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Angliakasiu strei 
kas paskelbtas
Rusija rengiasi karan?

Nelengvins Vokietijai kontribucijos

Visuotinas angliakasiy 
streikas paskelbtas

Išleistas įsakymas 600,000 an
gliakasių sustreikuoti balan
džio 1 d.

nio neatsiekta, kas vertėtų 
skelbti.

Amerikos industrija, prisi- 
bijodama anglių trukumo, su
sikrovė daugybės anglių ir ap
skaitoma, kad anglių truku
mo šalyje nebus jaučiama ma
žiausia per kelias savaites po 
prasidėjimo streiko.

Anglija neduos savy pa 
siūlymą apie skolas

Rengiasi pradėti mokėt Ame
rikai palūkanas.

21. — 
Robcrt 
atstovų

paskolintus pini-

pareiškimas apie 
savo pasiūlymų 
atsakyme į pa- 

atsižvelgiant,

INDI ANA POLIS, Ind., kovo 
21. —- Šiandie angliakasių uni
jos ccn tralinė raštinė išsiunti
nėjo visiems unijos lokalams 
formalinį paskelbimą visuoti
no angliakasių streiko, kuris 
turi prasidėti balandžio 1 d. 
Paskelbimas streiko išsiuntinė
tas kaip minkštųjų anglių, taip 
ir antracito angliakasiams.

Paskelbimas išsiųstas 3,000 
unijos lokalų visoje šalyje.

Antracito angliakasiai tu
rės streikuoti. \\

NEW YORK, kovo 21. — 
Pasak angliakasių unijos vice
prezidento Philip Murray, įsa
kymas mesti darbą balandžio 1 

•d. antracito ir minkštųjų ang
lių kasyklose paleis apie 600,- 
000 angliakasių.

Streiko paskelbimas supuola 
su pirmu susirinkimu subko- 
miteto antracito angliakasių ir 
kasyklų savininkų parašymui 
naujo kontrakto, vieton užsi
baigiančio kovo 31 d.

Antracito angliakasiai apie 
savaitę laiko atgal įteikė kasy
klų savininkams reikalavimą 
pakelti algą 20 nuoš. Jie taip
jau pareiškė, kad antracito ka
syklose kils streikas, jei iki 
balandžio 1 d. nebus padary
tas naujas kontraktas. Kasyklų 
savininkai atsakė, kad reika
linga nukapoti antracito ang
liakasių algas, bet kokis tas nu- 
kapojimas turi būti, jie to ne
pasakė. Esant tokiems skirtu
mams niekas nemano, kad an
tracito angliakasiai galės susi
taikinti su kasyklų savininkais 
iki balandžio 1 d., todėl turės 
kilti antracito angliakasių strei
kas, nors galbūt deiybos su 
kasyklų savininkais nebus per
trauktos: antracito angliakasiai 
yra nutarę, pasibaigus kon
traktui, nedirbti iki nebus pa
darytas naujas kontraktas.

Valdžia dar bando taikinti.
. VVASHINGTON, kovo 21. — 
Baltajame name pasakyta, kad 
valdžia vis dar nesustojo ban
džiusi sušaukti minkštųjų ka
syklų savininkų ir angliakasių 
konferenciją, tikslu išvengti an
gliakasių streiko balandžio 1 
d. Tečiaus visgi nieko svarbes-

Rusiją rengiasi karan
COPENHAGEN, kovo 21. 

— Gautomis iš Rygos žinio
mis, sovietų Rusija skubiai 
rengiasi prie karo. Didelės spė
kos siunčiamos iš Kijevo ir 
Charkovo, kad apsaugojus 
Lenkijos ir Rumunijos rirbe- 
žius, o dalis kareivių koncen
truojama prie Suomijos rube- 
žiaus. Visa 1922 m. klesa ta
po sumobilizuota ir kariuo
menės daktarai pašaukti. Bol
ševikų laivynas taipjau pri
rengtas karui. • ~

LONDONAS, kovo 
Iždo kancleris Sir 
Hornc svarstydamas 
bute apie Anglijos skolas pa
sakė:

“Aš nemanau siūlyti kokias 
nors sąlygas Amerikos vald
žiai apie užmokėjimą musų ob
ligacijų”.
. Jis taipjau sakė, kad nėra 
gauta iš Amerikos jokio rei
kalavimo užmokėti palūkanas 
už Anglijai 
gus.

Kanclerio 
hepadavimą 
buvo duotas
klausimą, kad 
jog skolos gali būti užmokė
tos daugiausia tik eksportuo
jantį Anglijos prekes į Ame
riką, ar valdžia pranleš Wash- 
ingtonui, jog geriausias būdas 
palengvinti mokėti skolas bu
tų numažinti impoijl.o muitus 
ant Anglijos prekių.

Home sakė, kad padarytu 
1919 m. susitarinŲi, Amerikos 
valdžia paliuosavo nuo mokė
jimo palūkanų per tris metus. 
Todėl, Horne sakė, “kadangi 
tas periodas baigiasi šiais me
tais, mes įrašome 1922-1923 m. 
biudžetai! užmokėjimą pusės 
metų palūkanų, kuriąs mokėti 
pripuola rudenyj”.

Bulgarija prašo kretiity 
iš tautę sąjungos

WA!SHINGTON, kovo 21. — 
Bulgarija, pirmoji priešo šalis 
pareikalavusi sau privilegijų, 
atsikreipė prie tautų sąjungos 
finansinės komisijos, prašyda
ma ter meulen pienu suteikti 
kreditų jos biznieriams.

Gautosios žinios rodo, kad 
finansinė komisija rimtai svar
sto tą prašymą, kadąngi jį 
skaitoma labai svarbiu, nes jis 
vykina ter rneulen pieną prak
tikom kuomet ikišiol jis buvo 
svarstomas tik teoretiniai. Iš 
priežasties besiartinančios Ge
noa konferencijos, manoma, 
kad linansinė komisiją atidūs 
nuosprendį apie Bulgarijos pra
šymą iki nebus užsibaigusi ta 
konferencija.

Jeigu < finansinė komisija su
tiks išpildyti Bulgarijos prašy
mą, ji išleis tam tikrą skaičių 
bonų, kurie bus atiduoti Bul
garijai.’ Kaipo gvarantiją už 
bonus, Bulgariją turės užsta
tyti visą savo biznį ir produk
ciją, o tada finansine komisi
ja duos tautų sąjungos patvir-

Bedarbė, streikai ir ne
ramumai Europoj

SIAME NUMERY
eina įdomus Lietuvos so
cialdemokratų vado ir 

Steigiamojo Seimo atstovo 
SL Kairio straipnis “Ko 
galima tikėtis iš naujojo 
kabineto?”' ketvirtame pu- 

slapy.
.........................      ,I>M/

Spiria Vokietiją mokėti
Lloyd George reikalaus pa 

sitikėjimo balsavimo

su-

ta-

Indija organizuoja 
didelę armiją

Vėl mūšiai su fascisti

/PARYŽIUS, kovo 21. — Tal
kininkų kontribucijos komisi
jos posėdžiai tęsiasi. Buvo 
svarstoma apie Vokietijos mo
kėjimą kontribucijos pinigais 
ir prekėmis iki 1922 m. pabai
gai. Komisija nutarusi, kad su
tartoji Gannes konferencijoje 
suma 720,000,000 auksinių 
markių pinigais ir 1,450,000,- 
000 markių prekėmis turės bū
ti užmokėta.

Vokietija po Gannes konfe
rencijos užmokėjo jau 248,000,- 
000 auksinių markių. Reika
laujama dabar, kad likusią su
mą 472,000,000 auks. markių ji 
užmokėtų mėnesinėmis reto
mis po 50,000,000 auks. mar
kių kas mėnesį.

Lloyd George užims 
vietą atstovų bute, balan- 
3 d. ir tuojaus pareiką- 

pasitikėjimo balsavimo 
valdžios politiką linkui

LONDONAS, kovo 21. — 
Valdžios vadovas Ghamberlain 
paskelbė atstovų •bute, kad pre- 
mieras 
savo 
džio 
lauš 
apie
Genoa ekonominę konferenci

ją-
'.“Visas atstovų butas turės 

pripažinti”, sakė Ghamberlain, 
“kad mes negalime prašyti pre
mjero važiuoti į Genoa, jei 
yra kokia nors abejonė apie 
jo autoritetą”.

Nukapojo audinyf iy 
darbininką algas

Francuzą kareiviai užims 
amerikiečią vietas

Amerikiečių laikoma Vokieti
jos dalis bus okupuota fran- 
euzų.

RYMAS, k. 21. — Portu 
darbininkų streikai visuose Ita
lijos pertuose tebesitęsia, iš
reiškimui užuojautos Neapolio 
dokų darbininkams, kurie 
streikavo pereitą savaitę.

Bedarbė Šveicarijoj.
BERN, k. 21. — šiandie

po sušauktas nepaprastas Švei
carijos parlamento posėdis ap
svarstyti bedarbę. Visoje šaly
je yra apie 100;000 bedarbių.

* f ’ * l 9

Bado streikas.
LIiSBONA, k/21. — 170 sin- 

dikalistų, kuriuos valdžia laiko 
San Juliao Barro forte, 
Skelbė bado streiką. Jie 
kaltinami metime bombų.

Pašaukė kariuomenę.
GOPENHAGEN, k. 21. 

Sumišimai provincijoje, kalu
sieji delei besitęsiančio lokau
to, privertė pašaukti kariuo
menę patruliuoti miestų gatves.

Svarsto lokautą.
LONDONAS, k. 21. — Pa

skelbtas inžinieriams lokautas, 
paliečiantis 500,000 darbinin
kų, vakar buvo svarstomas at
stovų bute.

Sichai t« i suorganizavę 25,000 
kareivių, tik trūksta jiems 
ginklų.

LAHORE, kovo 21. — Pa
tirta yra, kad Sichų naciona
linė armija, į kurią įeina ir 
Akali, kur gyvena daugiausia 
sichai, siekia 25,000 kareivių. 
Sichai bando gauti viršenybę 
iri Punjab valstijoj. Tai armi
jai betgi trūksta šautuvų, ji 
taipjau neturi kulkasvaidžių ir 
artilerijos, kas veikiausia ir ne
leidžia jai tuojaus pradėti 
veikti.

Armija yra padalinta į pul
kus nuo 500 iki 3,000 karei
vių. Gcntralinė organizacija 
yra Amritsare centralinis Ak
ali Dal, susidedantis iš 11 žmo
nių, kuriems pavestas yra ver
bavimas, finansiavimas ir ap
rūpinimas. armijos. Kareiviai 
yra stropiai lavinami mažomis 
grupėmis.

Armija yra finansuojama 
aukomis ir įplaukomis iš šventr 
namių, kurios kartais būna ga
na dideles. Dabar armija turi 
450,000 rupi (apie $150,000), 
neskaitant nustatytų įplaukų iš 
šventnamių. Maistą kareiviams 
duoda sichų kaimai ir labda
ringos organizacijos.

Akali yra Indijos kraštuti- 
niųjų organizacija, turinti sa
vo kariuomenę. Ji ir yra tik
ruoju pavoju, kadangi ji vado
vautų sukilimu. Jie iš savo pri- 
saikos yra išųietę ramų rieko- 
operavinio priešinimąsi. Anglai 
totlel yra pasiryžę tą armiją 
nuginkluoti ir išsklaidyti, jeigu 
jie tai padaryti įstengs, nes 
nors jie galės atimti niekurius

I

pa
yra

7

audinyčios, 
11,000 dar-

vidutiniškai

dalimi sichų religijos, todėl 
kiltų didelis pasipriešinimas, 
jei tuos ginklus butų bandoma 
atimti iš gyventojų.”

Govedos veikia

PARYŽIUS, kovo 21. — 
Amerikiečių kareivių palei Rei
ną, kuriems įsakyta grįšti na
mo, vietas užims tuojaus Fran
cijos kareiviai, kurie dabar 
okupuoja sekretorius abejose 
pusėse Coblenz.

Vienatinė pasekmė Ameri
kos okupacijos kareivių ištrau
kimo iš Vokietijos galbūt bus
tik ta, kad Vokietija galės aiš
kinti tą Amerikos kareivių iš
traukimą tik kaipo Amerikos 
nepritarimą talkininkų politi
kai linkui Vokietijos. Bet šiaip 
Vokietijai delei ištraukimo ne
pasidarys lengviau, nes apleis
tas vietas tuojaus užims nau
ji ir dar blogesni ole lipsi n tai.SKAITYKIT IR PLATINKIT “NAUJIENOS”

LAWRENiQE, Mass., kovo 
21. — Pagalios algas nukapo
jo audinyčių darbininkams ir 
Pacific ir Everclt 
kuriose dirba virš 
bininkų.

Algos nukapota
20 nuoš. Arlingtono audiny- 
čios, kuriose dirbo apie 7,000 
darbininkų, liko uždarytos dė
lei “nepatogių biznio sąlygų”.

Kitos audinyčios jau pirmiau 
nukapojo algas ir todėl dabar 
veik visose audinyčiose Nau
jojoj Anglijoj jau nuo kelių 
savaičių 
streikas.

GENEVA, k. 21. — Laike 
sniego audros* Alpuose nesenai 
iškrito daugybės svetimų vabž- 
džių ir kirminų, panašių į vo
rus, šimtakojus ir dideles skru
zdės. Jie tuojaus pasimirė. 
Gamtininkai mano, kad juos 
atnešė vėjas iš šiltesnių šalių.

tęsiasi darbininkų

BUTTE, Mont., k. 17. — In
žinierius ir nežinomas žmo
gus, kuris važiavo traukiniu, 
užmušti, susidūrus dviem ta- 
voriam traukiniai^.

NASHVILLE, Ark., kovo 21. 
— Pplicija j ieško maskuotų 
žmonių, kurie nušovė Walter 
Gibbs, 25 m., kuris bandė ap
ginti JoeJ Harris, 60 m., kurį 

;paskui goveda pastvėrė, išvežė 
į laukus ir ten jį nuplakė. Har
ris po to tuojaus apleido mie
stą.

Beaumont, Tex. 6 žmonės 
pastvėrė buvusį teisėją J. A. 
Pelt, 63 m., išvežė į laukus, 
nuplakė, išsmalavo ir apibėrė 
plunksnomis. Jo pati, kuri ban
dė jį apginti, tapo sumušta.

Dalias, Tex. goveda maskuo
tų žmonių pastvėrė vedėją vie
tos lentų kompanijos, F. H. 
Etheridge, sumušė jo dukterį, 
išvežė jį į laukus ir ten sumu
šė, prigrūmoję mirtimi,‘jei jis 
apie tai praneš policijai. Dalias 
šį mėnesį jau antrą tokį puo
limą goveda padarė.

Karo stovis Johannesburgo 
tebesitęsia

Francija užsigina sutarties
PABYŽIUS, kovo 21. — 

Francijos valdžia šiandie f už
ginčijo visoms Amerikoje pa
sklidusioms žinioms, jog mar
šalas Joffe, besilankydamas Ja
ponijoje, pasirašė sutartį su 
Japonija apie Francijos ir Ja
ponijos eksphiotavima Liberi
jos. Vaklžia sako, kati marša- 

las Joffe lankymasis Japonijo
je neturi oficialinės misijos.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 21 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.38
Austrijos 100 kronų ............... U£c
Belgijos 100 frankų ........... $8.43
Danijos 100 kronų ........... $21.16
Finų 100 markių ...........j.......... $2.14
Francijos 100 frankų ........... $9.00
Italijos 100 lirų ................... $5.12
Lietuvos 100 markių ............... 36c
Lenkų 100 markių ............... 2 Vr* e
Norvegų 1O(X kronų . ..............  $17.50
Olandų 1OO guldenų ................ $37.80
Švedų 100 kronų ................ $26.07
šveicarų 100 markių ........... $19.48
Vokietijos 100 markių ........... 36c

GAPETOWN, k. 20. — Pri- 
grumojimą naujais kivirčiais 
Rand kasyklų dist rikte numa
toma vedamą  j am straipsnyj 
Pietinės Afrikos nacionalistų 
organe De Burger. Laikraštis 
aštriai kritikuoja valdžių už 
praliejimą kraujo. Jis kviečia 
žmones būti/ ramiais ir tvar
kiais, bet griežtai protestuoti 
prieš valdžios politiką.

Iš Johannesburgo praneša
ma, kad valdžia vis dar pa- 

laiko karo stovį kasyklų dis- 
tiikte ir Johannesburge.

RYMAS, kovo 21. — Gauto
mis žiniomis, du žmonės liko 
užmušti ir keli desėtkai sužei
sti mieste Piacenza, kada fas
cisti goveda užpuolė ant susi
rinkusios viešoje aikštėje mi
nios žmonių. Tarp sužeistųjų 
yra ir miesto mayoras Ran- 
sini.
"'Policija, vedama mayoro, 
įsimaišė į fascisti ataką, po ko 
fascisti tuoj puolė ant mayo
ro ir labai jį primušė paga
liais.

Susirėmimas tarp komunistų 
ir fascisti taipjau įvyko ir Bo- 
logna, kur vienas komunistas 
liko užmuštas. Buvo susirėmi
mų ir mažesniuose mieste
liuose.

Sumišimų buvo Neapoly j są- 
ryšyj su uosto darbininkų strei
ku, paskelbtu išreiškimui už
uojautos streikuojantiems Nea
polio dokų darbininkams.

Didelių neramumų yra ir 
Geno'a, kur nesenai buvo di
deli susirėmimai su fascisti.

Socialistu Internacionalu 
kongresas bus balandžio 2
Įvyks jis Berline. Bolševikai ir 

Vokietijos didžiumiečiai ne
labai nori dalyvauti.

Pašovė lietuvį saliunininką.

CHICAGO. — Saliunininkaą 
Antanas Bačkos, 3256 Wallace 
St., tapo pašautas, kada jis 
bandė apginti vieną savo kos- 
tunierį nuo dviejų jį užpuolu
sių plėšikų. Plėšikai paleido į 
Bačkų 8 šuvius, bet tik vienas 
pataikė į ranką.

BERLINAS, kovo 21. — Wm. 
D. Hayvvood atstovaus Ameri
kos radikalus visų socialistų 
kongrese, kuris įvyks Berline 
balandžio 2 <1., sako Maskvos 
žinia. Tame kongrese trįs so
cialistų internacionalai — Vie
nuos, Amsterdamo (antras in
ternacionalas) ir Maskvos (tre
čias —• komunistų) bandys su
sitaikinti tarp savęs ir veikti 
išvien bent svarbesniuose da
lykuose.

Ta socialistų “taikos konfe
rencija” šaukiama iš to supra
timo, kad darbininkai pasiskir
stę į' mažas partijas yra ]>er- 
daug silpni, kad ką nuveikus 
ir kad reikalinga todėl suvie
nyti visus tris internacionalus 
ir suderinti savo veikimą.

Vokietijos socialdemokratai, 
kurie dalyvauja valdžioje, ne
labai nori oficialiniai dalyvau
ti kongrese, kadangi jie 
jaučia, kad ‘ir Vokietijos 
džia bus kartu su kitomis 
džiomis aštriai pasmerkta.

Leninas su Trockiu irgi
daliniai atsisako nuo kongre
so, bet rusams išrinkus Kar
lą Radeką atstovauti komuni
stų internacionalą, sovietų val
džia veikiausia pripažins kon
greso paskirtuosius žmones, 
jei tik Radek priims jo nuo
sprendžius.

nu- 
val- 
val-

ofi-

Leninas šaukiasi specialis
tų iš Vokietijos.

BERLINAS, k. 21. — žinios, 
kad Nikolai 'Leninas sunkiai 
sergą tapo patvirtintos, kada 
tapo sužinota, kad prof. Georg 
Kemperer, vidurinių ligų spe
cialistas, tapo paša ūktas ir iš
važiavo Maskvon.

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

ryto iki 2 vai. po piet.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreiciausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIElLAS 
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 kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ' SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

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

3210 So. Halsted St^ Chicago, m.
i

Town of Lake Skyrius
1614 West 46th Street, . Chicago, III.

Brighton Park Skyrius
4138 Archer Avė., Chicago, m.

West Pullmano Skyrius
523 West 120th St., West PuIIman, IIL



GRAND RAPIDS, MlCH.

Kovo 19 d. š. m. buvo pa
statyta scenoje “Jėzuito sąži
ne“ (statė A. V- D* k* D.). 
Nors buvo garsinta, kad ir ka
žin kaip mažai žmonių butų, 
vaidinimas prasidės 7:30 vai., 
tečiaus prisiėjo laukti net iki 
po 8 vai.

Veikale vaizduojami revo
liucijos Lietuvoje 1905 m. įvy
kiai. Tik tiek gaila, kad revo
liucionierių elgęsis lyg ir Pa* 
tvirtina kaip valdininkų taip 
ir “jėzuito” kalbas, kad “Stu
dento Čepavičiaus šaika (kra- 
molninkai) atiminėja pinigus 
iš kunigų ir. šiaip užsiima tik 
plėšimais”, kas nieko bendra 
neturi su tikraisiais revoliu
cionieriais.

Pats vaidinimas išėjo ne- 
blogiausiai, jei neskaityt per
daug ilgų pauzų ir su f lioviaus 
balso, kurs savo garsumu vir
šijo silpniau kalbančius akto
rius. Taipgi ir publikos pasi
kalbėjimai tarp savęs bei 
vaikučių bėginėjimas yra ne
leistini dalykai vaidinimo lai
ku. • »

Iš vaidintojų geriausiai pa- 
’ sižymėjo: V. Juškaitis čemovo 

rolėj; D. Antanaitis — popo; 
St. Naudžius — Kulševskio; 
O. Akamavičienė — Černovo 
pačios, ir studentas Čepavi- 

' čius.
Žmonių buvo gal apie šim

tas ir pusė.—» P. K.

DAYTON, OHIO.

Paramą rašytojui šernui.
SLA. 105 kuopa savo susi

rinkime paskyrė iš iždo 10 
dol. sušelpiami musų garbin
go švietėjo ir kultūros darbi
ninko Dėdės Šerno. Reikėtų, 
kad ir visos kitos musų orga
nizacijos — draugijos, kuopos, 
kliubai — neužmirštų .šio savo 
dainuotojo, kurs per keletą 
dešimčių metų rašydamas 
mums mokslo knygas neteko 
jiegų ir dabar gyvena sunkias 
dienas. Musų, taigi lietuvių 
visuomenės šventa pareiga rū
pintis, kad jis nekęstų bado ir 
vargo. — 105 k p. Šok r.

Jer. Urbonas.
[10 dol. gavome ir išdavė

me šerno Draugų Būreliui, 
kurs rašytojo Šerno reikalu 

f rūpinas. — Red.]

KI. Jurgelonis
ADVOKATAS \,

DUODA TEISIU PATARIMUS j 

į--------— iiirn^

Pamėginkite naujo —"

RtlfflerS
Su užregistruotu vaisbpžėnkMaSuv. Valst 

l’ateutu Biure.
N a ujamo m H yname pakelyje.

Viaoe tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės Siame vaiste idčtos, 
su pnemaiSa priimniai Švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra moti paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaieytojaa, kuris

Būtinai 
reikalau
kite 
kitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite 
kad butų 
INKARO 
vais- 
baženklis.

Aptiekose 
parsiduoda' 
po 05 c. arba 
atsiųskite 
75o., tad 
atsiusime , 
per paftta . 
tiesiog is 
labara- 
torijos.

patiks kad 
ir gačniau- 
šiai ypatai.
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KAIPO ATEIVIAI

350 Madison Avė

KUPONAS
Padėk kryželį i>o katra nori

Vardas

LithuanianPavardė

?ordĖn CO

itm krak inc

Ir kaip geras pienas yra gyvybės mais
tas, taip Bordeno pienas yra visų pienų ka
ralius. Bordeno vardas ant pieno stovi už 
pieno augštumą. Reputacija stovinti už Bor- 
depo vardo ant pieno yra išdava ilgų metų 
gero tarnavimo^ Kaip žmogus, kuris nori 
būti didelis Amerikoje turi ką. nors didelio ir 
vertingo suteikti, tai ir produktas norįs bū
ti priešaky visų šioje šaly turi ką nors ver
tingo turėti. Ir pasirenkanti Amerikos vi
suomenė, laisva pirkti ten, kur nori ir tą ką 
nori, apgalvoję pieno klausimą, ir didelė di
džiuma surado per metų patyrimus, kad 
pirkti reikia visados Bordeno pieną.

Tas vyras ar moteris tuo laiku šito neįsi- 
vaizdino sau, kaip neįsivaizdina ir šios gady
nės ateivis. Galima drąsiai sakyti, kad į Ame
riką kasdien atvyksta nauji žmonės, kurių 
vaikai ir vaikų vaikai bus žymus veikėjai 
Amerikos gyvenime.

Šitoje šalyj kiekvienas vyras ir moteris 
turi lygią progą. Bet jis pats turi ją išdirbti. 
Tas reiškia, kad tik smarkiausias protas gali 
laimėti. O smarkus protas tegali gyventi 
sveikame, stipriame kūne. Ir todėl ta moti
na, kuri nori savo vaikui suteikti gerą progą 
Amerikoje turi prižiūrėti, kad jis gautų gerą 
pradžią kaip protiškai, taip kūniškai.

Auklėjimo instr. Kūdikio knyga. Pamokinimų knyga

Iškirpk šio apgarsinimo kuponą ir siųsk nuima?.mes pasiųsim dykai, ką i pasirinksi, knygutę pamokinimų kaip 
auklėt kūdikis, ar kūdikio knygą, ar pamokinimų knygą, kaip pagaminti skanius valgius su Eagle Brand.

DAUG-DAUG METŲ ATGAL PRIE AMERIKOS KRANTO PRI
PLAUKĖ LAIVAS. JAME BUVO VYRAI IR. MOTERYS.

JŲ TARPE BUVO TĖVAS IR MOTINA TO, KURIO AINIS VĖLIAU 
TAPO PIRMUOJU SUVIENYTŲ VALSTIJŲ PREZIDENTU. IR 
TAS ATSITIKO NE SYKI, BET DAUGELĮ - DAUGELI SYKIU. 

TEISYBĘ PASAKIUS, KIEKVIENAS SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
PREZIDENTAS YRA AINIS VYRO IR MOTERS ATVYKUSIŲ IŠ 
SVETUR l ŠIĄ ŠALĮ

THE BORDEN COMPANY
New York-

l'iiĮĮ I ■l»IWR>Į Ū IĮ ......... - " -AJL2.J8ĮU’AA .■ 'J. ■» L    

Kiekvienas Suvienytu
Valstijų Prezidentas

*

gali išvesti savo kilme 
iš ateivio

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”
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Savaitinė Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REV1EW

PASTABOS APIE BIZNIO 
EISENĄ.

Dar apie musų bankų stovį.— 
Pereitos seredos numeryj biznio 
apžvalgoj mes pažymėjome su
mažėjimą depozitų tuose ban
kuose, kur lietuviai laiko savo 
pinigus. Kaikurie musų skai
tytojai, kiek patyrėme, negerai 
suprato musų straipsnį, many
dami, kad mes peikiame tuos 
bankus. Tas visai nebuvo mu
sų mintyse. Kad bankuose de
pozitų sumažėjo, tame žinoma 
nebuvo kalti bankai, bet patys 
lietuviai depozitoriai, kurie iš
ėmė pinigus, idant įdėjus juos į 
Bischoffo ir kitų “spešalus”. Vi
si valstybiniai ir nacionaliai 
bankai, kuriuose lietuviai laiko 
piųigus, kaip matyt iš jų atskai
tų, yra gana gerai vedami ir in- 
dėti į juos pinigai gali būti sau
gus. Po didesne priežiūra yra 
tie bankai, kurie priklauso prie 
Federal Reservo Sistemos ir 
Clearing House.

klaidų, kaip organizavime taip 
ir vedime bendrovių, jie taip
jau per ilgą taiką išmoks neria-* 
ryti pragaištingų klaidų, žino
ma tai viskas neatseis pigiai. 
Žlugs gal neviena bendrovė ir 
nemažai pinigų nueis per niek. 
Vienok, didesniam biznio dary
mui, platesnių reikalų aprūpini
mui negalima rasti kito kelio, 
kaip tik tveriant ir auklėjant 
vis didesnes bendroves. Kaip 
Amerikoj, taip Lietuvoj, šian
dien reikia nemažo skaičiaus 
naujų didelių bendrovių dides
niems sumanymams pravesti. 
Kada bus jos tveriamos, jų tvė
rėjai turėtų gerai įsižiūrėti į 
dabar gyvuojančių bendrovių 
ydas ir klaidas, idant tų ydų ir 
klaidų išvengus ar neatkarto
jus.

Valdžių bortai. — Įvairios Eu
ropos valdžios yra išleidusios 
daugelį bonų, kurie yra parda
vinėjami Amerikoj. Nuošimtis, 
kurį neša tie bonai paprastai 
yra geras. Mažesnį nuošimtį 
neša tik tų valdžių bonai, ku-

1929 met.................  498,966,000
1930 met. ............... 366,447,000
1931 met............... .. 468,449,000
1932 met............ T..„ 424,466,000*
1933 met............ . 563,779,000
1934 met............... . 515,055,000
1935 met.................  310,788,000
1936 met................... 290,718,000
1937 met..................  371,191,000.
1938 met................... 208,333,000'
19ša met................... 473,771,000
1940 met................. 396,618,000
1941 met.................  358,325,000
1942 met.................  364,765,000 i
1943 met.................  358,657,000'
1944 met.................  179,417,000’
1945 met ............... 272,290,000\

Į paduotas čia skaitlines įei
na tiktai pramoninių kompanijų 
bonai, bet neįeina valdžių ir 
miestų bonai. Kiekvienų atei-’ 
ties metų skola su laiku žinoma 
didinasi, kadangi su kiekvienais 
naujais metais ant visų ateities 
metų uždedama naujos skolos.

I 10 i .l J;

Bolševikų rubliai. — Indomu 
yra, kad patįs bolševikai caro 
rublius skaito daug brangesniais • 
už savo bolševikiškus rublius.1

$8.50 už 100 svarų maišelį; pi
pirai $6.50 ir $7.00 kreitas; ri
dikai 75 ir $1.00 tuzinas punde
lių; tamėtos $4.00 ir $4.50 krei
tas. c

JAVAI — Kviečiai $1.09%,. 
komai 61VL’C., avižos 38%e., ru
giai 92c. ’■■■'?

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3301 
J824 Wabansia Avė.

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

| ANKAS
...ANT

SENIAUSIS,
DIDžIAUSIS
TVIRČIAUSIS: M JPRTDGEPORTO

SAUGIAUSIA VIETA JŪSŲ PINIGŲ LAIKYMUI / ' , 4
Pirkit musų pirmą mortgečių moka 6% polu- 

kio su saugumu, šis bankas atsako už juos. Nei 
vienas investorius nenustojo nei cento investuoda
mas j šiuos užtikrinimus. Galima gauti po $100, 
$500, $1,000 cash, arba lengvais išmokėjimais.

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street

Bankas atdaras šį vakarą nuo 6 iki 8 vai. vak.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Rezidencijos tel. Yards 1119-J
Ofiso tel. Boulevard 9708

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa- * 
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
atokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.K GUGIS 

ADVOKATAS » ,
. Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St.
' i

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

• I
Atmaina Universal State 

Banke. — Del šio banko kont
rolės paskutiniuoju pusmečiu 
buvo susivaržę keletas lietuvių 
grupių. Iki pereitos savaites 
Universal zState Banko preziden
tu buvo J. Krasauskas, kurs bu
vo paveržęs tą vietą nuo J. J. 
Aliaso.

Ponas J. Krasauskas yra ma
lonaus budo ir geros širdies 
žmogus, tačiaus, vien geros šir
dies neužtenka geram banko 
reikalų vedimui, o per savo 
lengvą pasidavimą visokioms 
įtekmėms, rodos Krasauskas 
nemažai privirė ir sau kitiems 
košės. Bankui iš to irgi nega
lėjo būti gerovės. Todėl J. 
Krasausko pasitraukimas iš 
prezidentystės buvo geras žing
snis.

Universal State Banko prezi
dento vietą vėl užėmė senasis jo 
prezidentas, J. J. Elias, kurs 
daugiausia prisidėjo prie šito 
banko išauginimo ir kuriam be- 
prezidentaujant banko depozitų 
skaičius buvo pasiekęs pustre
čio miliono dolerių.

J. J. Elias yra aštresnio budo 
žmogus. Jis nėra taip greit pa
lenkiamas ir gerai išmano ban
kinį biznį, o taipjau biznį ap
skritai. Reikia tikėtis, kad 
jam vėl užėmus prezidento vie
tą, Universal State Bankas at
gaus pilną lietuvių biznierių pa
sitikėjimą ir užims vadovaujan
čią vietą kaipo liueutvių bankas.

rios finansiniai yra tvirtos. Ar 
verta indėti pinigus į užrubeži- 
nius bonus, tai yra klausimas. 
Imant į domę daugelio kraštų la
bai blogą finansinį padėjimą, 
galima abejoti ar daugelis tų 
net procentus ištesės išmokėti. 
Jeigu nei procentų nebeužmokė- 
tų ,tai bonų vertė visiškai nu
pultų. Del žingeidumo paduo
dame čia kainas įvairių valdžių 
bonų su pažymėjimu, kiek nuo
šimčių neša indėtas į juos pini
gas:

Belgijos 7%% bonai parsiduo
da po $108.00, neša apie 7%

Belgijos 8% bonai parsiduoda 
po $108.00, neša apie 7%%

Chinijos 5% bonai parsiduo
da po $47.00, *neša apie 10^2%

Franci jos Victory 5% bonai 
parsiduoda po $68.00, neša,apie 
71/2%

Francijos 71/2% bonai parsi
duoda po $100.00, neša apie 
7y2%

Francijos 8% bonai parsiduo
da po $104.00, neša apie 7 4/5%

Japonijos 4%% bonai parsi
duoda po $89.00, neša apie 9%

Norvegijos 8% bonai parsi-* 
duoda po $110.00, neša apie 7%

Italijos 5% bonai parsiduoda 
po $39.00, neša apie 12 ¥2’%

Lenkijos valdžios 5% bonai 
parsiduoda po $40.00 už 100,- 
000 lenkiškų markių

Rusijos 5%% vidurinės pas
kolos, už 1000 rublių boną $8.00

Rusijos užrubežinės paskolos, 
už 1000 rublių boną $15.00.

Pas bolševikus gyvenimo daly
kai dabar, kaip žinoma, yra nu
statomi dar cariškiau negu prie 
caro, ir štai cariškų bolševikų 
užrubežinės prekybos įsakymu, 
vienas senasis caro rublis yra ir 
turi būti vertas 100,000 bolše- 
vikiškij arba Sovieto rublių.

Rusijoj dabar yra pastabus 
grįžimas prie senų cariškų rub
lių ,kurie yra ir valdžios ir žmo
nių skaitomi1 vienatiniais tikrais 
pinigais.

Sovietų Rusijos užrubežinės 
prekybos komisaro paskutiniuo
ju įsakymu pinigų kursas bolše-. 
vikiškais rubliais turėjo būti 
sekamas • ’
Už 1 Vok. markę 1100 rublių. 
Už 1 svarą sterlingųp760,000 r. 
Už 1 dolerį 180,000 rublių 
Už 1 caro auks. r. 100,000 rub. 
Už vieną popierinį caro rublį nu

statyta mokėti 550 sovietų r. 
Už Rusijos rubežių Rusijos 

pinigais didėlis maino biznis yra 
daromas Zuricho mieste Šveica
rijoj.

KI. Jurgelionis.

Marketo Kainos/

Į LIETUVĄ
DAR DAUGIAU

JOHN KUCHINSKAS "
LETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.I -

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ek^aminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

t—-________ ______ _________ J

^-DR.HERZMAN^M
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak. 

v

Telefonai:

LAIVAKORTES ATPIGO!
& Rotterdam TIKTAI $104.85

Tūkstančiai lietuvių ir lietuvaičių galės Pigiausiai ir Puikiausiai 
sugrįžti į Tėvynę per musų Didžiausią Lietuvišką Įstaigą, ant du
žiausių ir greičiausių keturkamininių laivų, tiesiog be persėdimo!!!!!

-------------- .. . --------
Laivai į Lietuvą iš
plaukia kas antrą 
dieną. Išgaunamo 
P A š P O R T U S 
ir taksų paliudimus. 
Atkeliavusius iš ki
tur patinkame ant 
stoties, pristatome, 
bagažą ir palydime 
ant laivo. Priren- 
giam viską kas rei
kalinga kelionei.
SIUNČIAME PINI
GUS ir PARTRAU
KIAME GIMINES 
Iš LIETUVOS Į 
AMERIKĄ KUO- 
GREIČIAUSIA.

Į KAUNA

Laivakortes par
duodame ant visų 
linijų tiesiog į

(Karaliaučius) ‘ 
KLAIPĖDĄ, 

L I E P O J Ų, 
HAMBURGĄ 
TILŽĘ, EIDKUNUS 
ir visus kitus por- 
tus ir miestus.
Rašykite klausd^v 
ini rodos kaip pi
giausiai ir patogiau
siai sugrįžti Lietu
von, o džiaugsite^ 
apturėję labai įdo
mias žinias.

UTHUANIAN TfiAVEL BUREAU (=3
136 East 42-nd St.. (Dep.. V) NEW YORK, N. Y

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmdestyj. 

ASSOČIATION BLDG.
19 So. La Šalie St...........

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 8899

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

Seeley 3676 
v------------ —________________ J

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai

O fisHS •
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS; 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 

vakare. Nerišliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 
Tel.: Central 6390

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

Korporacijos lietuviuose. — 
Nuo karės laiko, kartu su visu 
pasauliu, ir lietuviai tapo pastū
mėti į platesnį veikimą. Per ka
rės laiką, o ypač baigianties ka
rei ir karei pasibaigus, dides
niems reikalams atlikti lietuviai, 
kaip Lietuvoj taip ir Amerikoj, 
pradėjo tverti savo pirmas di
desnes bendroves arba korpora
cijas. Tai buvo ir dar tebėra 
lietuviams visai naujas dalbas, 
visai nauja veikimo sritis. To
dėl nestebėtina, kad bendrovių 
tvėrime ir vedime^ jie padarė ir 
tebedaro nemažai klaidų.

Rods nėra (bent čia Ameri
koj) nei vienos korporacijos, 
kuri galėtų pasigirti pilnu pasi
sekimu. Beveik visose korpora
cijose yra išsiviešpatavę. begali
niai barniai ir savitarpės pešty
nės. Kaikurias bendroves tos 
peštynės jau visiškai pražudė; 
kitos randasi pavojingame pa
dėjime. Į * | “ lf

Reikia tikėtis, vienok, kad be
sipešdami ir besipiaudami savo 
korporacijose lietuviai kada 
nors dasitirs, jog per piovynes 
niekad didesnio biznio negalima 
sutverti, ir išmoks vengti tų 
piovynių. Pridarę daugybes

Be valdžių bonų Amerikoj 
parduodama yrh daugybė įvai
rių Europos miestų bonų, kurie 
dažnai skaitomi yra geresniais 
už valdžių bonus, o tai todėl, 
kad miestai gali būti nesuban- 
krutiję, kada šalies valdžios gali 
būti subankrutijusios.

Skolinimas iš ateities. — Ka
da bendrovė ar valdžia išleidžia 
bonus, tai ji tuo skolino pinigus 
dabarties bizniui iš ateities. Tai 
tur-but yra teisinga, nes ateitis 
vis yra turtingesnė už dabartį, 
ir iš jos paskolinti pinigai daro 
ją ar padeda jai daryties dar 
turtingesne.

Amerikos biznis taip yra pas
kolinęs iš ateities (iki 1945 me
tų) apie dešimtį miliardų dole
rių ($10,000,000,000). Ta skola 
yra nuolat atmokama ir nuolat 
vis dalinama. Dešimt paskolin
tų iš ateities miliardų dolerių 
Amerikos biznis kasmet turi 
ateičiai atmokėt po tiek:
1922 metais ......... $775,109,000 (
1923 metais ........... 700,291,000,
1924 met.................  241,303,000
1925 met.................  399,640,000
1926 met.................. 239,587,000
1927 met.................. 568,490,000
1928 met...... ............ 251,574,000.

Ant tūlų dalykų vakar Chi- 
cagos marketo kainos buvo se
kamos:

SVIESTAS — Creamery eks
tra 38c., centralizuotas SSl/jC., 
ladles 22 ir 23c., pakeliuose 15 
ir 17c., kaina retaileriams sta- 
tinukės 42c. spaustas 44c.

KIAUŠINIAI — Švieži pir-, 
mieji 23 ir 23y2c., paprasti pir
mutiniai 21 ir 22c., maišyti lo
tuose 21 ¥2 ir 221/Gc., ekstra su
dėti balto medžio dėžėse 27 ir 

28c., margiukai ,19 ir 20c., pur- 
vinukai 20 ir 21.

GYVA PAUKŠTIENA—Kur- 
kės 30c., vištos 26c., pavasari
niai 27c., gaidžiai 19c., antys 
28c., žąsys 18c.

NEGYVA PAUKŠTIENA — 
Kurkės 35c., vištos 23c., gaid

žiai 19 ir 20c., pavasariniai viš- 
tukai 28c., antys 27 ir 28c., žąy 
sys 19 ir 20c.

BULVĖS — Baltos šiaurinės 
maišuose $1.50 ir $1.70- už 100 
svarų; saldžiosios $2.75 ir $3.00 
statinė.

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai 
$7.00 ir $11.00 statinės; grėp- 
sai $4.00 ir $4.50 kreitas; leme
nai $6.00 ir $6.25 dėžė; orančiai 
$7.00 ir $7.50 kreitas.

ŽALIOS DARŽOVĖS — Bat
viniai $3.00 ir $3.50 už stati
nę; salieriai $5.00 ir $8.00 krei
tas; morkos $4.00 ir $5.00 už 
statinę; kopūstai $2.00 ir $2.50 
maišas; žyduoliai kopūstai $2.50 
ir $2.75 kreitas; agurkai $5.00 
ir $5.50 dėžė; salotos galvose 
$5.50 ir $6.00 kreitas; grybai 65, 
ir 75c. dėžė; cibuliai $7.00 ir

L. Harringtono 
Kreditorių 

%

Domei
Nors tikrai peticija, kuri skelbia L. Harringtono 

baAkrūtą. yra paduota United States District Court ir 
nors tikrai United States Noviculite Co. yra minima pa
duotuose dokumentuose, todėl minėtos kompanijos virši
ninkai nori pranešti, kad kompanija išsimokanti, turi 
vieną iš didžiausių Novaculite depozitų pasaulyj, La 
Rue, III, užimančius apie 40 akerių ir stovinčių aukščiau 
žemės nuo 300 iki 800 pėdų ir talpina, pagal apskaitliavi- 

• mą kompetentiškų inžinierių tarp dvidešimts penkių iki 
penkiasdešimts kubiškų mastų tos medžiagos, kuri, sako
ma yra verta vieną dolerį už mastą. Minėta kompanija 
dar apart minėtų depozitų yra nutiesusi geležinkelį, tie
sų kelią prie Missouri Pacific Railroad, apskaitliuoja 
apie mylia ilgumo ir dalis dvejų bėgių į patį minėtą depo
zitą. Kad minėta kompanija turi dar apie dvidešimts 
penkis tūkstančius dolerių pasidėjus į Drexel State Bank 
of Chicago ir neturi kreditorių, kuomet gi minėtas L. 
Harringtonas yra stambiu dalininku stako minėtos kom
panijos ir jis ne kompanija.

Minėta Novaculite skaitoma pigiausiu, tvirčiausiu ir 
viena iš puikiausių, jei ne yra geriausiu keliu išdirbimui 
šio materijolo, šiame laike žinomo.

UNITED STATES NOVACULITE CO.

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee iir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

, • iki 9 vakare. * ■ - ■

S. W. BANES ADVOKATAS 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St. 

Yąrds 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

•r

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome

1401 W. 47th St. Chicago.

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet.
Telefonas Victory 9082 *

1

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vaĮ.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki $ v. Naktimis ir nerišlioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294

k.----------------- u---------------------
■ t " ■ ■

Pratuštinimo išpardavimas

(dr. m. stapulionis'
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

3347 Emerald Avė.
9 iki 11 ryto ir 9 iki 10 vakare 

Tel.': Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat. 2 iki 8 vak.

Tel.: Canal 279
V ................................ ............. ......... ... ................— . ' ■■■■.■' ...................................

.MM——— "Į"

Pradeant subatoj, sausio 21, siūlo
me savo visą ataką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws. 
rainkotų, kelinių, trunku ir siutcaL 
sų už tokią žemą kainą, kad apsimo
kės dąbar pirkti kitam metui dėvė
jimui.

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

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

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

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj iy 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.

1 S. GORDON,
1415 So. Halsted St. '

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned, 10—12 pietų

Telephone Boulevard 5652
DR. A. JUOZAITIS

• DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedšl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.
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Francijos gi imperialis
tams visi yra geri, kas tik 
sutinka remti jų bis»į: ir 
katalikiška Varšuva, ir ma- 
hometoniška Angora, ir Ro~ 
mOs papa.

KLERIKALŲ VIDAUS IR
užsienio politika.

“San-

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS, 

Telephono Roosevelt 8500

Subscription Kates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago, 

3c. per copy. y 
■ - . - - T --------------

PASAKOS.

Entered as Seeond Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
9f Chicago, III., under the act oi 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėtdienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted St., Chicagc, 
Iii. — Telefonas; Roosevelt 8500.

UžsimokSjimo kainai
Chicagoje — paštu:

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

.Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ----------- --------
Savaitei __________________

, $8.00
— 4.50

1.75
1.00

>4

84.
184.

Mėnesiui _ ________ __ _____ _ 75e.
Suvienytose Valstijose na Chicagoj 

paštu: i » a *
Metama___________—. $7.00
Pusei metų ______ _________ ~ 4.00
Trims mėnesiams____ *-------- - 2.00
Dviem mėnesiams   — l-{)0 
Vienam mėnesiui____________ *75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: < 
(Atpiginta)

, Metams __________ ___ i $8.00
Pusei metų -------- ----------- -— 4.50
Trims mėnesiams __________ 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Francuzų 
diplomati/a.

Chicagos “Tribūne” pas
kelbė tekstą slaptos sutar
ties tarpe Francijos valdžios 
ir Turkijos nacionalistų. 
Pagal tą sutartį, Francija 
pasižada priešintis tam, kad 
nuo Turkijos butų atplėšta 
tokios teritorijos, kurias 
Francija pripažino kaipo ap
gyventas mahometonų; ji 
pasižada, toliaus, stot; už 
tai, kad butų prašalinta sve
timų valstybių finansinė 
arba kitokia kontrolė ant

I

Turkijos; ir, pagalios, Fran
cijos valdžia pasižada aprū
pinti turkų nacionalistus 
maistu, karo medžiagomis, 
ginklais ir amunicija.

Už šituos Francijos pasi
žadėjimus, Kernai Pašos val
džia sutinka pavartoti visą 
savo įtaką, kad tie mahome
tonai, kurie gyvena Franci- 
jos kolonijose, butų prielan
kus Franci jai; ir sutinka pa
dėt Francijos kapitalui gau
ti koncesijų turkų žemėje.

Šita sutartis yra priešinga 
tai sutarčiai, kurią turkai 
yra pasirašę Sevres’e, su 
Anglija ir Francija. Taigi, 
Francija, darydama šitą su
tartį su turkų nacionalistais, 
apgavo savo talkininkę An-

Turkų nacionalistai ilgą 
laiką sėbravosi su sovietine 
Rusija. Vienas stambiau
siųjų jų lyderių, Enver Rai
ša, dalyvavo net komunisti
niame “rytų kongrese”,kuris 
įvyko Bakd mieste. Enver 
Paša tara'Kongrese pasakė 
smarkią kalbą, girdamas 
“trečiąjį internacionalą”; ir 
bolševikų spauda vadino jį 
“draugu”. Turkų naciona
listai, beje, padėjo Rusijos 
sovietų * Valdžia!fFGfrAziją 
užkariauti.-

Bet sėbravimasi su bolše
vikais nesulajkė turkų val
džios nuo to, kad padarius 
slaptą sutartį su atkakliau
siu bolševikų priėšu, Fran
cijos valdžia. .

Kauno “Lietuva” rašo, kat 
Rusijos socialistų revoliucio
nierių partija jau užvediisi de
rybas su sovietų valdžia de 
bendro darbo. Bet užsienyje 
gyvenantys socialistų revoliu
cionierių vadai, černovas, Zen- 
zinovas, Minoras, Kerenskis ir 
Lebedevas, esą tam priešingi. 
Tie vadai tečiaus turį mažai 
šalininkų.

Tai yra, be abejones, netiesa. 
Socialistai revotiucionieriai Vi
sai nesitaiko su bolševikais. Ir 
kaip jie galėtų taikytis, kad 
bolševikai vartoja prieš juos 
žiauriausią terorą! Rusijos “ko
munistiniai” kalėjimai yra pil
ni socialistų revoliucionierių. 
Dar vakar “Naujienose” buvo 
pranešta, kad sovietų, valdžia 
ketina atiduoti specialiam teis
mui 47 socialistus revoliucio
nierius, sėdinčius Maskvos ka
lėjime. Vokietijos socialdemok
ratai, įvairios darbininkų orga
nizacijos ir atskiri įžymus so
cialdemokratų veikėjai siunčia 
bolševikų valdžiai protestus 
prieš tą terorą — o Lietuvos 
oficiozas pasakoja, kad socia
listai revoliucionieriai padarę 
taiką su bolševikais!

Tokiate pat pasakas seka 
laikraštis ir apie Rusijos 
cialderųokratus. Sako:

“Rusų socialdemokratų par
tija jau senai (! “N.” Red.) 
darbuojas drauge su bolše
vikais ir laikas nuo laiko 
jungias su komunistų parti
ja, juo labfaus, kad jos va
dai daugumoje jau įstojo į 
bolševikų partiją. Tik maža 
menševikų vadų grupė su 
jJ^Įartovu prieky polemizuoja 
su bolševikais per jų leidžia
mą laikraštį ‘Sočia lističeskij 
Viestiuk*. Bet iv šie menše
vikai yra Tarybų valdžios 
sistemos šalininkai.”
Kad tai yra melas, tai paro

do tas faktas, kad dar visai ne
senai keletas dešimčių Rusijos 
socialdemokratų sėdėjo Butyr- 
kuose, ir sovietų valdžia buvo 
nutarusi visus juos ištremti j 
Turkestaną. Protestuodami 
prieš šitą sovietų valdžios nu
tarimą, socialdemokratai pas
kelbė bado streiką ir pranešė 
apie tai savo draugams užsie
nyje. Tas bado streikas ir va
karų Europos darbininkų su
judimas privertė bolševikus 
paleisti socialdemokratus iš 
Butyrkų; bet jiems buvo įsa
kyta išvažiuoti iš Maskvos ir 
apsigyventi provincijos mies
tuose arba keliauti į užsienį. 
Būrys paliuošuotųjų kalinių 
Socialdemokratų ‘kelios savai
tės agtal atvyko į Berliną, tarp 
jų ir du centro komiteto nariu 
(Danas ir dar vienas).

Tai ve kokios rųšies “ben
dradarbiavimas” yra tarp Ru
si jos'bolševikų ir socialistų.

Tos melagingos pasakos apie 
Rusijos socialistų “susitaiky
mą” su bolševikais yra sklei
džiamos daugiausia pačių bol
ševikų tikslu.parodyti užsienio 
darbininkams, kad sovietų val
džia visai nėsanti tokia žiauri 
su socialistais, kaip rašo socia
listų laikraščiai.

Bet tuos melus dažnai sklei
džia ir atžagareiviai, norėdami 
diskredituoti Rusijos socialis
tus. Nes juk ištiesų negali būt 
nieko žemesnio, kaiĮ> bendra
darbiavimas su tokia valdžia, 
kuri tavo draugus pūdo kalė
jime.

Socialistai susitaikys su Ru
sijos bolševikais tiktai tuomet, 
kai pastarieji atsižadės teroro 
ir pradės apsieiti su savo prie
šais, kaip civilizuoti žmonės.

tas
ŠU

Petras Jaras nurodo 
duroje,” kad Lietuvos krikš
čionys demokratai jau ištiesų 
gerinasi lenkams. Jie, girdi, 
pervarė S t. Seime tokį žemės 
reformos įstatymą, kuris yra 
naudingas dvarininkams ir ku
nigams: i

“tai yra, kad žemė iš dvari
ninkų butų išpirkta, palie
kant jiems 80 hektarų ge
riausios žemės. Be to da 
klerikalai paliko didelius 
platus žemės bažnyčioms ir 
vienuolynams, tai yra juoda
jai tinginių gaujai, kurie ne
dirbdami jokio visuomenei 
naudingo darbo, valgys Lic-I 
tuvos gardžią duonelę, ir to- ’ 
kiu budu Lietuvos bežemiai; 
ir mažažemiai, kurie per 
šimtmečius nešė dvarininkų 
sunkų jungą ant savo pečių, 

• likosi ir vėl gal tų pačių dva
rininkų malonėje, nes jie>' 
neturėdami pinigų nusipirk
ti sau žemėš šmotelį, iš ko 
galėtų daryti sau pragyveni
mą, pasilieka mažažemiai ir 
bežemiai taip, kaip ir iki šiol 
buvo.”
Po šitokio “pasidarbavimo 

liaudies labui,” Lietuvos kleri
kalai ėmė bijoti, kad žmonės 
nesukiltų prieš juos, ir todėl 
pradėjo jieškoti sau talkinin
kų. \

“Na, ir štai,” rašo P. J., 
“vąsario 16 d., apvaikščio
jant sukaktuves ketverių me
tų Lietuvos nepriklausomy
bės, Lietuvos klerikališkas 
prezidentas suteikė, amnesti
ją Lietuvos išdavikams len
kams, paleisdami juos iš ka
lėjimo, tai yra tuoš, kurie 
buvo jau visai prisirengę pa
daryti lenkų sukilimą, išžu
dyti Lietuvos įžymesnius 
ministerius ir sutverti len
kišką valdžią Kaune... Kleri- 
kališkas Lietuvos preziden
tas, paleisdamas : lenkus iš 
kalėj lino, ^isai nekreipė do
mės į lietuvius politiškus 
prasikaltėlius, kurių džiųsta 
gana daug Lietuvos kalėji
muose. Mat, (klerikalams lie
tuviai, yra daug pavojingesni, 
negu lenkai. Klerikalai palei
džia Lietuvos 
kalėjimo tuom 
lenkai stiprina 
apie Vilnių ir 
rorizuoja liet
ir bile valandą yra pasirengę 
pulti lietuvius...

“Gerbiamas* skali lytąja u! 
sustok ant valandėlės ir šal
tai apmąstyk, ką reiškia Lie
tuvai tokia klerikalų politi
ka, o matysi, jog reiškia tą,

išdavikus. iš 
laiku, kada 
savo jiegas 

baisiausia tc-

kad prie mažiausio Lietuvoj 
bruzdėjimo jie yra pasiren
gę Želigovskį parsikviesti į 
Kauną, kaip pasikvietė į Vil
nių.”

žodžiu, skriausdami darbo 
žmones Lietuvos viduje, kle
rikalai jieško sau draugų < len
kų ponijoje. Todėl jų užsienio 
politika veda — “do Warsza- 
wy.”

NAUJA SOV. RUS. DRAUGŲ 
APYSKAITA.

Russia iždą 
pajamų su
minėsiu įp- 
$371,098.26.

Friends of Soviet 
$53,287.34* Visa 
ma (su pirmesnių 
laukoms) sudaro 
Kaip gi ji buvo suvartota?

Stambiausios išlaidok - buvo 
sekamos:

Tiesioginiam šelpimo darbui 
išleista $6,017.50;

Ofiso užlaikymui (randa, al
gos, spauda ir t. t.) i 
$8,768.74; >

Agitacijai! (kalbėtojų algos, 
lapeliai, skelbimai ir t. t.) —- 
$22,888.41;

F. S. R. “pirkimo agentui” 
— $308,200.00.

Taigi tiesioginiam badaujan
čios Rusijos šelpimo darbui ta
po suvartota tiktai apie $6,000; 
o ofiso reikalams ir agitacijai

— apie $31,000.
Vadinasi tas pat, kas perei

toje apyskaitoje: ofisas ir agi
tacija paėmė penkis kartus di
desnę sumą, negu šelpimas.

O tas misteriškas “pirkimo 
agentas” gavo iš iždo jau su- 
viršum $300,000. Ir ką jisai 
padarė su tais pinigais, nepa
aiškinta nė vienu žodžiu.

Kodėl Friends of Sovįpt 
Russia nepasako, kokius daik
tus pirko tas “pirkimo agen
tas,” ir kodėl “Laisvė” apie tai 
tyli? Kodėl tas Brooklyno laik
raštis neskelbia Friends of So
viet Russia apyskaitų, nors ji
sai už tą komitetą labai karš
tai agituoja ir kiekvieną kei
kia, kuris padaro jam kokį 
priekaištą?

ne kova, nėra tiek surištas 
partiniais reikalavimais ir dis
ciplina. Jei vyraujančios Seimo 
partijos nebus veiklios, neves 
užsispyrusios tam tikros lini
jos — o tokio neveiklumo iš 
dabartinio Seimo galima tikė
tis, — tuomet nepartinė, bet 
suderinta ir energinga valdžia 
galėtų lengviau kai kūrins daik
tus įvykdyti, kaip partinė. Ži
noma, laimėjimai ir panašiu 
atsitikimu gab būt pasiekti vi
sų pirma vidujinio gyvenimo 
reikaluose. Ir tik pripuolamai, 
kai ypatingai palankiai susidė
tų išorinės sąlygos, galima bu
tų tikėtis žymesnių žygių ir už
sienių politikoj.

Ar p‘. Galvanauskas, su savo

bendrais parodys reikalingo 
drąsumo ir veiklumo, vėl ten
ka paabejoti, — daugumoje tai 
minkšto kūno žmonės, įpratę 
plaukti gyvenimo vagoje, bet 
ne savaip jį perdarinčti. P. Gal
vanauskas, rodos, if pats ge
rai tai supranta ir nežada sa
kalu skristi į padanges. Jis 
verčiau kapstysis musų šiukš
lyne, bandys tvarkyti finansų 
sritį, stengsis kai]) sumanyda
mas atlikti ekonominius' val
stybės reikalus ir nesiskubin
damas irsis valstybiniam laive 
iki susirinks naujas Seimas ir 
tars naują savo žodį. Toks liki
mas dabartinei valdžiai butų 
aukščiausia dangaus “žegno- 
nė,” kurios ji tegali tikėtis iš 
Dievo visagalinčio.

Ko Galima Tikėtis iš Naujo 
Kabineto?

h" ' ■ - ■ i i - ■ i
St. Kairys

I. -

Jau išėjo, trys savaitės, kaip 
dr. Griniaus, kabinetą pakeitė 
p. Galvanauskio sudarytoji 
valdžia. Man jau anksčiaus 
teko rašyti, delko suįro tasai 
žalia-juodmargis' politinis jun
gas, taip sutartinai vilkęs vals
tybines vežėčias per sunkiau
sias klampynes. Man teko 
minėti, kad sujudintos vienybės 
nebesiseks atitaisyti ir kad mu
sų krikščionys turi dviejų ke
lių: arba gaus sudaryti valdžią 
iš vienų klerikalų, arba pasis
tengs prikinkyti prie savojo 
vežimėlio visokių neparjtinių 
žmonių, nepaleisdami valdžios 
iš savo rankų.

Kaip tamstoms žinoma, pas- 
kutinfs valdžios krizis vilkinė
si be gtdo. Ir netenka stebėtis. 
Pradžioje krikščionys da bandė 
derėtis su liaudininkais, siūly
dami -jiems šiokių tokių nusi
leidimų. Ilgos derybos nedavė 
jokių rezultatų: klerikalai ne
inu tė reikalo iš pamatų atsi
žadėti sayę> pozicijos mokyklų 
ir žemės reformos klausimais, 
o liaudininkai neskaitė galima 
parduoti demokratines sav'o 
pirmenybes už abejotinų priža
dų buizą?/’ Ypač, kad artinasi 
liaudies teismo diena, — nuo
latinio Seimo rinkimai.

Po to klerikalai ėmė akim 
merkti “Pažangos” žmones, bet 
nieko neišėjo ir iš tų piršlybų. 
“Pažanga” p. Voldemaro ir 
Smetonos. lupomis perdaug bu
vo įsivariusi opozicijom per
daug uoliai tašė krikščionims 
šonus,* kad butų galėjusi urnai 
pakeisti savo frontą ir imti 
politinį “vinčių” su leliojamais 
tarsi—priešininkais, negavus iš 
jų geros progos. O “Pažangos” 
statomoji kaina nebuvo pigi, — 
ji reikalavo iš krikščionių, kad 
atsižadėtų dvarų skaldymo ir- 
leistų p. p. Volddhiarams šei
mininkauti jų šiukšlyne.

“Pažanga” pagalios nesisku
bino nusileisti dėl tų pačių, ką 
ir liaudininkai motyvų. Artina
si Seimo rinkimai. Opozicijoj 
būdami, “Pažangos” žmonės 
galėjo sėkmingai varyti politi
nį biznį, sutelkdami apie save 
stambiuosius 
kus-buožes ir 
tų suodžių,

■>

Iš Maikevo.

Ex Tenebris Lux.
Dvasia man skauda. Po dienos 
Skaisčios tamsoj tu pasinerei, 
Ir visa keikdama nusitverei 
Išgert žolės tos mirtinos...

Palauk! Tamson įsižiūrėk:
Ten žiburėliai... ar žvaigždelės*..
Viena... kita... jau jų begalės...
Ar nematei? Nesistebėk.

Palauk kantriai ir pamatysi —
Šviesa silpna jų ims stiprėti, 
Aplink patamsiai ims aiškėti, — 
Ateis — ir dieną tu išvysi.

Ir šviesai žėrus tad urnai, 
Aprėpęs juras netiesos, 
Kaip aras, trokštantis šviesos 
Aukštyn pakilsi tu linksmai!

[“Lietuva] —A. R.

atsitinka, 
pridengia

pažadėjo

Kovo 15 d. “Soviet Russia” 
paskelbę naują Friends of So
viet Russia komiteto apyskai-J 
tą. Ji apima įplaukas ir išlai
das nuo rugpiučio 9 d. 1921 m. 
(kuomet įsikūrė komitetas) 
iki sausio 31 d. 1922 m.

Dvi savaitės atgal šioje vie
toje buvo rašyta apie Friends 
of Soviet Russia apyskaitą, 
suvestą iki Naujų Metų. Buvo 
parodyta, kad pagal tą apys
kaitą paminėtasai komitetas 
išleido tiesioginiam badaujan
čiosios Rusijos šelpimo darbui 
tiktar apie $5,000; kuomet ofi
so užlaikymui, agitatorių al
goms ir spaudai — $22,000.. O 
$260,000 duota kokiam tai “pir
kimo agentui”, kuris nežinia 
kaip suvartojo tą sumą. j

Naujoji apyskaita rodo, kad 
per sausio mėnesį

Lietuvos ukinin- 
baltindamies nuo 
kuriomis, sočiai 
bešeimininkauda

mi krašte p. Smetonos lipikais. 
Į Tai yrą gana prityrę politi- 
niaių versle vyrai, ir naivus 
musų krikščionys, žinoma, ne
galėjo jų prigauti, tai ne da
vatkėlė.

'Po minėtų dviejų bandytu ų 
krikščionims bęliko vienas 
dviejų, — sudaryti tik- savų 
žmonių kabinetas, arba važiuo
ti pasisamdytu arkliu. Musų 
klerikalai įgijo politinio veiki
mo srity teisingai pelnytą 
“dvasios ubagų” vargią. Net ir 
jie nėra tokie “durni,” kad 
šiuo sunkiu momentu net for
maliai pasiimtų visą atsako
mybę už krašto reikalus vien 
ant savęs. Tai butų perdaug 
menkas interesas. Ir todėl mu
sų klerikalai padarė visų pas
tangų, kad juos aplenktų kar- 

įplaukė į čioji taurė ir Dievas pagalios

palaimino jų ščyrą pasiryžimą.
Dabartinis p. Galvanausko 

kabinetas, — tai yra samdyta 
balagola; sukalbėta vežti krik
ščioniškąjį bagažą iki naujam 
Seimui. Kad nauja valdžia ne
atrodytų perdaug čigoniška, iš 
pripuolamų bernaičių sudary
ta, krikščionys pasodino val
džios vežiman kun. Jurgutį, — 
visgi indas dvasiškas. Gi di- 
džiausis tokios valdžios pato
gumas tas, kad jai klerikalai 
neturi reikalo daryti jokių pa
matinių nusileidimų. Tik už
mokėti sukalbėtą auksinų skai
čių, ir baigtas rokundas, kaip 
sako žemaičiai. O jei kely iš
tiktų kokia nelaimė, ar net pa
vojus, krikščionys pirmieji iš
šoks iš balagolos, nusikratys 
dulkes ir nekalčiausiu veidu 
pasakys: nei mano kumelė, nei 
mano ratai, ne mano ir bėda.

Naujai valdžiai susidarius, 
kiekvienas savęs klausia: ko 
galima iš jos tikėtis? P. Gal
vanauskas į tai atsakė savo 
deklaracija Seime. Tik ar gali
ma iš deklaracijos spėti, kas 
naujojo kabineto bus nuveik
ta? Žinoma, ne. Valdžios dek
laracija, — tai ne kas kita, 
kaip tik magazino vitrina ger- 
biamajai publikai privilioti. Ir 
magazinuose dažnai 
kad graži vitriną 
tuščias lentynas.

P. Galvanauskas
nemaža padaryti. Pažadėti ne
sunku žmogui, kuris jau ne 
pirmą kartą rašo deklaraciją ir 
kurio valstybinėj darbuotėj 
yra nemažą komercinio gaiva
lo. Rot kiek jis teisės pažadus 
išpildyti ? Dėlto tenka labai pa
abejoti. Bendrai imant, Lietu
vos padėtis kalbamu metu dau
geliu atvejų labai sunki. Ne- 
ąjaaiškėjusios valstybės sienos, 
didelė kariuomenė, didelės iš
laidos jos užlaikymui; visai 
nesutvarkyti krašto finansa'i; 
visai nenustatyti ekonominiai 
santykiai nė su tais kaimynų, 
su kuriais gyvenam geruoju. 
Netikusi valiuta nuolatai ir 
skaudžiai vargina krašto ūkį, 
o valstybės įstaigų tarnauto
jams sudarė tokią padėtį, kuri 
reikia tuojau ir radikaliai pa
gerinti, nes kitaip suirimas yra 
neišvengiamas.

Tamstos patys suprasite, 
kad tokiai naštai pakelti reikia 
geros nugaros ir stiprių kojų. 
Aš nekalbėsiu apie p. Galva
nausko ir jo bendrų nugaros 
keliamąją iegą, tik noriu pab
rėžti, kad ir Samsonas bekel
damas, turi bent kuo atsirem
ti. Kuo remiasi pas mus p. 
Galvanauskas? Nieku. Pakarę 
tošių: jo kabinetas, — sudary
ta balagola; jan įėjo tokie pat 
palaidi žmonės, kaip ir pats 
Galvanauskas ir dagi daugu
moje nežinomi platesnei visuo
menei. Tat laukti iš dabartinės 
valdžios, kad ji nugriautų dar
bų kalnus, netenka.

Vienu atveju p. Galvanaus
ko padėtis sudaro jo darbuo
tei palankių sąlygų. Tiesa, 
jis neturi kuo atsiremti, bet

Nori suskaldyti anglia
kasius i vaistinei 

grupes.
New York. — Po anglių ka

syklų tvirtinimu slepias jų no- 
i’as suskaldyti angliakasių uni-

Anglių kasyklų savininkai 
pirmiausia atsisakė nuo papra
sto centralinio konkuruojamo
jo lauko atstovų suvažiavimo. 
Šitas laukas susideda iš vaka
rines Pennsylvanijos, Ohios, In
dianos ir lllinojaus ir yra pa
matiniu lauku algoms* nusta
tyti visuose kituose minkšto
sios anglies apskričiuose.

Centralinio konkuruojamojo 
lauko ąngliakasiai ir kasyklų 
savininkai turėdavo suvažiavi
mus per 24 metus. Dabar ang
lių kasyklų savininkai atsisa
ko nuo suvažiavimo, nors abie
jų pusių sutartis aiškiai reika
lauja jo.

Anglių kasyklų savininkų 
tikslą parodo lllinojaus anglių 
kasyklų savinipkų associacijos 
sekretorius kasininkas F. C. 
Honnold, pasisakydamas vietos 
laikrašty šitaip:-

“Kitas organizuotų darbinin
kų išsiplėtosimas paskutiniais 
keliais melais, kurio pageidau- 
jamybe visuomenės gerovei 
tenka abejoti, vis labiau links
ta prie reikalavimo derybų di
deliais ir vis didesniais viene
tais.

"Kiekvienas atskirų lig šiol 
dalyvavusių taip vadinamame 
centralinio konkuruojamojo 
lauko apskričių suvažiavime 
be išimties išreiškė pilną norą 
derėtis sui angliakasiais kiekvie
nas savo valstijos, ar apskri
čio, bet p. Lcwis nėra paten
kintas tokiu eigiu.”

Šitas naujas anglių kasyklų 
savininkų nusistatymas yra ti
pingas pakvaišusių finansinin
kų užsispyrimas unijas sunai
kinti; šitie žmonės išstūmė se
nuosius anglių kasyklų savi
ninkus, kurie taikydavosi su 
unija, ir vctfa anglių pramonę 
saviškai.

Pabrango pašto žen
klai (markės).

Nuo kovo 1 dienos š. m. 
dvigubai pabrango pašto /ženk
lai. Už paprastą laišką Lietu
voje vietoj 1 auksino dabar 
mokama jau 2 auks., apdraus
tas 4 auks. Užsienin papras
tais 4 auks., apdraustas 8 auks.

Atvirutės Lietuvoj 1 auks., 
užsienin 2 auks. 40 skatikų.

—Kaunietis.

Amalgameitai ruošiasi 
kovai su darbdaviais.
Amalgama ted Clothing Wor- 

kers of America nutarė surin
kti nacionalin atsargos fondan 
$2,000,000, kuriuos jie panau
dos susidariusiai kritingai pa
dėčiai Chicagoje ir Rochestery 
išsirutulojus į streiką ar užda- 
dyiną. Fabrikantai reikalauja 
grąžinimo 48 valandų savaitės, 
teisės samdyti ir atleisti savo 
nuožiūra, lygaus darbo padali
nimo principo panaikinimo, 
normines gamybos reikalauja
mos apšties padidinimo ir šluo
ti nio bei savaitinio darbo kai
nų numušiino 25 nuoš.

Reikalavimai mažne tie pa
tys, kokius statė New Yorko 
fabrikantai 1920 m., bet jie bu
vo priversti atsisakyti nuo jų 
ir Amalgameitai apturėjo dide
lę pergalę.

Oficialis Amalgameitų orga
nas “Advance” nesenai įdėjo 
vedamąjį straipsnį, kuriam sa
ko, kad Chicagos darbdavių 
reikalavimų priėmimas reikš
tų organizaci jos išsižadėjimą. 
Toliaus straipsnyje sakoma: 
“New Yorke darbdaviai bandė 
kovoti su unija ir pastatė su
sitaikymo sąlyga beišlyginį pa
sidavimą. 'Chicagoj abi pusės 
bando pasiekti susipratimo ge
ruoju. Tuo tikslu dabar eiifa 
derybos.

“Pramoninė demokratybė ta 
me laipsny, kurį ji yra pasie
kusi rūbų siuvimo pramonėj, 
dabar yra išmėginama Chica
goj. Tai yra pirmas didesnių
jų mėginimų be griebimosi 
streikų.”

Japonijos darbininkų 
, kova.

Washington, D. C. — Spau
dos žiniomis iš Rytų, Japonijoj 
darbininkų unijos veda smar
kią kovą už išlaikymą tų lai
mėjimų, kurie joms teko ka
ro metu. Sakoma, kad prieš 
karą Japonija nepažinojo to
kio' dalyko, kaip darbininkų 
judėjimas, randamas vakarinė
se šalyse; btiv<į ten tik kelios 
menkesnės agitacijos. Dabar gi 
ešą kitaip:

“Darbininkų judėjimas 1921 
m. įgijo spartos ir didumo ir 
didelės svarbos klausimai kilo 
ir sekė vienas kitą ir 1922 m. 
daugely vietų prisibijoma, 

|kad metams nepasibaigus at
sitik s *pa vo ji ngų dalykų, ypa
tingai didiesiems savininkams”
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Kojy jutimas

Kojol
skubiose

Beilmrd 7M1

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY Uždirbsi

Tel. Boulevard 2160

D.W. C60KE

Telefonai Boulevard

16.89 mylių
16.80 mylių
16.29 mylių

8 po piet, 
-12 dieną.

8514-16 Rboseveft Rd. 
Arti St. Loiis Avė* 

CHICAGO, JLL.

ilgydo kojas 
nao iatlmo

Why “Station to Station” Long 
Distance Calls CostYou Less

Chicago Elevated Railroads 
New York Subway............
New York Elfevated .........

giasi važiuoti j Pietinę Ame
riką j ieškoti gyvų ir negyvų 
sutvėrimų su ilgom uodegom, 
o <Jar ilgesniais vardais.

Daugiausia bus j ieškoma to
kių sutvėrimų Argentinos pa
kraščiuose.

Bingo! Chemical CoM J
2816 So. Michigan Ave^ 

Chicago, I1L

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akių Specialistas

Gydytojas ir. Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

dymui kambariai
DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.

Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį 
leidimą nuo Illinois Valstijos.

St. kampas Monroe, Crilly Buildingj Chicago,

Canal 0257 /
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS'

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

PADĖKAVONĖ LAIDO 
TOJAMS

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Telefonas Boulevard 8674

JUOZO GRUŠO
ORKESTRĄ IR BENAS’ 

3147 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

nt išmokesčių, jei pagei 
daujama.

63 E. Illinois St. Chicago, Illinois. 
Tel. Central 2684.

3107 So. Morgan St. 
CHICAGO, ILL.

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

Tqwn of Lake «
Kovo 20, tapo palaidotas Alfonsas 

Abramavičius. Velionis gyvas būda
mas priklausė į Draugystes: Šv. Jur
gio ir Kareivių Kankintinių. Palai
dotas liko su Šv. Kryžiaus bažnyti
nėmis apeigoms į Šv. Kazimiero kapi
nes. Graborystės reikalais patarna
vo gerbiamas Jonas Gudeikis. Laido
tuvėse dalyvavo šios ypatos: S. Kun
drotas, B. Kundrotą, D. Pivariunas, J. 
Kaminskas, A. Zalatofius, A. Mika
lauskis, V. Tereikis, K. Stankus, B. 
Žebelienė. Visiems kurie paklausė
te toj liūdnoj valandoj, nepatingėjo
te suteikti savo paskutinį patarnavi
mą prie palaidojimo, iš gilumos savo 
širdies tariu širdingai ačių, ačiū, ačiū

Jurgis Lešinskis,
4535 S. Honore St., Chicago, III.

Tel. Aaustin 787
DR. MARY A 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
3208 W. Harrison' St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nodėldienius.

šiandien.
musų mokytojus, 

Pamatysi, kaip

ŠIANDIE PINIGŲ 
/ KURSAS 

Siunčiant Lietuvon per mus 
41 cent. už 100 auk. 

arba 
245 už $1.00 <

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pyistatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank— ' 

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

SPAUSTUVIŲ DARBININKAI 
SUTIKO SUMAŽINTI ALGAS.

Chicagos imi jis tai spaustu
vių darbininkai sutiko suma
žinti sau algas 3 dol. savaitei.

Telephone Yards 5884

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

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

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Caqąl 2118 /
Ofiso valandos nuo 10 lyto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St 

Tel. Prospect 3466

Už visai mažas lėšas, suteikiama g 
eriausis gydymas, kokis tik medici-

- - “ *    “ *   —    •— M* ** WJ-*

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

Ar sergi? 'Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos.^ Pasikalbėjimas 

Privatiški gy-

NEPIRKITE VAISTŲ NUO 
INFLUENZOS.

Sveikatos komisionierius Dr. 
Bundesen išleido perspėjimą, 
kad žmones nepirktų vaistų 
nuo ini’luenzos, kai atneša j 
namus, nes, pasak jo, tokie 
vaistai yra negeri ir žiųones 
bereikalingai pinigus aikvoja 
Suos pirkdami. w

Patarnavimas ^Eleveitorio
Patarnavimas ant Chicago Eleveitorio geležinke

lio, palyginimas su didesnių miestų visoje šalyje. Vie
nutė, kuriąją išmieruojama karo mylia. Chicago Ele- 
veitorių geležinkeliai tęsėsi daugiau karų mylių keliau
ninkams pervežimui, negu kitame iš didesniųjų miestų.

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopigiau 
šiai. Mažus A MpĮH 
grabus turime A 
nuo $8 ir aug- A 
ščiąu, dide- ■ 
liems nuo $25 
ir augščiau.
Taip pat turi-
inc gerus au- 
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su CKQ 
fixturps

Darbų gvarantuojame
Elektriškam darbui

7101 
1892 •

1619 W. 47th Street

ALTJJOSAI
'LINIJA 9bi'oadvay, 

"nesi_i| |c— 
KELIONE lL.ll—•

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
bIb. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų iutimaa 
ir smarvė pranyksta nuo Ko j ola 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. ■ Kojelę reikia vartoti taipi 
| kvortą šilto vandens / reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojoto, 
ir tam vandenyj su kojota mir
kyti kojas kokią 10 minažią. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
Išgydymui nors ir Slogiausią 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

DR. C. Z. VEZELIS
Lleiavta DenUstai

Baith Aahtaui AyK. 
Itftl IT-lat KatvM

Galite sutaupyt apie dvidešimts nuošimčių ant te
lefono bilų vartojant musų “Station to Station” long 
distance patarnavimą. Pilnutis skaičius telefono šau
kimo arba pažymėjimai, reikalauja mažiau laiko ir 
vengia laikymą užėmimo linijų tolesnėj vietoj, kuomet 
reikalaujamos ypatos jieškoma. ■.

žemiau yra pavizdžiai naudojimo “Station to Sta
tion” šaukimo.

Pašauk operatorką paprastu budu ir reikalauk' long 
distance. Kada long distance operatorka atsilieps, 
pasakyk, kad nori St. Louis; Main 1234. Kalbėsi su 

* ♦
bile kuo. . v .
Duok man Milwaukee, Wis.; Smith, Brown & Com- 
panp. Kalbėsi su bile kuo.
Duok man Louisville, Ky., James Robinson, reziden
cija, 648 Mulbery St. Kalbėsi su bile kuo.

Didelėj daugumoj atsitikimų patirta, kad pašauki
mas tokiu , budu pasiekia ypatą, arba perduoda dalyką 
kokiuo buvai šaukęs. f ’

Pavizdžio ‘ kainos “Station to Station” ir Kitų klasų 
long distance patarnavimas galima rasti telefono di- 
rektory. Vedėjas mielai suteiks daugiau nurodymų.

plačiai pagarsė
jęs fotografistas 
A. Voitkevičius, 
pagrįžo iš Lietu
vos ir savo name 
636 West 18 St., 
Chicago, 111. ati
darė pikčernę su 
naujausio išra
dimo prietaisais. 
Reikalui atsiti
kus, eikit prie 
seno bičiuolio.

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

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetona
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatvės.

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

✓' ARBA LEPO ją. ’ 
Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

K Lietuviai važiuoja į Piliavą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 

rįZ VISA TREČIA KLASSA PADALIN- 
/ ’ . TA Į KAMBARIUS
I ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
•į ESTONIA ..............   Balandžio 19 d.
f POLONIA išplauks ...............,......  Bal. 5 d.
I TREČIOS KLASOS KAINOS J; į HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
b ' —LIEPOJŲ $110.00
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 

savo agento.

“Ačiū gydytojui už 
išgydymą”.

35 South Dearborn _ , . _
III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofisą vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00 
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:80 iki 8 v. v.

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AšTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI

Ofiso Tel. Blvd. 7220
DR. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

NORI SUVIENYTI DAR
BININKŲ UNIJAS.

Pereitą septintadienį Chica- 
gos Darbininkų Federacija sa
vo susirinkime vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, reikalaujančią 
suvienyti visas darbininkų uni
jas į vieną didelę ir galingą 
darbininkų uniją, kuri galėtų 
sėkmingiau kovoti prieš dar-

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

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

T. Pullman 5482

A. SHUSHO 
AKUŠERKA 
Turiu patyrinu 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kudj 
kį laike ligos.
10929 S. State St,

Chicago, III. 1

Imkite 7tą Nuošimtį
Pirkite GOLD (AUKSO) BONDSUS ant RE AL ĖST ATE, tai jūsų pini

gai visada bus saugus ir neš SEPTINTA NUOŠIMTĮ (procentą), kurį gau
site kas šeši mėnesiai. Galima pirkti nuo šimto dolerių ir daugiau, tai yra 
geriausias būdas turėti pinigus saugiai ir gauti gerą nuošimtį. Taip-gi 
galima gauti pirkti bondsus ant trumpo laiko, už kuriuos pinigus bus ga
lima gauti kada tik bus reikalinga.

Del platesnių paaiškinimų atsišaukite pas: k v

Liberty Land & Investment Co.,
3301 So. Halsted St., Chicago, Illinois
Arba pas direktorių Jos. Stcfankiewicz, 101 N. 20 Ąve., Melrose Park, III.

FIELD’O MUZĖJAUS EKSPE
DICIJA PIETINĖN AMERIKON

Field’o Muzėjaus paleontolo
gijos departinento kuratorius 
Eliner S. Riggs su savo šali
ninkais ateinant rudenį ren-

Jeigu aptieka neturėtu o norė
site greit gauti tai rašykite ii- 
dirbėjams adresui

listus. šitą rezoliuciją, su re
komendacija, kad visos unijos 
priklausančios prie Amerikos 
Darbininkų Federacijos su
šauktų savo konferencijąs ir 
išdirbtų pienus tokiam unijų 
susivienijimui, nutarta pasiųsti 
Amerikos Darbininkų Federa
cijos viršininkams į Washing- 
toną.

šitai rezoliucijai labai prie- 
šinos federacijos pirmininkas 
Oscar F. Nelson, sakydamas, 
kad tai esąs “aidoblistų” su
manymas. Dar priešinos tai 
minčiai ir kai kurie delegatai.

SERGANTI VYRAI
nog mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė 
jo. todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.

rimai nereikalingi.
DIDELĖS COYNE DIRBTUVES 

yra įrengtos virš $100,000 vertės 
įrankiais, kuriais mokiniesi. Nereik 
didelių knygų; tik ypatiškai nurody
mai, paaiškinimai ir praktika. Gali 
pradėt viąada. Tapk žinovu lightn- 
ing, stardavimo, apie beterės, užlai
kymo ii* patarnavimo.

Veltui bizno lavinimas
Pradėk savo locną biznį?

Musų veltui bizrtio vedimo kursas, 
padidins įeigas. Dabar laikas pra
dėti.

Aplankyk mokyklą
Ateik — sutik 

pamatysi įrengimą 
mokiname auto electricity iš pat pra
džios. ši yra tavo proga — griebk 
ją. Mokinama tik angliškai. Ateik, 
rašyk arba telefonuok, veltui infor
macijų.

Kompanija
Chicago Elevated Railroads 
New York Subway ____ .’
New York Elevated...........

Mažiausia skaitlinė rodo mažiau keliauninkų ant 
Chicago Elevated Railroadis, aiškiai priparodo, kad di
desnis patarnavimas teikiamas publikai. Patirkit tiesą, 
kad Chicago Elevated Railroads aukštai stovi savo grei
tume. Tikras pažymėjimas tapo padarytas transporta- 
cijos inžinieriaus, New Yorke ir Chicago; parodo sekan
tį palyginimą. •

Abelnas Expresinio traukinio greitumas 
valandose.

valandą 
valandą 
valandą 

Kontroliavimo faktorium traukinio greitume yra 
skaičiusi r daugūmas stočių. Darant viršuj pažymėtus 
palyginimus, pasirodo panašus lygumas abiejuose mie
stuose. ' Didžiausis greitumas New Yorke ir Chicago ne
skubiose valandose ir važiavimo padėjimas labai priim- 
nas. , ' / ■

Telephone Van Buren 294<
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Dr. A.Ą. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas:3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2- 
7—8 vak. Nedėliomis 10

SKAITYKITE ŠIAS SKAITLINES.
Keliauninkų ant mylios 
.........................3.68 
.........................,6.09 .

....................5.65 ..

3303 So. Morgan Street, 
x CHICAGO, ILL.

I IR Iš \
z LIETUVOS \ 

Didžiausi ir greičiausi 
CANADIAN PACIFIC LĄIVAI x i 
Išplaukia kasdieną ar panašiai

Tiesiai į ir 
HAMBURG, ANTWERP x 

Cherbourg ir Britanijos portus 
Artymas susinešimas su 

KAUNU '

E
 Ir kitais Lietuvos miestais 
Trečios klesos pasažieriam-s prireng
ta puikios lovos, po 2, 4 ir 6 į kam
barį* '

St. Lawrence vaizdinga kelionė, 2 \ 
JJIJjta. Jt(henos ant upės ir įlankoj. Tik 4 die- 
^>*7 ’ Xnos atvirose -jūrėse.

P‘1UOR informacijos nuo vietos lai- 
‘Syakorčių agentų, arba R. S. Elvvorth, 
Hgeneralis agentas, 40 No. Dearborn 

■.AHmIV/ "S1” C^cago, III.

Telephone Yarda 1582

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.

S2S9 So. Halnted St.» Chicago.

KENOSHA, W!S. LIETUVIAMS 
PRANEŠIMAS.

Šiuo pranešame visiems Kenosha 
lietuviams, kad “Naujienų” agentas 
J. Dagis dabar lankosi Kenosha, Wis. 
su “Naujienų” biznio reikalais ir pra
šome musų skaitytojų ir draugų pa- 
dėti jam jo darbuose.

Naujienos.

s Rusiškos ir Turkiškos Vanos
9 12th STREET

’ MOKYKIS v 
Auta truck ir tractor 

Electricity
$400 į menesį.

Gali tapti Au
to Elektrišku ek
spertu į kelias 
savaites^ — čia 
pat Chicagoj, di
delėse C o y n e 

v dirbtuvėse. Už- 
baigęs, užtikrin 
tas dideliu už
mokesčiu visur, 
apskrita metą. 
Pirmesni paty-

COYNE
TRADE AND ENGINEEDING WH00T



Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORTAS

Atsakymas “Draugo” kores
pondentui.

“Draugo” 59 numery, yia 
įlieta Delegato korespondenci
ja, aprašanti draugijų kliubų 
ir kuopų Susivienijimo susirin
kimą laikytą vasario 28 dieną. 
Perskaitęs ją nuo pradžios iki 
galo, radau joje pasakyta daug 
neteisybės. Tas geras katali
kas, kaip jis save parodo, yra 
be jokios gėdos. Jis žmogelis 
mano, kad jis labai mokytas 
ir daug supranta, bet savo ap
rašyme tik šmeižia susirinki
mą.

Pirmas šmeižtas: Apie tai, 
kad “kunigai ir gaspadinės ti- 
kietų ant vakarienės nepirks”, 
visai nebuvo jokios kalbos ir 
nei vienas pasiprašiusis balso 
nekalbėjo to.

Antras .šmeižtas yra jo pu
tėm i j ime apie rinkimą šolderių 
ir vištų su “kenukais“, busią, 
Rridgeporto bučeriai ir gro- 
serninkai duos susmirdusius 
šokterius, nugaišusias vištas ir | 
sukirmijusius *kenukus”. 
dangi pasistatei esąs geru 
taliku, tai, manau, žinai, 
Šv. Jurgio parapija 
zarųs, piknikus ir 
Rridgeporto bučeriai 
ninkai aukoja žąsis,
štas, šoĮderins ir visokių daik
tų kemis, o ar nors viėną sy
kį davė kas tokius daiktus, 
kad visas bazaras prasmirstij? 
Ne. Iš tikrųjų, jie duoda ge
riausias aukas, nėr skirtumo, 
kas ateina pas juos; jie ne
klausia kokio tikėjimo esi; jie 
pasižymėję savo aukomis ir 
jiems yra garbė už jų atjauti
mą visuomenės, reikalams. Ir 
aš tikiu, kad jie neatsisakis 
paremti i? šito*darbo. Antra
vertus, nemanyk, Delegate, 
kad daktarai, advokatai yra 
nevalgę ir jie tų vakarienių tik 
ir laukia. Jei jie ateis, tai 
vakarienės valgyti, 
svetainės statymo 
remti. ■ •

Taigi, Delegate, 
geras katalikas, kas
klausai šventos Evangelijos, 
kurią kunigaą per pamokslą 
aiškina ir girdi, kaip jis šako, 
kad nešmeižtu t, neapkalbėtut 
vienas kito, — o ar taip darai, 
kaip šventas mokslas sako? 
Ne. Meluoji, šmeiži, iš savo 
pikto noro norėdamas padary
ti skriaudą Susivienijimui ir 
gėdą Bridgeporto bučeriams 
ir grosorninkams, bet tuomi 
pasidarai negerumo tik sau. 
Manai, kad tau pasirašius 
4‘'Delegatas”, nieks ir nežinos 
kas tu. Klysti. Ir Susivieniji
mas nereikalauja tokių atsto
vų, kurie jį šmeižia. Jam rei
kalingi tokie atstovai, kurie 
dirbtų draugijų ir visuomenės 
labui ir ypatingai tokie, kurie 
padėtų pastatyti naują svetai
nę, Chicagos Lietuvių Audito
riją, o ne kenktų tam darbui.

Susirinkime buvęs Atstovas.

Ka- 
ka- 

kad 
ba-kelia

visuomet
groser-

antis, vi-

ne 
o na 11 jos 
darbo pa-

būdamas 
nedėlia

ROSELAND.

ALDLD. 79 kuopa kovo 16 
<1. buvo surengus prakalbas 
Strumilo salėj. Kalbėjo- J. Dau
baras. Pasakojo daugiausia 
pirmoj savo kalboj) apie M.

^ą, apie jo išrinkimą Rusi
jos Dūmon, apie jo tenai kal
bas etc. — vis tokias ■ senas 
istorijas. Skaitė ištraukas iš 
laikraščių apie žemės reformą 
Lietuvoj ir taip nuobodžiai, 
kad kiti klausytojai ėmė snau
sti, kiti išėjo namo ir pasili
ko tik vieni, Laisvės žodžiais 
tariant, “bimbiniai”. Po pirmos 
kalbos rinkta aukos naujam jų 
įkurtam fondui, bet surinkta 
visai maža. Antru atveju kai

G j E R B. Naujienų skai- 
tytojoa ir skaitytojai 

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

'.JIE J. __

bėjo apie Amerikos darbinin
kus ir apie ALDLD, bet visa 
taip skystai, kad musų bim- 
biniam nėkiek ūpo nepakėlė. 
Mat bimbiniai čia ką tik pra
laimėjo didelį mūšį: kovo 12 
d. LMPS. 3-čias rajonas turė
jo konferenciją Roselande — 
bimbinių tvirtovėj — ir čia 
“centristai 
nius”, 
Vilnies

“bimbi- 
užgirdami Laisvės ir 

poziciją.

Scenos Mylėtojų Rate-Liet.
lis stropiai ruošiasi savo ren
giamam kovoi 26 d. spektakliui 
“Avinėlis nekaltasai” — ketu
rių veiksmų komedijai. Vaidi
nimas bus Strumilo salėj, 158 
E. 107-ta g-vė.

ALDU). 79 kp. korespon
dentas, kuris rašydavo Laisvei 
ir Vilniai žinių apie sayo 'kuo
pos darbuotę, andai pasiūlė 
laisvės išnešiotojui platinti 
Darbininkų Tiesą. Tas atsisakė 
pareiškęs, kad jis esąs priešin
gas to laikraščio krypsniui. 
Kad taip, tai kuopos korespon
dentas pasakė išnešiotojui, kad 
daugiau jam Laisves nei Vil
nies nebenešiotų... Kuopai teks 
rinkt kitas korespondentas, 
kurs dar Laisvę skaito.

— Vietinis.

Auksinės žvaigždės Liet. P. 
P. Kliubas vasario (gal kovo ? 
Red.) 17 d..buvo surengęs sa
vo nariams šeimynišką vaka
rėlį, kuriame dalyvavo ir kiek 
ivečių. Be vakarienės buvo dar 
ir dainų programėlis.

— Kor.

Muzikas J. Naujalis
(Kurio koncertas įvyks šian

die Orchestra Hali).

!»¥■
NAUJIENOS, CNeago, UI

Jiegos, kuri kiekvieno lietuvio 
širdį pasiekia, sujudina, suža
dina ir malonų Įspūdį padaro 
mumyse, ko įmes negalime ra
sti bei jausti nei geriausių sve
timtaučių kompozicijose bei 
dainose.

Bet pilnai aprašyti įžymiau
sio Lietuvos kompozitoriaus p. 
Naujalio kurinių reikšmingumo 
nei vienas negali, nes vien tik 
šį vakarą atsilankę jo koncer- 
tan, kuris įvyks Orchestra Hali 
teatre, 220 So. Michigan avė., 
mes galėsime tatai suprasti bei 
įvertinti, išgirsdami jį patį sa
vo kurinius išpildant.’ —A.

Pranešimai)
T

ŽEMAITĖS 
paminklo pastatymui 
raštų išleidimui yra rengia
mas puikus vakaras. Dra
matiškas Ratelis ir Rose- 
kindo Scenos Mylėtojų Ra
telis suloš labai gražų vei- 

. kalą “Graži Mageliona”, 
keturių aktų melodramą. 
Tas visas pokilis įvyks 
Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23 PI. Balandžio 2 d., 
1922, 7:30 vai. vakare.

Artistai deda visas pas
tangas, kad vakaras nusi
sektų visais atžvilgiais. Ir 
prašo visų, kad atsilanky
tų į šį vakarą.

Tikietus jau galima įsi
gyti iš kalno šiose' vietose: 

“Naujienų” ofisuose, 
1739 S. Halsted St., 3210 
S. Halsted St., 1614 W. 46 
St., i 
3252 S. Halsted St.

ir

ĮVAIRUS SKELBIMAI
APDRAUDA, VISOKIŲ ’ BIZNIŲ 

ir paprastai, nuo visokių apgavikų 
ir netikėtą nelaimių. Platesnių žinių 
kreipkitės antrašu: Mr. Ig. Vierbello 
2338 W. 23 PI. Chicago, 111. Atdara 
nuo 4 iki 8 vak., paned., utąrn., ket. 
ir subatoj.

JIESKO PARTNERIU
VYRŲ REIKIA SU TOURING 

automobiliais it taxi cabs įstojimui. į 
didelę taxi kompanijų. Patyrimas 
nereikalingas, nuolatinis darbas, di
delės jeigos. Mes parupinsim taxi 
ant lengvų išmokėjimų. Kreipkitės 
šiandien. Lake Shorc Taxi Co. 2641 
N. Clark St.

T--------------“ V ■
REIKALINGA PARTNERIS SU 

$1,000 prisidėti prie naujo išradimo, 
Kreipkitės tuojaus adresu.

4630 So. Ashland Avė, Room 1, 
........... Chicago, III.

Phone Yards 6079

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS nauja krautu

ve prie Archer ir Kedzie Avės. 
y2 bloko nuo bizniavo kampo. 
Informacijų pašaukite.

Stewart 0429

REIKIA DARBININKŲ
moterų

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
mergina, už gaspadinę prie mažos 
šeimynos. Nėi'a Skalbimo, lengvas 
darbas, mokėsiu $10.00 ant savaites 
— valgis ir kambaris. » Atsišaukite.

OREMUS CHEMICAL 
LABARATORY 

1718 So. Halsted St.

REIKALAUJA 10 patyrusių
uswa ou, vv. ™jniotery įprie sortavimo knygų, 
ir Umversal Rankoje, darbas Qnt visados, gera mokė-

TIKIETAI
Marijonos Rakauskaitės 

ceriui, kuris rengiamas Biru
tės ir bus Nedėlioj, Kovo 26 
d., 1922 m., Kimball Hali sve-

kon-

P. Juozas Naujalis iš pat sa
vo jaunystės dienų jautė savy-1 tainėje, Jackson Blvd. ir Wab- 
įe nepaprastų patraukimų prie 
muzikos bei dainos. Tatai jaus
damas ir didelius gabumus tu
rėdamas jis užbaigęs priren
giamąjį mokslą įstojo į Varšu
vos konservatoriją. Joje besi- 
nokindamas jis plačiai susipa
žino su muzika bei daina ir 
dar didesnį /fiatraukimą prie 
jos įgijo.

štis, P. Goldman, 1017 S. Fair- 
ficld Avė. Tel. Seely 0324.

, , --------- ----- .4---------------------------- - —

REIKALINGA MERGAITĖ 
dirbti į grosernę, trumpos va
landos.

3264 S. Morgan St.
ash Avė. yra parduodami Nau
jienų Ofise.

REIKIA moterų popicrų sor- 
tavimui.

Kreipkitės:
Standard Pąper Stock Co.,

626 W. 'Taylor St.

1 J !L.'

kakandai PARDAVIMUI
PARDAVIMUI RAKANDAI DEL 

5 kambarių, 3 pečiai ir šiaip visokį 
(laikai reikalingi į gyvenimą. Par- 
duosu visus kartu arba atskirai. Jei
gu patiks tai ir kambarius galės už
imti, yra gražioj vietoj. Kreipkitės, 
10214 S. Michigan Avc.

AUTOMOBILIAI
PERKAME AUTOMOBILIUS

Visokio išdirbimo, visokio modelio, 
greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES
COMPANY,

1401 E. 67th St.

!!! AUTOMOBILIAI!!!
VIENOS SAVAITĖS VELTUI 

IŠMĖGINIMAS
FAGET-BUICK CO

BUICKS
Parduodame vartotus automobilius 

su savaitiniu veltui išmėginimu, ant 
lengvų išlygų. Žemiausios kainos 
Chicagoj.

39th S’t. ir Grand Boutevard
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Tel. Douglas 0632.

HUPMOBILE SEDAN — 1920. 
Taip kaip naujas, ant išmokėjimo. 
Geriausios išlygos už $1100. Atdara 
vakarais ir nedėldieniais,

1741 W. Madison St.,
STUTZ SPORT MODEL — 1920. 

Švariausias kąrąs visoj Chicagoj ant 
išmokėjimo $1250. Atdara vakarais 
ir nedėldieniais.

1741 W. Madisan St.
HAYNES SEDAN 7 pasažierių, 

1920. Pigiausia ant išmokėjimo $900. 
Atdara vakarais ir nedėldieniais.

1741 W. Madison St.
FORD SEDAN 1921. Visai naujas 

$425 ant išmokėjimo. Atdara vaka
rais ir nedėldieniais.

1741 W. Madison St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

grosernė, geroj vietoj ant Bridgepor- 
to Cash biznis, gerai išdirbtas per 10 
metų. Taipgi 7 sėdynių automobilius 
gerame stovyje. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite greit: “
E. BAKŠEVICH

3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ DIRB- 
tuvė South Side; čystyjimo ii' dažy
mo pigiai ir greitai turi būt parduo
ta. Pardavimo priežastis, nesutiki
mas partnerių.

Kreipkitės j Naujienų ofisą nume
rių 565.

PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- 
bai geroj vietoj, su barais ir visais 

nesįtaisymais. Parduosiu pigiaiį 
perku namą.

Atsišaukite: r
723 W. 120th St., 
West Pullman, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
bai pigiai. Geroj vietoj, 
mo priežastį į biznį patirsite 
vietos.

LA-
Pardavi- 

ant

JOS. SKINDERIS 
3G94 Archer Avė. prie pat 

McKinley Park

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
visais įtaisymais, lietuvių a^gyventoj 
kolonijoj, biznis geras ir nuo seno 
laiko išdirbtas, kas pirks, tai nesi- 
graųdys. Parduosiu visai pigiai, nes 
išvažiuoju į Lietuvą, galį piikti visą 
arba tik pusę, 1715 W. 46 St.

PARDAVIMUI saliunas, viso
kių tautų kolonijoj, geras biz
nis,’ parduosiu pigiai, priežastis 
važiuoju į Lietuvą. Atsišaukite. 
3308 S. Walace St. tel.Blvd. 8534

PARDAVIMUI sali imas su 
fixturcS, su namu, ar be namo. 
5 flatai ir krautuvė. Savininkas 
saliune. 2844 W. 38 St., Brigh- 
ton Park.

NAMAI-ZEME

Sereda, Kovo 22, 1922
_ I. ■„ w I.,,.

NAMAI-ZEME "
TĖMYKIT FARMERIAI

Reikalaujam visokių farmų ant na
mų mainymo . Mainytojai laukia ofi
se. Turime namų pasiskyrimui viso
se dalyse Chicagos. Dabar geras lai
kas. Atsišaukite tuoj. Užeikite į 
musų ofisą, pas mus, teisingas ir 
greitas patarnavimas.
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO. 

808 W. 33rd PI., arti Hąlsted St. 
Vai. nuo 9 ryto iki 9 vak. kasdieną.

PARDAVIMUI NAMAS IR VISb 
nas akeris, 5 kambariai* steam heat, 
electric. Paukščiai ir viena karvė. 
Galiu mainyt ant Chicagos namo ar
ba loto. Priežastis pardavimo savi
ninkas turi kita biznį.

11300 So. Kedzie Avė.
PARDAVIMUI F PAGYVENIMŲ 

naujas namas, po 5 kambarius; mau
dynės, elektra, skalbykla, skiepas bu 
viškais; randasi ant Bridgeporto, la
bai dailioj vietoj. Turiu parduot šią 
sayaitę, nes išvažiuoju į Lietuvą. Kai
na $10,800. Klauskit A. Visbaras, 
3301 S. Halsted St.

PARDUODU prapertę ir ge
ras biznis: cigarų, tabako, ken- 
džių ir ice creamo, geroj vietoj, 
netoli lietuviškos bažnyčios.

2300 So. Oakley Avė.

Baigęs konservatoriją p. Nau
jalis pradėjo vargonininkauti. 
Bet turėdamas didelius gabu
mus ir patraukimą prie muzi
kos, jis pasirįžo dar toliau mu
zikoje lavintis. Nes jis aiškiai 
jautė savyje, be galo didelį pa
traukimą prie muzikos.

P. Naujalis pavargonininka- 
vęs, rodos, apie keturis metus 
ir užsidirbęs šiek tiek pinigų 
metė vargonininkystę ir išva
žiavo į Regenburgą mokintis 
muzikos toliau. Čia, garsiausio
je visoj Europoj muzikos mo
kykloje, jis išėjo aukštąją baž
nytinės muzikos mokslą.

Užbaigęs aukštąją muzikos 
mokyklą, p. Naujalis sugrįžo 
Lietuvon ir Kaune pristojo už 
katedros vargonininką ir kuni
gų seminarijos profesorių. Čia 
jis iš mokinių 
Chorą, kurį jis 
šiol. Šis choras, 
pasakoja, buvęs 
šiaušių ir pavyzdingiausių cho
rų visoj Lietuvoj. Jis dainuo
davęs didžiausius ir gražiau
sius senovės muzikos kurinius, 
k. t. Palestrinio ir k. Šio cho
ro pasiklausyti suvažiuodavę 
netik lietuviai, bet lenkai ir ki
ti.

iBe to, p. Naujalis daugelį 
metų laikė vargonininkų kur
sus. Per tris 
no muzikos 
pats mokino 
dainavimo, 
smuiko ir kitų muzikos mok
slų.

P. Naujalis, kaipo vienas 
įžymiausių lietuvių kompozito
rių, yra sukompanavęs daugy
bę muzikos kurinių. Jis savo 
kompozicijose yra sudėjęs tą 
lietuvių dvasią, kurią jis pats 
jautė ir kurią jis matė savo 
brolių ir seserų širdyse. Už tat 
jo kuriniuose pilųa tos dva
sios, tos meno bei estetinės

sudarė didelį 
vedė net iki 

kaip žmonės 
vienas gar-

metus vedė Kau- 
mokyklų ir joje 
muzikos teorijos, 
solo, fortepiano,

P-no Naujalio ; koncertui tikietai 
galima gauti šiose vielose:

“Naujienų” ofise, >“Draugo” ofise, 
Universal State banke, Metropolitan 
State banke, P. Baltučio ofise (ant 
Bridgeporto), Beethoveno koncervato- 
rijoje, J. Ramanauską 10808 Mich. 
Avė. (Roselande), V. Daugsos krau-Į 
tuvėje 4513 So. Wood St., “Vyčio”, myli važinėjimą. Kreipkitės tuojaus 
spaustuvėje (Town of Lake) ir Darbi
ninkų užeigoje 50 Avė. ir 15 gat. (Ci- 
ceroje, III.).

Repeticijos Graži Mageliona, jvyks 
seredoj, kovo 22 d., 8 vai. vakare, [ 
Meldažio svetainėj. Dramatiško Ra-( 
telio ir L. S. M. Ratelio lošėjai malo
nėkit pribūti laiku.

Režiserius.

West Sidės. Lietuvių Viešo Kny
gyno seimas bus laikomas ketverge, 
kovo 23 d., 7 vai. vakaro, Meldažio 
svet. Kviečiame atsilankyti visų 
draugijų valdybas ir delegatus, bus 
tariama ar yra reikalingas musų ko
lonijoj knygynas. — Raštininkas.

Auditorium Vakaras. Susivieniji
mas Draugijų Bridgeporto kolonijoj 
rengia iškilmingą vakarienę naudai 
Auditorium* nedėlioj, balandžio 2 d. 
Mildos svetainėje, 3140 S. Halsted 
St. Pradžia 7 vai. vak. Tikietus 
galima gauti Auditorium bendro
vės ofise 840 W. 33rd St. ir pas drau
gijų atstovus. Bus gardi vakarienė, 
geri kalbėtojai, dar ir kitokių pagra
žinimų, 
kyti

Kviečiame gausiai atsilan-
— Rengimo Komisija.

Ražancavos rengia gražų vai-D-ste
dinimą nedėlioj, kovo 26 d., Šv. Jur
gio par. salėj, 32 Place ir Auburn 
Avė. Bus suvaidinta 6 veiksmų dra
ma “Kantri Alena”. Pradžia 7 v. v. 
— Nuoširdžiai kviečiamo visus atsi
lankyti. — Komitetas.

Bendrovęs nariai, kurie po 
akcijų yra persikęlę kiton 

kviečiami urnai pri-

Varpo 
pirkimo 
vieton gyventi, 
siųsti žemiau pasirašiusiam savo ad
resus, nes daug laiškų grįžta.

Varpo Bendrovės Raštin.
S. K. Grisius, 

732 W. 19th St., Chicago, III.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

REIK ALINGA INTELIGENTIš- 
ka mergina, būti ‘už draugę, katra

NEPRALEIS^Į^Ę JROGOS; par
davimui bučerne ir grosernė, biznis 
išdirbtas nuo seno laiko, vieta ant 
kampo, biznis cash. Parduosiu už 
pirmą ir teisingą pasiulimą. Kas 
norite dirbti dėl savęs, tai kreipkitės: 
1334 W. 61 St., Chicago, III.

NAMŲ BARGENAS
Jieškanti pirkti namus, kreipkitės 

į musų ofisą, i mes jums sučėdysime 
laiką ir pinigus parodant namus, 
kuriuos mes turime ant pardavimo. 
Iš daugelio, čia paminčsim* keletą 
bargenų:
29ta ir So. Union Avė., čeverykų 
krautuvė ir namas kartu, parsiduo
da labai pigiai, turi būt parduotas 
trumpu laiku. Kaina tik ......   $5,500
2938 Emerald Avc., 3 aukštų mūrinis 
namas, 7 flatų po 4 kambarius ir na
melis užpakaly loto. Laukiam jūsų 
pasiūlymo.
3145 Normai Avė. biznio namas, ku
riame gali pradėti savo biznį, su ma
žu kapitalu, parduosime pigiai.
3609 So. Lowe Avė., 2 aukštų mūri
nis namas. 5 ir 6 kambarių, gražiai 
vidus ištaisytas drūtmedžiu. Įmo
kant $1,500; palieki savininku namo, 
likusią dalį išmokėsi kaip renda.
3616 So. Halsted St., naujas mūrinis 
namas — krautuvė ir 3 kambariai, 
elektros šviesos. Vienas lotas vertas 
$6,000. Kreipkitės gre’tai. nes turi 
būt tuojaus parduotas. Kaina $6,700 
3814-16 So. Union Avė., mūrinis ir 
madinis 2 aukštų namai, dėl 6 šeimy
nų gyventi, neša po $100, rendos kas 
mėn. Kaina tik ...................... $8,500

Turime ir daug kitokių namų par
davimui. kviečiame į musų ofisą pa
siteirauti.

M. J. KIRAS & CO.,
3331 So. Halsted St. Yards 6894

PARSIDUODA NAUJAS MEDI- 
nis nanvas su cimentuotu skiepu, visi 
įtaisymai pagal naujausios mados. 
Extra lotas; randasi Erving Parke, 
geriausioj dalyj visos Chicagos, to
dėl kas nori įsigyti namą su mažai pi
nigų ir gyventi ant tyro oro, atsi
šaukit greitai, važiuoju į Lietuvą, sa
vininkas 1443 N. Paulina St. štorelyj.

60 AKERIŲ FARMA LIETUVIAIS 
aptryventoj vietoj su daug gerų gy
vulių ir padarų. Parduosiu ar mai
nysiu ant biznio ar miesto prapertės. 
Pardavimo priežastį patirsite per laiš
ką nuo savininko.

K. J. TOSHALIS.
R. 3, Scottville, Mich.

ŠIMTAS ANT ŠIMTO
Gera proga nunirkti puikų 5 kam

bariu, dailiai ištaisyta bungalow: 
karšto vandenio šiluma, namas nese
nai statvtas, gražibi vietoj. Galima 
laikyt vištų ir kitokiu naukščiu. Pi
giai pirksite nuo savininko, 7015 So. 
Talman Avė. Tel. Republic 3490.

•mtrašu ar telefonu:
MISS D. WATRAVVSKIUTĖ

Room 1, 4630 So. Ashland Avc 
Phone Yards 6079

REIKIA DARBININKU

_____________ _ >

ČEVERYKŲ kratuuvė parda
vimui. Daug stako ir puikųjs 
fixtures. Geras lietuviui biznis.

MAHER & VVESTPHAL, 
2454 W. 38 Si.- arti Archer AV.

VYKŲ

Reikalingi agentai. Užtik 
rintas pelųo pienas. Kiekvie
nas gali tapti agentu. Geras 
uždarbis. Kreipkitės nuo 12 
iki 4 vai. po piet adresu:

611 Union Bank Bldg., 
25 No. Dearborn St.

------------------------ U._--- 1------- r . ..... 
EXTRA! EXTRA!

Pardavimui saliunas greitu laiku. 
Turi būt parduotas į savaitę laik<j>. 
Labai geri rakandai. Rusų, lenkų ir 
švedų apgyventa vieta. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. 929 
W. Roosevelt Rd., kampas Sangamon 
Street.

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

Lihei*ty Land & Investment Co., 
3301 So. Halsted St., 

Phone Blvd. 6775

I TRUMPĄ LAIKĄ NORIU PAR- 
duoti buteher boy ice box, 2 marble 
kaunteriai su stiklais, 2 computing 
scales, 4 blackie self meat grande
les, National cash registeris, floor 
scale ir 2 metų lystas. $1,200.00.

1003 E. 55th St.

REAL ESTATE BARGENAI
2491 Archer Avė. visai arti prie 

^Halsted į rytus, dviejų aukštų medi
nis namas, krautuvė; krautuvė ir 4 
kambariai, ant pirmų lubų su septy
niais kambariais flatas viršuj. Šis 
yra geras pirkinis už $3,500.

2812 Union Avė., 2 /aukštų ir skie
pas, mūras ir medžio, 5 flatai — Kai
na $3,800, tik $800 įmoxėt.

323.Root St., 2 aukštų medinis ant 
cimentinio pamato, 8 ’.r 8 kambariai 
— visuomet išrenduoti. Kaina $3,700

5919 S. May St. .medinis pagyve
nimas, pirmos lubos 5 kambariai, 2 
lubos 6 kambariai ,antaukščio 3 
kambariai. Rendos $77. Kaina $5,250

6441 Racine Avė., 5 kambarių me
dinė cottage su maudyne ir elektros 
šviesa $2,900, tik $700 įmokėti, liku
sius lengvoms išlygoms.

1049 W. 59th St. 2 aukštų mūrinis 
namas, krautuvė ir 3 fLtai ir dviems 
automobiliams garaclžius. Rendos 
$130. Kaina $10.500.

Mes nemokame lietuviškai, bet ga
lite atsidėti ant musų, kad pasielgsi
me teisingai. Už tas kainas, tos sa
vastys tikrai greit parsiduos.

WINT0N & NARTEN 
Tel. Normai 117? 6507 S. Halsted

PARDUODU VISAI PIGIAI 80 
akerių geros žemės farmą ant Inegvų 
išmokesčių. Žemė gera, užsėta žie
miniais javais. Triobos didelės ir 
daug, 3 akeriai sodo. Rašykite laiš
ką, nes esu priverstas urnai parduoti.

GEORGE STULGAITĖS,
R. 1, , Luther, Mich.

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

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

MOKYKLOS
p-lea E. KAZLAUSKAITĖS 

LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarai
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING 
Room 402, 59 E. Adams St.,

St.

!!ĮVYRU REIKIA!!!
Mokintis barberystės. Labai rei

kalaujami. Didelė alga. Į keletu 
savaičių išmoksi. Jei neturi darbo, 
mokinkis apmokamo amato. Jei 
dienomis dirbi, vakarais mokinkis. 
Atdara iki 9:00 vai. Aplankyk.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St., Chicago.

'REIKALINGI DU JAUNI VYRAI, 
gražios išveizdos, priė lengvo darbo 
ant lauko. Patyrimas nereikalingas.

Atsišaukite nuo 6 iki 8 v. vakare.
CHAS ADAMS, 

63rd ir University Avė.

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

9400 Anthony Avė.
Tel.: So. Chicago 0545

išren- 
patir-

BONDSŲ PARDAVĖJAMS 
yra vieta keletui švariu vyrų, kurie 
tinkami tam užsiėmimui, pardavot 
pirmo mortgečiaus aukštos rūšies 
real estate bondsus. Geras konrši- 
nas ir puikiausia proga. Pašaukit 
telefonu pasitarimui Wabash 1810.

REIKIA 2 jaunų vyrų išne-JIEŠKAU SAVO ŠVOGERIO
Stanislovo Daujočio, paeina iš švai- gtojimui apgarsinimų. Trumpos 
čių kaimo, Batakių vai. 1 uriu svar- i , , c
bų reikalą iš Lietuvos. Jis pats ar Valandos.
kas kitas meldžiu. Atsišapkti.

J. STANKUS,
1400 S. 51 st Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė su dviems automobiliams — 
trokas ir pasažiorinis. Biznis gerai 
eina, geroj vietoj. Trumpame laike 
turi būt parduota visas biznis arba 
pusė iš priežasties nesutikimo part
nerių, 2843 W. 38th St., Tel. Lafay- 
ette 0274.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
Fixturiais ir rakandais, ruimai dėl 
gyvenimo, ilgas lysas, rendos $45.00 
geroj vietoj lietuvių apgyvento j. 
Parduosiu pigiai, nes greitu laiku iš
važiuoju į Lietuvą. Atsišaukite; 
4547 So. Hermitage Avė., Tel. Bou- 
levard 9419.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
roj vietoj, biznis išdirbtas, parduosiu 
pigiai. Renda užmokėta iki June 15 
1922 m.

Atsišaukite:
4858 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI
REAL ESTATE BIZNIS,4

South West pusėje, daug pra
einamas kampas. Gerai žino
ma ir gerai įtaisyta, didelis kos- 
tumerių surašąs, daug parduo
dama ir inšiurinimo biznis. Mo
derniškai, ofisas įrengta., rekor
dai, fire proof vault etc. Šimtai 
yra užsirašiusių ir atneš didelį 
komišiną. Ofisas didelėj ir 
smarkiai augančioj subdivizijoj 
Daugelis lietuvių apielinkėj, ne
toli didelės lietuvių bažnyčios ir 
mokyklos. Dabar gerus pini
gus daroma. Stebėtina proga 
šiame biznyj arba budavojimo 
ir skolinimo draugijai. Viso am
žiaus proga 
$6,000 cash.
nepriimam. 
pardavimui,
j ienų ofisą numeriu 566.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

, VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiŠkai arba rašy
kit .išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

DOCTOR’S OFFICE, 
4630 S. Ashland Avė.

APSIVEDIMAI. RAKANDAI

REIKIA operatorių prie mo
teriškų drabužių. Geras uždar
bis. Kreipkitės pas

LAMIS SILKINIS 
1316 W. 18 PI. Tel. Canal 6992

lietuviui. Kaina
Kitokių išlygų 

Siūlome greitam 
Kreipkitės į Nau-

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliškos į; lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedysUs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, ^politikinis 
ekonomijos, pilietystis, dailiarašys- 
tšs ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo fl 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 
ginos, mylinčios dorą šeimynišką gy
venimu. Esu 28 metų vaikinas, vi' 
dutinio ūgio. Malonės atsišaukti ir 
kartu paveikslą prisiųsti. Atsakymą 
duosiu kiekvienai ir paveikslą grą
žinsiu. J. Gilis, 4138 Archer Avė., 
Chicago, III*

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
bariu rakandai kaipo paaukauiamo, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odps ir 
velouro gyvenamajam kambariui se
tai: valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma lem
pa, grojiklis pianas, phonographas ir 
tt. 4959 Prairie Av. Apt. 1*

PARDAVIMUI CASH AND CAR- 
ry Meat Market. Turtu narduoti į 
trumpų ' laikų, nes turiu kita bizni. 
Parduosiu nebrangiai, kas norite pirk 
ti, atsišaukit,

704 W. 69th St.
Tek Wentworth 2398

“ŪKŲ”
Tamsta ir pats vienas gali nusipirk

ti, jeigu tik žinosi kame ir kurios 
yra ant pardavimo.' Pas mus šioj 
lietuvių apielinkėj. Aš žinau “Ūkių” 
visokio didumo ir pigia kaina,' su gy
vuliais, mašinoms, sodais, užsėliais, 
ir tt. Aš esu ūkininkas, ir užtai no- 
rintiem's, ant ūkės apsigyventi ir pa 
reiti pąs mus į susiedus.aš visados 
mielu noru, teisingai ir širdingai pa
tarnausiu. Rašvk,

JOSEPH GERIBO 
Scottville, Mich.

LEVESKIO MOKYKLA
Mokiąa Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gatv - - ......... - -




