žeme <1(4 žemuogių, tamėčių, pipirų, 
orinčių ir vinuogiif.

Jus pirksit 20 ąJcriĮ žemes įmokė- 
i sumą ant! 
apturėsite iš' 

-----------užaugintų vaisių į keturis menefiiJs. j 
PIGIAI 2 FLATŲ Jeigu jus norite savo namuos gyventi i 

mūrinis ant tyro oro, tai pasiteiraukit pas 
maudynė —j mus apie žemę, kurią mes parduo- 

$85 rendos į dam«.
AGENTU RETKAT,AUJMiE, 

FA RLE A. KIEFER & CO., 
14 E. Jackson Blvd,

darni tik $250, o likusią 
išmokėjimo, kurią jus i

Mokinama: aagliikos ir lietvvitkos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, pulitikinės 
ekonomijos, pilictystės, dailiuraiys-

Mokinimo valandos: 
4 valančiai po pietų, 
iki 16 valanda?.

ruo'/i ryto iki 
akarals nuo 6

AUŠROS MOKYKLOJ

l apkr. 8, prasidės 
•,n kalbos. Mokin- 

Adomaitis. Visi

Antradienį, 
pamokos ai 
tojaus Pov.vįa 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei
didesnės naudos mokiniams ir 
parankuipui mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St 
Chicago, III.

LEVESKIO MOKYKLA
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Gratnmar 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 gramatikos.

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




