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Lloyd George rezignavo?
Francija priešinasi skoloms

Nauja tautos taryba Klaipėdoj

Premjeras Lloyd George Klaipėdiečiai išrinko nau-
rezignavo? ją Taiitu Tarybą

Įteikęs rezignaciją Chamber- 
lain’ui, kuris perduos kara
liui, kada aktas apie Airiją 
bus priimtas.
LONDONAS, kovo 10. — 

Pasak Saturday Revicw, pre
mjeras Lloyd George įteikė sa-

WASHINGTONAS, kovo 7. 
d. (Elta). — Klaipėdos lietu
viai išrinko naują Tautos Ta
rybą, sudarė savo direktoriją, 
atšaukė savo atstovus iš Kraš
to Direktorijos ir priėmė pro- 

mieras i.ioyu „„-tęsto rezoliuciją prieš Arbeits-
vo rezignaciją valdžios vado-1 gcmeinschafto veikimą. Tarp 
vui atstovų buten Austen kitoko rezoliucijoje sakoma: 
Chambcrlain, įteikti ją karaliui t “Mes negalime ilgiau bepakę- 
Jurgiui kada lordų butas . bus sti musų teisių susiaurinimo ir 
priėmęs Airijos Laivos Valsti- atsisakome toliau dalyvauti
jos aktą. \

Laikraštis sako, kad pre- 
mieras nutarė nelaukti Genoa 
konferencijos, “kadangi Jungt. 
Valstijos ir Francija torpeda- 
vo jo viltį didelių dalykų iš 
tos konferencijos”.

Laikraštis sako:
“■Lloyd George rezignavo. Jis 

dar nepadarė tai oficialinėj 
formoj, bet Austen Chambcr- 
lain turi jo rezignaciją savo 
kišeniuj su galia panaudoti jį 
prie tinkamos progos.”

Laikraštis sako, kad Balfour 
nesutiko sudaryti naują kabi
netą, tad tas (laibas teks* unjon- 
istų vadovas. Visi liberalai 
išeis iš ministerijos.

Of letaliniuose rateliuose iš
reiškiama nuomonę, kad pasi
traukus Indijos sekretoriui 
Montagu galima laukti griež
tesnės kietesnės politikos lin
kui Indijos. Jaučiama net, kad 
gali kilti ir naujų sumišimų 
Indijoje.

• toliau 
krašto valdyme”.

Konferencija tautiniu ma
žumu teisėms nustatyti
WASHINGTONAS, kovo 8 

d. (Elta). — Cfreitai įvyks da
lyvaujant Tautų Sąjungos at
stovui, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos konfdriencija tautinių 
mažumų teisėms nustatyti tuo
se kraštuose. Vieta konferen
cijai dar nepaskirta.

Bažnyčią atskyrė nuo 
valstybės

BERLINAS, II. 13. (Elta). 
— Latvių Steigiamasis Seimas 
priėmė konstitucijos straipsnį 
dėl atskyrimo bažnyčios nuo 
valstybės, tačiau atmetė straip
snį, kur uždraudžiama 'Latvi
joj dirbti jėzuitams.

Francija nenori mo- > 
kėtiskoly

Amerika turinti panaikinti Eu
ropos skolas, sako valdžios 
organas.
PARYŽIUS, kovo 10. — Pa

naikinimas Amerikai priklau
sančių karo skolų yra viena
tinis būdas išrišti Europos eko
nominį suįrimą ir atsteigti per
teklių. Taip sako pusiau ofi- 
cialinis Temps, dabartinės val
džios organas.

Temps sako: *
“Kodėl Jungt. Valstijos at

sisako vykti į Genoa?
“Dėlto, kad ‘Europos pro

blemos nėra Amerikos proble
momis’.

“Taip, bet atsteigimas Euro
pos kredito yra svarbus reika
las ir Amerikai, ir tai galima 
padaryti tik visuotinu panaiki
nimu karo skolų —< įskaitant 
ir tas, kurias talkininkai yra 
skolingi Jungt. Valstijoms — 
tuo atsteigiant pamatą kredi
tams.

“Kada ministeris iLoucheur 
pereitą gruodį lankėsi Londo
ne, Lloyd George pritarė pa
naikinimui skolų, bet jo nuo
monė persimainė Cahnes kon
ferencijoj. Nuo to laiko visi 
Europos finansiniai projektai 
buvo tik iliuzijos.

“Ateerikiečiai mano, kad jie 
gali ignoruoti Euroipos reika
lus. Galbūt jie gali tai pada
ryti tūlam laikui, bet jiems 
tai brangiai kainuos”.

Taip kalba ir kiti Francijos 
laikraščiai apie Amerikos at- 
sisiikymą priimti Genoa kon- 
ferencijos dienotvarkį.

Evoliucijos priešininkai 
pralaimėjo Kentucky

Atstovų butas atmetė bilių ku
riuo buvo bandoma uždrau
sti mokinti mokyklose apie 
evoliuciją.

FRANKFORT, Ky., kovo 10. 
— Kentucky valstijos atstovų 
butas vakar 42 balsais prieš 
41 atmetė Ellis bijių, kuriuo 
bandoma buvo uždrausti vie
šose mokyklose ir universite
tuose, kuriuos tik valstija už
laiko ar duoda pašelpą; mokin
ti apie evoliuciją, ypač apie 
žmogaus evoliuciją.

Kada tą bilių įnešta legisla- 
turon, jis susilaukė aštrios pa
juokos iš kiekvieno apšvestes- 
nior žmogaus. Net ir protin
gesni kunigai tokiam biliui pa
sipriešinimo. Bet jį rėmė to
kie žmonės, kaip buvusls vals
tybės sekretorius ir amžinas 
demokratų kandidatas į prezi
dentus William J. Bryan ir ke
letas kitų pigių roformininkų, 
kuriems nėra baisesnio žmo
gaus, kaip Darwinas.

Balsavimas įvyko po penkių 
valandų smarkių debatų. Prie
šininkai nurodinėjo, kad tokis 
bilius yra netik nelogiškas, ne
tik uždarantis mokyklą tikrą- 
jam mokslui, bet ir gimdantis 
tikėjiminę -* nepakantą. Biliaus 
gi šalininkai įrodinėjo, kad de
lei Kentucky universitete mo
kinimo 'evoliifcijos daugelis 
studentų patampa bedieviais, 
todėl ir reikią uždrausti mo
kinti evoliuciją, o tada bedie
vių nebusią.
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Kaltina kasyklų savininkus
Angliakrr'ai užbaigė balsavi

mą apie paskelbimą streiko.

INDIANA POLIS, Ind., kovo 
10. — Angliakasių unijos vir
šininkai netiki, kad bus iš
vengta visuotino angliakasių 
streiko delei valdžios atsišau
kimo į kasyklų savininkus ir 
angliakasius padaryti bendrą 
konferenciją ir susitarti’ apie 
algas. Jie sako, kad kasyklų 
savininkai vis dar griežtai at
sisako tartis su angliakasiais, 
ypač daryti tarpvalstijinę algų

Tečiaus angliakasių viršinin
kai atsisako skelbti if savo 
pienus. Betgi neužilgo bus su2 
šauktas valdymo komitetas, 
kuris riš visus liečiančius strei
ko klausimus. Tas komitetas 
Jau baigiamas rinkti. Jį suda
ro įgaliotieji distriktų viršinin
kai, taipjau ccntraliniai unijos 
viršininkai ir centralinė pildą-1 
moji taryba. Komitetas turės 
susirinkti daiį prieš balandžio 
1 d.

Šiandie buvo paskutinė an
gliakasių balsavimo diena strei
ko klausime. Jau gautieji raš
tinėj balsai rodo, kad anglia
kasiai didelėj didžiumoj stoja 
už paskelbimą streiko balan
džio i d., jeigu iki to laiko 
nebus susitaikinta su kasyklų 
savininkais. Galutinos balsavi
mo pasekmės bus paskelbtos 
kovo 15 d.

Laukia Amerikos pagelbės
BIELGRADAS, kovo 10.

Jugo Slavijos valdžia sušaukė 
čia šiandie finansinę konferen
ciją apsvarstyti priemones pa
šalinimui dabartinio, finansinių 
trizio, kurį pagimdė didelis 
niolimas pietines Europos val
stybių pinigų. Rumunijos leu 
nupuolė iki pusės dinaro (da
bartinė dinaro vertė yra 39c), 
Lenkijos markės iki 75 už di
narą. Čecho-Slovakijos kronai 
nupuolė nuo 120 iki 100 už di
narą (?)

Pinigų kursas yra nepasto
vus, o Jugo Slavijos bankie- 
riai labai pyksta ant morato
riumo, kurį valdžia tikisi nu
imti sekamą savaitę.

Jugo Slavija tikisi sutvarky
ti savo finansus gavus pasko- 
ą iš Jungt. Valstijų.

Anglija nešelps Rusijos
Ji turi skurstančių žmonių ir 

savo imperijoje.

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neivs

Published b y the Lithuanian Neivs Publishing Co.,> Ine.
, 1739 So. Halsted Street, Chicago, Iii.

Telephone Rooaevelt 8500

Pirmas Lietuvių Dienraštis AmerikojeV - #
No. 59

Juodosios spėkos or
ganizuojasi

įvesti biblijos mokinimą

Suims Mahatma Gandhi 200,000 mirė nuo bado Lietuvos žinios
Nori

ir Washingtbno mokyklose.

SPOKANE, JVash., kovo 10. 
£ spėkos, kurios 

okinimą bibli- 
loše ir čia 

uotis. Pradėjo

- Juodosios 
siekias i įvest 
jos viešose 
pradėjo argą 
jas organizuoti"' presbiterionai. 
Jie ketina įkurti. nesek t antinę 
draugiją, kurittuo dalyku rū
pinsis. Tuo tikslu jie jau pa
sikvietė tal'kofrkatalikų ir pro- 
testonų kunigiją. Jie be to at
sikreipė net valstijos Darbo 
Federacijos ir torie įvairių po-

gijų-
Betgi juodosioms spėkoms 

bus sunku tai atsiekti, kadan
gi nesenai Washingtono augš- 
čiausias teismas nusprendė, 

, sektantiška 
yra neleistina

DELIU, kovo 10. — Vald
žia galutinai nutarė areštuoti 
Indijos nacionalistų ir neko
operuoto jų vadovą Mahatma 
Gandhi. Jis dabar yra Ajrnere 
distrikte.

Gal pašalins vice-karalių.
LONDONAS,, kovo 10. — 

Pašalinus Indijos sekretorių 
Montagu, dabar eina kalbos, 
kad ir Indijos vice-karalius lor
das Reading irgi galbūt bus 
pašalintas iš tos vietos. Ir tai 
vis delei Indijos valdžios pa
skelbimo neprielankios Angli

jai notos Turkijos taikos rei
kale.

Parlamentariniuose rateliuo
se kalbama, kad Montagu vie
ta' tapo pašildyta Derby lor
dui, buvusiam karo minis te- 
riui.

MASKVA, kovo 10. — So
vietų sveikatos ministeris Dr. 
Semaško apskaito, • kad apie 
200,000 žmonių jau mirė nuo 
bado, jei tapo išlaikyta ta pa
ti mirtingumo ra ta ir kitose 
vietose, kokia yra Ūlos pro
vincijoje, kur badas labiausia 
siaučia.

Badaujantieji lietuviai
< Rusuos

15 žuvo ant laivo
grįžtantieji iš 
lietuviai trem- 
pro Maskvą, 
tremtinių yra

| kad biblija yra 
knyga ir todėl y 
viešosioms mokykloms.

Prancūzai kraustosi

10.
os

BERLINAS,
Okupuotasis Vokietijos zonas, 
ypač laikomas franeuzų, daro
si labai ■ veiklus; sako gauto
sios iš ten žinigs. Niekad pir
miau 
budavojama mažuose mieste
liuose, kaip kad dabar ant va
karinio kranto Ttcino upės. Di
deles franeuzų kolonijas gali
ma rasti veik visuose okupuo
tose miestuose. Daugelis tūk
stančių vedusių franeuzų, ku
rie nieko bendra neturi su oku
pacijos armija,,(persikėlė į pa- 
reinį ir mano ten ant visados 
apsigyventi.

(“Vieton vokiečiams vykus 
Frąncijon atbudavoti nutferio- 
tąsias teritorijas, franeuzai at
vyko į • Vokietiją, tarsi parei- 
nis jau butų Franci jos kolob 
nija”„ sako Berlino Lokal An- 
zeiger.

“Francija neleidžia Vokieti
jos darbininkams pagelbėti bū
davot! nuteriotuosius Franci jos 
miestus, kadangi ji prisibijo 
prekybinio špionažo. Bet fran
euzai vyksta į Vokietiją šim
tais ir daugelis jų yra preky
bos šnipai. Bet mes esame be
jėgiai ir negalime jų sustab-

ten žinios
tiek dauginamų nebuvo

Jugo Slavija neprotestuos
LONDONAS^ kovo 10.— 

Anglijos valdžios dalyvavimas 
šelpime Rusijos badaujančiųjų 
buvo karštai svarstomas atsto
vų bute. Valdžios vadovas A. 
Chambcrlain pareiškė, kad pir
miausia reikia apsirūpinti su 
dideliu skurdu ir vargu esan-Įto patenkinančiomis. Todėl ji 
čiu tarp Anglijos žmonių. Jis 
sakė, kad valdžia negali su
teikti pagelbos iš savo 
nes, bet sake, kad duos 
jai pagelbą vaistais. 

------------1------------ ;-----

PARYŽIUS; kovo 10. — Ju
go ‘Slavijos valdžios atstovai 
apsilankė Frandjos užsienio 
reikalų ministerijoje ir prane
šė, kad Italijos valdžios pa
darytas priemones Fiuine kri- 
zyj Jugo Slavijos valdžia skai-

iždy-
Rusi-

neduos jokio oficialinio pro
testo kitoms šalims, kurios ir
gi pasirašė po Rapallo sutar
tim.

Paskirė naujus globėjus

KONSTANTINOPOLIS, kovo 
10. — 15 žmonių iš įgulos bol
ševikų transporto Gorki liko 
užmušta ir daug sužeista, ka
da ant laivo eksplodavo ran
kinės granatos. Tos granatos 
buvo atgabentos į Trebizondą, 
Juodųjų, jurų Turkijos uostą. 
Miestas irgi nukentėjo nuo 
eksplozijos. Jame yra sukrau
ta daug iš Rusijos gautos amu
nicijos.

MASKVA Ėsk. — Badaujan
čių lietuvių Maskvoj gana daug 
nes dažniausiai 
Rusijos gilumos 
tiniai važiuoja 
Daug lietuvių
visose stotyse nuo Maskvos iki 
Sebežo; pavyzdžiui Sebežc, jau 
gana ilgą laiką sėdi penkiuose 
vagonuose (tepluškos) 193 lie
tuviai tremtiniai, vis laukdami, 
kuomet galės išvažiuoti Lietu
von; jie tegauna kasdien po 
% svaro juodos duonos ir dau
giau nieko. Paklausus, kodėl 
juos taip ilgai ten laiko, jie 
atsako, kad’vikresni ir turtin
gesni kitataučiai geriau suge
ba išvažiuot.

30,000,000 rūsy badauja
VARSA VA, kovo 10. — Ru

sijos delegatai atvykę į tau
tų sąjungos sušauktą higije- 
nos konferenciją, kuri prasi
dės . čia kovo 1'5 d., saka, kad 
dabar Rusijoje badauja apie 
30,000,000 žmonių. Turtingoji 
'‘juodžemio juosta”, derlin
giausia vieta Europoje, dabar 
veik visai yra gyventojų ap
leista, sako delegatai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 10 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 .......  $4.86
Austrijos 100 kronų ............  ]%c
Belgijos 100 frankų .... L.J. $8.42
Danijos 100 kronų ............... 21.05
Finų 100 markių ................... $2.0’3
Francijos 100 frankų ........... $8.96
Italijos 100 lirų ................... $5.09
T.ietuvos 100 auksinų ............... 40c

S lenkų 100 markių................. 2J/<c
Norvegų 100 kronų ..............$18.05
Olandų 100 guldenų ........... $37.85
Švedų 1OO kronų ..................... $26.15
Šveicarų 100 markiu ........... $19.45
Vokietijos 100 markių ............ 40c

IMPERFECT IN ORIGINAL

GHICAGO. — Federalinis 
teisėjais F'vans, susitaikimo są
lygomis, paskirė du* naujus 
globėjus dėl Go-oparative So- 
ciety of America. Jais yra gcn. 
Abel Davis ir paskilbęs socia
listas aidViokatas Seymour 
Stedman, kuris pereitais šalies 
rinkimais buvo Socialistų par
tijos kandidatas į vice-prezi- 
dentus. Jie tapo paskirti vie
ton Havvkinson ir Coe, kurie 
buvo priversti atsistatydinti. 
Trečiuoju globėju pasilieka se
nasis — Parker.

Teisėjas patarė visoms frak
cijoms susitaikinti ir nustoti 
bylinėtis po teismus; tada vi
siems busią geriau, ir šerinin- 
kams ir globėjams. Jis mano, 
kad didžiuma šerininkų pasi
tiks minėtų globėjų paskirimą 
su dideliu džiaugsmu ir pri
tarimu.

Daug pinigy gėrimams
VIENiNA,’v. 20 (paštu). — 

Didelės Austrijos išlaidos svai
ginantiems gėrimams vėl iš
šaukė niekuriuose rateliuose 
naują agitaciją už dalinę pro- 
hibiciją.

Oficialinis pranešimas sako, 
kad pereitais metais svaiginan
tiems gėrimams išleista 211,- 
000,000,000 kronų. Tai yra su
ma tris sykius didesni, negu 
išleistoji anglims, ir yra be
veik lygi visiems apivartoje 
esantiems pinigams.

Importas alkoholinių gėrimų 
viršiję eksportą apie 35,000,- 
000,000 kronų.

Tečiaus didžiausi blaivinin
kai pripažįsta, kad Austrijoje 
prohibicija yra negalima dar 
per daugelį metų. Alus ir vy
nas yra austrų gėrimas iš pat 
jaunystės ir nė viena politinė 
partija nedrįsta įdėti savo plat- 
formon prohibicijos klausimo.

Du metai atgal, kada Aus
triją valdė socialdemokratai, 
jie buvo pakėlę prohibicijos 
klausimą, bet po tyrinėjimo 
tapo rasta, kad partija nega
lėtų išsilaikyti, jei ji įvykin
tų nors dalinę prohibiciją. To
dėl ji nutarė tik vesti plačią 
agitaciją už blaivybę, taipjau 
prirengti jaunuomenę prie ga
limo vykinimo prohibicijos at
eityje.

Naujieji patvarkimai apie 
taksus uždeda didelius taksus 
ant svaigalų. Taip ant alaus 
uždedama 300 nuoš., taksų, 
ant vyno 250 nuoš., o ant deg
tinės net 1,000 nuoš. taksų. , 

------ \-------
WAS1MNGT()N, kovo 8. — 

Valstybės departamentas panai
kino uždraudimą siųsti ginklus 
ir amuniciją į Meksiką.

Nukapojo algas Belgijos 
darbininkams.

BRUSSELS, kovo 10. — 
Centralinis industrinis komite
tas nusprendė nukapoti algas 
visiems darbininkams. Jo nuo
sprendis tuojaus palies anglia
kasius, kurių algos bus nuka
potos 10 nuoš. i 
plieno darbininkus, kurių al-J derybas su Lenkija dėl defen 
gos bus nukapotos 20 nuoš.

Naujos lenku avantiu 
ros sumanymas

Suomių laikraštis “Socialde- 
mokrati” paduoda tokių jdo-

ir geležies ir mią žinią: “Vyriausybė veda M • 1 _

JEFFERSON, Mo., k. 8. — 
Gubernatorius įlydė šiandie iš
leido proklamaciją, kuriąja 
Missouri konstitucinė konven
cija susirinks gegužės 15 d.

sivines sąjungos, aplenkiant Es-

WA'sWngTON, kovo 8.

rią sutinkama visai paaukoti 
lenkų imperializmui. Tokia są
junga būt tiesioginė provoka
cija prieš Rusus ir įtrauktų 
Suomius į lenkų karo avantiū
ras”. Toliau tas pats laikraš- 
tis taip įspėja savo vyriausy-

Karo departamentas šiandie pa- bę: “Tenebando vyriausybė te
skelbė, kad Jungt. Valstijų kios karo politikos vesti, net 
valdžia aplaikė $24,870,288 jei ji susidarytų iš dešiniųjų 
nuostolių, parduodama nuosa- didumos. Tokia sąjunga atves- 
vybes, kurios valdžios buvo tų tautą ir valstybę į didžiau- 
nupirktos laike karo. (‘‘Liet.”).

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laikų rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimų 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 Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia'lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. ‘ Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
vra 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 j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

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

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

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

4138 Archer Avė., Chicago, III.

West Pullmano Skyrius
’ 523 West 120111 St., West Pullman, III.
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Vienas iš Svarbiausiu
Susivienijimas BHdgepbrto Dr-jų

Stato scenoj keturių aktų dramą
_— M — M M •

(SVIETO LYGINTOJAS} 
Naudai Chicagos Lietuvių Auditorium 

Nedėlioję, Kovo-March 12 d., 1922 
šv. Jurgio Pąrapijds svetainėj, 32 Pi. ir Auburn Av. 
Pradžia lygiai kaip 7 vai. vak. • Įžanga 50c. ir 75c.

Kviečiame visus be skirtumo atsilankyti. Draugijas, kliubss, 
kuopas, pavienius, senus ir jaunus, šitas veikalas yra labai {domus, 
nes kurie iš seno pamena Blindą, Žemaičių Razbaininką; dabar broliai 
ir seserys nustokim snaudę, eikim Į vienybę. šitas jūsų atsilanky
mas, jūsų pačių naudai. Sarmata mums tehieagiečiams, kad mes pa
silikę labai toli nuo kitų. Kur vienybė ten galybė. ______

Kviečia SUSIVIENIJIMO KOMITETAS.
J

Svarbus Pranešimas
Kurie turėjote pas Western Land and Operąting Company pini

gų investinę, o dabar, kurie gavote ar gausite nuo K, Pilipavičiaus 
laiškus, ir jis norėtų kad pasirašytumėt, šiuomi persergstim, kad ne- 

| sirašinėtunitt nežinomą delkp.. JMsaįduokite save apgauti.
KOMITETAS.

SHANKO MUZIKALĖ KRAUTUVE SIŪLO:

Didelį 10 dienų cash pianų išpardavimų

Kiti visi bargenai Victrolų. 
pirkaite.

1
: •;.» 11 u. J

[■■■flmiH r-r *.

Labai puikus $750 Da Luxe 
grojiklis pianas, mahogany, 
oak arba vvalnut, su suoleliu, 
roliams šėputė ir 30 rolių, 
gvarantuotas, 
specialiai
Kimball grojiklis jlianas, ar- 
žuolo su suoleliu ii 
gvarantuotas, 
specialiai

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

Pirkit už cash, — tada teisingai

80 toliais,

$465
mahogany

KORESPONDENCIJOS
T

BROOKLYN, N. Y.

Kounistiškieji komunistų 
debatai.

Kovo 1 d. Empirc svetainėj 
įvyko diskusijos tema, “Ar są
moningi darbininkai privalo 
stoti į -Darbininkų Partiją (pe- 
reitom Kalėdom gimusį kūdi
kį) r

Pirmutinis kalbėjo “Laisves” 
štabo narys Tauras; kalbėjo 
apie 20 minutų. Jo kalba, trum
pai ją sutraukus, yra tokia: 
kodėl mes tvėrėm D. P.? — 
Mes, sąmoningi darbininkai, 
matydami apie 5-6 imliomis, 
o gal ir daugiau, darbininkų ši
toj šaly be darbo esant ir dar
bams einant ne geryn, bet blo
gyn, ir matydami, kad toms be
darbių minioms nėra kam va
dovauti, mes ir sutverėni^Dar- 
bininkų Partiją toms bedarbių 
minioms vadovauti.

Antra, todėl, kad Trockis 
pasakė, kad už -5-6 metų kils 
naujas karas, karas visai ne 
toks, koks buvo praeitasis; tai 
bus pražūtingiausias karas; jis 
bus vedamas ne ant žemės, ne 
ant vandens, o bus kariauja
ma ore ir, galimas daiktas, kad 
mums gyvenantiems New 
Yorke teks mirtį, nes “Zepeli- 
nas” arba “dirižabelis” atlėks t
ant Nevv Yorko, paleis gązus ir 
New YoVke visi mes išmirsim.

Trečia, gavome įsakymą iš 
Kominterno, kad mes kuo erei- 
v t •

ėmusiai lįslume iš skiepų, rusių 
ir urvų ir pradėtume dirbti 
bendrą frontą, kuris paskelbs 
karą karui.

Tai yra svarbiausios prie
žastys, kurios privertė tverti 
naują Am. Darb. Partiją. Bet 
nelaimėn atsirado mulkių, rėk
snių ir “kairių ligonių”, kurie 
priešinasi musų šitam svar
biam darbui, x primesdami 
mums Soluckį. Sr>luęI0s4 JlTąch- 
tenbergas irLofc, tai ne musų 
draugai. Mes su jais susivieni- 
jom tik todėl, kad jie turėjo 
minias su savim, ir kaip greit 
mes juos nudemaskuosim, pa
rodysim jų tikrą veidą tiems 
žmonėms, kuriuos jie vedė, taip 
greit mes jiems duosim “kiką” 
ir lai jie eina sau ten, iš kur 
atėję, o jų vedamos minios liks: 
su mumis, “Ura-rrevdliucionie- 
riai” mums prikiša, kad mes 
nieko nesiklausę, šurum-burum 
ir sutveriu. Ne taip buvo. Mes, 
matydami, kad tokie cenlris-. 
tai, kai Į) Soluckis ir kiti, ren
giasi tverti partiją ir nenorė
dami, kad jie užbėgtų mums

fanatikėje, kad priešingi net to
kiai susaidei, kaip Darbininkų 
Partija.

Tolinus stoja kalbėti tikras 
rėksnys. Kaip pradės rėkti, net 
jam seiles tyška į visas puses. 
Sėdintieji arčiau prie jo nosi
nes išsitraukę šluostosi.

' - Kaip to rėksnio vardas?—■ 
paklausiau žųiųgaųs sėdinčio 
šalę manęs.

—Žuvytė, g įsako jis man.

Taip . Argi nežinai rumbi- 
nio Jankausko, draugo to žmo
gaus, kuris bų^p delegatu, bū
damas trijose jIHp’ckaičio-Bra- 
zaičio-Bekampj^ asabose? — 
paaiškino mą^|<ąimyna«.

Rumbinio Jąukaųsko, kalbos 
žodžiai: I). P-jos priešai yra 
kartu ir kominterno priešai; ši
tų durnių bolševikėlių grupe 
nepajiegia prirūdyti, kad D. P. 
yra centristų. Tukins elemen
tus pats Zinovjevas vadina 
grynais durniais ir aš esu tik
ras, kad Bimbalas (t. y. Bim
ba) ir jo pasekėjai bimbalukai 
nepajiegia pastoti kelio masi
niam revoliucijos judėjimui.

Čia vėl tas Pilypas iš kana
pių surinka. Man paklausus 
sėdinčio šalę manęs, kas jis te
kis, jis atsakopjLi Ožys!

Teisybė, jj£; pabliovė kaip 
ožys ir atsisėdo.

Mizara, paskui 
kalba tupš pačius 
ph-mesineji, tik be

Buivydas kalba: . 
kur jūsų Bimba? Nesirodo. Jis

'h . .•■■■> ■ i jb •••■

•, (Tąsa ant 3-ėio puslp. )

jKoncertaS
Rengia

CHICAGOS JAUNUOLIŲ ORKESTRĄ
Subatoj, Kovo-March 11 d., 1922

MARK WHITE SQUARE SVETAINĖJ,
prie Halsted ir 29tos gatvių

Durys atsidarys 7:80 v. v. Programas prasidės 8 v. v.
Programas Sekantis: *

1. Chicagos Jaunuėlių Orkestrą.
2. Citra — skambys Povilas Tupis. ,

'3. Banjo — Antoneta Eringiutė. Akomp. E. Grušaitė.
4. Duetas — dainuos Ona Jakaičiutė ir Alena Sandauskiutė 

! 5. Smuiko Solo —' Antanas šniukas. Akomp. A. Sandauskaitč. , 
.6. Piano Solo — Ona Kosinskaitė.
'7.: Lietuvių Darbininkų Stygų Orkestrą. , T x
8. Smuiką ir Kornetą — Aldona Grušaitė. Ak. Leokadija Sabomene.
9. Piano Solo — Lydia Dauginiutė. *

10. Smuikų Kvartetas — Aldona ir Eugenija Grušaitės, Aleksandras 
* Liuberskis ir Jotias Petersonas. Akomp. Ed. Grušas.

11. Piano Solo — Alena Sandauskiutė. •
12. Duetas — Ona Kosiuskaitė ir Al. Grušaitė, Akomp. F. Manelis.
13. Xylophorte Solo — išpildys Martinas Yurkusjr J. Grušas.

Po koncerto šokiai ir žaismės. ,,

Kadangi orkestro jaunuoliai ir jų vedėjas dr. J. Grušas deda 
daug triūso, kad tinkamai apvaikščiojus metines sukaktuves orkestro 
gyvavimo, be abejo, programų publika bus užganėdinta. Kviečiame 
Visus atsilankyti j šį pirmų Jaunuolių Koncertą. KOMITETAS.

1 1 ■
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SHANKS' MUSIC STORE
3527 So. Halsted St., Atdara kas vakarą.

Išsiunčiame į visas dalis Amerikos. Reikalaukit katalogo.

■

Puikiausis su 
keliauninkais 
ąpsiėjimas.

Priprasti lie
tuviški 
giai„

val-

CUUMęHoą
ANCHOR - DONALDSON

Yra musų a- 
gentas jūsų 
mieste ai’ ne- 
toliesia. Už- 
sisakykit vie
tą dabar.

YPATIŠKAS PRAVEDIMAS LIETUVIŠKOS EKSKURSIJOS ANT 
GREIČIAUSIO MODERNIŠKO LAIVO

, Per Southampton
AQUITANIA — Koyo 21

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

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

Specialės kainos: iki Pilavos $106.50, Kauno $107.50. Antra klesa 
$155, taksų $5.00. /

Kiti išplaukimai
. Per Hamburg

SAXONIA — Bal. 18 — Geg. 25
CARONIA — Bal. 8 — Geg. 13

ir Glasgo*
CAMERONIA ........... Kovo H
SCYTHIA' ................... Kovo 17

CASSANDRA iš Portland Kov 30
ALGERIA ................... Kovo 30

Teisingas'Patarnavim
SiuntiiiiHN Pinigų, Ualvą 
U'lirhlniiiS PhSportų ir \otar 
ii$kų i'oprti tų.KeiiĮ ICstateį Ają 
ąečiai. Insiurinai. Snfety

EUROPEAN'AMERICAN BUREAUf
S. - f-ABIONAS CO. VbOfejAi 

8U9 We$’ 35rh Street^ chloago. III.
iHAl. l AiS

r

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

; 5EVERC5 GYOUOiĖS UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

• • • ', .

nb
5EVERA5

KAINA 50c 

f\ldbs\lie pas dpiTelęoriįis.

Ką esame padarę kitiems, 
ir jums. Ne spėliojamas darbas, be jokių “jei”, ir

TIKRAI IšGYDOME 
galvos niežėjimą, slinkimą plaukų ir kitas plaukų

Pasekmes UžtikrinameI

KONCERTAS SU LAIMĖJIMAIS IR ŠOKIAIS
Rengia

ATEITIES ŽIEDO VAIKŲ DRAUGIJĖLĖ 
Westsidės Skyrius

Subatoj, Kovo-March 11 d., 1922
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23rd PI.

Programas bus labai žingeidus, nes išpildys vien A. Ž. V. D. na
riai. Todelgi gerbiamoii publika, kas žingeidaujate augančia musų 
karta — meldžiame atsilankyti. Pradžia 7:30 .v. v.

Kviečia A. ž. V. D.

m

Lukauskas 
žodžius, ką 
koliojimų 

j Bailiai, o
Originalis Thomas’o

, *
r"" ....................... - ' . ' '

nuo

j
Af)tfseptfšl^)s Mosite

Var^dujas rjlio ąiežįi, i šberiiąai 
ir ŲioŲu odiąes Ityos

W. F. SEVERĄ ČO.
CEDAR RAPIDS, IOWĄ

Vietos mokslininkai ir chemistat nustebinti
Savo originaliu mokslišku gydymo procesu galvos odos, kurį 

esame ant tiek ištobulinę, kad jau 200 plikas žmonėms galvas užaugi
nome plaukais nuo spalio 1-os, iki kovo 1-ai.. Tūliems jau išaugo 
apie colio ilgio ir tvirti, gražus, auganti, 
tai padarysime 
“yr” apie tai.

Pleiskanas,
ii’ odos ligas. Koletas gydymų, atneša stebėtinas! pasekmes.

Egzaminuojant Veltui. Pasekmes Užtikriname
THE THOMAS HAIR & SCALP SPECIALISTS

64 West Randolph St., Phone Central 5851
Room 300 Garrick Bldg. Vai.: nuo 10 v. ryto iki 9 vai. vakaro

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
. Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 Vakaro.

Veda višokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirbą visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS
advokatas.

Ofisas vidurmiestyj.
ASSOCIATI0N BLDG.

19 So. La Šalie St......
Room 1308

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde. Park 8395 
— ■ ‘

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IK PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St.
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 
!(.: TdL: Central 6390 T
,Vak. 812 yy. 33 St., Chicago.
* • »p<ftel. Yards 4681

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

79

S. W. DANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P./M.
1311 Recter Building

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.BBHBBBBBaflBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBliBBBBBBBBBflBBa

Lietuvišku Kliuhu Federacijos i Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

budavptojas.
Budavojame ir taisome

1401 W. 47th St. Chicago,

bet tas išeina musų naudai,, 
nes iš dvylikos išrinktų apašta
lų jiems davėm tik tris vietas, 
tfis užima neaiškus elementai, 
o 6 tikri revoliucionieriai ko
munistai.

Deapsas kalba: Mes; kurie 
esam priešihgi Darbininkų Par-’ 
tijai, tapom kalbėtojo išvadin
ti visokiais vardais. Mes nė ne-' 
sitikim ko geresnio išgirsti iš 
tokių žmonių; jie kalba taip,' 
kaip yra {mokinti kalbėti ir aš 
neatkreipiu į tai nei mažiau
sios domės. Bet Darb. P-ja, ku
rią jie per Kalėdas sutvėrė ir 
mums darbininkams perša kai
po vienintelę musų išganymo 
įmonę, aš abejoju. D. P. turi 
gerų obalsių — ir kaip gi gę- 
rų obalsių neturėjus: be jų ne
galima butų nei darbininkų 
mulkinti. «

Deapsui pabaigus kalbėti, 
kažin koks Pilypas iš kanapių 

garsiai rėkia:
—Jus kaip varlės kvarkiate' 

kampuose prieš D. P., o kokį 
jus redaktorių turite savo Jaik-' 
raščiui?

Menševikui J. Baltrušaitį, 
— atsiliepė kitas.

Tauras kalba: Musų “ura- 
revoliucionieriai” nuėjo taip 
toli, kad reikalauja, kad ir 
Kominternas jų norus pildytų. 
'Žiūrėkite, ką 
Kaly Bukšnys 
“Bėda mums,

B
t#

METINIS SUSIRINKIMAS
Įvyks ' .

Nedėlioj, Kovo-March 12 d. 1922, ’ ‘ * • 1 ' -A f ’ ‘ j’ l J ' S

• 1 vai. po pietŲ, * i . —
Meldažio svetaįnej, 2242 W. 23rd Place

Todel-gi, žemiau minėtų kliubų nariai, kurie priguli prie.Kliubų Federacijos

i •i

loaei-gi, zen 
teiksis atsilankyt.

Baltos žvaigždės Kliubas.
• Rytines žvaigždės Kliubas.

■ ■ U* t » h S * * • " ' • * v

Vakarinės žvaigždės Kliubas
Rožės Kliubas.

Baltos Rožės Kliubas.

Skaistaus Menulio Kliubas.

Brighton Pk. Pašelpos Kliubas.

Auksines žvaigždės Kliubas.

Jaunų Lietuvių Kliubas. b

j Po susirinkimui bus programas. Visiems nariams veltui.z Kviečia Valdyba. J 
BBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBIBBBir 
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BRIDGEPORT
ELECTRIC C0.

kambarių namui dratus išva-
džiojame pilnai su CCCI 
fixtures

Darbę g var antuo j ame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard j | loVZ

1619 W. 47th Street
v, •

Ant išmukesČių, jei pagei
daujama.

Per Anglija iki Libavo $U0, taksų $5.

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St Loiii Are, 

CHICAGO, JLL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET} 

TeL Kedzie 8902 .

URKIS i 1 M? rašo “Laisvėje” 
iš Clevelando: 

kairieji taip su-
■

. " i ■

Pagerbimui rašytojo “Dėdės” šerno
Rengiamas

Liet. Mot. Draugijos “Apšvieta”

Kovo 18 d. ^šeštadieni jej

M. MELDAŽIO SVET 
/ 2242 W. 23rd PI.

Pradžia 8-tą vai. vak.

k
Programe dalyvauja “Birutės” choras su" gerb. 

kompozitorium p. A. Pocium priekyje; taipgi p-lė 
Mariutė Rakauskaitė, p. N. Gugienė, balerina p. 
Vera Pavlovą, p. O. Biežienė, p-lč S. Staniuliutė, 
mažoji šokikė p-lė Irena Jonaičiutė ir kitos. Kaip 
matome, rengiamo vakaro programąs ytin bus tur
tingas ir įvairus, taigi gerbiama visuomenė skait
lingu atsilankymu netik sau suras gailės žvilgsniu 
daug pasigėrėjimo, bet ir musų gerb* rašytojui “Dė
dei” šernui suteiks daug moralės ir materialės ‘pa
ramos. Po koncertui šokiai.

Kviečia visus ? /
Koncerto Renginio Komisija.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephdne Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

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

BBBBBBHBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBISBBHB.BBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBB

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietu vys Advokatas 

Dienomis :Room' 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wahash Avė.

Tel.: Pullman 6377. (



-
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Subata, Kovo 11 dieri., 1922

V ei t ui 
Patarnavimas
Income Tax Reikale
Income tax blankos turi būt sugražintos 

nevėliau, kąip seredoj, kovo 15 d. Ateiki
te pas mus, o mes išpiĮdysime jums veltui. 
Mes patarnausime jums visuose reikaluose.

Ar jus investinat savo pinigus į šio ban
ko Pirmą Mortgečių. Už juos moka 6% 
polukio su saugumu. Pirkit už cash arba 
daliniais išmokėjimais, skirtingumuose $100 
$500 ir $1,000.

Velykoms pinigus siųskit į Lietuvą — 
greičiausiai pristatome — žemiausia kaina.

Bankas atdaras šiandien visą dieną.

Central Manufacturing 
District Bank 

1112 West 35th Street

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

GANĖTINAI DIDELIS SUDERINIMAS GANETI 
NAI MAŽAS APKAINAVIMO TAMISTAI

Taupykit ateinan
čiai vasarai vakaci- 
joms dabar. Su vie
nu doleriu galit pra
dėt.

yra du verti pažymėjimo — taipgi 
yra priežastis, kodėl turit pasiskirt 
šį tvirtą valstijinį banką savo tau
pomiems pinigams.

NAUJIENOS, CWcag», M.

KORESPONDENCIJOS

Visi pradėję tau
pyt iki kovo lOtai 
dienai, mokėsime 
3% nuo kovo 1-os.

šešiolika nuolatinio metų augi
mo ir turtas siekia virš vienuoliką 
milionų dolerių nurodo, kad mes 
patarnaujame savo kostumeriams 
labai gerai.

Tikime, kad tamista taipgi su
tiksite su musų metodą. Ateikite 
šiandien. Musų viršininkai mielai 
paaiškins daugiau, kaip kad galė
tume ir tamistai patarnaut.

THE '
SMMi IDE <
■ RU^fflSAVINGS BANlY
|$1 THE >

Roosevelt Road dt Halsted Street. Chicago

,v

I

Saugumo ir draugiškumo Bankas.
k

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
, .. < 

I žino, kad čia negalės atsilaiky
ti. Jis tik keletą bimbalukų at
siuntė. Tie1 bailiai gązdino, kad, 
girdi, kaip tik mes susirinksim 
D. P. tverti, tuoj ateis valdžia 
ir suims visus,, o ar tas buvo? 
Bimba yra didelis revoliucio
nierius tik tąsyk, kada jis nu
eina į palšąsias minias mulkin
ti ir jų jausmais žaisti; čia jis 
nesirodo, nes čia visi sąmoningi 
darbininkai ir jų jausmais ne
galima žaisti.

Deapsas kalba: Iš visų kal
bėtojų paskutinis pasakė di- 
džiausį melą ir biauriausį 
šmeižtą. Jis meluoja, sakyda
mas, kad Bimba neatėjo dėl 
kokios ten baimės. Nu ne, 
draugai. Jus visi žinot, kad 
mes, darbininkai, neturim bal
so, neturim kur savo nuomo
nės išreikšt^ nes musų centais 
palaikomi laikraščiai “Laisvė,” 
“Vilnis” mums netarnauja ir 
dar kolioja mus visokiais var
dais ir musų pasiteisinimams 

Inėra juose vietos. Kas gi mums 
j lieka daryti? Tik viena išeitis 
tėra: naujas laikraštis steigti. 
Vot mes su t vėrėm “Darbininkų 
Bendrovę”...

Visas “Laisvės” štabas rė
kia, kad Deapsas negarsintų 
savo “gazietos;” palūkėjęs iki 
triukšmas kiek apsimalšins, 
Deapsas kalba toliau: Kadangi 
tas melagis sako, kad Bimba 
yra bailys, jei jis čia neatėjo, 
tai aš turiu jums pranešti, kad 
drg. Bimba, rankoves atsirai- 

I tojęs, visas murzinas, dirba 
prie naujo darbininkų laikraš
čio; rytoj visi jį pamatysit. 
Nors jus, iš “Laisvės” štabo, 
visi esate daugiau išsilavinę 
negu mes paprastieji darbinin
kai, visgi jums neteks prispirti 
mus tą nelaimingą Kalėdų kū
dikį priimti.

“Laisvės” redaktorius Pauk
štys kalba: Aš esu inteligentas. 
Aš juo tapau nelankęs nė pra
džios mokyklos... Tos rųšies 
žmonės, kurie dabar priešinasi 
parb. P-jai, iš prigimties yra 
tam, kad griauti, o ne ką ge
ro tverti. Jie Martensui neda
vė ramybės ir bandė daryti vi
sokias kliūtis medikalės pagal
bos Rusijai skyriui; o kuomet 
iš Rusijos atėjo raštiškas už- 
gyrimas Martenso ir medika- 
lės pagalbos skyriaus, tai Bim
ba nedavė jo “Laisvės” Redak
toriams savo laikraštin įdėti. 
į Stojęs kalbėti Briedis klau
sia: Ar Darbininkų Partija yra 
darbininkų partija? — ir pats 
ątsako: ne, nes ją sutvėrė tie 
įmonės, kurie iš darbininkų 
partijų tapo * išspirti laukan. 
Vieni jų tapo išmesti iš Socia- 

I listy Partijos, o kiti iš Komu- 
| nistų Partijos. Vadinasi D. P. 
susideda iš tų išmatų, kurios 
netiko darbininkų partijoms. 
Tos išmatos prieš dvejus me- 
tus buvę socialistais vieną kar- 
tą vertėsi į komunistus, kitą į 
Darbininkų Lygą, trečią į D. 
P., o dar dvejus metus palau
kus jie persivers dar kokius 
keturis kartus, kaip kailinių 
rankovė; taigi matot, jie ir 
mus nori taip vartyti, kaip 
kailinių rankovę.

Zapereckas atsako jam, kad 
į tokį žmogų nereikia atkreip
ti domės, nes jis pats nežinąs, 
ką jis kalbąs.

“Moterų Balso” redaktorė 
Pctrikienė kalba: Musų exlra 
kairieji išmetinėja mumis už 
tai, kad mes sutvėrėm D. P., 
bet jie to dar nežino, kad mus 
aplinkybės prie to privedė. Jus 
žinote, draugai, kad mes pasit
raukę iš Socialistų Partijos 
turėjome 12,000 nariy; šian
dien ką mes turim? Vos kelio
lika liko (šalę manęs sėdįs at
siliepia: generolai be armijos). 
Mes esam įsitikinę, kad šitą 
rėksniy dalis vėliaus ateis pas 
mus, o kita dalis galės sau ke
liauti ten, kur yra Grigaitis su 
Hermanais. I

Undžicnė atrėžia Briedžiui: 
Ar matot, draugai, ką sako 
Briedis? Jis sako, kad D. P-ją 
tveria išmestieji iš .“sicilistų” 
partijos ir išmesti kairieji ele
mentai, o tų išmestųjų tarpe 
buvo ir /Briedis. Bet kadangi 
Briedis “sicilistų” partiją va
dina darbininkų partija, tai jau 
mes žinom, koks jis revoliu
cionierius.

Pačioj pabaigoj dar keletas 
kalbėjo, bet iš jų visų kalbų iš
ėjo tik maliinalienė.

—Kominterno Tezis.

GARY, IND.

Del “^mažiuko” rašymų.

Perskaičius iš Chicago Hei- 
ghts, UI. korespondenciją 51- 
me “Naujienų” numeryje, po 
kuria pasirašo “Mažiukas,” ne
galima praleisti jos neištarus 
teisybes žodžio.

Nežinau, ar “Mažiukas” yra 
susipažinęs arčiau su to kliubo 
sumanymais ir darbuote ar ne. 
Bet iš jo pasakytų žodžių se-
\ (Tąsa ant 6-to puslp.)

Kojų šutimas 
yra liga

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kuri kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojoto 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti talpi 
| 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
Ii gydo kojas 
neo iutimo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptieks neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite li- 

dirbčjams adresui ■. '

Bingo! Chemical Co^
2816 So. Mlchlgan Avė., 

Chicago, III.

S

Pinigai gatavi visuomet
Kada perkate BIRŽOJE parduoda

mus serus ir bonus, tai juos visuomet 
galite parduoti be jokio laukimo kadir 
tą pačią dieną. Pardavimui galite pa
sirinkti tokį laiką, kada galima parduo
ti su pelnu. \

šie metai yra serų ir bonų kįlimo 
metai. Kada-nors šiais metais visi ge
rieji Šerai ir bonai pakils bent dešimtį 
nuošimčių. Tą žinant, kiekvienas žmo
gus šiais metais sales šauti didelį nuo
šimtį ant savo atliekamų pinigų, jeigu 
juos indės j geruosius Šerus ir bonus.

Duodame visus pamokinimus ir nu
rodymas apie PELNINGĄ Šerų ir bo
nų pirkimą.

Surengiame pirkimą šėrų ir bonų 
kuopomis, kas duoda pilną apsaugą in- 
dėtiems pinigams ir užtikrina pelną.

Parduodame Šerus ir bonus kaip pil
na kaina taip ir ant užpirkimo.

Priimame pardavimui Lietuvos val
džios bonus J ’ (

Kreipkitės pas mus su visokiausiais 
piniginiais reikalais — gausite geriau
sią patarnavimą, pagėlbą ar nurody
mą. Jeigu kas jums siūlytų kokius Še
rus, PIRMA NEGU PIRKSIT pasi
klauskite musų, kiek jie ištikrųjų yra 
verti. Suteikiame dykai žinias apie 
įvairiausių šėrų vertę ir kainą. Pas mus 
taip jau galite patirti apie įvairių mor- 
gičių vertę. Duodame informacijas 
apie bankų stovį ir nurodome, kurie 
bankai yra saugesni. Nedarykite nie
ko su savo pinigais nepasiklausę musų 
patarimo — tada ne tik neišmesite jų 
ant vėjo, bet dažnai suvartosite juos 
su didžiausia sau nauda.K.S. JURGELONIS & CO.

Stocks & Bonds
611-612 Union Bank Bldg., 

25 N. Dearborn St., 
Chicago, III.

Telefonas Central 4529.
Valandos: nuo 12 iki 4 po piet.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUšERKA

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

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Peno 
eilvanijos hoa 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja p? f 
gimdimo. vnr 
da rodą viso 
kiose ligose ir 
kitokiuose rer 
kaluose mo 
terims ir met 
ginoms.

,^DR. HERZMAW^> Į 
M Basuos

Persikui nne 3413 Be. ValsM 81
1U Ull k Hnlstel 83

■erai UetuvlanM 4H*enuM per II 
omu talpa patyrąs gydytejsia. 
ruzgas Ir skuteris.

tiyde aitrias ir chrealikas Hgac 
vyrą, matarą ir raiką, pagal aas* 
jausies metodas X-Ray ir ntektas 
alsktras prietaisus.

ofisas ir Labaratorljai 101 V.
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS1 Vaa 11—U plut* 
ir aaa 0 Ud 8 vaL vakarais.

Dienomis: Danai 
8111 arba 857

■aktiniai Drąsą] 
850 - Draver 41U

GYVENIMAS: 8818 S. Halsted 84 
VAKi >—10 ryta ir 8—8 vaL rak.L_________________________________

Dr. A. R. Blumenthal
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė, 
Kampas 47th St.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak. 
f

Ned. 10 iki 12 pietų

Tel. Boulevard 6437

yra nuolatiniais musų Kostumeriais ir rėmėjais.
BANKĄ. REMKIME PATYS SAVE, O NE SVE

iki 8:30 vai. vakare.

BANK
Chicago, III

$195
mano

,St

PARDAVIMUI

puikų,nupirksit 
aukštos rūšies, 88 notų
grojiklį pianĄ, 100 rolių 
ir suolelis. Šis grojiklis
pianas vartotas visai.trum 

laiką (kaip naujas),1
priimsiu $10.00 į menesį.
Kreipkitės 338 S. Ashland
Blvd., kampas Van Buren i

Galit j
kreiptis šiandieh iki 10 v. •

krautuvėje.

yak. ir ryto (nedėlioj) iki
4 vai. po pietų.

šiuomi pranešam Gerb. Lietuvių visuomenei, kad 3 d. kovo š. m. sukako 5 metai kaip Universal 
State Bankas teisingai ir sąžiningai tarnauja Lietuviams ii’ delei savo stipriausio ir geriausio stovio 
liko priimtas nariu į Chicago Clearing- House Association.

Banko turtas siekia virš $2,200,000.00
Šiuomi širdingai kviečiame visus Lietuvius atsilankyti Bankon Petnyčioje, Subatoje arba Utar- 

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

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

Kapitalas ir Perviršis 
$275,000.00

Turtas virš 
$2,200,000.00

SAUGIAUSIA IR DIDŽIAUSIS
lietuvių Valstijinis Bankas Amerikoje.
Šiame Banke visų pinigai randasi saugioje viątoje, nes tą saugumą užtikrina Valdžia Ilinojaus

Valstijos ir Clearing House. »
šimtai Draugijų, Kliubų, ir tūkstančiai Lietuvių
“VISI LIETUVIAI J LIETUVIŲ VALSTIJINJ

TIMTAUČIUS” — lai būna musų obtflsių.
Mokame 3 nuošimčius.
Pinigus galima gauti ant pirmo pareikalavimo.

SIŲSKITE PER
UNIVERSAL STATE BANK

Iš kitų miestų siųskite mums doleriais, o mes sulig kurso išsiųsime Lietuvon Auksinais, 
Parduodame Auks. Bondsus ir Mortgečius nešančius 6 ir 7 nuošimtį po $100.00, $500.00, $1,000.00 

ir mitcščiHu •
SAUGIOSIOS SKRYNUTĖS (Safety Box po $3.00 metam-s. Padarėme apie 200 naujų baksų. 

Turime dabar visiems pakankamai. Klauskite prie Langelio No. 1.
Banko Valandos: <

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

UNIVERSAL STATE
3252 So. Halsted St.

.......      Z

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas f
8149 S. Morgan St., kerti 83 8t 

Chicago, Illinois.
* SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyvilką.
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOSi

Nuo H ryto iki 8 po pietų, 5—7 
vakare Nedaliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

■■I I ...... o —I.. Į II. I ■ I. R

DR. CHARLES ŠEGAL
Praktikuoja 15 metai

O i i s rs
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chįcago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:36 įral. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 VaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Dr. Maurico Kahn
•YDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

SftSl So. Aahawd Ava. 
Tel.i Yards »«

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryte. 1 Iki 8 
ir 7 Ud 9 v. Naktimis ir sodllioj po 
pietą. Tel.: Oakland 1294

DR. M. STAPULIONIS
Gydsn be gydąolią ir be e>eradją 

8347 *£meraid Avė.
9 IM 11 ryta ir 9 Ud 10 vakare 

Tel.t Boulevard 9897
711 < 18-U gal I Iki I vak.

Tsl.i Canaj 879 
k.>

DR. C. R. KLIAUGA 
DKNTISTAS 

101 te. Halsted 8U Cbteaga. 0 
kampas 18tb 81 

VnbuMbsi 9—18 ryte Ir 1—8 
Phons Cana) 817

DR. S. BIEŽ1S
•YDYTOJAS IR CHIRUBOAR 

X-Spinduli ai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas B 

Learitt St. TeL Cana] 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd Si.

Tek Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 tr 7-9. Nwk Ifl-tĮ pietą

Telephone Boulevard 5652
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka- | 
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va- i 
karais 6—78. Nedėk pagal sutarimą I 
3261 So. Halsted St., Chicago, III. i
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išmestam tą mintį, kad žmo- 'ninkai pradeda leisti savo 
'dienraštį. Iki šiol dienraščius 
leido tiktai krikščionys demok
ratai ir valdžia. Turėdami dien- 

i sek

gus yra išsiplėtojęs iš že
mesnės rųšies gyvūnų? Kur
dingtų astronomija, jeigu raštį> lialuUninklli guiGs 
butų pripažinta kaipo teisin-pningiau lenktyniuoti su iteši- 
ga ta “švento rašto” paša- niaisiais.
ka, kad žemė yra visatos 
centras, o žvaigždės tai ži
buriai, kuriuos Ponas Die
vas pakabino ant dangaus 
skliauto?..

Išrodo, kad dar turės pra
eiti daug laiko, kol tamsy
bės apaštalai pamatys, 
jie yra pergalėti.

kad

daro

Socialistų 
organizacija 
atsigauna.

pra-L. S. S. sekretorius 
neša, kad Worcesteryje, 
Mas., tapo*" atgaivinta 40-ji 
kuopa. Į ją įsirašė susyk

Bet pirmasis numeris 
silpną įspūdį. Nežiūrint to, kad 
jisai yra išleistas tą dieną, kai 
visa Lietuva apvaikščiojo ket
virtas metines Lietuvos neprik
lausomybei sukaktuves, jame 
nėra nė vieno straipsnio paš
vęsto toms sukaktuvėms. Ke
turi tilpusieji jame rašiniai ne
turi jokio gyvumo. Jie geriaus 
tiktų kalendoriui, negu dien
raščiui. Du puslapiu (iš ketu
rių) užima apgarsinimai.

“Lietuvos Žinių” redakcija 
sako, kad tas laikraštis esąš 
atgaivintas senasis Lietuvos 
dienraštis, ėjęs iki 1915 m.

“ 1L. Ž.’ vaduosis senais 
savo principais bei obalsiais 
ir stengsis suspiesti apie sa
ve kiek galint daugiau prog-
resyvės visuomenės minties visus 
reiškėjų.

“ L. Žinios’ ii’ dabar ne
bus siaurai parlyvėmis, 
čiau griežtai laikysis

turi 1,090 narių. Rusų sekcija 
jau turinti daugiau kaip 1,000 
narių. Finai beveik visi prita
riu “Darbininkų Partijai.” Ju
goslavų skyriai turį virš 2,00Q 
narių. Vokiečiai karštai romią 
tą partija; lenkai taip pat. Gre- 
kai, armėnai ir italai — taip 
pat.

O tos kalėdinės partijos spau
dai, girdi, dar geriaus sekasi.

Tarpe visų tos partijos 
triumfų A. Vincaitis užmiršo 
paminėti tiktai tą, kad ją labai 
giria ir “bustina” demokratų 
partijos šulas, buvusis Jungti
nių Valstijų vicc-prezidentas, 
Thomas Marshall.

Bet jeigu
nors pasako, tai tas dar nereiš
ki .. ln?d taip ištiesti yra. Mes 
visi1 gerai atsimename, kaip 
‘Laisvė” pereitą rudenį gar
siai trlubojo apie “Darbininkų 
Susivienijimą” (VVorkers’ Al- 
’iance) New Yorke. Ji rase, 
kad ta organizacija pritraukė 

“susipratusius” darbinin
kus, ir kad rinkimuose ji gaus 
daug daugiaus balsų, negu So-

[Ui tifrvtk&taš ilarhs 9kprtaj«) 
vuscmonea Redakcija ncatoako.}

i?

Laiškas Nauiieniteciams 
ir visiems Amerikos 

lietuviams.

Jums didžiai dėkinga.
Turiu pažymėti, kad, kaip aš 

esu patyręs, Lietuvos žmones 
labai myli skaityt “Naujienas” 
•Delio patarčiau broliams ame
rikiečiams nepagailet išrašyti 
“Naujienas” Lietuvoj gyvenan
tiems savo giminėms ir drau
gams.

Pet. Klimka.

komunistai ką

1100 -35 nariai.'
3c. 

18c. 
75c.

Užsimokėjimo kaina:
. Chicagoje — paštu:

Metama ..................-—.........
Pusei metų ......................
Trims mėnesiams ...... —..—
Dviem mėnesiams .......... —
Viėnam mėnesiui ..........-—

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .......................
Savaitei ................................
Mėnesiui ...............................

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj 
paštu: i

Metams .................................... $7.00
Pusei metų ,.............................  4.00
Trims mėnesiams..........-............2.00
Dviem mėnesiams .... ............. Z L50
Vienam mėnesiui ............................75

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.

Tamsunams 
nepasisekė.

atsto-

sumanymas), 
mo

Kentucky Valstijos 
vų bute buvo įnešta bilius 
(įstatymo 
draudžiantis dėstyti
kylose Darwino evoliucijos 
teoriją. Tas bilius buvo Wr 
J. Bryan’o agitacijos pasek
mė. Važinėdamas po Ame
rikos miestus, šis demokra
tų partijos šulas ir buvusis 
valstybės sekretorius smer
kė Darwino mokslą, kaipo 
priešingą Biblijai.

Užvakar Kentucky valsti
jos legislatura svarstė tą bi- 
lių. 42 balsais p,ties 41 ji
sai tapo atmestas. Evoliu
cijos priešai tuo budu pra
kišo.

Bet reikia stebėtis, kad 
20-ame amžiuje dar turi to
kios didelės įtakos mokslo 
'priešai. Atmetus evoliuci
jos teoriją, juk paliktų be jo
kio pagrindo visi šios gady
nės mokslai. Kas pasidary
tų su medicina, jeigu iš jos

Tai yra geras ženklas. 
Kuomet skilo Socialistų 
Partija, lietuvių organizaci
ja tame mieste buvo suardy
ta ir per keletą metų ji ne
gyvavo. Dabar, matyt, se
nieji sąjungiečiai tėna-i jau 
vėl pradėjo spiestis į daiktą.

Lietuviai socialistai ima 
atsigaivinti ir kitose koloni
jose, kur Sąjungos kuopas 
anąmet pakrikdė bolševikiš
ki gaivalai. Iš daugelio vie
tų ateina į Chicagą reikala
vimai kalbėtojų; jeigu kal
bėtojų butų daugiaus, tai L. 
S.S. netrukus vėl įgytų tū
kstančius narių.

Bolševikiškas komuniz
mas yra nusibankrutijęs. 
Darbininkų minios nusigrę
žė nuo jo. Atėjo laikas so
cialistams sukrusti, kad tos 
minios nenueitų pas atžaga
reivius.

LIAUDININKŲ DIENRAŠTIS.

davome pirmą “Lietuvos Ži
nių” numerį, išėjusį 16 d. va
sario. Tai yra (Lietuvos liaudL 
ninku dienraštis. Kaipo jo lei
dėjas pasirašo J. Strimaitis, o 
redaktorius — F. Bortkevičie- 
nė.

Pirmasis numeris yra išleis
tas tiktai kaipo “sampelis”: ei
ti reguliariai kasdien ‘'Lietu
vos Žinios” ketina nuo kovo

Gerai, kad Lietuvos baudi

Šimto Nuošimčių
Patrijotas

UPTON SINCLAER’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

fifaLnyi/

“Mes tvirtinam, kad P. P. D. nariai buvo 
deportuojami ir privedant atsitikimus iš Bisbee, 
Arizonoj, kur 1,614 kalnakasių, kurių tarpe 
daugumas buvo P. P. D. nariais ir jų draugais, 
tapo išvilkti iš jų namų, sudėti į lėkštuosius va
gonus ir išsiųsti į laukus. Ištisus menesius jie 
buvo laikomi stovykloj Columbuse, Ne\v Meksi
koj. Lig šiol daugeliš bylų yra vedama prieš 
vario kompanijas ir Bisbee’o vertelgas. Daugy
bė narių buvo deportuota iš Jeromčs Arizonoj. 
Septyni P. P. D. nariai deportuota iš Florencc’s, 
Oregone ir jie kelias dienas klaidžiojo po mišką. 
Tom Lasifer, raišas laikraščių pardavinėtojas 
vidury nakties tapo gaujos išvilktas iš namų ir 
biauriai sumuštas už pardavinėjimą “Libcrato- 
ro” ir kitų pažangiųjų laikraščių.

“Mes tvirtinam, kad P. P. D. nariai 
žiauriai ir nežmoniškai mušami, šimtai

. gali parodyti rečius ant savo suplėšytų kūnų, 
kurie buvo padaryti jiems užpuolimuose. Šitaip 
suplėšyti tapo Joe Marko ir daugelis kitų San 
Diegoje, (Kalifornijoj. James Rowan be maža ko

buvo 
narių

te
ta m 

tikto kelio: savo darbo pag
rindai! dės mus nepriklau
somosios valstybės reikalus, 
bet sykiu skelbs, kad toji 
valstybė tegali būt tikrai 
tvirta bei visuomenei nau
dinga tik tada, kai viskas 
bus remiama tikruoju de
mokratizmu, gyvenimo prog
resu bei plačiosios liaudies 
reikalais.”

O kas pasirodė? “Darbiniii- 
kų Susivienijimas” New Yorko 
mieste rinkimuose gavo nuo 
100 iki 2000 balsų, kuomet so-

Brangus broliai ir draugai 
amerikiečiai!

Nors Jus, britai, gyvenat 
u’tskirti nuo musų ištisais me
tais ir dešimtmečiais, vienok 
Jūsų siela yra ankštai surišta 
feris pačiais troškimais su pasi
likusiais savo gimtajam krašte 
broliais ir draugais.

Kad Jus, broliai amerikie
čiai, mylite apleistąją tėvynę ir 
savuosius brolius, tai liudija ( 
Jūsų karštas rėmimas visokių 
Lietuvos reikalų. Savo gau
sioms aukomis Jus daug parc-j 
mot' netiktai besikuriančią sun
kiose aplinkybėse jaunutę Lie
tuvos respubliką, bet ir atskirus 
žmones patekusius nelaimėn. 
Lietuvos bankai ir pašto įstai
gos visada užverstos Jūsų pini
giniais perlaidais bei siunti
niais savo giminėms, o ypač 
prieš didesniasias šventes. Taigi 
tebūna Jums garbe už tokį 
nuoširdumą!

Deja! Lietuvoje dar daug

Kaunas, 
1. 10. 22.

Skundas Del 
Kratymu

Tarpe vyriausiųjų “L. 
bendradarbių yra Dr. K. 
nius, kuris nesenai stovėjo 
tuvos ministerių kabineto prie
šakyje. Bemisteriaudamas, jisai 
įvedė Lietuvoje karo stovį — 
vaduodamasis 
mokratizmu”!

Gri-
Lie-

tikruoju de-

Parcikšdafhi, kad jie vaduo- 
sis senaisiais “Lietuvos žinių” 
principais, Lietuvos liaudinin
kai pasako, kad jie jau pergy
veno savo revoliucinio rbman- 
tiz'mo dienas ir ketina vėl būti 
tokie pat blaivus liberalai, ko
kie jie buvo kitąsyk.

Po Rusijos revoliucijos įta
ka senieji Lietuvos demokra
tai buvo mėginę priimti socia
listų pavidalą ir pasivadino sa
ve “socialistais liaudininkais 
demokratais.” Šituo jų persi
rengimu niekas netikėjo, ir da- 
bdr matome, kad jie jau atvi
rai prisipažįsta, jogei jie yra 
ne socialistai, o senieji “Lietu
vos Žinių” pirmeiviai

BLOFERIAI. '

A> Vincaitis rašo “Laisvei,” 
kad dešiniųjų komunistų pa- 
ginidytajai “Darbininkų Par
tijai” labai gerai sekasi.

cialistų kandidatai surinko nuo yra visokių negerumų ir noto- 
85,000 iki lOO^pOO balsų! buliimų, kuriems pašalinti

Visi gerai atsimename 4aip bai daug dar reikia gerų, pasi- 
pat, ką pasakojo apie komunis- šventusių žmonių, didelės ener- 
tų “pasisekimą” ta pati “įLais- gijos bei lėšų.
vė” pustrečių''metų laiko at-J labai žemai tebėra liaudies ap- 
gal. Kuomet skilo Socialistų į svietą, gi švietimui trūksta ge- 
Partija, tai ‘Laisvė” sakė, kad 
su komunistais nuėjo apie 
75,000. narių, o pas socialistus, 
girdi, pasiliko tiktai “genero
lai be armijos.” Bet šiandie tie 
pagyrų puodai jau pripažįsta, 
kad tai buvo melas.

Štai kokią išpažintį 
viešame suvirinkime, 
lyne, Petrikienė 
“Darbininkų

atliko 
Brook- 

, gindama savo 
Partiją” nuo 

“Limbinių” kritikos: ji nurodė,
kad komunistai buvo priversti

dėti savo “revoliucingųjų” obal- 
sių, kadangi jie negalėjo prit
raukti minių, štai jos žodžiai:

“Kuomet mes pasitraukė
me iš Socialist Party, tai tu
rėjome 12,000 narių, šiandie 
ką mes turime? Vos kelioli
ka beliko!”

in
Taigi “Laisvė” be reikalo 

blofuoja. Tiek daug kartų mė
ginusi apgauti publiką mela
gingomis pasakomis apie ko
munistų “pasisekimus,” ji var
giai dar suras durnių, kurie

Jeigu komunistai nesmuko 
nuo koto tada, kai jie visi ėjo 
išvien, tai šiandie jiems nėra 
mažiausios vilties sustiprėti, 
kuomet jie yra suskilę ir ėdasi/ 
tarp savęs.

buvo užmuštas Ewerette, Washingtone. Law- 
rencej, Massachusettse audyklų įtrusto mušei
kos mušė vyrus ir moteris išėjusius streikudti, 
kad savo gyvenimą palengvinti. Nuo peršigan- 
dimo ir žiauraus nuplakipio viena italė netaiku 
pagimdė kūdikį. Red Lodgej, Montanoj mušei
kos įsilaužė į nario namus ir jį pakorė po kly- 
kiančių pačios ir vaikų akių. Frankline, N. J., 
rugp. 29 d., 1917 m. policijos viršininkas su 
pilnu vertelgų automobiliu, vidury dienos pasiė
mė P. P. D. narį J6hn Avila, nusivežė į artimą 
miškelį ir už kaklo pakorė po medžiu. Jie nu
plovė virvę pirma, negu jis pasismaugė, ir 
biauriai sumušė. Avila atgavo sąmonę po pen
kių valandų; po to “teisėjas” nuteisė jį trims 
mėnesiams prie sunkaus darbo.1

“Mes tvirtinam, kad P. P. D. nariai buvo 
marinami badu, šitas tvirtinimas galima patik
rinti sąlygomis esančiomis mažne kiekviename 
kalėjime, kur P. P. D. nariai yra kalinami. 
Patsai vėliausias atsitikimas-yra Topekoje, Kan- 
sas, kur nariai buvo priversti atsisakyti nuo 
maisto, kad tuomi prisivertus duoti jiems mai
stą palaikantį gyvybę. Nariai buvo priversti

“Mes tvirtinam, kad P. P. D. nariams ne
duodama pilietybės teisės ir kiekviename atsiti
kime teisėjas prašantiems atvirai pasakė, kad 
jis neduoda jiems šitos teisūs dėlto, kad jie yra 
P. P. D. nariais; dėl šitos priežasties nariams 
neišdavė pilietybės. popierių teisėjas Hanford 
Seattlėje, Washingtone ir teisėjas Paul O’Boyle, 
Serantonc, Pa.

“Mes tvirtinam, kad. P. P. D. nariams atima

la

Pas mus dar

rų knygų gerų laikraščių. Ypa
tingai sunkioj dar padėty yra 
pažangioji musų spauda. Dar
bininkų laikraštis “Socialde
mokratas” vos testengia eiti 
vieną kartą savaitėje, mažo 
formato. Lietuvos dienraščiai 
irgi visai maži, skysti, savo tu
riniu neįdomus. Belo ir pa
tys Lietuvos piliečiai lig šiol 
dar tebėra nepratę ir neturi 
didelio palinkimo juos skaityti. 
Gi dar labiau nenori, o dauge
lis ir nesugeba laikraščio išsi
rašyti, ir jei kas, jiems išrašo, 
tai daugelis labai pamėgta laik 
raštį ir liekti nuolatiniais skai
tytojais.

Taigi aš ir kreipiuosi į Jus, 
broliai amerikiečiai, su nuo
širdžiu prašymu: šelpti Lietu
vos liaudį knygomis ir laik
raščiais. Ta Jūsų dovana mo
raliniu žvilgsniu bus brangesnė 
už pačius pinigus, nes skaity
mas knygų ir laikraščių teikia 
žmonėms apšvielą, tobulina jų
jų sielą ir mažina blogus įpro
čius. ' Kas tik išgalit ir turyte
Lietuvoje savo gimines bei 
draugus, išrašykit jiems Ameri
kos “Naujienas”, kauniškį 
“Socialdemokratą’’, ar kitą ko
kį laikraštį, ir tuo atliksite didį 
kulturinį darbą. Lietuvos mąs
tančioji liaudis bus už tai

[Feljetonėlis]
LIETUVA, 1922m. pradžia— 
davęs “Naujienų” 294 num. 

1921 m., radau jame šitokio 
L turinio laiškelį:
]. “Gerbiamas Skaitytojau1

”Nepyk, kad taip pasivėla
vau. Turėjau daug nemalonu
mų kelyj — vos tik ištrukau. 
Buvau ir keltuvėj, ir malluvėj, 
ir su vyrais pirty!.. Nors tritinX 
pai keletą žodžių iš keliones įs
pūdžių — tiek suspėjau bepa
rašyti — būdama nelaisvėj ir 
manydama, kad nebeteks 
jus apsilankyti, šiuo kartu ne
turėdama kuo atspausti, 
ranka šį laiškelį parašiau. 
Taigi ve kaip buvo:

”Iš Amerikos iškeliavau lai
svai, ir be didelių trukdymų 
keliavau iki savo krašto. Atvv- 
kiis Lietuvon ir vos peržengus 
sieną, pasienio sargyba tik 
capt už apykaklės ir veda. At
vedė prie “Bučiaus”. O tuo 
kart visus bolševikuojančius 
per “Bučių” varė į "Pirtį”, 
'taigi pagavo ir mane — mat 
niekam nedaviau kyšio — nors 
pasą ir turėjau. Pirty išlaikė 
kelias dienas, kol viską iškra
tė. Pirty radau ir keletą pa
žįstamų: Keleivį, Laisvę, Vil
nį ir kitus — jie jau seniau 
čia bu/o pakliuvę.

“Atėjo aukšti valdininkai — 
nežinau, kaip.jie vadinas — ir 
kunigas. Kunigas peržegnojęs 
paklausę: j i

“—Jus čia patekote per Bu
čių?

”—Per Bučių, 5 per E 
atsakėme.

”—Tai nieko . .
“Ir prasidėjo kratos, 

miltinis papuolė mano 
gas Keleivis.' Numovė jam bu- 
ksvas, ir iš apatinių iškratė; vi
są nuogai nurengė; išvartė, iš
čiupinėjo po siūles, jieškodami 
Kardo. Rasti > nieko nerado, 
bet vis tiek jain prigrūmojo, 
kad daugiau po Lietuvą 
lankytų: už peržengimą 
nos busiąs 1(XX)O auksinų 
baustas.

“Paėmė nagan Laisvę, 
segė sejoną ir nurengė nuogą. 
Drabužiuose nieko nerado, bet 
čiu pi nedarni ant pliko kūno 
slaptoj vietoj rado kažką para
šyta su antspauda, ir ją tuo-

jau areštavo...
“Kratos laiku vyram kai vy

ram, bet man, kaip moteriš
kam, tai nelabai malonu kai 
tarp nepažįstamų vyrų mote
rį nuogą nurengia ir čiupinėja.

“Pagalios ir mano eilė. Ta 
pati operacija. Nurengė, ap
spaudė, apčiupinėjo, išmatavo 
storumą ir aukštumą. Nieko 
įtariamo neradę pliaukštelėjo 
per minkštimus ir paleido.

“Bet tai dar ne viskas. Iš 
Pirties ištrukus pakliuvau paš
tam O, kad tave vilkai pagau
tų! — pašto viršininkas, pus
amžis žmogus ir, matyt, neve
dęs, pastvėrė mane ir, nuvilkęs 
visa, ką ant savęs turėjau, sa
vo reviziją darė: glamžė mane 
glamžė, — kol po vieną raidę 
iščiupinėjo, išžiurinėjo, ma
niau kad gyva ncbcliksiu. Bet 
galų gale paleido. Keliavau 
toliau, iki vietos; bet kol perė
jau per visų paštų šerengą, 
maniau tikrai, kad nieko iš ma
nęs nebeliks. Pašto viršinin
kai, 
ni.
rus: 
šiais
tai kai tie Bostono 
be jokios ceremonijos!

"Tai matai, gerbiamasis 
Skaitytojau, kokių ■ kryžiaus 
kelių tavo Naujienoms tenka 
išeiti atkakus į Lietuvą.

“Su pagarba, 
“Naujienos” 294 Numeriu”.

—Pilypas iš Kanapių.
' '*il I ' ----------------------------------------------------------------- -

pas

savo

Pir- 
drau-

nesi- 
sie- 
nu-

Ata- ’

kur nevedę, daug zajadles- 
Vedusieji, tie netaip įki- 

apčiupinėja tik pavir- 
, ir tiek, bet nevedusieji 

“bomai”:
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1919 metais. Su priedu 
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soj. 
in’as, 
Chas.
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Literatūros Dr-jos leidinys 
Brooklyn, N. Y. ‘Ląis 
spauda. 1921. 336 puslapiai.
Metraštis. Lietuvių Biznio Ro

dyklė 1922 metams. [Metinis 
nemokamas “Naujienų” prie
das]. 96 pusi.

Bistriansky: Revoliučija ir 
Moteris. Vertė T. M. Dirsė. Liet. 
Moterų Darbininkių D-jos lei
dinys 2. Spauda “Rankpelnio.” 
Bellshill, Scųtland. 1921 m. 28 
pusi. Kaina 10c.

progą pasiteisinti. Būdama\ darbininkų organi
zacija ir savo pinigų nedaug teturėdama vi- 
įsakymu vyriausio perdėtinio Washingtonc, D. 
C., tyčia sulaikė mus atsišaukimus, musų laiškus, 
musų laikraščius. Jie buvo suversta į šiltis paš
to kantorose, o mums nei prilipintų ženklelių 
nesugrąžino.

“Mes tvirtinam, kad iš P. P. D. narių buvo 
reikalaujama negirdėtai aukštų laidų. Pavyzd
žiu gali būti Piotro Pierre, laikomas apskričio 
kalėjime Topekoje, Kansase. Jo laidas buvo nu
statytas ant $5,000, o kaip toji suma buvo pri
statyta, tųųjdus laidas tapo pakeltas iki $10,000. 
Tai yra vienas daugelio atsitikimų, kurie galima 
paminėti.

“Mes tvirtinam, kad P. P. D. nariai buvo 
verčiami prieš savo norą pasiduoti vergautei. 
Čia mes neturime minty tų narių, kurie kalėji
muose sėdi, mes norime atkreipti skaitytojo do- 
mę į tai,'kad suareštuotas P. P. D. narys Bir- 
minghame, Alabamoje, tapo paimtas iš kalėji
mo ir išstatytas tame mieste surengto] parodoj, 
kur buvo imama 25c. įžangos už aidoblisto pa

Pagalios naudai to skaitytojo, kuris klau
sia, kodėl tokie atsitikimai nėra daugiau žinomi 
visuomenei, žemiau paduosiu iš “The Brass 
Check” knygos, 382 puslapio apie “Nėvv York 
Times” laikraštį ir jo pasielgimą su rašytoju 
apysakos “Jimmic Higgins.”

“Paskutiniuose šitos apysakos skyriuose 
parodoma, kad Amerikos kareivis yra kankina
mus Amerikos kariniame kalėjime. ‘Times’ sa-

<<■

sai, ji buvo priversta šauktis į narius ir darbi
ninkų klasę apskritai, prašydama pinigų pride
ramam išsiteisinimui. Pašto valdžios, eidamos

4

‘Ponas Sinclair turėtų suteikti įrodymų, 
kuriais remia savo nuostabius kaltinimus, jei 
jie yra. Jei jis parašė pasiremdamas tik paska- 
lais, ar, dar aršinus, vadavosi savo sensacingu- 
mo įgaida(tai jis vertas netik nupeikti, o ir nu
bausti.

“Atsakydamas į šitą, aš pasiunčiau ‘Times’ 
jaikraščiui vi^ai palankų laišką, nurodydamas 
dešimtis atsitikimų ir pasakydamas laikraščiui, 
kur šimtai kitų atsitikimų galinta rasti. ‘Times’ 
sugrąžino tą laišką be jokio pastebėjimo. Pra
ėjus porai mėnesių ir radikalams be perstoges 
agituojant, kongresas padarė ištyrimą ir baisių 
žiaurumų įrodymai noroms nenoroms pateko į 
laikraščius. ‘Times” įdėjo vedamąjį straipshį už
vardintą, Kalinamosios stovyklos žiaurumai’, 
kurio pirmas sakinys skamba: ‘Kad su Amerikos 
kareiviais laikomais kalinamose stovyklose pa
sielgiama be galo žiauriai, tai dabar yra įrody
tai faktas’. Taip aš vėl parašiau mandagų laiš
ką,‘Times’ui’, primindamas, kad jie turėtų at
siprašyti manęs. Ir kaip tas laikraštis pasiel
gė? Jis ištaisė mano laišką be mano leidimo! 
Jis išmetė mano prašymą pasiteisinimo ir mano 
citavimą jo paties . žodžių, reikalaujančių mane 
nubausti! ‘Times* prispirtas prie sienos nelei
do man pasakyti jo skaitytojams, kad jis norėjo 
mane ‘bausti’ už pasakymą teisybes! ‘Visokios’ 
žinios, kurios tik. tinka spaudai!” ’ n

Komunistų Taktika (Takti
kos' Teziai). Patiekti Rusijos 
Komunistų Partijos ir priimti 
Komunistų Internacionalo Tre
čiojo Kongreso. Vertė T. M. 
Dirsė. L. K. S. Did. Brit. leidi
nys N. 4. “Rankpelnis,” Bell- 
shill, Scotland. 1921 m. 36 psl. 
Kaina 12c.

Mažasis Lietuvos Ūkininko 
Kalendorius 1922 m. “Varpo” 
Bendrovės leidinys No. 6. Kau
nas. 61 psl. su keliais puslapė
liais skelbimų. \

Aido Balsai. LaidJi S. L. D. 
A. Kaina 75c. Gaunama Vilnies 
Adm. 2513 S. Halsted Street, 
Chicago, III. [Dvidešimt dainų 
su gaidomis, chorams, rinkinė
lis. Septyniolika jų Miko Pet
rausko kompozicijos, o trys A.

KLAIDŲ PATAISYMAS.
Vakar laidos straipsnyj “Jei 

Dievas butų moteris” įsiskver
bė ši korektūros klaida, bū
tent: paskutinio paragrafo 4- 
oj eik, vietoj: tokia kovotoja 
atsirado tik 1920 metuose, tu
rėjo Luti: tokia kovotoja at
sirado tik 1820 metuose etc.

(GALAS).

STOCKHOLM, k. 9. — Šve
dijos finansiniuose rateliuose 
gauta žinių, kad per du atei
nančius mėnesius bus prisių
sta iš Rusijos daug aukso, dau
giau, negu kad buvo kada pir
miau prisiųsta.
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L. S. Sąjungoje
L. S. S. PILDOMO KOMITETO 

PROTOKOLAS.

i.
domojo Komiteto * posėdy, kur 
tamsta taipgi buvai. Tad visai 
be reikalo dabai* įtarinėji.

Pirma nei tuos pinigus gražin
siu, aš noriu žinoti, būtent, ką 
tamstos esate padarę su mano bi 
la, kurią pasiunčiau sausio 3 d., 
1922. Kartu su šiuo laišku siun
čiu tos bilos kopiją ir vėl pra
šau: malonėkite išmokėti tai, 
kas priklauso man, ir gausite 
kas tamstoms priklauso. Prie-, 
šingai — tamstos grūmojimai 
yra visai bereikalingi: juk ne aš 
tamstoms, bet tamstos man esa
te skolingi! Tamsta atsiminei 
reikalaut $27.95, bet užmiršti, 
kad man priklauso $161.70.

Atsakydamas į tamstos, gerb.

i S. Strazdui, 2154 W. 24 St 
Chicago, III. (

Pirmas oficialia L. S. S. Pil
domo Komiteto posėdis šįmet į-
vyko Kovo 1, Naujienų name.

Posėdy dalyvavo šeši P. K.
nariai, be d. Čeponio, kuris sir
go. \ * ’ '

Trumpoj sutraukoj, nutari
mai buvo sekami:

1. Išreikalauti nuo St. Strazdo
L. S. S. turtą nuo pakrikusios
LSS. Kuopos, Cicero, III. Drg.
J. šmotelis apsiėmė būti atsto
vu tos bylos vedime.

2. Viešai paskelbti paskiau
sius LSS sekreto! iaus susirasi-j pone, laišką, dar kartą skaitau 
liejimus su St. Strazdu.

“Bangos” leidimą palikti su
laikytame stovyje.

1. Sųjungiečiams laiiks nuo lai 
ko duoti socialistinio turinio 
knygeles. /
4. Tas pačias knygutes, kurios 

bus duodamos sąjungiečiams, 
duoti taipjau ir buvusiems “Ban
gos” prenumeratoriams nesą- 
jungiečiams.

5. Išleisti naują LSS konsti
tuciją. ’ ,.

6. Tuojau išrinkti iš trijų na
rių konstitucijos parupinimo ko
misiją. Konstitucijos komisi- 
jon čiapat išrinkta šie draugiu:
J. Degutis, J. šmotelis ir A. žy
montas.

7. Reorganizuoti Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos Rėmi
mo Fondą (sutrumpintai: L. S.-

esant reikalinga pastebėti: kada 
manote išmokėti man priklau
sančią sumą?

Negavęs tamstos atsakymo, 
suprasiu, kad atsilyginti man 
neskaitote esant reikalinga, o 
todėl ir tamstos, pone, reikalavi
mą išpildyti negalėsiu.

Lauksiu tamstos atsakymo li
gi vasario 11, 1922.

Su tinkama pagarba,
St. Strazdas.

2154 W. 24 PI.
Chicago, III. Vasario 4, 1922.

Chicago, III., 
Sausio 3, 1922.

L. S. S. PILD. KOMITETUI.

Tamstos apdraustą laišką ga
vau šiandien, į kurį tuojau ir 
atsakau. Tamsta vietoj atsitei
sti už Ciceros kuopą, prisiun
tė! savo “bilą”. Bet tamstai

nieks niekuomet nebuvo keti
nęs nieko mokėti už sekreto- 
riavimąK Be to, tamsta atsisa
kydamas nuo
Sekr. vietos, pareiškei, kad iiž
sekretoriavimą jokio mokesčio 
neimsi. Kąm dabar tamsta sa
ve ant judko laikai.

laikino LSS.

Jokių pinigų tamsta niio 
LSS. negali gauti, nes tami- 
stai L. S. Sąjunga neskolinga.

Tamstos laišką perduosiu 
LSS. Pildomam Komitetui,

Su pagarba,
A. žymontas, LSS. Sekr.

1739 S. Halsted St.

LIETUVON—i 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.
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Tuoj ant vietos nominuota 
kandidatai: į sekretorius — M. 
Jurgelionienė, J. J. Strazdas ir 
A. La lis. Į iždininkus—S. Mich- 
elsonas iš So. Bostono, A. Nar
butas iš Roselando ir J. Degu
tis iš Chicagos.

Visoje L. S. Sąjungoje veiki
mas dabar prasideda didesnis ir 
gyvesnis. Visas socialistinis 
darbas grįžta į normalines vė
žes*.—A. žymontas, LSS. Sekr.

L. S. S. Sekretoriaus susiraši
nėjimai su S. Strazdu.

Chicago, 111., Sausio 24, 1922. 
Strazdui, 2154 W. 24 St., Chi
cago, 111.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Pildomo Komiteto posėdy, Nau
jienų name, lapkričio 10, 1921, 
tamsta prisipažinai, kad turi 
$27,97 pinigų pakrikusios LSS. 
Cicero, 111. Kuopos. Dabar jau 
tamsta esi svetimas Lietuvių 
Socialistų Sąjungai/ todėl turi 
būti tamstai svetimi ir tie Są
jungos pinigai.

Užtat malonėsi tamsta sugrą
žinti tuos pinigus žemiau pasi
rašiusiam iki vasario 4, 1922. 
Nesulaukęs nuo tamstos Sąjun
gos pinigų iki skirtam laikui, 
Jjusiu priverstas imtis kitokių į- 
monių.

Su pagarba,
—A. žymontas, L.S. S. Sekr 

A. žymontui, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.
Gerb. Pone:

Tamstos laišką, rašytą sausio 
24 d., bet įregistruotą ir išsiųs
tą sausio 27 d., gavau .

Tamsta rąikalingas $27.97. 
Pas mane tečiaus randasi $27.- 
95. Kad tie pinigai randasi pas 
mane, tai žinojai ir tamsta ir 
kiti L.S.S. viršininkai. Tie pi- 
nikaį pirmiausia buvo nunešti 
ir pasiųsti L.S.S. VIII rajono 
Centr. Komitetui, Tame Centr. 
Komiteto posėdy ir tamsta bu
vai. Bet kadangi Centr. Komi
tetas tų pinigų neėmė, kas rei-

Gerbiamieji:
Kadangi aš tapau pašalintas 

iš Liet. Soc. Sąjungos, bet ji
nai nėra užmokėjus už mano 
kaipo L. S. S. Piki. Komiteto 
ir sekretorio-vertejo darbą, tai 
šiuomi dar kartą įteikiu bilą 
•ir prašau, kad atsilygintumėte.

Man priklauso gauti:
Už pašto ženklelius- 

štąmpas ...................... $6.00
Popierą ..................... 5.00
Paruošimą atsakymo

Lenkų Socialistų Susi
vienijimui ............... 1 ‘

Paruošimą atsišauki
mo delei Savivaldybių 
rinkinio Lietuvoj

Paruošimą atsišauki
mo Rusijos šelpimo rei
kalų ..........................

Paruošimą keturių L.
S. S. Pild. Komiteto pro- 
tokolų — po 10 dol. 
kiekvienas .................. 40.00

Sekretorio-vertejo al
ga nuo 23 ligi 30 d. bir
želio, 1921 ..................

Už per 104 dienas ei
to įvairiais L. S. S. rei
kalais darbo, skaitant 
tik vienos vai. atlygini
mo, po 80 centų kas die
ną ........ >....................• 83.20.

10.00

5.00

5.00

7.50

Viso kariu .. $161.70.
Malonėkite išmokėti man 

priklausančią sumą kaip gad
ina 
ma 
ta.

Atsakymas S. Strazdui.

Vasario 7, 1922^
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Aukščiau matomas paveikslas panelės Marijona Juozapina 
Daley, su ją yra ir jos motina, kuomet jai teikia II. C. Laycock, 
prezidentas Peoples Stock Yards State Banko $10,000, kaipo 
ateičiai pasidįjimui jos kreditan. Panelė Marijona Juozapina 
Daley buvo pasekminga kontestante, atsibuvusiam įžymiame 
pranašavimo konteste ,išleistame Chicago Tribūne.
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Čekio kopija, kuris buvo įteiktas panelei Marijonai Juozapi- 
nai Daley, Chicago Tribūne ir kurį pasidėjo į Peoples Stock 
Yards State Bank. * <

Marijona Juozapina Daley 
laimėjo $10,000 Tribūne 
horoseopišką kapitalo do

vaną.
Ji yra duktė Ashlaitd A v 

friznierkos moters.
i I

Marijona Juozapina padėjo 
savo laimėjimą į Peoplcs Stock 
Yards Bank, 47th St., ir Ash
land Avė.

Po visos dienos vaišių Tribūne in- 
staigoj, Marijona ir jos motina nu
sprendė, kad geriau padėt į saugiau
sią vietą savo čekį. Paprastai pasi
skyrė didžiausi South Side Banką — 
Ij’eoples Bank, kampas 47tos ir Ash
land Avė. Jos padėjo čekį į taupy
mo accountą, kadangi, kaip pati Mari
jona išsireiškė, kad tai jos pinigai vi
siškai yra saugiai, daugiau pinigų už
dirbs polukio nuošimčiais ir visuomet 
galės atsiimti, kada tik norės. Pe
oples Bajlk šalip to yra didžiausis ant 

y South Sido Bankas turi daugiau tau
pymo depozitorių, nefru kitas; kokis 
bankas iš vidurmiesčio. Jis yra po 
valstijos valdžios priežiūra; už jo sto
vi Amerikos didžiausi biznieriai ir 
bankieriai, todėl r yra tokiu saugiu 
kiekvieno pinigams.

Bankas išrokavo, jei Marijona pa
liktų tuos pinigus taupymo accounte 
ant 20 metų, tad uždirbtų kitą $10,- 
000 palukio nuošimčiais. Todėl, kuo
met Marijona yra dar jauna, gali tu
rėt dvi progas: vieną dovanų laimė
jimo, antra polukio nuošimčius, ku
riuos išmokėtų Peoples Bankas.

Bet Marijona nemano laikyt visų 
pinigų taupymo accounte. Ji mano 
pirkti kiek 6% Auksinių Mortgcčių 
Bondsų iš banko. Ji užsiganėdina su 
6% polukio, kadangi žino, kad jos pi
nigai yra absoliučiai saugus. Šio 
Auksiniai Mortgečių Bondsai People? 
Banko
banko pinigų yra investyta — todėl 
ir yra 
na tai 
gos po tiek laimėt, todėl
banko globon savo pinigus.

išleisti ir rekomenduojami ir

saugus investinimas. Marijo- 
žino, kad kas dien nebus pro-
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ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

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

arbą d t
222 už $1.00 t

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

' Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank— 

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

T. Pullman 5432

A, SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrinu 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kudi 
k į laike ligos.
10929 S. State St, 

Chicago, III.

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą į 

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

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

Nam.: 2914 W. 43rd Street.
Tel. L&fayetta 268

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis

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

pančias, senas ir paslaptin- 
• gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St.» Chicago.

7M«

08, C. Z. VEZEUS
ITUI giftrtk Aahtaut Avk, 

arti BT-kfM esfrM

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canąl 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8.vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 34C6

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI

greičiau, ar bent afsaky- 
duoti, kada ji bus išniokė-

Su pagarba, * , 
St. Strazdas. 
2154 W. 24 St.
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50,000 už
AUKSINŲ 
į Lietuvą už $4.40

10,000 už
1,000 už

i 3107 So. Morgan St.
CHICAGO, ILL.’ 

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

Tolaphou« Van Būrai CM
Ros 1189 Indnpondaacfl Blvd. Chlcagą

DR. A. A. ROTH
RMSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ® 

SpecialiBtaa Moterišką, Vyriiką, 
Vaiką ir visą chronitką ligą 

OHiati 3354 So. Halsted 8t. CUcagą.
Talephena Drovai 9898 

Jal&adtts: 18—11 ryta; t—<8 pa plat. 
f—8 v»k 1 Vadaiiemia 18—19 diaaa.

jFine for Lumbag e
Musterole drives pain away and į 

brings in its place delicious, sopthing 
comfort. Just rub it in gcntly.

It is a clean, white ointment, mad« I 
v/ith oil of mustard. Get Musterok | 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTE?

DABAR LAIKAS siųsti pinigus. į Lietuvą dėl dovanų. Pavasaris ateina ir žmones Lietuvoje pradeda ruoštis prie žemes, statyti naujus 
budiifkus, pirkti daugiau žemes, namų ir kitokių dalykų dėl savo reikalų ir jūsų pagelba nors porą tūkstančių Auksinų bus jiems didelis 
džiaugsmas. »

Neužmirškite savo gimines Lietuvoje ir jie jūsų neužmirš, gavę nuo jūsų tokią brangią dovaną, pinigais.

MUSŲ KORESPONDENTAS LIETUVOJE yra Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas, Kaune. Tas bankas turi savo skyrius: Klaipėdoje, 
Kėdainiuose, Liepojujc, Šiauliuose, Vilniuje, Mariampolėje, Panevėžyje, Raseiniuose, Telšiuose, Kybartuose, Alytuje, Švėkšnoje, Biržuose, 
Utenoje, Ukmergyje ir šitas bankus pristato visus pinigus siųstus per musų banką į visas dalis Lietuvos per paštą. Mes siunčiame pinigus į 
Lietuvą DRĄFl’U M ONE Y Order (per paštą) ir telegramų, doleriais ir auksinais.

Mes patarnaujam visiems. Pas mus gailink atlikti; visus savo reikalus savo kalboje, lietuviškai.

Muso Banku moka > už padėtus Pinigus

Tcl. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL. x

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS 

• (Bankas ant kampo)
padėk Savo sutaupyma tvirtame

VIETINIAME BANKE.
8% palukio mokama\už padėtus pinigus 

PLNIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

Norėdamas pasidėti pinigų į saugę vietą atneškite į musų Banką ir padėkite ant bankinės knygutės ir 
mes jums primokėsime 3% už kiekvieną dolerį padėtą. Chicagos miestas laiko pinigus musų Bankoj.

Nelauk kol turi didelę sumą, bet atnešk kiek turi, galima pradėti su $1 ir daugiau.

B anka atdara Šarados ir Subatos vakarais nuo 1 iki 8:30
4BANK [Kampas 108th St] 

CHICAGO, ILLINOIS
nmnĮTnn<7ų~ty a iu nu ui u’ii nui m i

T«l. Asitfca 787

DR. MARTA 
IM>WIATT—sasš.

Mtft Merfis M CaliloraijH lt 
vSJ tąe Buvę prattfkevtmą pa Ma

W. Mantam SS,

vakare fiflkiriant MdMdianlu.__  •.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piot, 6 iki 9 vakare

Nedėliomii nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Hakted St.,

Kampas 18 ir Halsted St.



r
i

•S

NAUJIENOS, Chicago, UI. Subata, Kovo 11 dien., 1922

KORESPONDENCIJOS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

net laikraščiui, nes veltui jie 
užima vieną bei kitą špaltą. 
Jeigu norime visuomenę infor
muoti, tai atlikime tą teisybę 
rašydami, o 
prasimanymais 
kilų.

nesinaudokime 
ir juodinimais 

—Z.
niau ir dabar tilpusioje kores
pondencijoje matyti, kad/ne.

Pirmiausia “Mažiukas” už
sipuola ant A. Čapliko ir sako: 
“Nenorėdamas vesti su juo 
tuščių diskusijų, aš atsakiau 
jam, kad jis turi būt turi ko
kios asmeniškos naudos iš to 
^liubo, taip uoliai jį ginda
mas.” Jeigu “Mažiukas” butų 
pamąstęs ką rašąs, tai jis to 
butų neparašęs. Tikiu, kad 
“Mažiukas” supranta tiek, kad 
kiekvienas asmuo prigulintis 
prie kokios nors organizacijos, 
priguli su tikslu turėti iš jos 
kokią nors naudą. Ar ne tie
sa? Bet “Mažiukas” tuos žo
džius tardamas kitą ką omeny
je turėjo. Jis įdėjo da žodį 
“ypatišką” naudą. O to užme
timo nieku nepamatavo. Jau 
čia matyti nedoras šmeižimas 
žmogaus vardo.

Toliau jis užsipuola ant Dr. 
Smito, kad jis buk visus apvy
lęs ir sau tik naudą padaręs.

WAUKEGAN, ILL.

pas-

kalbėti, bet neatvažiavęs. Bet 
gerbiamas “Mažiukas” visai 
nepažiūrėjo priežasties to neat
silankymo. Ar gali žmogus vi
sur apvažiuoti? Ar kokie sut-

pats save su-

Prieš kelias dienas čia 
klido plakatai, kad kovo 5 die
ną busią prakalbos Liuosybes 
svetainėje tikslu organizuoti 
nepriklausomą parapiją. Du 
“nezaliežni” kunigai, lietuvis 
ir lenkas, susiėjo į vienybę 
tverti lenkų-lietuvių “nezaliež- 
ną” parapiją. Prakalboms ge
riau išgarsinti, buvo pastatyti 
du lenkai prie lietuvių bažny
čios su plakatų pluoštais, kad 
einantiems iš bažnyčios žmo
nėms juos dalintų. Apie • tai 
kažkas pranešti klebonui ir 
pleką tų dalintojai buvo nuvyti 
šalin.

—Ir pas mus buvo agentų, 
kurie ėmė iš žmonių pinigus 
“spešelams,” ir ne vienas tų 
lengvatikių žmonių skaudžiai 
nukentėjo. Bet spešelų agen
tams prasti pyragai. Štai kovo 
4 dieną pareinu iš darbo ir 
žiuriu, prie dirbtuves ofiso sto- 
vi Šerą pas su Jurgiu (lavone ir 
kitais ir laukia spešelų agento 
Ličkans. Mat Gavenė turėjo 
resytę nuo Lieknus už duotus 
jam pinigus “spešelams”. Da
bar jis nori tuos savo pinigus 
atgauti. — Laisvės Aitvaras.

Kraučunienė, J. Beinoris; po 
10c.: J. Narbutas, R. Jurgaitis, 
J. Bugenis, A. Drobas, A. Le- 
mežis. Viso surinkta $10.00; su 
likusiais ižde $2.00 pasidaro 
$12.00. Padengimui vakaro lė
šų: kalbėtojui $3.00, už svetai
nę $2.00, viso $5.00, belieka 
$7.00. Kai dažinosim Lietuvos 
Našlaičių šelpimo komisijos ad
resą, tuojau pasiųsim į Lietu
vą. Visiems aukojusiems ir kal
bėtojui varde Liet, našlaičių 
tariam širdingą ačių.

Fin. Rašt. S. A. Venckus.

Musų Moterims

ėmęs -narių
o paskiaus HARVEY, ILL.

(Apgarsinimas)
DRAUGYSTĖ ATGIMTIES 

LIETUVIŲ TAUTOS!

MERGAITĖMS SUKNELĖ — 
No. 1316.

73/6 
TRAKS 673

svar-

bus 
arba

yra pašalinti iš Draugys
tės vasario 19-tą dieną, 1922, 
kada-gi likosi pašalinti, tada iš
eidami iš svetainės,, pasigriebė 
Draugystės knygas, iš kurių 
turėjo progos, išsiuntinėt atvi
rutes, kviesdami į kokią smuk
lę ant vasario 26, Draugystės 
vardo. Atvirutėse paduoti ant
rašai: A. Gučius ir K. Aišmant, 
3525 S. Lowe Avė. Tokie visai 
ten negyvena, nes namo savi
ninkas L Prišmantas. Todėl ne
siduokite apsigauti taip, kaip su 
spešeliais Bišofų ir Ilarring-

Turės specialį susirinkimą 
kovo 12 dieną, savo posėdžių 
svetainėje, 35ta ir S. Union Av., 
t. y. bažnytinėj svetainėj, 1-mą 
vai. po pietų.

Tame susirinkime b V. s 
bus reikalai:

1. Draugystės nariams 
atiduodama konstitucija
įstatai sutinkanti su čarteriu ir 
Ilinojaus valstijos įstatymais.

2. Nužemintos kainos įstoji
mui į Draugystę. Lietuvių ^ati
dai; toji Draugystė, didžiausia 
pagelbininkę, nes moka ligoje 
$7.00 į savaitę, prižiūri ligonius, 
patarnauja pairusiems, apmoka 
iš iždo $50.00 ir nuo kožno na
rio po $1.00 pomirties.

3. Perspėjimas buvusiems 
nariams Draugystės Atgimties 
LietuviųTautos. Katrie tapote 
prigauti, privalote lankytis susi
rinkimuos ir laikytis nutarimų,1 sibuvęs smuklėj kovo 5 š. m. 
o neklausyti komunistų, kurie kaipo Draugystės Atgimties

Lietuvių Tautos, neturėjo tei-, 
sės garsintis po tuo vardu ir 
jumis prigauti, kožnas prigau
tas turite pilną teisę kreiptis į, 
teismą už prigavimą. Privalo
te žinoti, kad du čarteriai, arba 
valstijos daleidimai negali pa
velyti dviem draugystėms po 
tuo pačiu vardu katra jau egzi
stuoja. Visiems žinoma, kaipo 
Draugystė Lietuvių Tautos At
gimties ir nieko bendra neturi 
su prastos vertės žmonėmis, nes 
savo užduotį atlieka pagal įsta
tus. Valdyba.

tonų.
Draugystė Atgimties, 

trauks j teismą, už teršimą var
do, Draugystės ir suardimą jos, 
už apjuokimą valstijos įstatų, 
pasisavinimą Draugystės turto 
kaipo: knygas, pinigus ir neku
riu narių įstojimus. Todėl, kat
rie esate prigauti, sugrįžę, bu
site kaip ir buvę, nariais. Taipgi 
apgavingas susirinkimas pagar
sintas kovo 4, o susirinkimas at-

pa- Kiekviena moteris, kuri 
rašo atsakys

Moteriai sugrąžino svei
katą Lydia E. Pinkham Ve
getable Compound, tad da
ro šį pasiūlymą.

Ir berašydamas 
kompromituoja. I 
ko, kad Smitas 
duoklių po $3.30, 
sako, kad įsirašydami mokėję
po $1.00 ir 50c. Na, tai kur 
čia “Mažiuko” logika?

Man teko arčiau susipažinti 
su kliubu ir galiu tarti, kad 
“Mažiukas” labai apsilenkė su 
teisybe savo pabriežtuose žo
džiuose. Pinigai surinkti nėra 
Dr. Smito kišeniuje, bet iždi
ninko. Ir Smitas jais nesinau
doja. Ir nei Čiaplikas. Tvarka 
gi darbuotėje taipgi yra geres
nė negu Mažiukas įsivaizdina.

Baigdamas patarčiau tokiems 
korespondentams kaip “Ma
žiukas” nerašyti kas į galvą 
ateina, nes kitą syk tie raštai 

xgali privesti prie pusėtino rau- 
donavimo palikus prispirtam 
prie teisybės stulpo. Be to tas 
nėra sveika nei musų visuo
menei, nei tiems, apie kuriuos 
rašoma, nei pačiam rasėj ui ir

Aukos Lietuvos našlaičiams 
šelpti.

Vasario 16 d. buvo sureng
tos prakalbos paminėjimui Lie
tuvos 4 metų nepriklausomy
bės sukaktuvių. Prakalbas • il
gė Visuomenės ir Draugijų au
kų rinkimo Komisija. Kalbėto
jas buvo drg. P. Dubickas, ku
ris savo kalboj aiškino dabar
tinį Lietuvos padėjimą, ir ra
gino šelpti Liet. našlaičius. 
Gaila, kad publikos nedaug te
buvo, dėlto ir aukų nedaugiau- 
siai surinkta.

Aukojo po $1.00: S. Venc
kus, A. Skirmontas, T. Lubis, 
P. Milašius, J. Šamas, J. Kaš- 
kelis; po 50c.: J. Ramanaus- 
kis, K. Skirmontas, E., Beino- 
rienė, J. Izbickas, E. šauČiunie- 
nė, A. Bernotas; po 25c.: V.

Su šia suknele yra dėvėjamos kel-’ 
naitės. Siūkite suknelę iš geltono li
ninio audeklo ir apvedžiokite su mė
lynu audeklu. Taipgi galima išsiu
vinėti su mėlynais siūlais.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 1316 
sukirptos mieros 2, 4 ir 6 metų.

Suknelei 4 metų mieros reikia 2% 
jardo 36 col. materijos ir % jardo 36 
col. materijos apvedžiojimui. Išsiu- 
vinėjimo pavyzdys kainuoja 15 cen
tų. i j I.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (pašte 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
Šiaip užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

(Vardas ir pavarde)
______ _______ 1 ,

(Adresas)

(Miestai ir Vaisi.)

|West Side Didžiausia Krautuvė
Paskelbė, kad

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

Į LIETUVĄ IR'IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant goriausių laivų visų linijų pas seniausią IjIETUVIŠ- 
‘ KJy agentą — Gt. KUNASAUSKĄ. A gentura uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į
LIETUVĄ. 1

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.

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1789 S. Halsted St., Chicago, IU 

čia Įdedu 15 centu. <r pr^iau at>
siųsti man pavyzdį No. 1316.
M ievos .......................... <... metų

Pleitkano* ?

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65o. bonką, arba tiesiog 
iŠ išdirbeju per paštęi už 75c. bonkp.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. & 35th St. Brooklyn. N. Y.

N A U DOKIT E
At Plaukai 31«nka?
NAUDOKITE lĮufffeS’ j

Ar Jų» Norit® Apsaugoti* Juoa? /
NAUDOKITE

Ųzlailęrmui savo plauktu gražiai* ir tankiai*
NAUDOKITE JįįUfflCS

^ŽlaĮkymui galvos odos sveikai ir tvanai •
NAUDOKITE ?

Sveikatai ir Linksmumui

Naujausios Pavasario Mados

PITFORM

dabar yra už žemesnes kainas
/

Dabar mes parodome

Siutų ir viršutinių kotų
Musų drapanos yra rankoms siūtos, geriau
sios vertės, čysto vilnono. Turime daugelio 
modelių ir labai įvairios patrinos ir spalvos.

4

2 kelinių siutai po

$283 33752 $402
Viršutiniai kotai po

$22.50 ■ $20.50
Tumei Bros. Clothing Co

Roosevelt Road prie Halsted St.

1!

I

Gerk
South Side Beverage Co’s.

“MALT TONIC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 

žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Bardavo j a,

FREDERICK BROS., 
8700-10 S. Halsted St. 
Tel. s Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

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

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

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

Geriausis medikalis patarimas kuris
UŽ“Ačiū gydytojui

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 
sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką gydymą. Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne,yra 

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

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI,

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

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

85 South Dearbom 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. iv sub. 5:300 iki 8 v: v.

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

Pranešimas
Plačiai pagarsė
jęs fotografistas 
A. Voitkevičius, 
pagrįžo iš Lietu
vos ir savo name 
636 West 18 St., 
Chicago, III. ati
darė pikčernę su 
naujausio išra
dimo prietaisais. 
Reikalui atsiti
kus, eikit prie 
seno bičiuolio.

•> < .«

Cumberland, Md. — “Mano motina 
davė man Lydia E. Pinkham Vege- 

table Compound, 
kuomet buvau tar
pe trylikos ir ke
turiolikos metų ir 
ėjau mokyklon; 
kenčiau skausmus 
ir negalėjau pasil
sėt. Nuo to kart 
daugiau 
jau jolciij 
gumų iki 
džiau, tuomet jau
čiau strėnose skau 
dėjimą, kuomet ku

neturė-
nesma-
apsive-

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudijimą,
Jei skaitant raidė* susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi.
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit aldnii.

John J. Smetana
Akinią specialistas 

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

Ant trečio augšto virš Plątt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo O ryto 11d 9 vai. vale. 
Nedaliomis nuo 9 r. Iki 12 plati*.

dikį nešiojau ir negalėjau atlikti sa
vo darbo, koliai neėmiau Lydia E. 
Vegetable Compound. Dabar esu 
tvirta, padarau visus savo skalbinius, 
prosinim-ą, dirbu septyniems kūdi
kiams ir gerai jaučiuosi. Visuomet 
lengvai jaučiuosi gimdymo laike ir 
jei ta padaro man, tai gali ir kitoms 
moterims padaryti. Paaiškinsiu kiek
vienai moteriai, kuri rašys paklaus
dama. kiek man pagelbėjo." 
JOHN HEIER, 53 Dilley St., 
berland, Md.

Laike mergystės ir vėliau, 
motinystės. Lydia E. Pinkham 
še palengvinimą poniai Heier. 
liga skirtingesnė, nuo garsinimų, ku
riuos esame paskelbę, rekomenduoja 
musų Vegetable Compound. Ji mie
lai atsakys ant jūsų paklausimo laiš
ku, Rašykit jai.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

— Mrs.
Cum-
laike 
atne-

Jos

Naujienų Skaitytojams
Liudiju, kad išgydė

Chas. Smanko, D. C. Ph. C.
Chiropraktikas

4300 Indiana Avė., Chicago, III.
Brangus Mano Daktare Smanko:
Negaliu žodžių atrasti padėkai jum 

daktare Smanko už jūsų Chiroprpk- 
tiŠką gydymą ir išgydymą mane nuo 
baisios ligos. Ėjau pas daugelį dak
tarų ir nei vienas nepagelbėjo, kad 
hučia nors laikinai išgydytas. Bet, taip 
kaip^ Dievas butų pasakęs, kad tu
riu žiūrėti skirtingo budo gydymuisi, 
todėl, kaip tik perskaičiau jūsų pa
garsinimą apie, gydymą Chiropraktiš- 
kai, nusprendžiau išmėginti jų žino
jimą. Aš, kaipo lietuvis, manau kad 
geriau supras lietuviškai, kuomet pa
aiškinsiu apie ligą, kurią išgydėt. To
dėl, įsitėmi.iau jūsų vardą ir antra
šą ir kuomet apsilankiau pas jus, ne
sigailėjau. kadangi persitikrinau, kad 
iusu žinojimu, galite išgydyti bile 
kokią ligą chiropraktiškai. Tai yra 
paskutinis kartas mano lankymosi 
pas medikalius daktarus gydytis ir 
rekomenduosiu jumis visiems, kurie 
tik nori sveikais būti ir pasakysiu 
jiems, kad pirmiau eitų pas daktarą 
Smanko Chiropraktiką.

Su pagarba,
Jonas Jesinskas, 
Grand Crossing, III.

Chiropraktikas pirmiausiai jieško 
ligo spriežasties, o atrandęs panaudo
ja specialiai gydymą tos ligos.

CHAS SMANKO I). C. Ph. C. 
Chiropractic Health Institute 

4300 Indiana Avė.
Ofiso vai.: nuo 2 iki 5 po pietų ir 

nuo 6 iki 8 vakare.

Pratuštinimo išpardavimas
Pradeant subatoj, sausio 21, siūlo

me $avo visą staką vyriškų ir vaiki
namai siutų, overkotų, mackinaws, 
rainkotų, kelinių, trunku ir siuteai- 
sų už tokią žemą kainą, kad apsimo
kės dabar pirkti kitam metui dėvė
jimui. •

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

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

$30 ir $35.
Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeiginės ir darbinės

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš
parduoti. Ateikite anksti ir pasirin
kite koliai dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantuojamas. Įsteigta 
1902 m.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. iki 
6 valandai.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

$15,

$25,

ke-

ASHLAND
MUSIC

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopigiau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
-Taip pat turi
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139

JEWELRY 
STORE

Deimantai,

Laikrodžiai,

Auksyte, Co- 
lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuvii- 
ki naujausi re
kordai.

4587 S. Ashland' 
Av„ Chicago, I1L

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti. Dykai lekcijos pirkėjams. 
Rašykit angliškai dėl informacijų.

Ruafta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

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

ERENCH LINE
i COMPAGNIE GĖRALE ftANSATLANTIOVE I 
■ Exprew $«rvk« ■■

Greita kelionė *
NEW YORK — MEMEL

S. S. PARIS
*Kovo 15, Bal. 5, Bal. 26

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

♦Jungiasi su S. S. Pologne plau
kiančių iš Harve Kovo 24

3-ios klesos kaina.............. $110.0u
Puikiausi 3-ios klesos paranku- 

mai, 2, 4, 6 ir 8 lovų kambariai 
šeimynoms. Taip pat puikiausia 
patarnavimas ir valgio gaminimas, 
kuris yra žinomas FRENCH LINE 
suteikiamas savn keliauninkams.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

Reumatizmas Sausge’u

■ \ Nesikankykite savęs skaus-
■ mals, Reumatizmu, Sausgėle,
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu; nes skau-
■ dėjimai naikina kūno gyvybę
■ Ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo-
■ stis lengvai prašalina viršmi-
■ nėtas ligas; mums šiandie dau-
■ gybė žmonių siunčia padėka- 

vonės pasveikę. Prekė 50c per
E paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEL 
H KATOS”, augalais gydytiea, 

kaina 50 centų.

■ Justin Kulis
■ 3261 So. Hil.Ud SI. Chlcm. III.



Subata, Kovo 11 dien., 1922

CHICAGOS 
ŽINIOS

PIRMI 50 METŲ KALĖJI
ME YRA SUNKIAUSI.

William Quady, 18 
amžiaus, yra savos rūšies op
timistas. Pereitą piimadiėnį 
jis tapo nuteistas nuo dviejų 
iki dvidešimt metų kalėjimai! 
už pavogimą automobiliaus. 
Pereitą ketvirtadienį jis liko 
vėl nuteistas nuo dviejų iki 
dvidešimt metų kalėjiman už 
pavogimą kai kurių automobi- 
liaus dalių.

—, Paprastai sakoma, kad 
pirmi 50 metų kalėjime yra 
sunkiausi. — pasakė teisme 
Q«a<ly.‘ . — Gal aš bebūdamas 
kalėjime išmoksiu kokį nebūt 
amatų ir tuo budu liksiu nau-

PLĖŠIKAI PASITIKO SVEČIĄ.

Harold Brophy, vidurinės 
(High school), mokyklos mo
kinys, nuvyko aplankyti savo 
tėvą, Jay Brophy, ,3407 W. 
Adams gat. Plėšikas, pasitiko 
ir pasveikino svečią sti revol
veriu rankoje. Po to, jis pa
prašė svečią įeiti į mažutį 
kambarėlį, pasakydamas^ kad 
parėję namon namiškiai jį vė
liau paliuosuos.

Plėšikas tuo tarpu susidėjo 
viską į 
tik jam 
pyškėjo

metų

Dr. Al. Davidonis.

DRAS AR DAVIDONIS PRA
DĖJO GYDYTI.

Naujas Daktaras
NAUJIENOS, CHeago, UI.

Rengiamas Marijonos Rakauskaitės 
Koncertas

Lietuviu Rateliuose
Viešas pakvietimas
Atsilankius man į garbingą 

Chicagos lietuvių kolioniją, ku
rioje radau daug muzikos ir 
dainos meno pajėgų bei rėmė
jų, nutariau š. m. kovo 22 d. 
OĄhestra Hali sėjoj surengti 
koncertą.

Be kitų programinių daly-

lengvina skausmus ir nurami
na širdį. Tariu išankslo ačiū, 
pilnai pasitikėdamas, kad ra
siu užjaučiančių širdžių.

Nuliūdimo suspaustas
Valerijonas Pečiulis.

Pakol, 3028 W.

PRANEŠIMAS.
V!

savo automobilių, kas 
patiko, ir pagalios iš- 
savais keliais.

šiomis dienomis Chicagos 
lietuvių daktarų būrys pasi
daugino, kada į jų skaičių įsto
jo D-ras Aleksandras Davido
nis, užbaigęs medicinos mokslą 
ir pasekmingai išlaikęs valsti
jos kvotinius. *

Kadir dabar tik gavęs dak
taro laipsnį, daktaras Al. Da
vidonis turi gilų supratimą 
apič tas medicinos šakas, ku
riose jis specializavosi per ke
letą metų. Progos patirti ir 
išmokti daugiau negu kiti jis 
turėjo bedirbdamas kaipo ty
rinėtojas ir laborantas prie vie
no iš didžiausių Chicagos pro
fesorių -— būtent prie Dro Wm. 
Shroederio, vyriausio chirurgo 
Weslcy Memorial ligonbučio. 
D-ro Al. Davidonio darbais

NEAPSIMOKA '“FLIRTUOTI” < bakteriologijos srityj dažnai 
KAI SULAUKIA 65 METŲ | gėrėjosi tos srities žinovai. Jo 

AMŽIAUS. mikroskopiškų ištyrimų rinki-
— - nys yra pastebėtinai turtingas 

Worth Conkle, 502 So. Clark I Ir turi retų bakterijų pavyz- 
gat., nežiūrint to, kad jau 65 i džių. ; 
metus turią^,pasisakė teisėjui1 - 
W. R. Fetzef, kad jis yra link- ■ 
smiąusias žmogus, k&i pabu
čiuoja -moterj/‘Jis tapo SHare^4’ Mi'chigi‘n~

mas yra sutaisyti uiuziuiį cno- 
rą iš visų'Chicagos gabesniųjų 
dainininkų. ,

Todėl malonia’! kviečiu visus 
Chicagos rinktinius daininin
kus sutikti dalyvauti rengia
majame Chore.

Pirmutinė prlaktika (repeti
cija) įvyks kovo 13 d. (pane- 
dėlyj) Raymond Chapel svetai
nėje, 816 W. 31-mą gatvė, 
prie Halsted, 8 vai. vakare.

Tikiuosi, jog gerbiamieji dai
nininkai neatsisakys paremti 
lietuvių dainos meno reikalų.

J. Naujalis.

Prašo pagalbos

c/o M. 
40th St., 
Gal kuri 

domėtų šio 
—• Red.

nors draugija susi* 
žmogaus reikalu?

FraneMmaŽ
Draugystes Meilės Lietuvių ekstra 

susirinkimas bus laikomas'subatoj, 
kovo 11, 7:30 v. v. Chernausko salėj 
1900 So. Union Avė. Visi nariai 
kviečiami laiku susirinkti, nes yra 
daug svarbių reikalų. — Valdyba.

Dr-t3s Meilės Lietuvių Amerikoj 
susirinkimas bus laikomas subatoj. 
kovo 11, 7:30 v. v. Bus tariama dėl 
pikniko geg. 21 ir kiti svarbus rei
kalai. —. F. Sekr. Ižu Vedeckis.

North Side L. D. L. D. 86 kp. su
sirinkimas įvyks subatoj, Kovo 11 <1., 
kaip 8 vai. vakare Liuosybės svet, 
1822 Wabansia Avė. Visi nariai ir 
norintys būti D. L. 1). nariais ma
lonėkite Susirinkti. Bus balsavimas 
centre viršininkų 1922 metams. Taip
gi gausite knygas už 1921 m.

— Sekr. A. Vilis.

L. S. S. 22 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, kovo 13 d., 8 vai. 
vakare, “Naujienų” name 1739 South 
Halsted St. Visi kuopos nariai kvie
čiami atsilankyti susirinkiman ir at
siveskite naujų narių.

— Organizatorius.

Roseland. Lietuvių Evangelikų 
Dr-ja rengia prakalbas nedėlioj kovo 
12 d., Lietuvių čapely, 10735 Indiana 
Avė. Pradžia 7:30 v. v. Tema: Iš 
kur pareina žmogus.

Kviečia Komitetas.

Northside “Gydytojo” nedėlioj, 
kovo 12 d., 7 vai. vakaras Liuosybės 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė., kuria
me kalbūs Am. Liet. Daktarų Draugi
jos nariai d-ras A. Montvidas, d-ras 
A. J. Karalius ir d-ras A. L. Graiču- 
nas. Vakaro vedėjas, C. Mont
vidas. Po programo bus šokiai. 
Kviečiami visi lietuviai ir lietuvai
tės. — Komitetas.

Lietuvos Dukterų Dr-ja turės savo 
susirinkimą Mark White Sųuare sve
tainėje, prie 30 ir Halsted gatvių ne
dėlioj, kovo 12 Id., 1 vai. po pietų. 
Meldžiu visas drauges būtinai ateiti, 
nes bus svarbus susirinkimas.

— Dr-gė Urbanavičienė.
Dr-stč Atgimdęs Lietuvių Tautom 

Vyrų ir Moterų laikys savo mėn. su
sirinkimą ned., kovo 12, l,v. po p. 
J. Rčcuno svetainėj. Visi nariai kvie
čiami susirinkti. — Valdyba.

tuntas už “flirtavimų”.
„ — Tokiame amžiuje'būda

Dras Al. Davidonis pradėjo 
praktikuoti ir priima ligonius 
savo laikinam ofise 2816 So.

!an avė. i

Kartu su Al. Davidoniu 
mi, jus turėtumėte žinoti, kad Itaro hiipsnį įsigijo ir jo 
flirtuoti yra negerai, — paša-įbrolis Jonas Davidonis,

. dirbęs prie Cook Coiinty ligon
iu ! bučio, kol dar buvo studentu, 

dol. ! Ant nelaimės, besimokindamas

kė jam teisėjas.
Tei sėjas priteisė senį 

“flirtavimų” atidirbti 200 
Bride\vellyj.

dak-
pus-

ir sunkiai dirbdamas dabaige 
savo sveikatų ir dabar, tik ką 
baigęs mokslų, guli sunkios li
gos patale. Abejojama ^ra ar

SUAREŠTAVO DVI PLĖ
ŠIKŲ SAIKAS.

Vakar policija suareštavo' beišliks, jis gyvas. z
dvi žymi plėšikų Saikas, susi- .....
dedančias iš šešių yru ir ke- surado NUŽUDYTĄ ŽMOGŲ 
tunų moterų. Sykiu su plėši- v
kais policistai užgriebė bran-

000 ir 100,000 dolerių vertės. L;
* Į __ _ _

Plėšikių, sako, gyvenę kaip ■ Schullz , * 
tikri milionieriai puošniuose nniv,r;n 
kambariuose.

Policija tiki, kad su šių plė
šikų suareštavimu paaiškėsią 
daug apiplėšimų.

Vakar Lincoln Parko prūde 
policistas rado pereito gruod
žio mėnesį prapuolusio Charles 

Schultz buvo 
baksiukų dirbtuvės 

galva ir “Cal-Mil” Dance Hali 
salės savininkas. Matomai plė
šikai jį nužudę jo lavonų nu
vežę į iLincoln Parko prūdų 
įmetė.

P-lė MARIJONA RAKAUSKAITĖ

IRUTĖS Draugija skelbia, kad' už poros savaįčių, būtent 
E? sekmadienį, kovo 26 d., ji rengia savo solistei, p-lei Ma- 

rijonai Rakauskaitei, didelį didelį koncertą ir, kaip pri
tinka dideliam koncertui, Kini bąli Hali koncertų salėj, 
durmiesty, Jackson Blvd.

Koncertus mėgiančiai-^Chicagos lietuvių publikai reko
menduoti p-lė Rakauskaitė nėra reikalo. Ji jau tiek jai dai
navo ir tokios simpatijos įsigijo, kad ir šis jos koncertas, 
be abejo, turės geriausio pasisekimo. Be p-lės Rakauskaitės 
koncerte dalyvausią dar Karolis Sarpalius, P-lė Salomija 
Staniuliutė, pianistai Jonas Byanskas ir A. Olys ir Chicagos 
Simfonijos violončelistas Theodoras du Maulin.

■ - .... 1 - v ----------------

lt Waba»h Avė.

DEL DRAUGŲ VOS NETEKO 
SAVO ŽMONOS IR 7 VAIKŲ.

F rauk Frankgello, smukli
ninkas ir ekspresmonas, 9039 
Dobson avė., palikęs savo pa
čią ir vaikus namie nuvažiavo 
į ligoninę aplankyti savo 
gančio draugo. Po to jis 
nuvyko į džčj#.. išimti ant 
rankos taipgi savo draugą.
prantanias jis parvažiavp

mon gana vėlai. Parvažiavęs 
jis rado savo žmoną ir sep- 
tynius vaikus beveik vos ne- 
užtroškusius gazu. Daktaras 
pasakė, l^ad jei jis dar būt 
pavėlavęs bent penkiom minu
tėm, t^ii nebebūtų buvę gali
ma atgaivinti.

ser- 
dar 
pa-

na-

IŠGĄSDINO MERGINAS.

Vakar apie šimtas jaunų 
merginų begalo išsigando, kai 
VVholesale Grocerių Korporaci
jos name, 315 B. Grand avė., 
porterių perdėlinis susišaudo 

su porteriais. Visos merginos 
spruko kur lik galėdamos, kai 
avys vilko užkluptos.

Šiaip tai nieko nesužeidė.

vi

MOTERIŠKĖ NORĖJO 
PRISIGIRDYTI.

/ --------- u—
Mrs. Jean Tmiedell, 38

Gavome šitokį laiškelį:
Gerbiamos Naujienos! Nuo

širdžiai meldžiu vardan artimo 
meilės išspausdinti šį mano 
liūdną atsišaukimą.

Meldžiu gailestingų žmonių 
pagelbėti man mano sunkiame 
ir liūdname padėjime. Esu ne
gailestingo likimo įblokštas lo
von, taip kad nuo skaudėjimo 
negaliu judintis. Turiu moterį 
su keturių savaįčių kūdikiu, o 
išbuvau ilgesnį laiką be dar
bo, taip kad dabar nelaimei iš
tikus badas žiuri mums į akis. 
t Taipgi galinčių jų meldžiu at
lankyti mane mano ligos pa
tale, nes ir pasišnek ėjimas pa-

Lietuvių švietimo D-ja rengia pra
kalbas su paveikslais nedėlioj, kovo 
12, 7:30 vai. v. Raymond Chapelėj, 
816 W. 31 gatvė. Kalbūs stud. Ku
bilius. Kviečiame publiką gausiai 
atsilankyti. — Komitetas.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kiiubas laikys'savo mėn. 
mtingą nedėlioj, kovo 12, 1 v. po p. 
Mildos salėj, 3142 S .Halsted. Visi 
nariai kviečiami susirinkti, taipjau ir 
nauji priman.. Yra svarbių dalykų, 
taipjau bus pamokos apie pilietybę.

— M. M. Yuodis, Prez.
Westville, III. — Paveiksluotos 

prakalbos, temoje, nuo laikų Jėzaus 
Kristaus iki laikų kun. Mockaus, 
įvyks subatoj, kovo 11, A. G. Kro- 
mėlio svet. Pradžia. 7:30 vai. vak.' 
šitos paveiksluotos prakalbos bus vie-1 
nos iš žingeidžiausių prakalbų kokios 
kada galėjo būti Westvillej. Kvie
čiame publiką gausiai atsilankyti.

Liet. Moterų Apšv. Draugijos
Komitetas.

Susivienijimas Bridgeporto Dr-jų 
statys scenoje keturių veiksmų dra
mą “Blindą” nedėlioj, kovo 12 d., Šv. 
Jurgio par. svet., 32 PI. ir Auburn 
Avė. ‘Pradžia lygiai 7 vai. vak. 
Įžanga 50 ir 75 centai. Visas vakaro 
pelnas bus skiriamas pastatymui Chi
cagos Liet. Auditorium. Kviečia vi
sus atsilankyti. — Reng. Komitetas.

Chicagos Lietuvių Tarybos visuo
tinas mėnesinis , susirinkimos įvyks 
antradeinį, kovo 14 d., Mildos svet., 
3138 So, Halsted gat. 8 v. v. Visi 
atstovai laiku susirinkite, yra daug 
svarbių reikalų. — Valdyba.

Prakalbos ir paskaitą, rengia Amal- 
gameitų kriaučių lietuvių .skyrius 
269, nedėlioj, kovo 12, 2 v. po pietų, 
Unijos svet., 1564 N. Robey St. 
Įžanga nemokama. Kviečia skaitlin
gai atsilankyti. >

Apšvietos Komisija.

’er tris savaites Lake Coun- 
ty viršininkai duodavę R. K. 
Stein’ui, chemikui, išanalizuoti 
alų ir munšainų. Dabar Stein 
už savo darbų pareikalavo 2,- 
065 dol. atlyginimo.

— Tai per daug, — pasa
kė prižiūrėjimo tarybos nariai. 
*— Me.\ galime gauti tam dar
bui žmonių, kurie mielu noru 
apsibus tai atlikti dykai.

Tečiaus jie pasiūlė chemi
kui 1,500 dol. atlyginimo už 
jo darbų. ’ •

Už VIENĄ AKI GAVO 
15.000 DDL.

me
tų amžiaus, 2801 W. Jackson 
blvd., pamojavus skepetaite 
praeiviams įšoko į upę nuo 
Vau Buren gatvės tilto. Ge
rai, kad ji buvo sunkiai apsi- 
rėdžius, tai riUniuBkcndo; ją, 
dar suspėjo išgelbėti laiveliu 
priplaukęs policistas su tilto 
prižiūrėtoju.

Sako, ji susipykus su sesc- 
ryčia ir pastaroji išvarius ją 
iš savo naniųe%Taigi ir norė
jus dėlto nusižudyti.

daimontų krautuvę,
Plėši-

SUGAVO PLĖŠIKĄ.
Trys apsiginklavę plėšikai 

apiplėšė Samuel Ginsburg’io 
žiedų ir 
2038 So. Halsted gat.
kams teko žiedų ir daimontų 
vertės 5,000 dol. \

Kampe 21 ir Ruble gatvių 
policija sugavo viena plėšikų.

MUSŲ GASPADINĖS
IR SVEIKATA.

REIKALAUJA $2,065 Už 
{GĖRIMO DARBĄ. *

Carter, 
pagadi-i 
Teisme

plc gat., buvo patraukęs teis
man Dr. Franklin O.
120 So. S-tate gat., už 
nimą vienos jo akies, 
jis pr i parodė, kad dėl opera-!
cijos netekęs vienos akies; Dr. i 
Carteris liko priteistas užmo-j 
kėli Nilson’ui 15,000 dol. atly- j 
ginimo už sugadinimą jo’akies. [

Sako,, kad <|ąr pirmą sykį 
Illinois valstijoje buvo pritei- 
ta 'tiek užmokėti už akį.

KAZIMIERAS STANIŠAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 7 

dieną, 1922 m. 3:00 vai. po pietų, su
laukęs 35 metus amžiaus. Iš Lietu
vos paėjo: Kauno rėd., Kvedernos pa
rapijos, Paimežio kaimo. Lietuvoj 
paliko: tėvą ir brolį; Amerikoj brolį. 
Amerikon pribuvo 1904 m. Paliko 
nubudime moterį Lįudvisę ir dvi duk
terį: Albina 7 metų ir Liudvise 5% 
m. Gimines ir pažįstamus kviečia-' 
me dalyvauti laidotuvėse. Laidotu
ves įvyks kovo 11 d. 8:30 iš ryto, 
4926 S. Wood St.
i

VLADISLOVAS BUDNORAS
Persiskyrė su šiuom pasauliu 

kovo 11 d., 1921 metų, 4:30 po 
pietų. Turėjo 33 metus. Paliko 
moterį Bronia ir dvi dukteris: 
Eleną ir Genovaitę. Jau metai 
sukako, o dar širdies skausmai 
neužgeso.' Mes visos 3 laukia
me. tavę sugrįštant, bet negalim 
sulaukt. Aš tariu širdingai 
ačiū draugams, giminėmš ir pa
žįstamiems, kurie dalyvavo-lai
dotuvės. Meldžiu ištarti amži
ną atsilsį. Lai jam būna leng
va ilsėtis juodoj žemelėj. Lie
kame nubudime moteris ir duk
terys

Bronise Budnoriene.

JONAS ILGEVIČIA
Tapo palaidotas kovo 10 

ant tautiškų kapinių. 'Visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse tariu 
Širdingą ačiū.

/Lai jam būna lengva šios ša
lies žemelė.

Antanas Uniakas.

m

d

MATEUŠAS LOCAJTIS
Jau dešimt metų kaip musų 

tėvukas Mateušas Locaitis per
siskyrė su Šiuom pasauliu Lie
tuvoje — Jurbarko parapijos, 
Raseinių apsk., Kutrių kaimo. 
Mirė kovo 9 d., palaidotas kovo 
12 d., 1910 m. ,

Musų tėvukas buvo ištikimas 
tarnas viso valsčiaus, o ypatin
gai bažnyčios. Turėjo didelį 
skaitlių labai artymų giminių 
ir draugų, o vienok liko palai
dotas “siratkapiuos”, tiktai dėl
to’, kad jį pati greita mir
tis ir mirė “be kunigo”. Mes jo 
sunų^ ir dukteris tos: skriaudos 
mums padalytos per bažnyčią 
neužmiršime, koleik gyvi busi
me.

Sūnus ir dukterys Amerikoj: 
Jonas, Pranas, Oną,. 
Marijona ir Marcelę?*

Daugelis musų gaspadi- 
nių yra labai užsiėmusių. 
Labai mažai ant oro išeina, 
valgo daug, be atsakančios 
permainos išsimankštyme, 

i todėl, kad neankščiau tai 
vėliau taip gyvenant turi 
privesti prie blogo. Inkstai 
įtampa neveiklus, arterijos 
< neveikia, širdis . silpsta, blo
gos pasekmės išsisklaidžiu
sių kraujuje nuodų. Apsi
saugojimui geriausia gyduo
le yra Trinerio Kartusis Vy- 

^nas kuris išvalys kūnų nuo 
į visokių kenksmingų atma
tų ir užlaikys švarų skilvį. 
Jis prašalina vidurių užkie
tėjimų, galvos skaudėjimų, 
nerviškumų ir kitus besijun
giančius su pilvu nesmagu
mus. Moterys visokio am-, 
žiaus aukština šių gyduole. 
Ponia St. Weseliauskienė 
rašė mums iš Suamico, Wis. 
Trinerio Kartusis Vynas 
yra gyduolė,^kuriai daug ph- 
sitikiu. Negalėjau nieko 
valgyt, visokias gyduoles 
vartojau ir niekas negelbė
jo, bet po ėmimui Trinerio 
Karčiojo Vyno, galiu valgyt 
viskų ir manę sveikata daug ' 
geresnė.” Klauskit savo 
vaistininko, arba vaistų 

ir kitų Trinerio

P
y ei ranesimas

Visiems, ^ktme da nėra iš- 
pildę jeigos (Income) taksų 
blankas ir neužsimokėję rei
kiamų mokesčių, mes šiuo 
primename, kad pasiskubin- 
tumėt tatai atlikti iki 12 vai. 
nakties, 15 d. kovo. Mes pa
tariame nelaukti paskutinės 
dienos, o atlikti ankščiau.

Kiekvienas, kuris uždirbo 
$1,000.00 per 1921 ir nėra ve
dęs, turi pildyti blankas; 
kiekvienas, kuris uždirbo 
$2,000.00 per 1921 ir yra ve
dęs turi pildyti blankas, ne
žiūrint ar jiems pripuola 
mokėt taksai ar ne. Už ne- 
išpildymo blankų valdžia 
skiria dideles ^bausmes.

Negalintys patys išpildyt 
kreipkitės “Naujienų” ofi- 
san 1739 So. Halsted St., ra
site teisinga ir nuoširdų pa
tarnavimų.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

• T. M. D. 22 kuopos susirinkimas. 
— Teiksitės pribūti j bertaininį su
sirinkimą, kuris įvyks sekmadieni, 
kovo 12 dieną, 2 vai. po pietų, Fel- 
Iowship svet., 831 W. 88rd PI. Bus 
rinkimai centro valdybos. Pasisteng- 
kite atsivesti naujų narių dcl prisi
rašymo. Bus galima atsiimti T. M. 
D. išleistas knygas “Kitas Karas”. 
Neužilgo bus- užbaigtas “Wellso Isto
rijos” braižinys, apie 2 tūkstančiu 
puslapių. Tai bus vienas svarbiau
sių 25 metų T. M. D. sukaktuvių lei
dinys. Už 1922 metus.

— A. J. Mosger, sekr.

TIKIETAI.
Marijonos Rakauskaitės kon

certas, kuris rengiamas Biru
tės, atsibus Nedėlioj, Kovo 26 
d., 1922 m., Kimball Hali sve
tainėje, Jackson Blvd. ir Wab- 
ash Avė. yra parduodami Nau
jienų Ofise.

Teisybės Mylėtojų Draugijos mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj, ko
vo 12 d., 1:30 vai. po pietų, Mark 
White Sųuare svetainėj, 29-ta ir So. 
Halsted gat. Susirinkimas labai 
svarbus, nes bus svarstoma apie pa
gerinimą musų draugijos. Visi atsi
lankykite. — Valdyba.

Kosctand. — “Aušrą” palaikančių 
dr-jų vakaras bus nedėlioj, balandžio 
2 d., Strumilo svetainėj. Bus vaidi
nimas ir balius. Kitų draugijų pra
šome tą dieną nieko nerengti, bet vi
sus atsilankyti į šį vakarą.

— Komitetas.

Bridgeport. — Chicagos Jaunuolių 
orkestras metinių savo gyvavimo su
kaktuvių paminėjimui rengia koncer
tų Maik White Sq. svet. (prie Kals
tei! ir 29 gatvių) Subatoj 11 d., kovo 
7:30 v. v. Visus prašom atsilankyti j 
šį pirmąjį jaunuolių koncertą.

— Komitetas.
Palengvins - akių įtempimą, kuris 

esti, priežąstimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1563 W. 47th St. Tol.: Blvd. 9660.

Chicagos Liet. Draugijos Savit. 
Pašelpos mėnesinis susirinkimas įvy
ks kovo 12 d., 2 vai. po pietų Zwią- 
zek Polek svet., 1815 N. Ashland Av. 
Visi nariai atsilankykite.atsilankykite.

— Sekr. A. Lurigeyicz.

Kontraktorius
Budavoju mūrinius ir medi

nas namus.

Pirmos klcsos darbas, nes ma
no laisnis už tai atsako. Taip
gi perkaiiic, parduodame 

tus ir namus.
lo-

PETER KASŲER, 

3827 ArcKer Avė., Chicago.

Tel. Lafayette, 0238

Darbininkų Draugijos A- 
menesinis susirinkimas 
■' * '., 7:30 v.

.. žemaičio svetainėj, kampas 18.gat. 
ir Union Avė. Naiiai pribukit i su
sirinkimą, bus renkamas protokolu 
sekretorius, nes šniaušta išvažiavo iš 
Chicagos 'mokslą baigti.
.... , — K. Rugis, pirmininkas.

I Lietuvių 
meriko.ie 
įvyks šeštadienį, kovo 11 d. 
v. šėmaičio svetainėj, kampai

Ateities Žiedo Vaikų Draugijėles 
koncertas įvyks subatoj, kovo 11 d., 
7:30 vai. vakare, Meldažio svet. 2242 
W. 23rd PI. Draugijėlės Lavinimosi 
valandos nuo 10 iki 12 ryto kas su
bata ir nedcldienį. Norintys įstoti 
pribukit minėtom valandom. Moka 
tik 15c į mėnesį. Subatom lavinama 
lietuvių rašybos, o jiedėldieniais dai
lės. — Kviečia A. Ž. V. D.

L. D.->L. D. 19 kuopus susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 12 d., lygiai 
11 vai. iš lyto “Nauiienu” Name, 
1739 So. Halsted St. Visi kuopos na
riai kviečiami atsilankyt susirinki
man. nes turime daug dalykų aptar-' 
ti; kurie už pereitus metus dar ne- 
atsiėmėt knygų, tai gausite.

— Valdyba*

R. J. Bischofo kredito- ' 
rianis.

Visuomeniškas Komitetas!
Praneša visiems R. J. Bischofo kre

ditoriams, kad susirinktumėte į nuro
dytas, vietas ir ant paskirto laiko, 
taipgi atsineškite su savim visas kvi
tas, kurios bus reikalingos dėl teisė
jo, kad pagreitinti teismą suzR. J. 
Bischofu. Visi tie, kurie turite savo 
kvitas'padavę kokiems advokatams, 
tai atsiimkite nuo jų.

Subatoj kovo 11 d., Brighton Parke 
pas H. Statkus, 4434 So. Fairficld 
Avė., nuo 4 vai. p. p. iki 10 vakare.

Kasdieniniai ofisai: 4509 S. Ashland 
Avė., ir Southsidės kreditoriams j 
Lietuvos Maisto Bendrovės ofisą, 
10715 So. Michigan Avė.

Valąndos: nuo 9:30 ryte, iki 9 va
kare. Kreditorių Komitetas.

ASMENįl JIESKOJIMA1
J IEŠKAU PETRO AIDUKEV1- ' 

ėmus, Kauno gub., Biržių apskr., Ka- 
Diržių vai.,Kujališkio kaimo. Kelio
lika metų atgal gyveno Chicago, III. 
luriu svarbų reikalą iš Lietuvos, nu
sišaukite arba kas jį žinot, malonė
kit pranešti. Lavardas Vaičiūnas, 3425 
k>o. Wallace St., Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO BROLIO VLADI- 
slovo Daujoto, pirmiau gyveno 
Scranton, Pa. Malonėkite atsišauk
ti, ar žinantįs praneškite, o mes bu
sime dėkingi. -----

VINCENTAS DAUJOTAS, 
Box 79, \ Ledford, III.

. JIEŠKAU SAVO BROLIO ADO- 
mo Norbuto, Jiauno rėd., Raseinių 
>pskr., Viduklės vol., Vanagiškių kai- 

1310-. . Turiy svarbų reikalą. Atsi- 
saukit, ar jį žinanti malonėkite pra
nešti. Jurgis Norbutas, 3324 South 
Halsted St., Chicago, III.

—......... -.......... . „ , t
JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO 

Vinco ir puseserės Stepulevičių, paei
na ir Alytaus apsk., Motelių vai. ir 
kaimo. Norėčia susirašyti, nes atva
žiavęs į S. V. nieko apie juos negir
dėjau. Jie patys, ar kas žinote mel
džiu pranešti, Joseph Chin, 909 W.' 
19th Pi., Chicago, Ui.

JIEŠKAU savo moteries Adolfinos 
Madeikiutės-Ragalskienčs, kuri prasi
šalino nuo manės vasario 11 d., palik
dama mane su dviem vaikais, o vieną 
išsivežė. Sugryžk, pasigailėk tų ma
žų vaikelių, kurie kasdieną verkia 
šaukdami “mama”! Ji pati, ar kas 
kitas patėmiję praneškite: Jeronimas 
Rągalskis, 57 N. Washington Avė., 
Batavia, III.

JIEŠKAU SAVO DRAUGO PER- 
nickio, paeina iš Šiaulių parapijos, 
dabar gyvena Philadclphijoj. Jūsų 
•brolis Julijonas Pernickis mirė Cice- 
roj kovo 8 ti., Atsišaukit, kad galėtu
me sutvarkyti nabašninko turtą. Ka- 

į zimieras Munileikis, 2238 W. 19th St., 
Chicago, 111.

ĮVAIRĮJS SKELBIMAI
EXTRA BLEKORIAŪS SHAPA 
Atlieku visokius blekoriaus Marbus.

Parengiu, paipas nuo lytaus, gerbeč 
kenus, sainas elektros ir kitus pana
šius darbus ,atlieku pigiai ir greit; 
užtikrinu gerumą darbo. Kreipkitės. 
Muliolis, 3231 So. Halsted St., Tel.: 
Boulevard 6823.

I

DR. GEO. M. GLASER, 
3149 S. Morgan St.

Kuris buvo išvažiavęs ant mėnesio 
laiko aplankyti ligonbučius Florida1 
ir Cubą ,dabar sugrįžo ir yra pasi
rengęs užsiimti praktika.
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I 
4 
i

į

F-lis E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

NAMAI-ŽEME.JIESKO PARTNERIU REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI PARDAVIMUI
VYRŲ

vy-

at-

JIESKO KAMBARIU
*3331 S. Halsted St., Phone Yards 6894

RAKANDAI
SIŪLYMAI KAMBARIU

JIESKO DARBO

prie

v

REIKIA DARBININKU
VYKŲ

pi-

pirmas

coupe,

W. 33rd Street.

r

NAMAI-ZEME
N

Už

TfiMYKIT FARMERIAI

Ar mainysiu ant mažes-

831 E. 55th St.

i

X

naujas; 
šio bar-

Parduosiu 
arba mai
toto, far- 

.automobi-

ne- 
pu-

Atsi- 
10701

NAUDOKIS PJIOGA, KADA JI 
JŪMS BALDO I DURIS.

PĄR- 
5 pra- 
$20.00

Par
Biznis

50x131 $250
$75 cash, likusius $5 į mėnesį

NAUJIENOS, Chicago, m

FARMOS
Pardavimui arba mainymui pietų 

Wis. farmos, 252 akeriai, budinkai.

touring, naujai 
šėnys;

NAMAI-ZEME.

8, 1920, 7 sėdynių, drati- 
ir ge- 
Tikras

YONAITE, 
5931 So. Albany Avė!

. -!■■■■!■ "'i....""ii "i

AUTOMOBILIAI

šilo, 20 karvių, 4 arkliai, $12,500, 200 
akerių $7,500, 92 akeriai, $3.600, 11 
akerių $5,700. Platesnių žinių, at
sišauk pas

JIEŠKAU PARTNERIO Į BUČER- 
nę ir grosernę. Butų gerai, kad mo
kėtų biznį vesti, o jei nemokės, ga
lės išmokti, kad tik butų teisingas, 
turėtų gerus paliudijimus ir pinigų 
kad turėtų nemažiau $3,000. Atsi
šaukite tiktai laišku į Naujienų1 ofi
są: box 554, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS SIUVĖJAS PRIE 
naujo ir seno darbo, moteriško ir 
riško.

Kreipkitės:
POVILAS MIKALAUSKAS

3556 So. Halsted St.,

PARDAVIMUI BILIJARDINĖ 
(pool room) 7 stalų rakandai šešių 
kambarių. Priežastis, važiuoju 
Europą .

J. SALVONCHIK 
1413 So. Halsted St.

• arti 14-os

LIETUVIAI, NEPRALEISKITE 
progos! Parduodame pelningą vie
tą labai pigiai. 36 kambarių Kotelis 
ir saliunas. Kambariai visi išren 
davoti, Pardavimo priežastį patir 
sitė ant vietos.

9400 Anthony Avė.
Tel.: So. Chicago 0545

Subata, Kovo 11 diėn., 1922

NAMAI-2EME.

GERA PROGA LIETUVIUI No
rinčiam eiti į partnerius restauran- 
to-valgyklos. Turės darbą, gaus al
gą ir pelną nuo uždarbio. Kreipkitės 
tuoiaus į lietuvišką restaurantą. Per
sitikrinimas nieko nekainuos. Garsa 
Co., 60 W. Harrison St., Tel.: Wa- 
bash 5285.

KAS PIRKOTE NUO RAMAŠAU- 
SKO serijas dėl išlaimčjimo, meldžiu 
susirinkti į Utakio svetainę nedėlioj, 
kovo 12 dieną,

618 W. 18th St.
Atsibus išlaimėjimas.

REIKALINGAS KAMBARYS vie
nam vaikinui be valgio, turi būti elek
tros šviesa, maudynė, tarpe Garfield 
Park ar Humbold Park ar Westsidėj. 
Atsišaukite: John Barauskas, Tel. 
Kedzie 8749, arba laišku 3908 Con- 

1 gress St.

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

1606 So. Halsted St.

JIEŠKAU DARBO CHICAGOJ UŽ 
watchmaker’į. Esu baigęs mokyklą, 
turiu savo įrankius. Dirbsiu už 
didelę užmokestį, arba subatomis 
sę dienos.-

Rašykit:
GEORGE NOVICK, 

2156 W. 23rd St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA MERGINA APIE 
17 metų ir daugiau j Real Estate ofi
są, mokanti ant typewriter kontrak
tus galėtų padaryt. Turi kalbėt lie
tuviškai ir lenkiškai. Algos 10 do
lerių ant savaitės ir komišinas.

J. NAMON,
808 W. 33 Place, near Halsted
REIKALINGA MOTERIS ARBA 

mergina, už gaspadinę prie mažos 
šeimynos. Nėra skalbimo, lengvas 
darbas, mokėsiu $15.00 ant savaitės 
— valgis ir kambaris. Atsišaukite.

OREMtJS CHEMICAL 
LABARATORY 

1718 So. Halsted St.
REIKALINGA moteris prie 

padabojimui vaikų; darbas leng- 
. vas, mokestis gera. Atsišaukite. 

718 W. 21 PI. l-mas augštas iš 
užpakalio.

REIKIA DUONOS ĮSVAfcIO 
tojo ant savo koho. Geras ko- 
misinas.

Kreipkitės:
2935 W. 25th St.

REIKALINGA AGENTŲ PRIE 
Real Estate biznio. Jeigu patyrimo 
neturite, mes pamokysime. Geras 
pelnas, galima uždirbti $100 ir dau
giau į savaitę. Atsišuakite

Liberty Land & Investment Co., 
3301 So. Halsted St., 

Phone Blvd. 6775

REIKALAUJAM 100 PARDAVĖ- 
jų.’ Patyrimas nereikalingas; nesu
prantančius šio amato išmokysime 
Galima lengvai uždirbti nuo $50 iki 
$75 į savaitę. Atsišaukite arba telefo- 
nuokite nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Liberty Land & Investment Co., 3301 
S. Halsted St., Phone Boulevard 6775, 
klauskit John Grakauskio

REIKALIGAS BAKERIS 
antrarankj. ...

1208 E. 93rd St.
Burnside, III.

Reikalingi agentai, 
rintas pelno pienas, 
iras gali tapti agentu 
uždarbis. Kreipkitės nuo
iki 4 vai. po piet adresu:

611 Union Bank Bldg. 
25 No. Dearborn St.

Užtik- 
Kiekvie- 

Geras
12

. KARAMS DIRBTI DAILYD- 
žių (carpenters) ir naujiems re- 
frigerators karų. Tik patyrę car 
men lai atsišaukia.

2310 So. Paulina St.
REIKIA KRIAUČIŲ PRIE 

moteriško kostumeriško darbo.
K. AUGAITIS,

3130 W. Harrison St.;

REIKIA LIETUVIŲ AGEN- 
tų dirbti ant komišino. Labai 
pelningas biznis’

P. ALEN,
3258 So. Morgan S t.

PARDAVIMUI ŽUVIŲ MARKE- 
tas ir delikatesen, biznis cash. Vieta 
apgyventa lietuvių ir švedų. Biznis 
išdirbtas per 5 metus. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

10802 Michigan Avė.,
' Roseland.

REIKIA operatorių prie mo
teriškų kotų ir siutų. Turi būt 
patyrę, nuolatinis darbas, gera 
alga. Kreipkitės tuojaus.

• 1051 W. 35th St.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠAPA; 
biznis gerai išdirbtas, lietuviais ap
gyventa, parduosiu pigiai, nes išva
žiuoju į kitą miestą.

Atsišaukite:
209 W. 47th St.

REIKIA AGENTŲ PARDAVINĖ- 
ti savo apielinkėj, sėklas ir namines 
gėles. Geras, smagus ir lengvas už
siėmimas; patyrimo nereikalinga, vi
duramžio moterų ir vyrų. Įvestyt pi
nigų nereikia. Visi reikalingi {tai
symai yra prirengti. Atsišaukite po 
panedėlio, 903 Marųuette Bldg.

PARDAVIMUI PAINT IR HARD- 
vvare kratuvė, labai pigiai, prie biz
niavęs gatvės; aplinkui tokios krau
tuvės nėra. Puikus keturi kam
bariai pragyvenimui, garu apšildo
mas. Lystas duodamas ant kiek no
rima. Turi būt parduota į 3 dienas, 
3413 W. 51st St.

DIDELI NAMŲ BARGENAI.
BRIGHTON PARK, naujas 2-jų 

aukštų mūrinis namas, 2 flatai po 5 
kambarius; elektros šviesą ir kiti vė
liausi įtaisymai. Nepraleiskit šio na- 
mo nepamatę. Kaina tik ....... $7,800

I 2-jų AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS, 
2 flatai po 5 kambarius; yra aukštas 
cemento beismentas, randasi prie pat 
bažnyčios. Kaina tik ............. $8,000

BRIDGEPORT, BIZNIAVAS NA
MAS, biznis nuo daugelio metų šitoj 
vietoj vedamas. Kaina tik ....... $2,000

2- jų AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS, 
2 pagyv. 5 ir 6 kambarių. Elektros 
šviesa, maudynės, aržuolo vidus iš-

■ — -n —-— ------------------------- - taisytas, randasi: 3609 S. Lowe A v.
PARDAVIMUI saliunas geroj Kaina tik ..... ............................  $8,300

3- jų AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS, 
ę flatai po 4 kambarius ir namelis 
ant užpakalio loto jandasi: 2938 
Emerald Avė., apžiūrėk ir duok savo 
pasiulvma.

, GARAGE DĖT, 50 MAŠINŲ, ant 
dviejų lotų ir 3-čias lotas šalę dykas, 
randasi: prie 95th gatvės Beverly 

. Hill. Kaina tik .......... $35,000
M. J. KIRAS & CQ.,

PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- 
bai geroj vietoj .visokių tautų apgy
venta. Pardavimo priežastis, einu į 
kitą biznį. Yra pasėdėjimo kamba
ris ir gyvenimui'kambariai. į

Greitai turiu parduoti.
2011 W. 63 fd St.

vietoj, vigokii} tautų užeinama. 
Biznig gerai eina. Pardavimo 
priežagtį patirsite ant vietog.

5343 S. Halgted St.
j _ . ' . - Į— * ' - - — ' ■ ~

PARDUODU 3 SALIUNA SU NA- 
mais arba be hamų, geras biznis; iš
važiuoju ant tarmes.

Atsišaukite po tiio adresu: 
101 ‘20 Avė.,

Meirose Park, iii.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ Ra
kandai labai pigiai, ant syk ar at
skirai. Turiu parduoti į trumpą lai
ką. Taipgi gali ir kambarius išren- 
davoti, pigi renda.

Kreipkitės:
2720 W. 47th St., 

Pirmos lubos

PARSIDUODA MAŽA GROSER- 
nė, lietuvių apgyvento] vietoj, senai 
išdirbtas biznis, renda pigi, parduo
siu pigiai ar mainysiu ant didesnės, 
priežasti patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
3150 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI ICE CREAM 
lor ir Notion School Supplies. 
gyvenimui kambariai. Renda 
į mėnesį. Kaina $500 

KLEM. WIDZES, 
3255 S. Halsted St., 

Antros lubos.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai pelningoj vietoji Biznis išdirb
tas per daug metų .randasi pragyve
nimui kambariai. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos.

3828 S. Halsted St.

PARDAVIMUI MODERNIŠKAS 
dviejų aukštų medinis namas. 4 ir u 
kambarių su gėrais įtaisymais, mau
dynės ir gasas. Parduosiu už $3,750 

Kreipkitės prie sąvlninKo 
2122 W. 54th St.

PARDAVIMUI KETURIŲ KAM- 
barių rakandai, visi kartu. Galima 
matyti vakarais nuo 6 ir nedėlioj ki 
3 po pietų.

4121 So. Sacramento Avė. 
Antras lubos 

Arti Archer Avė.

PARDAVIMUI GROSERIS, LIE- 
;uvių apgyvento] vietoj, biznis išdirb
is gerai. Parduosiu pigiai.

Priežasti patirsit ant vietos.
3264 Sn. Morgan St.

Chicago.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
jai geroj vietoj, apgyventa visokių 
tautų. Priežastį pardavimb — pa- 
tirsit ant vietos.

Atsišaukite:
2551 Emerald Avenue.

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

Kaina $7.800.00.
4737 W. Polk St. arti Cicero Avė. 

Pirmos lubos.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ Ra
kandai mažai vartoti: seklyčios setas, 
2 pečiai ir visi kiti reikalingi daiktai 
gyvenimui. Parduosiu visus kartu 
arba atskirai, — priežastis pardavi
mo savininkas važiuoja į Lietuvą.

\ 4614 So. Paulina St.

PARDAVIMUI rakandai, tin
kanti pavieniui vyrui. Galima 
tuose pačiuose kambariuose ir 
apsigyventi. 2322 So. Oakley 
Avė., skiepe.

ANT PARDAVIMO 5 KAMBA- 
rių rakandai, fronto setas, vidurinio 
setas buffet, 2 kamodos, ice box, visi 
kiti geri kaip nauji, mažai vartoti. 
Galima paimti visus ar po vieną 
šmotą. Didelis bargenas. Galima 
matyt visada, 822 W. 37 PI. 2 fl.

VARTOTI AUTOMOBILIAI.
Perbudavoti, malevoti, gvarantuoti. 

Duodame savaitę laiko išmėginimui 
veltui. Jei neužsiganėdinsi — sugra- 
iinsi. Vieninteliai pardavėjai, kurie 
di gali padaryt. Palyginkit musų 

kainas su kitų kainomis. Parduoda
me ant išmokėjimo. Žemiau padoria
me keletą musų stako bargenų: 
1918 
1918 
1919 
1920 
1918

Buick 5 pasažierių touring $350 
Buick 7 pasažierių touring $500 
Ęuick 5 pasaž. Sodan top $750 
Buick 5 pasaž. touring 750 
Peerless 7 pasaž. uždarytas $500 

Esame afttorizuoti Buick dealeriai 
Naujus automobilius parduodame ant 
išmokėjimo.

FAGET-BUICK COMPANY, 
Grand Blvd., prie 39tos gatvės 

Phone Douglas 0632

OLDS.
niai špykiai ,malevotas, Šėnys 
riausiame bėgimo padėjime, 
pirkimas už $775.

VELIE 5 sėdynių, 
perdirbtas, 5 geros 
$375 nupirks.

DAVIS 4 sėdynių, 
turime priežastį padarymui 
reno už >1,975.

GRANT 19 sedan, naujaiGRANT 19 sedan, naujai malevo- 
tes ir visas nerdirbtas ir tu?i musų 
gvarantija $675.

GRANT SEDAN 1921, toks kaip 
ir 1922. derr.nnsratorius. naujai male- 
votas ir pvamntnotes >1,350.

GRANT 19, 2A iv 21 Roadster ir 
Tnųrlng CHto^nbilini, vis<'’ perdirbti, 
nauiai malevoti ir geros šėnys: $475 
_ JRfV).

THE STMMOMS MOTOR CO., 
Grant Distributors

2211 Michigan A v. Tel. C^lumet 2038 
Atdara vakarais ir nedėliomis.

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio jšdjrbimn. visnHo modelio, 

ęrreit«m veikimui ir pūkštės kainos. 
\tvatinėkite aovn Rnfnmnbjlin r»n«

DORCHESTER MOTOR SALES 
COMPANY, 

. 1401 E. 67th St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

wrnė geroj vietoj, ca’h biznis, iš
dirbtas per 16 metų. Taipgi 7 nas'’- 
’.ierin automobilius, gerame stovyj. 
Parduosiu pigiai.

E. BAKSZIEWTCZ.
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, SU 
visais įrengimais. 4 kambariai gyve
nimai s’i rakandais. Taigi automo
bilius “Reo” 5 sėdynių. Parduosiu pi
giai tikM grait atsišaukite;

KBn^rite .Tho7''V'q Ząms, 
436 W. 29-th St.

J TRUMPA LA IK Y TTtrju PAT- 
-Inoti didele o-rosem*' ir deli^atesen už 
’-’bai "Igią kainą. įlystas-ilgas, ren- 
4a nfpi.

Atsišaukite. .
8139 So. Halsted St.

KRIAUČIAI TĖMYKIT!
Nepraleiskite geros progos, 

duodu arba parendavoju. 
naujus siuvame, senus taisome valo
me ir prosinam Biznis išdirbtas per

5 metų. Kreipkitės:
121 W. Main St., ' 
St. Charles, III.

PARDAVIMUI BUČERNĖ SU 
mašinomis; yra trokas ir visi paran- 
kumai; keturi kambariai, garu šil
domi, pigi renda: parduosiu pigią!, 
nes- turiu važiuoti i Lietuva, 
šaukti. Tel. Pullman 4699, 
So. State Str., Roseland.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui studio Chicagoj 

didelės gatvės, labai geroj vietoj ir 
gerai įrengta. SavininKas eina is 
oiznio. Kreipkimės į .Naujienų am- 
geporto skyrių, Box 91, 3210 Soutn 
Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI ! BUČERNĖ IR 
grosomė. Biznis išdirbtas." Lietuvhj 
apgyventa vieta . Parduosiu pigiai, 
priežastį pardavimo patirsite ant vie
tos.

Atsišaukite:
562 W. 18th St. i

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

grojiklį pianą, su prijungta ukulelc, 
šėputė, roliams ir 10 metų gvaranta- 
vimas ir didelis dubeletava springsa 
phonographas su rekordais ir dai- 
neantine adata. Taipgi v^liausio^ ma
dos fruntinei setas, daining ir bod 
ruimio. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai^ lan
gams užlaidai etc. Parduosiu ant 
syk ar atskirai. Rezidencija 1922 
So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, Biz
nis gerai išdirbtas. Parduosiu 
giai, nes turiu du bizniu.

Atsišaukite:
1505 So. 49th Ct., 

Tel. Cicero 798 • 
Cicero, III.

. PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, gerai biznis eina. 
Galima pirkti biznį su namu ar tik 
vieną. Pardavimo priežastį — pa
tirsite ant vietos.

Kreipkitės:
\ 1616 So. Halsted St.

BARGENAS
Pardavimui 2 aukštu mūras ir cot

tage užpakalyj prie 3730 Paimell A v. 
Parodys gyventojams ant 2-jų lubų 
$850 cash, likusius ant lengvų, mėne
sinių išmokėjimų

PARDAVIMUI DVIEJU PRAGY- 
venimų mūrinis namas, 6 ir 7 kam
bariai. Rendos‘neša $85.00 j mėnesį, 
savininkas gyveną ant vietos.

Atsišaukite:
2826 Emerald Avė.

PARDAVIMUI KAMPINIS SA- 
liunas. Vieta nuo senai išdirbta, lie
tuvių, rusų apgyventa. Parduodu 
greitu laiįcu. Priežastį patirsit ant 
vietos.

1229 So. Jefferson St.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Saliunas ir 6 pagyvenimai už $8,800 

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

C. P. SURASKI & CO.
3346 S. Halsted §t., Chicago, III.

NAMAS VELTUI! ŠTAI JŪSŲ 
namas su 4 lotais aplinkui; kur gėlės 
žydi, daržovės auga ir viščiukai čiul
ba. Namas nąujas ir gražus. Tapsi 
jo savininku mokėdamas mažai, kaip 
rendą, tik $200 cash. Kreipkitės: A. 
Menas 3252 SO. Halsted St., Phone 
Yards 4276.

HARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
ivj vietoj ir biznis geras, esu pn- 
verseas greitu laucu paiuuou, nes is- 
.važiuoju į Lietuvą: 

jtvreipkitėsi'' .j'iftc .
04u4 Soi (Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas, vi
sokių taUtų kolonijoj. Parduo
siu pigiai. .■ qnv- u

2101 W.: GfMid Avė.

•EXTRA
Pardavimui 2 nauji namai Brigh

ton Parke po 2 pagyvenimus, po 5 
kambarius kiekvienas flatas, elektri- 
kos šviesa, maudynės, aukšti cemen
tuoti skiepai, skalbynės ir viskas įtai
syta pagal šios mados mainysiu ant 
mažesnio namo, loto arba automobi
lio. Parduosiu atskirai no vieną.

F. X. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

------- xj-rr.p<.-.l

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI 43 akeriu ūkė. Mi

chigan valstijoj. žemė išdirbta ,so
das, upelis bėga per ūkę, mylia ir pu
sė nuo miesto. Priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos.

M. G.,
3827 Aubum Avė., 1 fl.

TARDUODU saliunų už pigių 
kainų. Noriu parduot greit.

JOHN PYRKA,
359 E. 119th St.

PARDAVIMUI 9 KAMBARIŲ MU- 
rinė cottage, akmens fundamentas 
antaukštis ir beisenvntas. J^ideli i? 
šviesus kambariai, lietuvių ir lenku 
nugyventa vieta. Netoli nuo Central 
Mfg. District Bankos, narnos yra ge
ram stovyi. Turi būt parduota gtei 
tai. Savininke galima matyt 1024 W 
34 PI. subatoj ir nedėlioj nuo 2—5 
vai. vak.

PARDAVIMUI galiūno fixtu- 
res visokio dydžio. Labai pigiai. 
Kreipkitės:

J. KRAUSE
918 W. Mfcdison St.

Phone Haymarket 3016

Didelių lotų išpardavimas.
• »• . I ■ ■

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ; Pa
veikslų, knygų ir kitokių dalykų. Prie
šais pat duris šv. Jurgio bažnyčios, 
(puiki vieta laikrodininkui ar šiaip 
žmogui). Renda nebrangi, trys šva
rus su apšildymu kambariai gyveni-i U ( 
mui. Norintis nepraleiskit progos, 903 pardavimo — nesutikimas part-

PARDAVIMUI saliunas, viso- 
įkių tautų kolonijoj. Priežastig

LIKUSIŲ DAIKTŲ IšPARDAVL 
mas. Aukštos vertės nešioti drabu
žiai, vyrams, moterims ir vaikams^ 
Tąipgi šeimyninkės reikmenys. Tei; 
singas pasiūlymas nebus atmestas.

ECONOMIC CLOTHES SHOP 
5435-37 Lake Park Avė.

Phone Midway 7463
PARDAVIMUI LIETUVIŠKAS 

restaurantas visokių tautų apgyventa 
vieta, biznis išdirbtas pei- daug metų. 
Parduosim greitai ir pigiai. Paty
rusiam žmogui gera vieta.

Phone Puljman 6995
10822 S. Michigan Avė. Roseland.

PARDAVIMUI pulruimis su 
4 stalais; biznis išdirbtas — par
duosiu pigiai, nes turiu du biz
niu. Atsišaukite, 1101 W. 14th 
St. ant 2 lubų .

PARDAVIMUI kendžių, ta- 
bako ir notions krautuve. Gera 
vieta, pigiai. Kreipkitės 6 vai. 
vakare.

1207 W. 47th St.

PARDAVIMUI 2 dideli pečiai 
labai gerame padėjime ir visai 
pigiai. Turiu greitai parduoti, 
nes apleidžiu miestų,

2917 S. Lnwe Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Parduosiu labai pi
giai 
'nio.

nerių.
1825 Armitaįe Avė.

42 lotai — tik 33 minutos į vidur- 
'miestį, prie C. B. & Q. R. R. Perva
žiavimas mažiau 10 centų gerai išsi
vysčiusioj apielinkėj; savastis, 3 blo
kai nuo stoties. Kaina $250 iki $625 
žemiausios kainos aukštos rūšies pra- 
pertės, prie C. B. & O. R. R. Plates
nių informacijų ir veltui pervežimas, 
rašykit.

OLTVER SALINGĖR AND CO.
628 First National Bank Building

DURYS ADAROS
Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par

duodam ir mainom; namus, lotus, ter
mas, automobilius ir visokius biznius. 
Pas nvusų greitas, teisingas ir pigus 
patarnavimas, visokiais reikalais. 
Kreipkitės pas

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

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
Brighton Parke ant dviejų gyvenimų 
po 4 kambarius,'-'tiki įtaisymai. Mau
dynės elektra ir gasas, parduosiu pi
giai, priežastis pardavimo važiuoju 
į Lietuvą.

Kreipkitės; 1
4507 So. .Fdlrfield Avė.

—.—_______ ___
PARDAVIMUI'PIRMIAU, NEGU 

pražudysi savo pinigus —- pirk 3 
aukštų mūrinį namą, nptoli Douglas 
Parko, tei yra hajiias, kuris užlaikys 
tavo šeimyną. Rėndos $1,400 per 
metą. Kaina $13,000.

2854 W. 21st St.

BARGENAI
PARDAVIMUI 2 meiliniai namai. 

Iš priekio 2 pagyvenimu, po 6 kam
barius, toiletai ir vanos, iš užpakalic 
6 kambarių namas, furnace heat, elek
tra, vanos, cemento basmentas, 1 blo
kas nuo bulvaVo. Rendos neša $98 
į mėnesį. < Kaina ..................  $6.600

Namas ant mainymo 63rd St. ne 
toli nuo Halsted St. 7 flatų mūrinis, 
moderniškas po 7 ir 8 kambarius. 
Reridos $450 į mėnesį, mainysiu ant 
mažesnio namo.

Reikalauja apie $4,000 cash.
Pasiklauskite: \
' • J. BURKE,

736 W. 35th St.
Atdara nedėliomis visą dieną.

1, Pradavimui naujas mūrinis na
mas, 2 flatai po 4 didelius kamba
rius, elektros šviesa, vanos, augštas 
cimentuotas skiepas, viškai drabu
žiams džiovinti, ’ir kiti visi naujau
sios mados įtaisymai, 
pi'giai su nvtfžu {mokėjimu 
nysiu ant mažesnio namo, 
mos, bučernės .grosemės 
liaus arba kitokio, biznio.

2. Taipgi parduosiu naują murini 
narna South Sldėj, 2 flatai po 5 ir 6 
kambariu*. Namas vra trerame sto
vyje. Kaina Hk $6,000, $K00 imokė 
ti.į n likusi kain renda. Taiogi pri
imsiu rianą, lotą, automobiliu \ arpa 
k’toki biznį, kaipo pirmą {mokėjimą. 
Kreipkitės nas

FANK Gr-ŲUCAS, 
3018 W. 38 PI. 2 lubos iš užpakalio 

Telephone Lafayette 6276
»■ • ’ -v W *

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
už labai nužemintą kainą, 4 pragy 
venimąi po 6 kambarius, pabūdavote? 
ant 2 lotų, aukštas beismantas, viso- 

elektra, gasas, maudy- 
$1,368 dolerius į metus 
netoli Shei’mąn Parko 
$12.500.. Nenraleiskitr 

Klauskite M. Rozens

ki įtaisymai: 
nės. Randos 
Geroj vietoj, 
Kaina tiktai 
geros progos, 
kio, 3301 S. Halsted St.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAU
JAS NAMAS BRIGHTON PARKE F 
ir 6 kambariai, aukštas beismantas 
garadžius dėl dviejų karų. Naina? 
pabudavotas geriausiais įtaisvmais ii 
geroj vieton Vertas $10.000, parsi
duoda tiktai už $8,500; Priežastis — 
išvažiuoju į Lietuva. Turi būti grei
tai parduotas. Klauskite, M. Ro 
zenskio, 3301 S. Halsted St.

PARDAVIMUI KETURIŲ KAM 
barių muro namas: elektra, gasas i 
kiti parankumai. Sykiu parduosiu i’ 
čcverykų taisymo Sana, kurioj dir
ba nuolat du darbininkai.

2530 W. 47th SL

PARDAVIMUI bizniavas lo
tas — bargenag 636. W. 35th St. 
Vertėg $2,000. Dabar prirengtas 
krautuvei. Kaina $1,500. Kreip- 
kitėg vakar, 3115 S. Halgted st.

PARDAVIMUI 2 LOTAI PRIE 
daikto, Brighton Parke. Mylinti prie 
bažnyčios ir lietuviškos mokslainės; 
2 blokai iki miesto mokslainės.

Kreipkitės:
3341 So. Auburn Avė.
3-os lubos ir užpakalio.%

KAS NORITE GERĄ NAMĄ 
.BRIGHTON PARK, naujas muro na
mas, tik ką užbaigtas, 5 ir 5 kam
barių po naujos mados, mainysime 
ant loto ar bučernės. Atsišaukite 
prie savininko, 4000-4002 zBrighton PI. 
Tel.: Republic 3733.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ 
medinis namas ir geras beismantas, 
geros šandės ir vištinyčia, labai gra
žioj vietoj. Parduosiu už $3,400.00.

Atsišaukite:
4202 S. Washtenaw Avė.,

PARDAVIMUI 4 ir 4 KAMBA- 
rių flatas medinis namas. Mėnesinės 
įeįgos $62.00 ar > daugiau . Pigiai, 
Savininkas:

5708 So. Marshfield Avė., 
2os lubos.

PARDAVIMUI MODERNIŠKAS 2 
flatų garu apšildomas namas. Ar- 
zublinčs grindys, mahogany wood- 
work, puikus antaukštis ir skiepas. 
Rendos neša $1,080. Kaina $6,800. 
Puikiausis cash pasiūlymas. Agen
tai, neatsišaukite. Tel. Vincenneš 
5444.

PARDAVIMUI FARMA LIETU
VIU kolonijoj — Woodboro, Wis., ar
ba mainysiu ant prapertės arba ma
žo štorelio.

JONAS LAZAUSKAS 
2223 So. Leavitt St., 

Chicago, III.

AR NORI PIRKTI PUIKŲ NAMĄ 
IR PIGIAI?

1. Parduosiu naują murini namą ir 
lotą šalyj, 2 flatai po 4 didelius kam
barius, elektros šviesos, vanos ir kiti 
visi naujos mados įtaisymai. Namas 
yra geroje padėtyj ir puikioje apie- 
linkėj. Priežastis pardavimo, turiu 
farmą ir neatbūtinai pabaigoje šio 
menesio turiu . išvažiuoti ir ten pra
dėti gyventi. Kreipkitės pas 

STEPONAS MELKO,
3316 S. Morgan St., 2 lubos iš fronto

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
2 augštu ir barnė automobiliui, šan
dės anglims ir vištininkas. Rendos 
neša $41.00 į mėnesį. Geroj vietoj 
letuviais apgyvento] arti gatvekarių 
ir krautuvių. Parsiduoda pigiai ir 
ant lengvų išlygų. Namas randasi, 
5902 So. La Šalie st. Platesnių žinių 
kreipkitės: Jonas Jankauskis, 5959 b. 
Sangamon St’. z 7

900 ŪKIŲ ARBA FARMŲ PAR- 
lavimui. Įmokėk kiek gali, likusią 
dalį kaip rendą, terpe 873 lietuvių 
ūkininku.

Klauskit. /
LITHUANIAN FARMER ASS’N. 

2141 W. 24th St.
Čhicago.

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 St.

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes, 

taipgi mainome farmas. ant miesto 
praperčių ir mainome visokius biz
nius ant namų, ir automobilių. Turi
me namų didžiausiame pasiskyrirrae 
visose dalyse miesto.. Apsaugojamc 
nuo ugnies namus, biznius ir rakan
dus. Taipgi insiuriname gyvastis ir 
nelaimingų atsitikimų geriausiose už
tikrintose komannijose. Klauskite K. 
J. Filipovich, (arba W. Eringis.

ANT IŠMAINYMO ARBA PAR- 
davimo, tik už trečią dalį kiek yra 
vertas, namas vertas $150,000, o par
siduoda arba mainau už $50,000. Tai 
yra kampinis namas, 8 pagyvenimai 
ir trys Storai; štymų apšildomas. Va
nos, elektriką, aržuolo trimingai. Na
mas beveik naujas. Lietuvių apgyven
ta vieta. Kas norit padaryt didelį 
pelną. Atsišavkit tuojaus pas

A. VISBARAS, 
3301 So. Halsted St.

MAINOME, PARDUODAME 
namus, farmas, bučemes, automobi
lius ir kitokius biznius. Turime na
mų didžiausiame pasirinkime. Taip
gi, padarom visokius kontraktus, 
'‘gzaminavojam, apstraktus ir kito
kius dalykus. Pas mus pigiausis ir 
teisingiavsis natamavimas. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO., 

808 West 33rd Place 
arti Halsted St.

Telephone Boulevard 1^50 
Ofiso vai. nuo 9 iki 9 vai. vakare 

kasdieną.

PARDAVIMUI MEDINIS 4 PA- 
gyvenimm namas. 5 metai — būda
vote, elektriką, va^os ir visi įtaisy
mai pagal naujausios mados. Par- 
•Inosiu pigiai, neg savininkas aplei
džia šia šąli. •

Atsišaukite •
4436 So. Talman Avė.

Reikalaujam visokiu nnt ra- 
nų . MainvtoGi Inukia afi-
-0. Turim*' p''H,«'kvrimūi v*^- 
'e daly'-*' C!hic?»"ns. Ttebar 
’-ns. Atsišaukite tuoj. Užeikite i 
nu$n ofise, pas mus, teisingas ir 

nntarnav*mas.
SPYnc-rpopT T?KAT, FSTATE CO. 

808 W. 33rd PI.; arti Halsted St.
Vai. nuo 9 ryto iki 9 vak. kasdieną.

NAMAS BRIGHTON PARK
Pasiduoda naujas mūrinis namas 

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

/

MORTGEC!Al -PASKOLOS
Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus už 6%. 
Galite išmokėti mėnesiniais mokės
imais. Perkame bondsus, notas ir 
kontraktus.

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

iloHna: kirpti, siūti, pritaikyti 
uesinuoti drabužius motenm* it 

vaikams.
liesos: dienomis ir vakarsh
.pecialis instrukcijos pagal 

nutarimą.
£VELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNINS
Coom 402, 59 E. Adams SU

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarines klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau drešės.

VALENTINE 
DRESSMAfclNG COLLEGES 

2107 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit į$lygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA 
Mokykla Chicagoj

Designing, kirpimo, fitafimo, 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- 
ygų. Tšmokinam i trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais. 
MASTEB SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
196 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake StrM ant 4 lubų.

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

3001 So. Halsted St 
Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliikos ir lietuviikoa 

kalbą, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirkly bos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
no8 istorijos, geografijos, politikinM 
ekonomijos, pilietystis, dailiaraiys- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo fl 
iki 10 valandai
$106 SO. HALSTED CHTCAGŲ,

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų.
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.

8454 So. Halsted gatv< 
arti 85tos gat.




