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Keturiu valstybių sutartis 
ratifikuota 
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Graikija baigia smukti

Reikalauja pripažinti Lietuvą
mą karo,'ir kodėl mes galime 
tikėtis greito užsibaigimo ka
ro su Turkijos nacionalistais.

Slmyrnos ir Mažosios Azijos 
graikai gyvena dabar paniko
je. Niekas nežino ką gali duo
ti rytojus. Visi turtingesnieji 
graikai turi viską susikrovę ir 
yra prisirengę betgi prie ma
žiausio reikalo. Jie nebepasi- 
tiki daugiau Graikijos armija. 
Betgi armijos ūpas fronte ne
sąs taip blogas, nors karei
viams algų nebemokama jau 
keli mėnesiai. Skaičius dezer- 
tirų yra nedidelis. Bet oficie
riai nemano, kad galima bu
tų pradėti ofensivą.

KeturiŲ valstybiy sutar
tis ratifikuota

Ratifikuota ją po ilgos kovos 
senate.

WASHINGTON, kovo 24. — 
Senatas šiandie 67 balsais 
prieš 27, ratifikavo keturių 
valstybių sutartį, apie Pacifiko 
vandenyną.

Tą sutartį pasirašė Wash- 
ingtono nufiiginklavimo konfe
rencijoje Jungt. Valstijos, An
glija, Japonija ir Franci ja ir 
ji užima vietą Anglijos-Japo- 
nijos sąjungos.

Ta sutartis parėdo, kad tos 
keturios valstybės stengsis vi
sus Pacifiką liečiančiiiSi klau
simus riSti ramiu budu, savi- 
tarpinėmis konferencijos ir 
kad jei keikia kita svetima val
stybė gręstų Pacifiko taikai, 
visos šios keturios valstybės 
veiks išvien.

Ši sutartis iššaukė senate 
labai aštrių ginčų, kurib ga
na ilgai tęsėsi. Daugelis tai su
tarčiai priešinosi, kad ji buk 
surišant! Ameriką su kitolmis 
šalimis, kad ji padaranti Ame
riką įrankiu kitų valstybių ir 
kad ji vers Ameriką savo gin
klais ginti svetimų šalių inte
resus.

Buvo pasiūlyta prie sutar
ties įvairiausių priedų ir pa
taisymų, bet jie visi tapo at
mesti ir sutartis tapo ratifi
kuota taip kaip ji yra parašy
ta.

Atmetus visus priedus pra
dėta balsuoti apie ratifikavi
mą pačios sutarties. Balsuota 
buvo pagal skirsnius. Jau bal
suojant už jiirmą skirsnį pa
sirodė, kad sutartis lengvai 
praeis ir kad ji gaus daugiau 
negu reikalaujamus du trečda
lius balsų.

Dabar ratifikuota sutartis 
bus perduota prezidentui Har- 
dingui, kuris ją patvirtins ir 
paskui, kada visos keturios 
valstybės bus tą sutartį ratifi
kavusios, bus padarytas apsi- 
mainymas ratifikacijomis ir ta
da sutartis pradės veikti.
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Graikija nebeturi pinigą 
karui su turkais

Negali užmokėti ir amerikie
čiams už automobilius. Azi
jos graikai yra nusiminę.

SMYRNA, kovo 24..-- “Nors 
gėda prisipažinti, aš negaliu 
užmokėti priklausančių jums 
nuo pereitų metų $6,000, nes 
neturiu nė cento”.

Taip atvirai prisipažino**Grai
kijos armijos vyriausias ko- 
manduotojas Amerikos korpo
racijos atstovams, kurie pir
miau pardavę Giaikijos armi
jai kelis automobilius ant iš
mokėjimo. 1

Tas prisipažinimas aiškiai 
parodo dabartinę padėtį Grai
kijos finansų ir išaiškina ko
dėl Graikijos! poHtikai yra pa
sidalinę nuomonėse apie tęsi-

provincijoje.

Smyrnos gyventojai mano, 
kad Graikijos ^armija neužilgo 
bus priversta apleisti visą Ma
žąją Aziją. Prisimindami bu- 
viisias skerdynes, graikai gpi-i- 

sibijo, kad turkai atėję į mie
stą išskers visus graikus.

Svetimšaliai, kurie mažiau 
rizikuoja, bando raminti gy
ventojus, nurodydami kaip ge
rai turkai elgiasi Cilicijoj, ku
rią franeuzai evakavo ir kur 
turkai nepalietė nė vieno krikš
čionio. Visgi graikai nenori pa
sitikėti turkai ir apleis miestr 
kada armija pradės trauktis 

Smymos graikų vyskupo pa
siūlymu nesenai buvo sušauk
tas viešas susirinkimas tikslu 
suorganizuoti gynimos pulkus 
prieš turkus, jei Graikija nu
tartų apleisti Mažąją Aziją.

Nors jaunieji oficieriai kar
štai remia tą judėjimą, civili
niai gyventojai, kurie numato, 
kad jiems tą organizaciją rei
kės finansuoti, jai nepritaria. 
Jie nemato reikalo daugiau 
gintis, jei Graikija ir talkinin
kai juos apleis ir atiduos tur
kams.

Reikalauja pripažinti 
Lietuvą

Jungt. Valstijų kongresan įne
šta rezoliucija, reikalaujanti 
pripažinimo Lietuvai.

WASHLNGTON, kovo 24. — 
Atstovas Sabu t h įnešė atstovų 
bute bendrą rezoliuciją, kurio
je raginama Jungt. Valstijų 
valdžią pripažinti Lietuvos re
spubliką. Rezoliucija nurodo, 
kad Lietuvą pripažino de jure 
Cecho Slovakija, Holandija, 
Danija, Švedija, Norvegija, Suo
mija, Esitonija, Vokietija, Ru
sija, Argentina ir Meksika ir 
de facto — Anglija, Francija, 
Italija ir Lenkija.

Rezoliucija tapo perduota 
pirmesniam apsvarstymui at
stovų buto užsienio reikalų ko
mitetui.

10 žmonių užmušta Ulsteryj.
BELFAST, k. 24. — Šian

die Ulsteryj užmušta dešimt 
žmonių —• 7 Belfaste ir 3 liku
sioj Ulsterio teritorijoj.

Vakar ties Canrickmore įvy
ko susirėmimas tarp konsta- 
belių ir sinn feinerių, kurie 
po 6 vai. mūšio turėjo pasi
traukti.

Grūmoja dideliu algų nu- 
kapojimu angliakasiams

N »H ................. ——

Jei jie streikuosią, tai jų al
gos busiančios nukapotos 5( 
nuoš.

CHICAGO. — Minkštųjų an
glių kasyklų savininkai, kurie 
dabar laiko savo susirinkimą 
Chicagoje, tariasi nukapoti an
gliakasių algas 50 nuoš., jei 
tik kils angliakasių streikas.

Jie sako, kad jei angliaka
siai butų panorėję taikintis ir 
jei jie nebūtų skelbę streiko, 
tai kasyklų savininkai butų su
tikę angliakasių algas nukapo
ti “tik” 35 nuoš. Bet jeigu tu
rės iškilti kova ir angliakasiai 
streikuos, tai kasyklų savinin
kai nutarę tada laikytis iki pa
staros ir nukapoti angliakasių 
algas 50 nuošH kad pamoki
nus angliakasius, jog tie turi 
nusilenkti bosams ir nuolan
kiai priimti jų diktavimus.

Angliakasiai, žinoma, į to
kius kasyklų savininkų grū
mojimus ir nutarimus nekrei
pia mažiausios domės.

Krata unijos raštinėje
Prokuroras užgriebė unijos re

kordus ir areštavo biznio 

agentą.

CHICAGO. — Valstijos pro
kuroro Croiwe įsakymu užva
kar tapo padaryta krata ma-/ 
Uorių distrikto tarybos No. 14 
raštinėje prie 1446 W. Adams 
St. Visi unijos rekordai tapo 
paimti, taipjau areštuota raš
tinėje rastą unijos biznio agen
tą Raymond Stewart. Stėvvart 
vakar tapo pąliuosuotas, parei
kalavus to\ jo advokatui Wm. 
Rodriguez. /

Prokuroras sakosi padaręs 
kratą todėl, kad gavęs skun
dų, jog persekiojama Inos ma- 
liorius, kurie atsisakė mesti 
darbą, kada kiti melionai pa
skelbė neautoįrizuotą streiką 
prieš teisėjo Landi* nuospren
dį, kuriuo maliorianis tapo 
nukapotos algos.

Priėmė kareiviu bonusy
t

WASHIN1GTON, kovo 24. — 
Atstovų butas vakar 333 bal
sais prieš 70 priėmė bibų, ku
riuo suteikiama buvusiems ka
reiviams bonusai. Bilius tapo 
priimtas susipenduotomis tai
syklėmis ir be jokių priedų. »

Dabar bilius eina senatan, 
kur irgi laukiam smarkios ko
vos, nes tam biliui esą prieši
nasi stambusis biznis. Nema
noma, kad senato finansų ko
mitetas svarstys tą bilių pirm 
negu bus priimtas muitų bi
lius, apie kurį bus balsuoja
ma ajtte bal. 1 d.

. Rusija prisiima popie
žiaus delegatus '

LONDONAS, kovo 23. — 
Rymo korespondentas sužino
jęs, kad Rusijos valdžia pri
ėmė popiežiaus prašymą, kad 
Vatikanas butų atstovaujamas 
internacionalinėj Rusijos šel
pimo komisijoje, vadovauja
moje Dr. Nansen.

Korespondentas priduria, kad 
neužilgo išvažiuos į Rusiją 
septyni popiežiaus delegatai ir 
kad popiežius galbūt pasiųs as
meninę misiją į Volgos apy- 
gardą.

Didelio streiko pavojus
LONDONAS, k. 24. — 1,- 

000,000 inžinierių atmetė bosų 
pasiūlytąjį algų nukapojimą ir 
kitas samdytojų sąlygas. Yra 
pavojus, kad visi tie inžinie
riai sustreikuos, ar prieš juos 
•bus paskelbtais lokautas^ jei 
valdžia laiku beįsimaišys. At
sitikus streikui ar lokautui, tu
rės apsistoti visi inžinierystės 
darbai Anglijoje.

Jau dabar niuo tūlo laiko tę
siasi lokautais dalyj inžiniery
stės pramonės, kuris paliečia 
apie 500,000 inžinierių, 

c •
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Apkaltino unijos viršininką
CHICAGO. — Vakar grand 

iury apkaltino janitorių uni
jos prezidentą William Queese 
ir vieną teisėją jo byloje, Tlieo- 
dore Lodin, kad jie buk ban
dę papirkti kitus teisėjus — 
jury, kad jie išteisintų Queese 
ir kitus janitorių unijos vir
šininkus, kurie buvo kaltina
mi kyšių ėmime iš namų sa- 
viilinkų. Janitorių byla tada už
sibaigė nesusitaikimu tarp ju- 
ry, po to jury tapo paleistas, 
ypač kad vienas narys, Lodin, 
dar susirgo.

Dabar banddma įrodyti, kad 
buvo pažadėta jury $5,000, jei 
jury nesusituikins tarp savos. 

$1,000 tikrai tapęs išmokėtas.

' Latvija ir Varšuva.
VARŠUVA, E.* kovo 1. —. 

“Gazeta WarfizaW3ka” E'avo 
straliipsnyje “Lenkija ir Latvi
ja” deda min. Mejerovičio pa
sikalbėjimą su Amerikos spau
dos atstovais. Tam pasikalbė- 
,ime Mejerovičius pasakė: Nuo- 
nonių skirtumas tarp tų dvie- 
ų (Lenkijos ir • Latvijos) val

stybių ypatingai liečia latvių 
žemės reformą ir yra vaisius 
to, kad Lenkija nepripažįsta 
dar sienų klausimą galutinai 
išrištą. Lenkų reikalavimai nė
ra aiškiai- suformuluoti. Ro
dos, kad Lenkija turi preten
zijų į Unkštos apskritį, Lat
vių gi vyriausybė žiuri į tą 
klausimą kaip užbaigtą, žiū
rint paskirtos prof. Šimpsono 
sienų linijos.

Toliau savo pasikalbėjime p. 
Mejerovičius pabrėžė, kad Lat
vija galutinai suprato būtiną 
reikalą sudaryti Piabaltjurio 
valstybių sąjungą. Prezidentas 
Mejerovičiuls abejoja, kad prieš 
Genuos konferenciją galėtų būt 
sušauktas prirengiamas Pa- 
oaltjurio valstybių atstovų su
sivažiavimais Elsinkuos arba 
Varšuvoj. Latvija Genuos kon
ferencijoje stengsis tarp kito 
ko patikrinti sau užsienių kre
ditą, reikalingą jos atstatymui.

1 ............................... ...............—— *

SPOKANE, Wash., k. 24. 
— Baptistas dr. Brown kalbė
damas . vietos baptistų bažny
čioj ragino leisti jaunuomenei 
pasi muiluoti bažnyčioje, nes 
tai esanti tinkamiausia tam 
vieta. Kiti kunigai tani prita
ria.

PINIGŲ KURSAS
/

Vakar, kovo 24 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Anjerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.40 
Austrijos 100 kronų.............. IHc
Belgijos 100 frąnkų .......... $844
Danijos 100 frankų .....  $21.20
Finų 100 markių .............  $2.14
Franci jos 100 frankų .........   $9.06
Italijos 100 lirų .................  $5.13
Lietuvos 100 markių .............. 31c
Trenku 100 markių .............. 2Mc
Norvegų 100 kronų .......... $17.85
Olandų 100 guldenų ..........  $37.85
Švedų 100 kronų .............. $26.20
šveicarų 100 markių .... .  $19.50
Vokietijos 100 markių ..........  31c

Lenky skundas prieš Lat
vius Jaut. Syjungoj.

PARYŽIUS, E. kovo 1. — 
Lenkų prie Tautų Sąjungos 
atstovas prof. Askenįzy buvo 
savo vyriausybės prašytas 
įteikti Tautų Sąjungos Tary
bai protesto notą dėl nelega- 
lės lenkų ėkspropriacijos Lat
vijoj. Toj notoj nušviečialma 
lenkų piliečių padėtis Letgali- 
joj ir tuo pat siūloma visa ei
lė priemonių tautin. mažu
moms apsaugojimui, duodant 
garantijų, kurios butų priva
lomos ir lygios abiem kraš
tam. (“Le Temps”).

Lenkai imasi globoti Es
tus ir Latvius.

Kaip praneša iš Helsinkų, 
lenkų atstovas Suomiams p. 
Sokolnicki vienam iš savo j>a- 
sikalbėjimų su spaudos atsto
vais pareiškė, kad Vilnius yra 
lenkams būtinai reikalingas, 
kaipo sti’ateginis punktas ke
liams ginti... į Rygą ir Tali
ną! Tas pareiškimas sukėlė di
delį susidomėjimą anų valsty
bių spaudoj ir visuomenėj.

Mums ši žinia yra visiškai 
neimosLaUi, nes ‘Lietuva jau iš 

seno gera f pažįsta savo kai
mynus lenkus.

Latviai ir Estai .tiko derė
tis srfi Lenkais dėl susisiekimo 
l>er Lietuvos sostinę Vilnių, ir 
tuo Jyg legalizavo 'avantiūrą 
savo ak5rse. Dabar lenkai jau 
ims atvirai tiesti savo imiic- 
rialistinius nagus į Letgaliją, 
kad, matyt, iš ten imtų gin
ti... (tik* nuo ko?) kelią į Ry
gą. Tu r būt tam pačiam gy
nimo reikalui yra dabar šau
kiama konferencija Varšuvoj, 
kur, po Genuos konferencijai 
pasiruošimo dangalu, bus svar
stoma mili tarinė konvencija. 
Prieš ką bus kreipiama toji 
militarinė sutartis, aiškint ne
tenka, bet aišku, kad toji su
tartis vargu ar pajėgs apsau
goti kglius į Rygą ir Taliną.

(Liet.)

5 sinn feineriai užmušti
BELFAST, k. 24. — Užmu

šimas sinn fcinerio saliuninin- 
ko McMahon, jo trijų vaikų 
ir bartenderio, manoma, tapo 
papildytas atgiežai už užmu
šimą ulsiteriečio ir konstabe- 
lio. Prisibijoma, kad tai yra 
tik pradžia keršijimo sinn fed- 
neriams už užmušėjistes Bel
faste.

Tokia ulsteriečių atgieža ga
li paskatinti ir airius griebtis 
tokios pat atgiežos ir tik ga
li priartinti karą tarp Airijos 

•ir Ulsterio.

30,000 ulsteriečių po ginklu.
LONDONAS, k. 24. — Gau

ta žinių, kad 30,000 ulsterie
čių įstojo į Ulsterio speciali- 
nius konstabelius, itatrjnauiti 
prieš Airijos kariuomenę pa
lei iiietinį Ulsterio. rubežių. 
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Didesnių susirėmimų nebū
na, bet persišaudimai tebesi
tęsia.
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NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

.ryto iki 2 vai. po piet

Moterįs pralaimėjo
CAPETOWN, Pietinėj Afri

koj, k. 24. — Atstovų butas 
55 balsais prieš 51M atmetė bi
lių, kuris butų suteikęs mote
rims balsavimo teises.

Leninas sergąs, nevažiuo
siąs į Genoa.

MASKVA, k. 24. — Viskas 
rodo, kad čičerinas bus gal
va Rusijos delegacijos Genoa 
ekonominėje konferencijoje. 
Visi mano, kad Leninas į tą 
konferenciją nevažiuos. Vaig- 
što gandų, kad Leninas serga 
širdies liga, taipjau jo nervai 
suįrę'. Pradžioj kovo jis kal
bėjo metalo darbininkų susi
rinkime ir nubpęs nuo estra
dos nualpo. Po to jį išvežta 
į kaimą ir ten jis ikišiol gy
veno.

Rusija turi 130,707,000 
gyventojų.

MASKVA, k. 1 (paštu). — 
Paskiausiais apskaitymais Eu
ropos Rusija, neskaitant Sibe- 
rijos, turi 130,707,000 gyven
tojų. Apie 16 nuoš. visų gy
ventojų gyvena miestuose ir 
miesteliuose.

4 žmonės žuvo debesio 
pratrukime.

BURLT.ISrGTO'N, Kas., kovo 

24. — 4 žmonės žuvo delei de
besio pratrukimo, kuris už- 
tvenkdė “sausą” Rock upelį. 
10 colių vandens prilijo į ke
lias valandas. Kelios šeiminos 
liko be pastogės. Nuostoliai 
siekia $750,000.

6 ėmonės sudegė.
PORTAGE LA PRAIRIE, 

Man., k.l 24. — Tėvas, moti
na, 3 jų vaikai ir tarnaitė su
degė, gaisrui sunaikinus War- 
haftų namą.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laikų rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimų Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO PENKIS CHICAGOS OFISUS.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas ęvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra Nėw Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Nauj’ienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

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

f 3210 So. Halsted SL, Chicago, BĮ.
Town of Lake Skyrius

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

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

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

Lietuvos žinios
PASKYRIMAI UŽSIENIŲ REI

KALŲ MINISTERIJE.

WASHINGTONAS, k. 22 d. 
(Elta). — Lietuvos Respubli
kos prezidento p. A. Stulgin
skio , įsakymu ]>askirli Užsie
nių Reikalų Ministerijoje šie 
departamentų direktoriai:

1. Bronius Balutis, Vakarų 
Dep-to nuo 1921 m. kovo mėn. 
1 d.

2. Bronius Dailide, Europos 
Centro Dep-to nuo 1921 m. va
sario mėn. 1 d.

3. Andrius Lisauskas, Rytų 
Dep-to nuo 1921 m. gegužės 
mėn. 1 d.

4. Pranas Dailidė, Bendrojo 
Dep-to nuo 1922 m. sausio 
mėn. 1 d.

NAUJAS STEIGIAMOJO SEI
MO SEKRETORIUS.

WASHINGTONAS, kovo 22 
d. (Elta). — Vieton išvažia
vusio Amerikon V. Natkevi
čiaus, buvusio St. Seimo Sek
retoriaus, Seimas išrinko Sek- 
i\?forium Račkauską, (soc. 
liaud.)

Prancūzai nurodo lenkams į 
jiems nepalankų Vilniaus 

klausimo išsprendimą.
VAIUUVA, E. kovo 1. -----

“Kurjer Poraimy” ' praneša, 
kad prancūzų pasiuntinis len
kams Panefieu, besikalbėda
mas su Pilsudskiu, nurodė į 
galimą nepalankų Lenkijai Vil
niaus klausimo susiformavi

mą. w V* k , .... .... į ■■ ...
TULSA, Okla., k. 24. — 

Mrs. Sherrill, savininkė vieš
bučio, šiandie penkiais šūviais 
nušovė automobilyj sodėjuslią 
H'annah Novak, 20 m. Ji sa
kosi nušovus ją todėl, kad ji 
pavyko jus jos vyrą.
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“AVINĖLIS NEKALTASIS”
4 Veiksmų Komedija stato scenoj

L. S. M. Ratelis

Ned.,Kovo-March2B,
Pradžia lygiai 6 vai. vak.

CHAS. STRUMILO EVET.
158 E. 107th St., Iloselande.

Komedija Avinėlis Nekaltasis ką tik gau
tas iš Lietuvos ir pirmu sykiu bus statomas 
Chicagos scenoj. Kadangi veikalas pilnai at
sako scenos menui, o nekokios nors partijos 
ar grupės reikalams.

L. S. M. Ratelis deda visas pastangas, kad 
suvaidinus kuonogeriausiai.

Po vaidinimui šokiai. Muzika K. Pociaus.

Tikietai 40c. ypatai.
Kviečia KOMITETAS.

NEKALTASIS

SAVININKAI
Mr. Klem Balto- Mr. P. E. 

Stern of Stern & Co.
3108 Indiana Avė. — arti 31st St.

Savaitinė pradžia panedėlyj, kovo 27-tą įspūdis dvidešimto metgimčio

rože ir juozapina blozek
Į daiktą suaugę dvynukės 

Paskutinis jų pasirodymas Chicagoj pirm iškeliavimo Europon. Pa
sirodys tik šiame teatre.

(DU PERSTATYM AI KAS'VAKARAS —'“ateikit anksti) 
Perstatymai dienos laike, subatoj, taipgi 4 dideli aktai vodevilio ir 
vaizdų. Specialiai dienomis, ketverge, kovo 30, TIK MOTERIMS, 
kuomet išsilavinusi slaugė skaitys lekciją; vyrai bus neįleidžiami.

Avenue Theatre
Savininkai: Klem Balto — P. E. Stern of Stern & Co.

3108 Indiana Avenue — netoli 31-os gatves

Kantri Alena
6 Veiksmų, 9 paveikslų Drama.
Rengia Draugyste Rožančavos

Nedėlioję, 26 Kovo-March, 1922
ŠV. JURGIO PAR. SVETAINĖJ, 

32nd PI. ir Auburn Avė.
Durys atsidarys 5 v. v. Programas prasidės 7 v. v.

Įžanga 75c. ir 50c., Vaikams 35c.
Kviečiam visus nuoširdžiai atsilankyti j šį pra

kilnų teatrų; kur pamatysite perstatymų, kurio nei 
veinas negali praleisti nepamatęs. Neatsilankę gai- 
lėsitės. Komitetas.

GarsinkitesNaujienose

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Algų priedai vis dar 
tebera neišspręsta.

(Musų koresp.)
Kaunas, kovo 2. — Šių die

nų svarbiausia darbininkų bei 
taniau tojų klausimas tai al
gų pakėlimas, nes, kaip žinia, 
pragyven imu i reikalingiausios 
prekės pabrango net kelis1 syk, 
o valstybinių įstaigų darbi
ninkų bei tarnautojų algos vis 
tebėra tos pačios, kokias gau
davo prie daug geresnių gyve
nimo sąlygų.

na senai yra kalbama, svarsto
ma Seime ir rašoma spaudo
je. “Eltos” buvo paskelbtai 
laikraščiuose, buk ministerių 
kabinetas nusprendęs padidin
ti valdininkams algas ant 55%, 
betgi lig šiol vis dar tikrų ži
nių apie tą taip svarbų reika
lą nėra, todėl dabar gelžkelio 
tarnautojams dėl busiančio al
gų priedo sustatyta sąrašai ir 
bus išmokėta avansų už du 
mėnesių 25% pagrindines al
gos. Gi tikras algų priedų nu
statymas turbut dar negreit 
bus užbaigtas, nes profesinės 
sąjungos padavė valdžiai savo
tišką algų nustatymą.

—Gelžkelietis.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8301 
1824 Wabanpia Avė.

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

Greičiausi Ynoderniški laivai 
saulyj, _ 
keliauninkam's . Vietiniai agentai | 
yra jūsų mieste ar netoli. • v j

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal-1 
tikos kraštus.
CARONIA ....... Bal. 8 ir Geg. 13
PANNONIA (2 klesos) Bal. 15

Antra klesa 8130, 3 klesa $103.50 
Taksų $5.00.

Keliaujant “per Cherbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
CASSANDRA iš Portlando Kov. 80 
ALBANIA (antra klesa) Bal. 1' 
CAMERONIA ..................... Bal. 6 i
ALGERIA .... ...................... Bal. b

Per Angliją ar Hamburgą į Dan-; 
žigą $106.50 į Liepoją $110. Tak-į 
sų $5.00. M
l. . " __ J

pa
gerinusias patarnavimas

___  r.

Ryto kaip 8:15 prasideda
MARIONOS RAKAUSKAITĖS

KIMBALL HALL, t Jaskson Ir Wabash Avė.

i i

«

- -

yr.#?1;.

—
,sg; <š- ? '

—
,sg; <š- ? ■ 
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“Šventoji Naktis”, “Operete” 3jų aktų pirmu kart Chicagoj stato “Birutė” 2 Bal. (April) 
1922, American Bohemian Svet., 1440 W. 18 Gt. Vadovauja p. A. S. POCIUS.

bw-MILZINISKAS teatras
“Veidmainyste ir Meile”

.................... r......n 1 * ■ 1 . ............................. ■■■■■■.i..— ■ ■—V................................... ..

Penkių Veiksmų Drama-Tragedija, iš 17-to šimtmečio vo
kiečių aristokratų gyvenimo. Parašė garsus vokiečių ra
šytojas Schiller’is. Tik parmą kartą statoma Lietuvių 
scenoj, šį veikalą stato Lietuvių Darbininkų Stygų Or
kestrą.

Nedėlioję, -

Kovo 26, 1922
į School Hali svetainėj

48ta ir Honore SL, ant Town of Loke
Pradžia lygųii 5:30 vąl. vak.

“Veidmainystė ir Meilė” yra istoriškas veikalas, kaip 
vokiečiai turčai gyveno 200 metų atgal, ir kaip jie veid
mainiavo meilėje. Kaip f. Volteris, ministerių preziden
tas, norėjo priversti savo sūnų Ferdinandą-majorą, kad 
vestų ištvirkusią kunigaikščio-hercogo meilužę Lady 
Milford. Sūnūs nesutikdamas su tuo įsimylėjo į papras
to muzikantb dukterį Luizą. Tėvas sužinojęs apie tai, 
vienu rankos pamojimu liepė įmesti tėvus į kalėjimų, 
dukterį prie gėdos stulpo pastatyti, o sunui gyvastį at
imti. šis veikalas yra pirma kartą statomas lieuuvių 
scenoj ir gerų artistų bus suloštas.

Gerbiama Chicagos Visuomene! kviečiame visus 
skaitlingai atsilankyti į šį vakarą ,o mtes užtikri’nam, kad 
naujas ir kliasiškas, kuris kiekvieną atsilankiusį užžavės.
Lošimo pertraukose skambins Liet. Stygų Orkestrą ir L. 
D. P. S. Orkestros Vaikučių Sk. Po teatro bus šokiai 
prie puikios muzikos. Tikietus galima gauti pas L. D. S. 
Orkestros naftus ir “Vilnies” ofise. z Šchiller,'veikalo autorius

u*v®
MUmma

Extra! Extra!

Galinio Seansas
Bus duodamas sekančiuose miestuose:

Pradedant nuo Nedėlios Kovo (March) 26 d., iki 1
Bal. (April) 1922 \

NEW PALACE THEATRE, MINNEAPOUS

Nuo Bal. (April) 2 d. iki 8 d., 1922
NEW PALACE THEATRE, ST. PAUL, MINN.

Nuo Bal. (April) 13 d. ik,i 15 d. 1922 
NEW CRYSTAL, MILWAUKEE, WIS.

Be to, šiame VAUDEVILLE ROAD SH0W da
lyvaus daugelis'kitų Internacionalnų Artistų.

Taigi, lietuviai gyvenantieji viršminėtuose mie
stuose ir jų apielinkėse kviečiami skaitlingai atsi-11 lankyti.

'L====* B M M B M ■ U ■ K K ■ B H11 ■9H M■ ■■■■■■■■■ 
! Rusiškos ir Turkiškos Vanos (

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

UHICAGO, ILL.

■
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Pinigai gatavi visuomet
Kada perkate BIRŽOJE parduoda

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

šie metai yra serų ir bonų kįlimo 
metai. Kada-nors šiais metais visi ge
rieji serai ir bonai pakils bent dešimtį 
nuošimčių. Tą žinant, kiekvienas žmo
gus šiais metais galės gauti didelį nuo
šimtį ant savo atliekamų pinigų, jeigu 
juos indės į geruosius serus ir bonus.

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

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

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

Priimame pardavimui Lietuvos val
džios bonus<

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

Stocks & Bonds
611-612 Union Bank Bldg., 

; 25 N. Dearborn St.,
' Chicago, III.

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

LAIVAKORTES, Į LIETUVĄ 
DAR DAUGIAU . ATPIGO!!

| Į KAUNA i",rs TIKTAI $104.85|
Tūkstančiai lietuvių ir lietuvaičių galės Pigiausiai ir Puikiausiai = 

SE sugrįžti į Tėvynę per musų Didžiausią Lietuvišką Įstaigą, ant di- EE 
S žiausių ir greičiausių keturkamininių laivų, tiesiog be persėdimo!!!!! =

Laivakortes par
duodame ant visų 
linijų tiesiog į

P I L I A V Ą 
(Karaliaučius) 

KLAIPĖDĄ, 
L I E P O J V, 

H A M B L’ R G A 
TILŽĘ, EIDKUNUS 
ir visus kitus per
tus ir miestus.
Rašykite klausda
mi rodos kaip pi
giausiai ir patogiau
siai sugrįžti Lietu
von, o džiaugsitės 
apturėję labai įdo
mias žinias.

Laivai į Lietuvą iš
plaukia kas antrą 
diena. Išgaunamo 
P A š P O R T U S 
ir taksų pabudimus. 
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 1 
AMERIKĄ KUO- 
GREIČIAUSIA.

LITHUANIAN TRAVEL BUREAU (trAvel burbau
136 East 42-nd St., (Dep. V) NEW YORK, N.

ČIUŽENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE, i 
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

Į LIETUVĄ IR 18 LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

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

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia.

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

KORESPONDENCIJOS j
—■■■-—........... .. ■ '4

GARY, IND.

Daktarų prakalbos.

Kovo 19 d. • buvo A. L. D. 
[ką toš raidės reiškia?— Red.] 
draugijos prakalbos. Kalbėjo 
trys daktarai iš Chicagos: Dr. 
Montvidas apie “lyties instink
tą draugijiniame gyvenime”, 
kur išvedžiojo, kad dėl lyties 
instinkto žmonija galėjus taip 
aukštai pakilti moksle ir pra
monėj; I)r. Karalius kalbėjo 
apie “lyties suirimus ir ligas”, 
ir būdamas labai prastas kal
bėtojas, tą patį po kelis kartus 
kartodamas, neišaiškino, kaip 
pažinti ir apsisaugoti nuo ly
ties ligų, bet tik visokių šlykš
tybių lyties dalykais pripasa
kojo. Daug naudingesnė buvo 
Dro Graičuno 
aiškino apie

kalba, kurs 
už k reči am a- 

I sitis ligas ir kaip jas dažnai 
išnešioja moterys, kurios prie 
sergančių vaikščiodamos ir sa
vo rankomis ligonius čiupinė
damos, nenuisiimazgoj ilgios ran
kų eina paskui į sankrovą ir 
ten besirinkdamos nusipirkti 
mėsos, ar duonos, ar pyragai
čių ar kitokių daiktų tom pa
čiom rankom čiupinėja juos ir 
palieka ant jų ligos perus, o 
kiti žmonės, tų daiktų nusipir
kę, parsineša namo, kartu par- 
sanešdami ’ir ligą ir užkrėsda- 
mi ja savo šeimyną.

Kalbėtojai piršo 
įams užsisakyti ir jų leidžiamą 
žurnalėlį “Gydytoją”, bet tur
būt dėl Dro Karaliaus pasako
jimų, kad geriau gauti porą

susilaikyti nuo .ginities reika
lavimų, nė vienas to laikraštu
ko neėmė. Prakalbų pasiklau
syt buvo susirinkę apie tris
dešimt žmonių.

—Prakalbose buvęs.

Buk atsargiu 
Investorium

I ‘

Pirk šio banko Pirmą Mortgečių. Jie neša di- 
džiausį kokį galima paiukį, ir tuom patim busi vi
siškai apsaugotu nuo visokių nuostolių.

Nuo šio banko suorganizavimo 1912 m., tūkstan
čiai lietuvių yra pirkusių šiuos užtikrinimus ir 
nei viena ypata ne yra nustojusi nei vieno cento. 
Pirk už cash ar ant išmokėjimo.

Kreipkitės šį vakarą! Bankas atdaras iki 8 va
landai vakare.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35th Street
Seniausis. ir didžiausis bankas ant Bridgeporto.

Šiandie Dar Laikas
Kas šiandie pasiųs per Universal State Banką 

klaus t I Pini£us Lietuvon, to pinigai bus išmokėti
F»rieš VELYKAS

Pigiausia kaina. Gvarantuotas pristatymas. 
Draftai ant Lietuvos Bankų pagal dienos kursą 

arba doleriais.
GERIAU NEGU KITUR

PRENCH LINE 
■ COMPAGNĮE GĖRALE DiANSATLAimOVE ■ 
D tyri" Y

Greita kelionė
NEW YORK — M’EMEL

S. S. PARIS
*Bal. 5, Bal. 26, Geg. 24

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

♦Jungiasi su S. S. Pologne plau
kiančių iš Karve Bal. 14

3-ios klesos kaina ............. $106.50
Puikiausi 3-ios klesos paranka

mai, su prausimosi bliudu ir bė
gančiu vandeniu, 2, 4, 6 ir 8 žmo
nėms. Specialiai: valgymo kam
bariai, rūkymo, baras ir barber- 
nė pateikiama 3-iai klėsai. Vy
nas ir alus veltui.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

Kojų šutimas 
yra liga

Bjhurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų iutimaa 
ir smarvė pranyksta nuo Kojota 

M) trijų ar keturių kartų varto- 
imo. Kojotų reikia vartoti taipi 

kvortų tilto vandens reikia 
iripilti 4 pilnus laukštus Kojoto, 
r tam vandenyj su kojotu mir

kyti kojas kokių 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojoto užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
ligydo koja* 
nao iatimo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptieka neturėtų^ o norė
site greit gauti tai rašykite ii- 

dirbėjams adresui

Bingol Chemical Co.,

2816 So. Michigan Ave^ 
Chicago, I1L

Kapitalas ir Perviršis 
$275,000.00

UNIVERSAL STATE BANKAS 
BUVO - YRA IR PASILIKS
TVIRČIAUSIA, DIDŽIAUSIA IR PARANKIAU

SIA LIETUVIŲ VALSTIJINĖ ĮSTAIGA.
Nors pastaraisiais laikais, iš priežasties bedar

bės ir visokių viliugingų “špešelų”, beveik visų Ban
kų depozitai sumažėjo, TEČIAUS TVIRTUMAS 
BANKŲ, KAIP UNIVERSAL STATE BANKO 
taip ir kitų, DABAR YRA DAUG GERESNIS IR 
STIPRESNIS NEGU KARĖS LAIKE.

KAS ČĖDIJA PINIGUS UNIVERSAL STATE 
BANKE, TAS JAUČIASI SAUGIAI IR NEMATO 
BLOGŲ LAIKŲ BEDARBĖS.

Parduodame pirmus mortgečius ir Auksinius 
Bondsus, nešančius 6 ir 7 nuošimtį. Tas yra geriau- 
sis investinimas ant didesnio nuošimčio.

Saugios skrynutės, po $3.00 metams.
LIETUVIAI REMKIME SAVO ĮSTAIGAS

Banko Valdyba:
JOS. J. ELIAS, President,
MIKE MELDAŽIS, Vice-President,
WM. M. ’ANTONISEN, Cashier,
S. V. VALANCHAUSKAS, Asst. Cashier. 

UNIVERSALSTATE BANK 
3252 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

6% už taupomus
pinigus su saugumu

Kad paakstinus prie taupumo ir sistematiško taupy
mo, pardavojame savo

PIRMO MORTGEČIO AUKSINIUS BONDSUS
Ant dalinio išmokėjimo plano.

Dešimt-dalį įmokėt ir likusius j lygius devynis išmo
kėjimus.

Pasvarstykit ką reiškia 6% už taupomus pinigus 
vietoje 3%. . ’

Home Bank & Irusi Company
Milwaukee & Ashland Avės.
Turtas netoli $10,000,000.00

Atdara vakarais, panedėlyj iki 6 valandai, utaminke iki 3 vai. 
ir Subatoj iki 9 vai. vak.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUšERKA

3101 S*o. Hal$ed St., kampas 31 gat.
Viename name su Dr. Monkevičium 

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

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo <4 iki 8 v. v. kiekvie
nų vakarų, išskyrus utarninkų ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

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

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja 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.

Z~ ------------------ -\
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS .
ADVOKATAS

Ofisas vidunrdestyj.
ASSOCIATION BLDG.

19 So.kLa Šalie St...........
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395 
v—------------------- _------ --------------- J
' GOLAN & GOLAN

ADVOKATAI IR PATARĖJAI
1305-7 127 N. Dearborn St. 

Randolph 8899
MAURICE J. GOLAN 

Res. 1102 S. Ashland Blvd.
Seeley 3676 

--------------- - --------------------------------/

' V. W. RUTKAUSKAS' 
Advokatas

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

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

<------------- -------------------------- /

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir 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 V 

79 West Monroe' Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

būdavo to jas.
Budavojame ir taisome

1401 W. 47th S t. Chicago.

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

nuo 10 ryto iki 8 vai. po piet.
Telefonas Victory 9082

1 ... ./

Pratuštinimo išpardavimas
Pradeant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visų staka vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, 
rainkotų, kelinių, trunku ir siutcaL 
sų už tokių žemų kainų, kad apsimo
kės dabar pirkti kitam metui dėvė
jimui. -

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

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

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

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

Baigusi Aku
šerijos kolegi
jų; ilgai prak
tikavusi Penn-
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodų viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

A^OR. HERZMAN^B
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 S't.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

' '......... - -L... ■■ J

Telefonai:

.. ... .... .......................................

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų
Tel. Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Of isHS z
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. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

.. .................................................. ................

DR. CHARLES 8EGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišku Ir 
Vaiku ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto nuo 2 Iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10. vaL 

ryte iki L vai. po piet 
Telefonas Drezel 2880

Br|Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po

*pietų. Tel.: Oakland 1294
*________________ —-------------------

[dr. M. STAPULIONIS 
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

Tel.: Boulevard 93g7
731 W. 18-ta gat. 2 iki 8 vak. 

Tel.: Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampaš 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 257

V'1"' 11. j .........—!

DR. S. BlEžIS
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. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, m.

f .'ij,; hfe S:
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

U žsimokė  j imo kaina i
Chicago je — paštu:

Metams .....   -i $8.00
Pusei metų----------------- —-
Trims mėnesiams .... . . 2.25
Dviem mėnesiams-----—... .. 1*^
Vienam mėnesiui ———1.00

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija-------------—........- °Ci
Savaitei --------------------- ——-
Mėnesiui...... ............. ................

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj 
paštu:

Metams _____________ $7.00
Pusei metų .—..... ...................... 4-00
Trims mėnesiams ----------- 2.00
Dviem mėnesiams .... ----  1-^0
Vienam mėnesiui ............ ..........

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Savižudybių 
didėjimas

1920 m. didžiausio nedarbo 
metais po nedarbo 1893 m., 
nusižudymų buvo 23 nuoš. 
daugiau, negu metais prieš tai. 
Nusižudžiusių skaičius pasiekė 
apie 20,(XX). Iš to skaičiaus 840, 
;ųj|)a daugiau kaip po du kas
dien, nusižudė Ncw Yorko 
mieste. 858 buvo vaikai nuo 15 
iki 16 metu amžiaus ir 509 bu
vusieji kareiviai.

Šituos skaitmenis pagarsino 
savo metiniame pranešime 
“Save-aLife” Lyga. Pridėti pa
aiškinimai daro skaitymą kad 
ir ne pamokinamą, . tai bent 
įdomų.

Kaipo priežastis šito baisaus 
nusižudymų skaičiaus paduo
dama mažne kiekviena gyve
nimo sąlyga, kuri yra šios die
nos visuomeninio ir pramoni
nio gyvenimo sėkmė; kaipo 
vaistai nuo to rimtai pataria

ma grįežtesni įstatymai kas 
dėl vaistų ir ginklų pirkimo! 
Tarp kitų priežasčių, įskaitant 
reakciją po karo, darbo neteki
mas paminėtas beveik iš ne
tyčių.

Didžiumoje kaltinama nau- 
jovinio gyvenimo painumas*, vi
suotinas neramumas ir net 
moterų drabužių mados.

Bet kiti daviniai, surinkti iš 
gyvybės apdraudos kompani
jų, nacionalio komiteto proto 
higienai ir įvairių organizacijų 
statistikos parodo, kad stam
bus padidėjimas nusižudžiusių 
skaičiaus pareina tiesiog nuo 
nedarbo. 1920 m. nusižudžiu
sių tarpe apsidraudusių alga- 
pelnių buvo mažiau negu pusė 
to, kas buvo 1911 m. Po to už
ėjo, kaip “pramonės kapitonai” 
mėgsta vadinti, pertvarkymo 
laikotarpis ir nusižudymų daž
numas padidėjo. Lygiai metai 
atgal Metropolitan Life Ap
draudos kompanija išleido bu- 
letiną, kur — statydama pareiš
kimą klausimo formoje. — 
klausė:

“Argi antrosios 1920 pusės ir 
šių metų pradžios mažiau tin
kama pramoninė padėtis ga
lėjo prisidėti prie savižudybių 
ir žudybių skaičiaus padidėji
mo? Paskutiniu laiku abiejų 
buvo daugiau algą pelnančių 
grupėj”. ! \

Pereitą rugpiutį Federuotoji 
Spauda atkreipė domės į tai, 
kati New Yorke ir kituose di
deliuose miestuose antradienis 
virto savižudybių diena. Be
darbiai ir bedarbės, veltui ap
ėjusieji tas vietas, kurios gar
sinos! septintadienio laikraš
čiuose darbininkų ' reikalaują, 
žudėsi tą dieną — iš despera
cijos.

Dar galima nušviesti augan- 
tieji savižudybės Skaitmens iš 
kitos pusės. Pereitą liepos mė
nesį I)r. Thomas W. Salmen, 
newyorkietis, kuris karo metu 
buvo armijos korpuso pulki
ninkas, papasakojo Jungtinių 
Valstijų senato komitetui, kad 
1920 m. New Yorko valstijoj 
4(XX buvusių kareivių nusižudė, 
kurių daugumas “galėtų šian
dien gyventi, jei prideramai 
butų buvę jais apsirūpinta.” 
Prie to pridėjo: “Laikas pagal
voti apie kitus 400, ar daugiau 
buvusių kareivių, kurie gali 
nusižudyti ateinančiais me
tais.” ‘

Tuomet, jo tvirtinimu, New 
Yorke, New Jersey ir Gonnec- 
tieute nebuvo nei vienos lovos 
ligoninėse buvusiems karei
viams, kurie buvo patėmyti 
kaipo sergą proto ligomis, pa

einančiomis nuo karo, nors 
tose valstijose buvo 410,000 
buvusių kareivių.

Kapitalistine 
psichologija

I

Kapitalistų klasės viešpata- 
vinias pasireiškia ne tik tuo, 
kad ji kontroliuoja visas ga
mybos įmones, pinigus, spau
dą, sakyklą ir kiekvieną švieti
mo būdą, ji dar kontroliuoja 
mažne visų protus, nežiūrint 
to, kokios pakraipos jie butų, 
neišskiriant nei darbininkų 
klasės.

>Pav., kiekvienam veikliam 
partijos nariui labai dažnai ten
ka susitikti su darbininkų kla
sės nariais, kurie labai gerai 
žino, kad jie yra išnaudojami 
kapitalistų klases, bet jie iš
naudojimui kaipo išnaudoji

mui nesipriešina; jie tik skun
džiasi tuo, kad jie patys ne
gauna išnaudoti. Arba, daugu
mas jų nesipriešina kyšiams 
viešose įstaigose, nes, kaip jie 
sako, jie darytų tą patį, jei tik 
jie gautų progos, nes vis viena 
visur yra kyšiai, tai kodėl jais 
nepasinaudojus, jei galima.

Tai yra -kapitalistinė psicho
logija ir kol ji šitaip valdis 
žmonių protus, nedaug bus ga
lima tikėtis permainos, tos pa
matinės permainos, kurią tikisi 
įvykinti socialistai; dalykams 
esant taip, kaip jie dabar yra, 
didelė darbininkų klasės , di
džiuma kad ir rytoj pasiėmę 
šautuvus eitų mirtinon kovon 
prieš visokį judėjimą, kuris 
atimtų jiems progą kada nors 
patapti darbdaviu ir tureli 
dirbančius jiems darbininkus ir 
padarančius juos turtingais.
šitas protinis nusistatymas iki 

dideliam laipsniui išaiškina 
priežastį, kodėl Amerikos dar
bininkų judėjimas yra taip to
li atsilikęs nuo jų europiečių 
brolių judėjimo ir taipgi pasa
ko apie daugelį abejotinų vadų 
dabar stovinčių jų organizaci
jų priešaky, kurių daugumas, 
kaipo organizuotų darbininkų 
galvos susikrovė sau turtus.

Kol šitas nusistatymas bus, 
tol kapitalizmas maža baimės 
turi, kad jį dabar visiškai pa
sidalinusieji revoliuciniai ele
mentai nuvers. į Jų pasidalini
mas nemažai priklauso tiesiog 
nuo dalykų nesupratimo, nes 
sveikas protas liepia laikytis 
vienybės, darbininkų klases 
psichologijos priešingos kapi
talistų psichologijai, apėmu
siai daugybę veiklių darbininkų

klases protų.
Kapitalizmo saugumas laibai 

daug priklauso nuo tokios psi
chologijos • palaikymo ir nuo 
darbininkų klasės pažangesnių
jų dalių skaldymos dėt ateities 
klausimų, nekalbant jau apie 
tai, kad jie leidžia tdkioms 
pragaištingoms idėjoms save 
valdyti.

Su šita nelemta psichologija 
Socialistų Partija visuomet ko
vojo ir daugybės žmonių da
bar mato jos pavojų.

(žinant visa tai yra skaudu 
žiūrėti, kaip diskredituotiems 
ardytojams pavyko susilpninti 
Socialistų .Partiją, kuomet vi
si valdančiosios klasės perse
kiojimai padarė mažą žymę, 
ar nepadarė jokios. Iki šiol So
cialistų Partija buvo ištikima 
savo principams ir, iki tie prin
cipai pataps realumu, ji nesus
tos augus, nežiūrint tų laikinų 
sutrukdymų, kurie dabar jai te
ko apgalėti. —Chicago Socialist

Kitas komunistu 
komoflažas

I........... ...

Eidama Trečiojo Komunis
tų Internacionalo Kongreso nu
tarimais ir Vykinamojo Komi
teto įsakymais po kongreso 
Amerikos Komunistų Partija 
suorganizavo teisėtą partiją, 
kuri veiks slaptosios organiza
cijos vedama ir kontroliuoja
ma.

Naujoji politika buvo pas
kelbta ofieialiniaine Amerikos 
Komunistų ijhrtijos organe 
“Gommunist” už spalio mėne
sį.

Trys vedamieji straipsniai 
užimantieji dešimtį laikraščio 
puslapių tapo pašvęsti išaiški
nimui ir apgynimui naujos po
litikos. Vienas šitų straipsnių 
antrašte “Valandos užflavinis” 
parašytas A. RafaOl’io išeina su 
atviru prisipažinimu prie slap
tosios Komunistų Partijos ir 
jos taktikos pilno nepasiseki
mo.

“Negalima užginčyti to, kad 
Amerikos Komunistų partijos 
kaipo veiksnio klasinėj kovoj 
visai nėra, šito pasakymo tiesa 
galima pamatyti iš to, kad bu
vusių dviejų komunistų parti
jų obalšiai, atsišaukimai ir 
paskelbimai nei nesujudino 
klasinės kovos paviešio. Mes 
raginom darbininkus boikotuot 
pastaruosius nacionalius rinki
mus. Mes prašėm darbininkų 
reikalauti Socialinės Rusijos 
pripažinimo. Mes raginome be
darbius organizuotis. Mos agi- 
tavom už Raudonąjį Darbo

Unijų Internacionalą. Kas iš to 
išėjo? Kuo galime parodyti, kad 
musų propaganda nebuvo vėl- , 
ta?

IPcržvelgęs jų nepavykimus 
ir prisižiūrėjęs padėčiai jis 
klausia:

“Klausimas, kaip jis dabar 
stovi prieš mus šioj valandoj 
yra toks: Kaip Komunistų Par
tija, subcleisinta ir slapta or
ganizacija gali pasiekti' simpa
tingus ir labdaringus neitralius į 
darbininkų klasės išlementus? 
Kaip Komunistų Partija gali 
priversti juos veikti organizuo
tu budo pą jos kontrole ir va
dovybe? Visą laiką mes su pa
sitenkinimu veikėme sulig teo
rija, kad platinant apskritą 
komunistų programą ir tve
riant veiklias kuopas darbiniu- \ 
kų judėjime taps atsiektas pa
geidaujamas tikslas. Tai yra 
aiški teorija. Kokia jos sėkmė? 
Mažne visiškas nepavykimas. 
Laikas mums prisižiūrėti savo 
prityrimams. Mažne po dviejų 
metų būties musų Partija skai
to vos dešimtį tūkstančių na
rių. Tai yra aišku, kad kas 
nors bloga su Partija.”

Po Vi seka tolesnis perkrati- 
n ėjimą s savo nepasisekimų ir 
naivus prisipažinimas, kad jie 
buvo per kvaili juos pamatyti 
ir Maskva turėjo atidaryti 
jiems akis.

“Po visų musų klaidžiojimų 
ir nepavykimų ir pagelbingo 
Komunistų Internacionalo ve
dami mes pradedame matyti 
šviesą. Norėdami padaryti ga
lą nepakenčiamai musų Parti
jos izoliuotei ir nuvesti ją prie 
tiesaus susilietimo su minio
mis, mes turim sutverti teisė
tą organizaciją veikliai daly
vaujančią kiekvienoj klasines 
kovos atmainoj — pramonės 
lauke, parlamentiniame lauke; 
estradoje, 'kuri atitiks įstatymo 
reikalavimams taip kaip jie 
nustatyta valdančiosios kla
sės.” i

“Mes turim turėti organiza
ciją šalę Komunistų Partijos ir 
jos vedamą. Tokia organizaci
ja suteiks Vietas ne tik komu
nistams griežtoj Partijos žo
džio prasmėj, o ir platcsniems 
darbininkų rateliams, kurie 
stovės su mumis ir seks musų 
artimiausiu programų ir tak
tika.”

Po dviejų puslapių aiškjni- 
i\io ir naujo programų gynimo 
straipsnis baigiasi užtikrinimu, 
kad nauja teisėtoji partija bus 
pilnai slaptosios partijos kon
troliuojama.

“Mu$ų slaptoji organizacija 
kaipo organizacija pasiliks ne-

A, Vabalkšnio.
*

*

I.
Kam tarsi t jus, o skaisčios rožes lupos: 
—Imk, apkabink! Bučiuoki mus! • 
Kam širdį jus įžeisit, žydrios akys, 
Skaudžius pakarsite jausmus?

r <

Žiurėdams į tave, mergele, nustu
Bučiuot tas lupas ir akis:
Bet taip, kad lupos tos nebūt man šaltos, 
Kad atsilieptų tau širdis.

II.
Prie tavo krutinės nuvargusią galvą 
Norėčiau priglausti, sumerkti akis, 
Duot sielai nurimt, kad laimę pajustų, 
Sukurti iš naujo svajonių ugnisb..

Bet tu taip toli, kad net mintys klajūnės 
Neranda, nejaudina tavo širdies...
Nuvargus galva man budėdama svyra — 
(Priglaust jai nieks rankų čionai neišties...

_ III.
Sumcikus vakarą akis, 
Stebėdamos, ar pajunti, 
Kad, laimės monų vedama, 
Mintim kaž kur skrendi, skrendi...

f

Bet kur?... Tai tavo paslaptis...
Bet aš, tuo vakaro metu,
Tik į tave, tik su tavim....

, ......................... .... O tu?... ‘
[Lietuva].

liesta. Bet jos funkcijos paki
tęs. Ji jau neleis visos savo li-
teraturos slapta. Ji jau nepla
tins šitos literatūros per sube- 
teisintą organizaciją. Visa tai 
padaris teisėtoji organizacija. 
Komunistų partija kaipo tokia 
atsilieps į Amerikos darbinin
kų klasę tik tąsyk, kada teisė
toji organizacija negalės to pa
daryti. Slaptoji organizacija 
pasiliks be permainos, išski
riant tiek, kad vietoj veikus 
tuštumoj, kaip dabar, Ameri
kos Komunistų partija darbuo
sis gyvoj, kovojančioj minių 
organizacijoj, kurios kiekvie
name vienete bus komunistinis 
mezgąs besidarbuojąs po tiks
liosios Partijos organizacijos 
centruota kontrole. Tatai nerti 
pavojaus, kad Amerikos Ko
munistų partija bus likviduo
ta.” s

*

Komunistų kontrole užtikrinta.
“Komunistų Partija gali su

sidurti su pavojum netekimo 
kontrolės ant teisėtosios orga
nizacijos. Teoretiniai tokiai 
pavojus visuomet yra galimas. 
Mums nekenks šitą galimybę 
žinoti. Bet šitas teoretiniai ga- 
’imas pavojus neprivalo būti 
oateisinimu priešinimuisi teisė
tai organizacijai. Kontrolės 

•klausimas yra politinės vado-

| vybės dalykas. Jei komunistų 
partija teoretiniai bus sveika 
ir jautri tikriesiems darbininkų 
klasės reikalams, tai jos politi
ka, taktika ir obalsiai visuo
met ras pritarimo ' miniose, 
ypatingai teisėtos organizaci
jos miniose.”

“Vadovybės ir kontrolės 
klausimas yra taipgi organiza
cijos klausimu. Žiūrint į daly
ką šituo žvilgsniu reikia at- 
-ininti, kad teisėtąją organizaci
ją turi sutverti Partija. Iš pra
džios tas bus užtenkama ajj- 
sauga nuo kontroles netekimo 
pavojaus. Tolinus kuo daugiau
sia musų partijos narių turi 
dalyvauti teisėtos organizaci
jos gyvenime. Tas užtikrins 
partijos kontrolę ilgam lai
kui.” .

Atatinkamai programai išdė
tam “Gommunist’e” pereitą 
gruodžio mėnesį Ncw Yorke* 
buvo sušaukta konvencija, ku
rioj tapo suorganizuota nauja 
“Darbininkų Partija.”

“I>arbininku Partija” yra at
vira slaptosios komunistų par
tijos organizacija. Ji priima 
tuos elementus, kurie stoja už 
komunistų programą, bet netu
ri drąsos prisidėti prie slapto 
judėjimo, ir turi viltį gauti pa
ramą daugelio darbininkų, ne
žinančių jos tikrojo veido. Tas 
išaiškina kodėl naujoji partija

PADEGĖLIS KASMATĖ.

Su Dumiu Du Turgu, 
Su Bedieviu - Trecias

•

/ • ' (Pabaiga)

Reikia žinoti, kad naujai sudarytasai kabi
netas yra tokios rųšies, kad jeigu aš butau krik
ščionis demokratas, tai susyk jam du nepasitikė
jimu išreikštai!. Ir krikščionys, jeigu išreiškė 
pasitikėjimo, tai tik sukandę dantis, nes kitokio 
sudaryti negalėjo. O jeigu ir butų sudarę savo 
kabinetą, tai perspektivos butų silkėmis užmė
tytos. Nes juk 1919 m. krikščionys buvo su
darę savo amžinos gedulos Dovydaičio kabinetą, 
kuris vos tegyvavo vieną mėnesį, o premieras 
visą laiką diplomatiniai sirgo. Nes patys kuni
gai neišdrįsdavo jį parodyti svetimų šalių ats
tovams; tokiais atvejais jis “sirgdavo,” o jį pa
vaduodavo irgi buvęs ministeris — Stulginskis! 
Kitokių žmonių be kunigų krikščionys ministe- 
riams neturi. Todėl turėjo prašyti Galvanaus
ko sudaryti kabinetą. O pats Galvanauskas da
bar pas mus ministeris iš profesijos! Nuo 1905 
metų pagarbintas bedievis, iki 1919 metų buvęs 
socialistas liaudininkas, paskui išvytas iš parti
jos už nesilaikymą partinės disciplinos, rinki
muose į Seimą figūravęs atskirame nepartinia
me sąraše dvejose apylenkėse ir tegavęs berods 
išviso tik kelias dešimtis balsų, susirinkusio 
Seimo baisiausia iškoliotas ir išdirbtas ir pas
kui iš to palies Seimo gavęs iškarto keturias mi
nisterijas valdyti, ir jeigu jis dabar moka su 
kunigais sugyventi, tai anaiptol ne todėl, kad 
jis butų iš šventųjų, bet todėl, kad jis moka 
šventuosius apeiti ir numaudyti. Ir kiti kabi
neto nariai — Dobkevičius, Sližys, Oleka, Karo
blis, Vileišis, Juodakis, Aleksa, Soloveičikas, — 
kiekvienas jų nėra ištikimas krikščionims, kiek

vienas jų, anot krikščionių, savo rųšies bedievis. 
Ir šit toksai kabinetas vasario 15 dieną ima ir 
nutaria atidaryt universitetą. Juridinis pagrin
das yra. Tie įstatymai, kurie dar Seimo nėra 
atšaukti ar pakeisti, tebeveikia po senovei. Buvu
sios Valstybės Tarybos buvo priimtas universi- 
to statuto įstatymas, o Seimas, nors ir svarstė 
naują, bet senojo nebuvo atmainęs. O aiitęa 
— nepriklausomybė, iškilmės ir tt. Universito 
atidarymas —• didelis žygis, k uodą ilgiausia tin
kąs nepriklausomybės dienai. Bet per tokį 
trumpą laiką nei partijos posėdį sušauksi, nei 
šventa krikščioniška galva taip greit apgalvoti 
suspėsi. . / j

Su vyskupu susikalbėti ne taip sunku, kaip 
su Krupavičium. Iš vyskupo tuojau gauta sutiki
mas dėlei dekano ir profesorių teologijos fakul- 
tui, o visus kitus, sulyg Valstybės Tarybos pri
imto statuto, skiria ne prezidentas, bet vyriau
sybė. Kai universito įkurtuves jau buvo atšvęs
tos, krikščionys demokratai pamate, kad jie yra 
apgauti ir iššydyti, ir kad jie viešai negali tuo 
pasiskųsti. / ,

Visų pirma, ko jie nustojo?.
1) Universito rektorių paskirta Jonas Šim

kus, rimtas profesoris ir mokslininkas, bet toli 
gražu ne krikščionis demokratas. 2) Filosofijos 
skyriuje nėra keturių katedrų krikščioniškosios 
filosofijos, 3) Teologijos fakulto dekanu pas
kirta ne krikščionių demokratų partijos narys/ 
bet rimtas dvasininkas į politiką visai nesikišąs 
seminarijos rektoris J. Mačiulis (Maironis). 4) 
Profesorius ir dekanus skiria ne valstybės pre
zidentas, vadinas ne Seimo pakeliamos 59 ran
kos, kaip krikščionys norėjo, bet vyriausybė.’ 
Tat visi kiti paskirtieji dekanai n- Avižonis, Že
maitis, Voldemaras, Juodelė — senai pasmerkti 
IMsklon velniams suėsti. Vadinas, universito se
nate, kur posėdžiauja dekanai ir rektorius, krik
ščionys demokratai jokios įtakos neturi. 5) Su 
profesorių sąstatu ir gi tas pat. Net teologijos 
1 akultc krikščionys kolkas tik vieną savo žmogų

teturi — tą patį nelaimingąjį Bučį, nes kili1 du 
— Grigaitis ir Česnys žmonės dori ir viešame 
gyvenime kailio krikščionys demokratai nedaly
vauja. Kituose fakultuose profesoriai: Vincas 
Krevė-Mickeyičius, Volteris, Janulaitis, Būga, 
Gogelis, čapinskis, Lašas, šimoliunas — vis tai 
arba seni “bedieviai“, arba mugės dievotumu 
nei kiek nesusirupinę. O visokie krikščionių 
profesoriai ir daktarai, kaip antai Dovydaitis, 
Bystras, Eretas, Tumėnas ir tt. nei vienas ne
paskirta. O juk universito reikalu ateitis gludi 
šio branduolio rankose — ir krikščionys jokios 
intakos neturi!
• Vadinas, reikalas, dėl kurio Seime tokio 
skandalo kėlė, dėl kurio visuomenę iš visų pa- 
ie^ij provokavo, — viekas taip lengvai ir taip 
greitai po velnių nuėjo! Ir tokiu durnu budu 
krikščionys savo reikalą prakišę! Jau vasario 17 
dieną susirinkę rektoris su dekanais nutarė pra
šyti vyriausybės, kad ji atsiimtų iš Sichno uni
versito statuto projektą. Vadinas, kol kitas pro
jektas bus pagamintas, kol jis bus įneštas į Sei
mą svarstyti, kol jis bus priimtas, universitas 
gyvens senuoju statutu. Naujo projekto isto
rija gali užsitęsti dar ilgiau, negu pirmojo, ir 
šiam Seimui vargu bau bepavyks jis priimti, o 
kito Seimo sudėtis neabejojamai bus kitokia. O 
antra, nusistovėjusią universito tradiciją netaip 
jau lengva paskui besulaužyti! Bet kas jiems 
dabar daryti? ' Išreikšti Galvanausko kabinetui 
nepasitikėjimo? Bet kaip, jei juridiniai padary
ta viskas teisėtai? Kaip motivuoti, kaip pasi
sakyti, kaip pagaliau kitas besudaryti?!

Ko-ko, bet šitokios žulikystės krikščionys 
demokratai iš Galvanausko nesitikėjo! Ir kai jie 
apsidūmojo, ir, kai jie “rokundą sumnenijos” 
padarė, tai jiems vargas taip širdį suspaudė, 
kad jie ėmė net ir tarpusavy susipyko. l uo 
tarpu kai viena grupė apmaudo] pirštus laižo ir 
universito .profesorio kunigo Bučio lupomis pa
reiškia, kad mes ne tik dabar universito netu
rim, bet kad jo ir neturėsime, kita grupe, kurioj

spiečiasi daugiausia krikščionių daktarai nepa
kviesti profesoriauti į universitą, Makausko ve
dama, aiškiai šaukia, kad spiaukim vyrai į val
stybinį universitą ir kurkim savo katalikiškąjį! 
Pinigų duosią amerikiečiai, o antra ne taip 
sunku busią pravesti pro Seimą, kad valstybė 
duotų reikalingos pašalpos. Bet kaip daliai* pa
daryti — jie dar nesusitarė. Tik kunigas Bučys 
su moterimis pradėjo pinutis. “Draudimas 
merginoms įstoti į katalikų teologijos fakultą 
susiaurintų joms plotį, iš kurio joms galima 
žvejoti jaunikių. Tokis teisių susiaurinimas kai 
kam gali būti gana skaudus” (“Laisvė”, 19 nu
mery). Visai kaip senas klebonas pasakė! Net 
Seimo narys, davatkėlė Galdikiene, susisarma
tijo ir kunigą Bučį pasilikus išolbijo:

“Išties, kas iš merginų po šitokio aiškinimo 
jų noro stoti į teologijos fakultą ryšis mokytis 
jame, tuo labiau kad ten dėstys mokslus, su to
kia panieka žiūrės į moteris, kokiu pasirodė 
esąs kun. Bučys. Prof. Bučys būdamas kunigu 
turėtų rodos raginti, kad kuodaugiausia žmonių 
stotų į teologijos fakultą, kuriame jie galėtų 
tvirtai apsišafvoti savo tikybos geru pažinimu, 
kad jokios bedievių pastangos nesugriautų to 
gyvenimo pamato!” (Žiur. “Laisvės” No. 24).

Kunigas Bučys, kaip geras džentehnonas, 
tuoj pasiskubino su pasiaiškinimais: “Geros 
yra merginos, geri ir teologai jauni kai, bet su
vedus abejus krūvon (mano pabraukta) išeina 
purvas. Susiteršia teologijos studentai, susiter- 
šia ir merginos.” (“Laisvė” No. 26). Ak, tas 
kunigas Bučys: nubliuznijo, kaip paskutinis 
latras, šio reikalo žinovas!...

Pasikėlė, kaip sakalas, nulupę, kaip vaba
las! Kaip iškilmingai /pradėta kalbėti apie ka
talikiškąjį universitą, kokią tragediją pergyven
ta, o viskas pasibaigė pikantiniu kunigo Bučio 
ginču su davatkėle Galdikiene apie lai, kas ga
lėtų išeiti, jei suleistum teologą su mergina į 
krūva.. . C >

Ai-ai-ail...

nepats'iskelbė už proletariato 
diktatūrą, nepasirašė po 21 
punktu ir nesiprašė komunis
tų internacionalai!.

Dviejų partijų vykinamųjų 
komitetų susipynimas pradaro 
bereikalingu -Darbininkų Par
tijai atvirą susidėjimą su ko
munistiniu internacionalu ir 
neišduoda kamoflažo, kuriuo- 
mi tikimasi gauti darbininkų 
parama.

Visi tie Amerikos darbinin
kai, kurie nori jyriklausyti po
litinei partijai, kontroliuoja
mai slaptos organizacijos, 
klausančios įsakymų iš Mask
vos, skubinsis įsirašyti į “Dar
bininkų Partiją.”

Bėgimas jau prasidėjo, lik 
kiton pusėn.

(Socialist World.)

Nedarbo komitetai ir nedar
bo suvažiavimai pasirengę da
ryti viską, išskiriant tą, kas 
klausimą išspręstų — visuoti
ną sumažinimą darbo valandų 
taip, kad visi gaidų progą dirb
ti.

Jas, kuris nenori protauti, 
yra fanatikas; tas, kuris nega- 
Ji protauti, yra kvailys; ir tas, 
kuris neišdrįsta protauti, yra 
bailys ir vergas.

—Dr. Drummond.

Žmonių išgalė pagaminti tū
lotų Sinti jų laisves mastu su
vartoti; nes jei jie sugeba pa
gaminti išteklių, tai jiems pri
deda ir ištekliuj gyventi.



Alaska.

Greitas ir Mandagus 
Patarnavimas

LIETUVIŲ KALBOJ 
Yra pamatu populiarumo, kokį turi. 

PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK 
Vienas didžiausių bankų Chicagoje.

TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ
Nuo daugelio meti) laiko savo pinigus šitame stipriame banke, 

kuris yra kontroliuojamas Illinois Valstijos.
TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ

Siunčia pinigus per šitą banką savo giminėms ir draugams Lie
tuvoje. Pinigai išmokami greičiau, negu bile kada nors pirmiau.

Čia dirba gerai žinomi lietuviams 
p. GriŠius, p. Macikas ir p. Sedemka.
ATĖJĘ I BANKĄ KLAUSKITE JŲ.

Peoplesw*
Didelis Bankas

Ant pat kampo

47-tos ir 
Ashland Avė.

CHICAGO

$1. Įmokėti tęreikia
ir mes pristatome į 
namus gramafoną, 
likusius ant lengvų 
išmokėjimų. Galite 
pasiiinkti goriausi 
gram-afoną už da
bar numažintą kai
ną. Kiekvienas gra- 
mafonas yra gva- 
rantuotas ant 10 
metų. Pirkdamas 
gramafoną pama
tyk mus" pirmiaus. 
Didelis pasirinki
mas Brunsvick Co- 
lumbia ir Viktorą 
gramafonų.

Nauji Lietuviški 
gražus Rekordai 

po 75c vienas
KOMIŠKI REKORDAI.

7395 Kas bus be degtinės ir Dykai nieks neveža.
7257 Du ubagu ir Ubagėlis.
7092 Pas fotografą ir Jonas mokina kariauti.
4916 Jaunikio išsirinkimas ir Piršlybos.
4795 Liūdnas gyvenimas ir Kotelyje.
4716 Laiškas nuo Barbutės ir Derybos.
4646 Naujas kareivis ir Dainininkas pas profesorių.
4475 Girtuokliaus metavonė ir Pasakos ir Stebuklai.
4237 Jonas Smikis ir Maušo kelionė.

INDAINAVO CHORAS.
7394 Ihcbroliukai kunigai ir Per tamsią naktelę.
3905 Ant tėvelio dvaro ir Nesigraudink mergužėlę.
3313 Sukruskime broliai ir Eina'garsas nuo rubežiaus.
3188 Ant kalno karklai siūbavo ir Pasisėjau žalią rūtą. \
2225 Einu per dvarelį ir Gaila tėvynės. \

INDAINAVO JONAS BUTĖNAS BASAS. \ 
*

4915 Darželį Alyvų ir Jėzau Kristau Maloniausis.
4914 Linksma diena mums nušvito ir Pulkim ant kelių.
4273 Padainuosim gražią dainą ir našlys.
4362 Kur upelis teka ir Pasakyk mano mylimas krašte.
7025 Noriu miego baldaus miego ir Plaukia žąselė.

INDAINAVO M. PETRAUSKAS.
4415 Pavasaris ir Piemenėlis.
2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
2856 Lietuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka.
3349 Prirodino senį žmones man jauną mergelę.
2358 Darbininko Marselietė ir Sukeikime kovą.
3796 Bemuželį nesvoliok ir Eisiu mamei pasakysiu.

ĮVAIRUS' REKORDAI.
3191 Ant marių krantelio ir Saulutė tekėjo.
1246 Giesmė į Panelę švenčiausią ir Avė Maria.
1247 Kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis.
3842 Sveika Maria indainavo Marė Karuzute.

* ŠOKIŲ MUZIKA.
1^)84 Močiutė žino, Amerikoniškas šokis.
3417 Padrspanąs ir Polka Mazurka.
2581 Gražioji Polka ir Pavasario rytas.
1700 Galopas. ,
2002 Krakoviakas ir Atrava šokis.
7399 Kreispolka ir Fintj šokis.

NAUJOS ROLES DEL PLAYER PIANO.
40 Saulelė raudona.
44 Skyniau skynimėlį.
45 Plaukiu sau laivelis.
46 Siu nakcialy.
47 Už šilingėlį.
48 Siute mane motinėlė.

15 Noriu miego.
21 Svieto pabaiga, ę
25 Krakoviakas.
34 Čigonėlė Polka.
35 Sudiev Mazurka.
36 Dėdienė Polka.

Rekordus 
nerokuojame.

ir Rolles pasiunčiamo kitur ir už prisiuntimą nieko

JUOZAPAS F. BUDRIK,
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Harding žada būti nuo- 
sakuš dabar sparčiai kįlančiuo- 
se kivirčuose tarp Vidaus Sek
retoriaus Fall’o ir Guggenhei- 
ino rėikalų iš vienos pusės ir 
Žemdirbystes Sekretoriaus Wal- 
lace’o bei visuomenė iš kitos 
puses kas dėl atidavimo Aias- 
kos (tižiosioms korporacijoms. 
Harding stoja už Failą ir Gug- 
genheimus. Nuo jO nuspren
dimo gali pareiti kabineto kri- 
zis.
Fall atvirai ome užsivarineti 

ant išlaikybininkų “nelemtos 
propagandos”, išgujusios Gug- 
genheimus iš Alaskos anglies 
plotų ir Ballingerį iš Tafto 'ka
bineto. Ppeziidentasl, nenorė
damas pirštų nudegti tiesiogi
niu Guggenbeimų gynimu, pa
sakoja atsilankiusiems pas jį 
Baltnamyj, kad jis yra pasiry
žęs suvienyti “besikeryčio j an
tį” įvairių federalių skyrių au- 
toritų gamtiniams turtams 
Alaskoje ir kad jis pasirįžęs 
sustabdyti Alaskos plėtotės 
“stabinimų”. Harding, kaipo 
Ohtos politikierius, rėme Bal- 
lingerį ir puolė Pinchotų ir da
bar, kaipo .pi^zidenltas, eina 
tuo patim keliu.

Fall bando gauti kontrolę 
ant miškų tarnybos, kad di- 
džiuosiuls Alaskos minkščio me
džių plotus ir vandeninės pa- 
jiegos šaltinius, esančius na
cionaliniuose miškuose, pave
dus popieros fabrikantams.

Gelžkelių kompanijos 
vėl puola algas.

Vėl paaiškėjo, kad gelžkclius 
kontroliuoja didieji verslai ir 
kad* jie prisidėjo prie visuotino 
vajaus darbininkams algas ka
boti kitose pramonėse.

Tvirtindami, kad dabartinio 
aukščio algų palaikymas pri
vers kelti algas kitose pramo
nėse, iš ko kilsę suirutes ir ne
ramumai darbininkų tarpe, 
šimtas ir vienas Amerikos gelž- 
<clių prašo leidimo pas Jung
tinių Valstijų Gelžkelių Tary
bą* numušti algas milionui ir 
nisei gelžkelių darbininkų.

Darbo Tarybos posėdžiai 
ira-sidūjo kovo 6 d. Chicagoj. 
Nežiūrint protestų iš gelžkelių 
darbininkų atstovų pusės, ta
ryba leido gelžkeliams, peržen
gusiems federadį transportaci- 
jos aktą ir tubmi paaukoju
siems savo teisę atsišaukti prie 
tarybos, paduoti savo atsišau
kimą algų kapojimo reikale. 
Tuomi paliečiama visi gelžke
lių darbininkai, išskiriant trau
kinių ir garvežių tarnautojus, 
keturių didžiųjų nesusijungu
sių brolijų narius.

5 E V E RAS

SEVERO5 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

Mostfs

KAINA AOc 

tŲdbsl^iie pas dpitelęoribs.

W. F. SEVERĄ ČO.
CEDAR RAPinS, IOWA

Į Užmokėk Savo
Nuosavybes Taksus

/
X

METROPOLITAN STATO BANKOJE kurią Cook County Iždininkas Pat- 
trick J. Carr pasigyrė kaipo stotimi dėl rinkimo visų valdiškų taksų už ne
judinamąjį turtą, namus, lotus etc. šie taksai bus priimami nuo Balan
džio l-mos d., 1922, ir Gegužio 1-mos.

Kaip perkelt pinigus Lietuvon 
METROPOLITAN STATE BANKA siunčia pinigus Lietuvon markėmis ar 
doleriais ir musų perlaidas Lietuvoje išmoka tikrais Amerikoniškais dole
riais jeigu siuntėjas taip reikalauja.

Jeigu nori kad pinigai pasiektų Tamistos gimines ar draugus Lietuvoje 
prieš Velykas, tai tuo jaus nebelauk, bet TUO JAUS SIŲSK PER DIDŽIAU
SIA BEI STIPRIAUSIA LIETUVIŠKA VALSTYJ1NE BANKA AMERI
KOJE.

Metropolitan State Bank
Pirmutinė Lietuviška Valstyjine Banka Amerikoje.

,2201 Wešt 22nd Street, Chicago
Kampas Leavitt St. -i-.-.,

• I •
BANKOS VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak. 

Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 va'l. vak.

Jusu Velykoms Siutai 
Ir Apsiautalai

Laukia jūsų pas

TURNER BROS.
DIDŽIAUSIS DRABUŽIŲ CENTRAS ANT 

WEST SIDĖS
Kitos panašios drabužių krautuvės Chica

goj nėra, kuri galėtų parodyt tokią daugybę dra
bužių gražiausių ir vėliausios mados, vyrams ir 
vaikinams, kurie norėtų atrodyt jaunais.

Musų žemos kainos reiškia dolerius sutau- 
pymo. Nelauk paskutinės minutos. Pirkit ank
sčiau.

Pavasariniai dviejų kelinių siutai, keturios 
nepaprastos krūvos:

$28.50 — $37.50 — $40.00 — $47.50 '

Stebėtinos vertės apsiautalai
’ $22.50 — $28.50 — $37.50 ; .

Krautuvė atdara subatoj iki 10 vai. vak. 
Nedėlioj iki 1 vai.’ po pietų.

Copyright 1921, The Housc of Kuppenheimer

KONTRAKTORIUS
Budavoju mūrinius ir medinius namus, o jeigu 
kas norėtų medžio darbą pats dirbti, tai aš tami- 
stai pirmos rųšies mūrą pamurinsiu už prieina
mą kainą. ,

P . K a s p a r
3827 Archer Avė., Tel. Lafayette 0238.

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

Ruatta & Serenelli 
817 Blue Island Avė.

/PASIRINKIMAS
muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedu ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač mtizikališkus instrumentus ir p risiančiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, 111.

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų mufųotoja^ ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

WM. DAMBRAUSKAS,
817 West 34th St., Chicago, III.

Tol. Blvd. 9336

J. P. WAITCHES 
LAVVYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377. į

ŠIANDIE PINIGŲ
KURSAS

Siunčiant Lietuvon pei mui: 
36 cent. už 100 auk.

I arba
280 už $1.00 \

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 

Turtas $6,000,000.00 
....  . ................ -............./

T. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrinu 

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

Chicago, III.

/---------------------------------- ------------- >
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

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago. 
k .... . !

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St. 

z CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 ilki 11 ryto

ir nuo 5 iki 8 vakaro

Telephone Van Buren 294
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago 

fDr. A. A. 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—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

r*"...................... .............
Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street,
CHICAGO, ILL. .... ....... ................ .

................................ ■1,1,1...................... ...
Tol. Aaustin 737

DR. MARYA \ 
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

3208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.------------ .

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
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ILLINOIS LUMP 
ILLINOIS EGG 
ILLINOIS NUT 
POCAHONTIS M. K. 
CHESNUT RANGE

Pirkite sau anglis, kurias pristatome tiesiai iš retail kiemų, o su
taupysit pinigų.

NAUJIENOS, Chicago, ffl,

CHICAGOS
ŽINIOSt

3,000 
Dresių

dėjau žmonėms aiškinti, kal
bėdamas pirma į grupei, pas
kui viešai nuo sudarytos tam 
laikui esti atlos, pasmeik damas 
tuos paskalas (kaip visai mela
gingus ir nepamatuotus.

Aš mačiau iš veidų žmonių 
( Tąsa ant 7-to pusi.)

Smulskio pareiškimas

JULIUS DVVELEVIČIUS
Duoda žinoti automobilių pirkė
jams, kad parduoda vieną iš ge
riausių ir stipriausių automobilių 
ELCAR, atsižymi ne tik savo sti
prumu, bet ir gražumu. Mes pri
imame į mainus ir senus automo
bilius, taipgi parduodame ant iš
mokėjimo. Rašykite dėl informa- 
cijų, o mes suteiksime pilnus 
aiškinimus.

Logan Sųuare Auto Sales 
2131 Mihvaukee Av., Chicago,

Laiško nuorašas žmogaus, kuris ge
rai žino Floridą abelnai ir kalkinę že
mę smulkmeniškai.

pa-

Visokio dydžio 
Vertės

$5 panedėlyj
Kitas iš New Yorko pirkinis įžymaus 
Rytinių Valstijų išdirbėjų, 3,000 nau
jų pageidaujamų moterims ir mergi- 
nams išeiginių dresių.

Gražiai padarytos iš voiles, tricotine, 
linone, serge, šilk poplin ir velveto. 
Puikiai aptrimuotos leisais, embroy- 
deriais ir naujausiais guzikais. Bliu- 
zės pilniausio pasirinkimo, tunišk^i 
atrodančių, ir blizgančių Navy, juo
dos, mėlynos, ruzavos, rudos, gelsvos.
Lygios, languotos, klėtkuotos ir 
kvietkuotos patrinų, visokio dydžio, 
vertes nuo $3 iki $5, panedėlyj tik už

v

Del žmonių puolimo atsiim
ti savo pinigus iš NorthAVcst- 
ern Bankų,/ tų bankų prezi
dentas J. F. Smulskis išleido 
šitokį pareiškimų:

Per kelias pastarąsias die
nas kažkokie pikto noro žmo
nės, kuriuos, aš tikiuosi, galė
siu netrukus susekti, pradėjo 
skleisti melagingus ir piktus 
paskalus įtariančius North- 
Western Bankų sveikumą.

Ačiu šitai niekšiškai propa
gandai didele daugybė žmonių 
susirinko pas Bankus vakar 
vakarų po banko valandų, no
rėdami žinoti, ar yra kokio pa
mato tam paskaliu.

Kaip tik aš tų sužinojau, 
tuoj a us nuėjau į vietų ir pra-

(Apgarsinimai)
“GERESNĖS SVEIKA

TOS” VAJUS.

Reikalais pirkinių kreipkitės prie William Buishas, 14, lietuvis par
davėjas po visą krautuvę ir Nancy Grigaliunaįtė 15 lietuvė pardavė
ja po visą krautuvę. Klauskit jų.

PADARYK SIUOS METUS 
TURINGUMO METAIS

“Pirma saugumas, paskui pelnas”.
Tai atsargaus indėlininko nusistatymas. 
Nepriklausomu tave padaro tas būdas, ku
riuo savo taupinius suvartoji.
Jokie indėliai nėra tiek saugus, kiek tie, ką 
yra geram nekrutamam turte (Real Estate). 
Užeik tamsta pas mus, kad mes galėtumėm 
parodyt ką mes turim tarpe parinktiniausių 
piečių (lotų) ir gerą pelną nešančių namų. 
Lengvos išlygos.

LEMONT, DARGIS & VON SCIIILL
140 So. Dearborn St.,

Vakarais: 726 W. 18th St.

Pavieniais tonais
$8.00
$8.00
$7.75
$7.75

$15.60

Tris tonus imant
$7.70
$7.70
$7.50
$7.25

$15.60
Užtikriname, gerumą, patarnavimą ir užsiganėdinimą. Reika

laujant, sertifikuojame sunkumą.

DAVID RUTTER & CO.
ĮSTEIGTA 1876 -------------------------------------- INKORPORUOTA

ANGLYS PVXA KOKSAI
Vyriausias Ofisas

343 So. Dearbom St.
Tel. Harrison 1440

South Side Yards: 
3301 Normai Avė. 
Tek: Yards 2296

. North Side Yards:
1246 Melrose St., 

Tel.: Lake View 8456

III.DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akių Specialistas

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

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

Angliškai Mokiname
Angliškai kalbėt ir laiškus rašyt.

Vidurmiesčio studija.
Tel. Edgewater 3676

Piano Mokiname
Piano mokina patyręs mokytojas. 
$1.50 už lekciją. Vidurmiesčio. 

studija.
Tel. Edgewater 3767

Kovo 4 d., Illinois Public 
Health Board, Cairo, III. iš- 
diskusavo “Geresnės Svei
katos” vajų. Labai pagirti
na mintis. Visur turėtų būt 
priimta, bet daugiau negu 
tas: kiekvienas turi mėgint 
elgtis kasdieną savo gyveni
mo “tikrą sveikatos dieną”. 
Nustatymuose šių įstatų to
kiai dienai yra du dalykai, 
kurie priderėtų labai godo
ti: išvalyti dantis švariai ir 
užlaikyti skilvį švarų. Li
gos apsireiškia iš neprižiu- 
rėjimo kūne nuodų. Galvos 
skaudėjimas, neuralgija, ir 
tt., kilsta iš vidurių nepri- ■ 
žiūrėjimo. Trinerio Kartu- £ 
sis Vynas yra geriausiu vai- J 
stu, kuris prigelbės užlaiky-'i i 
ti žmogaus vidurius šva-*£ 
riais. Ir visuomet jis gelb- ■ 
sti. Ponia Lucija Schreier,£ 
rašė mums iš Cadott, Wis.,’J 
vas. 27: “Aplaikiau Trinerio ’ b 
Kartųjį Vyną. Jaučiausi J 
daugiau, negu užsiganėdi-1 ■ 
nusi, jis pagelbėjo man.” “ 
Klausk savo vaistininko, ar- ■ 
ba vaistų pardavėjo, taipgi £ 
Trinerio dantims košelės ir 
kitų Trinerio prirengimų

Imkite 7tą Nuošimti
Pirkite GOLD (AUKSO) BONDSUS ant REAL ESTATE, tai jūsų pini

gai visada bus saugus ir neš SEPTINTĄ NUOŠIMTI (procentą), kup gau
site kas šeši mėnesiai. Galima pirkti nuo šimto dolerių ir daugmu, tai yra 
geriausias būdas turėti pinigus saugiai ir gauti gerą nu°šl™tj; , J įų į 
galima gauti pirkti bondsus ant trumpo laiko, už kuriuos pinigus bus ga
lima gauti kada tik bus reikalinga.

Del platesnių paaiškinimų atsišaukite pas:

Liberty Land & Investment Co.,
3301 So. Halsted St.. „ „ _ Ą MC.hica,tį Il'in?’ls
Arba pas direktorių Jos. Stcfankiewicz, 101 N. 20 Avo., Melrose Park, III.

$3.99

B Musų rėmėjams gyvenantiems AVaukegane ir North Chicagoje

; BARGENAS ČEVERYKŲ IŠPARDAVIMAS :
| Tik-ką aplaikėme pavasarinių ir vasarinių čeverykų siuntinį, lošimui n 

Uennis ir šliurių. Priversti išparduoti žieminį staką, kad padarius b 
vietos, todėl ir parduodame kaip galint žemas kainas., !

TAIPGI MES RENGIAMĖS PRIE 9 CENTŲ IŠPARDAVIMO.
Vyrams ir moterims juodi ar rudi čeverykai vertės $8 iki $10, 

išpardavimo kaina .... r........
Čeverykai $5—7 išpardavimo kaina .
Čeverykai $3.00^—$4.00, išpardavimo kaina .................  $2.99 ir $1.99
Vyrams geri darbiniai čeverykai .......................  .........  $2.19 ir $2.49
Vaikams ir mergaitėms juodi ir rudi vertės $4 iki $6, išpardavi- 

mo kaina ......................................................................... $2.99
Čeverykai $2.50 ir $3.00, išpardavimo kaina ...............     $LJ9
Kūdikiams ,čeverykai, reguliarė kaina $2.00. Micra 4 iki 8; išpar

davimo kaina ............ -.....................................................   $1.49
Čeverykai $1.50—$1.75, išpardavimo kaina .....................  $1.19. ir 99c.
Kūdikiams čeverykai mieros nuo 1 iki 4, kaina .............. 39c. iki 69c.
Vyrams rusiški kaliošai .............. $1.49, amerikoniški ............... $1.19
Moterims rusiški kaliošai .............. $1.19, amerikoniški     99c.
Vaikams ir mergaitėms rusiški kaliošai .... $1.19, amerikoniški .... 99c 
Kūdikiams rusiški kaliošai ............. 99c., amerikoniški ............... 69c.

IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS SUBATOJ, KOVO 25-tą IR TĘSIS
, . IKI KITAI SUBATAI, BALANDŽIO l ai.

Specialis rankius moterims ir merginoms kaliošų. Midra 1—5—39c.
Taipgi užlaikome j staką odos, guminių užkulnių, visokių reik

menų čeverykų taisymui ir įrankių wholesale ir retail. Padams oda 
40c. svaras ir aukščiau.

Taipgi numažinome kainas čeverykų taisymo ir vartojame 
riausią odą, kokią tik galima pirkti.

GREITAS IR UŽTIKRINTAS DARBAS
.... Kreipkitės, o užsiganedysit. x

Dėkojame už praeityj rėmimą, taipgi geidžiame ir ateityj.

POLONIA SHOE CO.
Wiechecki & Sons, Prop.

■ 920 — lOth Street, Waukegan, III. ■
BiBHiBiiaiisiDiBiiaiiiiaiiiiiiiiiiiiiii"

ge-

MRS. LULA VANN, 
FULTON, ARK

Kovo 4-tą 1922 
Ponas Earle A. Kiefer,

14 E. Jackson Blvd., 
Chicago, Illinois.

Daug gerbiamas Kiefer: —
Noriu vieną dalykų pasakyt 

sąjungoj su citriniais fruiktais 
čionai augančiais, žinau vieną 
gojų šešių mylių kalkakmenių 
žemės , ant kurios yra šešias
dešimts trijų (63) metų senu
mo medžiai. Vynuogės šįmet 
išdavė po keturiasdešimta dė
žių medis, už dėžę $1.00, tad 
lyginaisi $40 nuo medžio, arba 
$2,000 nuo akerio. Orinčių me
džiai išdavė 18 dėžių medis po 
$1.50 už dėžę, $27 nuo medžio 
ir $1,350 nuo akerio meto lai
ko užderėjimas. 
kad parodžius, 
bežiaus medžio 
tik jie gerai 
Šis gojus, yra 
dijos žmogaus,
aiškino man, kad trisdešims 
penki metai atgal nebuvo nei 
geležinkelių, tadą reikėjo pri
statyti piAe Peace upės ir upe 
vežti iki Punta Gorda kur bu
vo perkraunami ant didesnio 

kad nuvežus į rytinius 
Tame laike reikėjo

Subata, Kovo 25 d

Paminėjau tai, 
kad nėra ru
gy vavime, jei 

yra prižiūrimi, 
savasčia Arca- 
Savininkas pa-

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis ska«*< 

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto 11d 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. Dd 12 pietų.

■■ ■■

i'
Bfe-

laivo, 
marketus. 
surinkti ir supakuoti į stati
nes, apsiųti maišais viršus; stš- 
tinen tilpo apie du ir puse krei- 
to ir pardavojamas po pen
kiasdešimts centų. Persistaty- 
kit brangią surinkimo ir per
vežimo metodą ir kokią kai
ną gavo už orančius tame lai
ke/ Milionai kreitų parūpinta 
Floridoj tame laikotarpyj, tai 
butą didelio užderėjimo. Va
sario 26 d. šių metų tapo iš
vežta iš šios valstijos, šiame 
mete 23,843 karai, arba apie 
8,573,580 dėžių išvežta tolyn 
ir mažiau kaip karas išvežta 
čia pat ekspresais.

Lengviausis ant žemės gy
venimas prieš saulę ir tarpe 
kvietkų Floridoj.

Visd labo,
T. W. Parsons, 

Vice-Pretfident & General 
Manager, Charlotte Harbor 
.& Northerru Railway.

Gojaus žemęl su kalkakme
niais parduodat

Earle A. Kiefer & Co.,
14 E. Jackson Blvd., 

Chicago, III.

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

■

BRIDGETORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą gvarantuoj ame.
Elektriškam darbui 

7101 
1892Telefonai Boulevard

1619 W. 47th Street
Ant išmokesčių, jei pagei

daujama.

Ticktin ir Schecman

1

i

i

Puikios drapanos dėl vyrų Ir 
moterų — tuoj nuo gamintojų 
prie pirkėjų. Pas mus pirkda
mi sutaupinsite 25c. ant dolerio.

Pas mus pirkiniai yra už 
“cash” arba “credito”. Musų biz
nis senas jau nuo 30 metų.

Taipgi, mes visiems savo kos- 
tumeriams duodame kuponus 
perkantiems už nemažiau 20 do»l. 
duosime vertės nemažiau 2 dol.

Kreipkitės sekamu antrašu:
6023 So. Halsted Str.
Tel. Englevvood 0079

OBH

Sveikatai ir Linksmumui

dide-

I Reumatizmas Sausgėla:

/

.Aito! Ii. i J,1

Atdara kasdieną nuo 7 iki 9 
vai. vak. Tel. Wabash 3614.

Patarimai kenčiančioms 
moterims į kelių sveikatos.

Fulton, Arkansas. — “Vartojau Ly- 
dia E. Pinkham Vegetable Compounc 

nuo šone skaudėji- 
• mo. Taip baisiai 
kenčiau kas mė
nuo, taip skaudėjo 
nuo juosmeniu že
myn, kad negalė
davau ant kojų pa- 
stovėt nei pusės 
laiko. Nepajie- 
giau apsidirbti be 
pagelbos. Pama
čiusi jūsų Vege
table Compoum

pagarsinimą laikraščiuose ir išmėgi
nau gerai. Dabar netik kad atlieku 
visą savo darbą, bet nei skausmo kas 
mėnuo nejaučiu. Neįstengiu pakanka^- 
mai pagerbti Vegetable Compound, 
vienok rekomenduoju toms, kurios 
panašius nesmagumus turi kaip ir aš- 
Geisčia kad panaudotumėt šiįios fak
tus, kaipo paliudijimą, vedantį prie 
moterų, kurios moteriškus nesmagu
mus turi ir lai taip pasielgia, kaip 
kad aš įstodama į kelią sveikatos.”— 
Mrs. LULA VANN, Box 43, Fulton, 
Arkansas.

Šios rūšies pagarba teikiama Ly- 
dia E. Pinkham Vegetable Compound 
žodžiais iš burnos ir laiškais, kuriuos 
siunčia viena moteris kitai; tad pri
verčia ir tamista pagalvoti ir imti ge
rai žinomą gyduolę, jei tik esi pana
šiuose nesmagumuose, kaipo skauda
mus periodus, silpnumą, nervišką 
jausmą, didelį skausmą strėnose ir 
tūlais laikais negali dirbti.

Ši moteris, kuri labai yra dėkinga 
už paliuosavimą nuo skausmų ir ner
vų, kurie griauna fizišką padėjimą, 
todėl, visą tai nori apsakyti sergan
čioms moterims.

Telephone Yards 5834

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

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

.... 1^..’^... ...
■

Gerk
South Side Beverage Co’s.

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

žmonėms. Rekomenduotas visiį gydytojų.
Pardavėja,

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

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

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

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

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

Geriausis medikalis patarimas kuris

Dresės
50c. įmokėt ir 
po 50 centų į sa
vaitę. Daugybė 
vasarinių dresių 
visokių spalvų ir 
stailų. Rašyk pa
klausdama pa
aiškinimų.

American 
Dress Inst.

Co.
58-60 W. 
Washing- 
ton St.

Tol. Central 
1844

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139

“Ačiū gydytojui už
išgydymą”. ____  _ ____

Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui 
ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.

ŽMOGUS SU LIGA.
Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra 

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

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

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI. |

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

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

S^South Dearbom St., kampas Monroe St. Crilly Building, Chicago, 
Illinois. Imkit elevatorį iki penktam florui.

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

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

uz

Ashland 
Jewelry 
& Music 

Store
Parduodame

pusę kainos Grafo- 
jiolas, Laikrodžius, 
Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus.
4537 S. Ashland Av.

Chicago, III.

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame 
neuralgijoj ir tt. <— 
tas nuo slogų ir influenzos. 
suoja vidurius. . 
sada vartosite, 
aptiekose ir pas išdirbėjus. 
50 centų.
PAINO CHEMICAL CO

1824 Wabansia Avė 
z Chicago, III.

> reumatizme, 
Geriausias vais- 

Liuo- 
Pabandykito ir vi- 
Gaunamas visose 

Kaina

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

Nesikankyldte savęs skaus-
■ m ai s, Reumatizmu, Sausgėla,
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu; nes skau-
■ dėjimai naikina kūno gyvybę
■ ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOKND mo- 
/ stis lengvai prašalina vlršmi-
■ nėtas ligas; mums šiandie dau-
■ gybė žmonių siunčia padikar
1 vonės pasveikę. Prekė 50c per2 pačtą 55c arba dvi už $1.05.

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

■ Justin Kulis
l 3259 So. Halsted SI. Chicago, III
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(Tąsa nuo 6-to pusi.)------------- KONCERTAS.

stovinčių prieš mane, kad jie 
yra įsitikinę to paiskalo mela
gingumu ir musų įstaigos svei
kumu. f;' |^1

Tiems, kurių nepasiekė ma
no balsas, dabar noriu duoti 
šitų pranešimų. Nėra banko ši
tam mieste, ar kur kitur, ku
ris butų pastovesnis ar sau
gesnis už North-Westem Ban
kus. Mes didžiuojamės savo ga
lėjimu ir pajiegumu atlyginti 
visas prievoles kiekviena va
landą pilnai ir be klausinėji
mų.

Pasmerkdamas šituos pa
skalas kaip absoliučiai mela
gingu^ ir nepamatuotus ir mu
sų pačių įsitikčjimo ir atsi
dėjimo ant savęs įrodymui aš 
kviečiu visus tuos, kurie yra 
kiek susirūpinę tuo, ateiti ir 
atsiimti savo pinigus.

Aš busiu ten pats su savo 
šimtu padėjėjų jums patar
nauti. Kokį geresnį užtikrini
mų mes galim duoti, ar argu
mentų pavartoti negu šits: — 
Jei bijai, meldžiama ateik, 
tamstos pinigai bus tamstai iš
mokėti.

LIAUDIES KONCERTAS.

John Marshall High School 
valdyba prašo mus paskelbti, 
kad tos mokyklos rūmuose 
(Assembly Hali), prie Monro? 
ir Kedzie gatvių, rytoj, kovo 
2(> d. 3 vai. po pietų Civic Or
chestra duos koncertų žmo
nėms, imant įžangos tik 10c. 
Koncerto programai) įeina: 
Webero overtiura “Oberon”, 
(loldmarko “Kaimiečių vestu
ves”, Saint-Saieno “T^rantelč”, 
Masseneto “Religinės melodi
jos”, Kellero “Valse Caprice” 
ir Herberto “Airių rapsodija”.

KLAIDŲ ATITAISYMAS.

Vakar “Naujienų” laidoje, 5 
puslapvę straipsny -<4Pasikalbė- 
jimas su stambiausiu Harring- 
tono kreditorių”, trečiame špal- 

pirmutinėj eilutėj sustaty
ta: Apie metai laiko atgal uė 
20,(100 dolerių cash. Jis įsitai
sė novaknlito -išdirbystę ir da
bar, kaip girdėt, daro gerų 
biznį su novakulitm Kiek lai
ko vėliau prireikė man pinigų 
ir aš buvau priverstas prašy
ti savo advokato, kad jis su
rastų pirkėjų kitam novakuli- 
to kalnui — dar dftlesniam. aš 
pardaviau vienų novaknlito kai
na vienam chicagiečiui Mano 
advokatais už kiek laiko pra
nešė man, kad jis turįs tam 
kalnui pirkėjų — turi būti: 
Apie melai laiko atgal aš par
daviau vienų novakulito kalnų 
vienam chicagiečiui už 20,000 
dolerių _ęash. Jis įsitaisė no- 
\akulito išdirbystę ir dabar, 
kaip girdėt, daro gerų biznį. 
Kiek laiko vėliau prireikė man 
pinigų ir aš buvau priverstas 
prašyti savo advokato, kad jis 
surastų pirkėjų kitam'mano 
kalnui, dar didesniam. Už kiek 
laiko advokatas pranešė man, 
kad jis turįs tam kalnui pir
kėjų. —

FR ANC1ŠK LTS UŠK UKAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

po ilgos ir sunkios ligos kovo 
23 d., 12 vai. ryto, sulaukęs 36 
rr?. amžiaus. Paliko dideliame- 
nubudime, moterį Magdeleną, 
tris dukteris ir sūnų; Zuzaną 
12 metų, Oną 10, Petro,nėlę 8 ir 
sūnų Vladislovą 4 metų.

Amerikoj paliko brolį Juoza
pą, Lietuvoj motiną ir dvi se
seris: Marijoną ir Oną. Paėjo 
iš Lietuvos sodos Mickiškių, Ba
takių parapijos, Tauragės apsk.

Veloinis pašarvotas 1329 So. 
49th Av., Cicero, III. Laidotu
vės įvyks panedėlyi, Kovo 27 d. 
1922, 9 vai. ryto iš namų į šv. 
Antano bažnyčią, iš tenkį Šv. 
Kazimiero kapines. Giminės 
ir pažįstami kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse.

Pasilieka nuliudusi Moteris.

Rytoj, kovo 26, 8:15 vaka
ro, bus p-lės Marijonos Rakau
skaitės koncertą^ Kimba U Hali, 
Jackson ir Wabash avė. (vi- 
durmiesty). Programas nepa
prastai turtingas. Be lietuvių 
kompozicijų p-lė Rakauskaitė 
šį kartų dainuos dar ir koletų 
rusiškų, rusų kųllia, ir angliš
kų. Kiti koncerto dalyviai yra 
p-lė Salom i ja Staniuliutė, kon
traltas, pp. Jonas Byanskais ir 
Antanas Olis, pianistai, ir Teo
doras du Maulin, Chicagos 
Symfonijos violončelistas.

■ r1 - ■ 1 '■

RUSŲ OPERA.

Rusų opera, kuri dabar ei
na Olympic Teatre, Clark ir 
Randolph gat,, turi gero pasi
sekimo. Turi neblogų artistinių 
jėgų. Dagi anglų laikraščiai ja 
susidomėję. Opera bus Chica- 
goj dar dvi sayaiti. Ateinan
čios savaitės repertuaras pa
duodamas toks:

Nedėlioj, kovo 26, vakaro, 
‘Karmen” (rusų kalba). Pane- 
dėlio vakare “Dubrovsky”. 
U ta minko vak. “Snieguročka”. 
S erodas vak. “Carskaja nevie- 
sta”. Ketverge vak. “Boris Go
du nov”. Pėtnyčios vak. “De- 
mon”. Suba4(>j ]>o pietų “Du
brovsky”, vakare “Pikovaja 
Dama”.

Šiandie po pietų eina * “Ru- 
salka”, o vakare — “Sniegu
ročka”.
•

Lietuviu bateliuose
P. GRIGAITIS SERGA.

Naujienų redaktorius P. Gri
gaitis susirgo int'luenza. Guli 
lovoj jau nuo praeito ketver
to.

Įspūdžiai iš J. Naujalio 
koncerto.

Gražus trečiadienio vakaras. 
Gerokai jau sutemę — aštunta 
valanda vakaro. Didmiesčio gat
vės nušviestos gaisriom elektros 
šviesom. Dangus išsipuošęs, mė
lynais žiburėliais, kurie lik 
spingso tik mirga. Mano drau
gas ir aš skubinavos kuogrei- 
čiausia pasiekti gatvekarį. Po 
puses valandos jau buvome 
mieste — Michigano Alėjoj.

Gatvė graži: viena jos puse 
tiesiasi aukščiausi rūmai, kurie 
savo viršūnių bokštais rodos 
siekia spindančias žvaigždutes; 
antra gi pusė, atvira į ežerų, tik 
jos šonu driekiasi neapmatomai 
ilga ir tiesi eilė kolumnų su mi
lijonais šviesiai žibančių lempų.

Prieinam ir Orchestrų Hali, 
kurioj šį vakarų rengiamas p. J. 
Naujalio koncertas. Dar nepri
ėjus prie durų jau matyti bū
riai žmonių, kaip bičių prie lak
tos besispiečiančių vis į vidų. 
Eilių eilės laukia sustoję, kad 
gavus bilietų nusipirkti, šiaip 
taip prasigrudova pro minitf ir 
įčjova į vidų. Viduj salės jau 
buvo gerokai žmonių prisirinkę, 
bet vis dar rinkosi ir rinkosi. 
Salė erdviausi, vietos yra ke
liems tūkstančiams. Estrada— 
keli šimtai dainininkų gali su
tilpti. žmonės skubinasi, sėda
si, visi kreipia akis į e’stradų, ir 
laukia pasirodant musų gerbia
mojo svečio p. J. Naujalio. Po 
valandėlės pasirodo ant estra-

JURGIS BANIULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

5 d. Vasario — 1922. Lietu
voj Gumbelių kaimo, Salamies
čio filijos. Mirė be jokios prie
žiūros, ant pečiaus, nes, kaimy
nai ir namiškiai bijodami užsi
krėsti liga šalinosi.- Velionis 
buvo visų mylimas pakol svei
kas buvo.

Stanislovas Geležis. 

dos ir tasai “Muzikos tėvas”. 
Aukštas, tiesus, su didele žila 
barzda, ir pražilusiais plaukais 
ant galvos. Publika sutinka jį 
gausiais aplodismentais. Link
telėjęs publikai, užsilipa ant 
“sosto”,— prie vargonų. Var
gonai sugriauja, sudunda stai
gu, rodos, kad čia atsilankė iš 
žilos senovės su galybėmis dva
sių lietuvių dievaitis Perkūnas, 
ir rūstaudamas ant savo “vai
kų”, drebina visų žemę; tai stai
gu nutyla ir'pamažėli, vos girdė' 
ti, tartum, lietuvio prjspausta 
siela nuo amžių dejuoja, verkia, 
prašosi, kad jų prispaudėjai pa- 
iiuosuotų — čia vėl staigu su
ūžia vargonai, tartum, lietuvio 
siela jau pasiliuosavusi iš prie
spaudos, tranko nelaisvės pančius 
į visas puses ir eina nesulaiko
ma, kaip Nemunas šniokšdamas 
pavasary, ledus sulaužęs, į kul
tūros, į muzikos, į šviesos, į me
no pasaulį.

Buvo ir daugiau dainininkų 
bei menininkų; jie irgi daug kuo 
prisidėjo prie pagrasinimo šio 
koncerto. Jie, vieni užsitarnau
ja daugiau, kiti mažiau kompli
mentų. Kadangi apie juos ne
kartų jau buvo minima musų 
spaudoje, tai jie teiksis man at
leisti, kad jų vardų šiuo kartu 
nei neminiu. Tiek reikia pasa
kyti, kad šiame koncerte daly
vavo gabiausios Chicagos lietu
vių meno mylėtojų jiegos. <

Koncerte buvo įteikta p. J. 
Naujaliui graži dovana, didele 
sidabrinė vaza nuo Chicagos 
lietuvių. Kad tų vazų nereikėtų 
tuščia vežtis Lietuvon, susirin
kusieji buvo paprašyti pripildyti 
jų, žinoma, sidabru bei auksu, 
kas, rodos, iš dalies, pavyko.

Reikia pasakyti, kad Mišrus 
Choras, p. J. Naujalio veda
mas, nepaprastai gražiai su
dainavo porų dainelių, nors bu
vo ant greitųjų suorganizuotas. 
Jeigu ir buvo kai kur trukumų, 
tai žinoma, stoka laiko prisiren
gimui buvo tam svarbiausia prie* 
žastis.

Šis p. J. Naujalio, koncertas 
paliko ęhicagiečiuose malonų ir 
gilų įspūdį, kurs ilgai ilgai neiš
drįs iš jų atminties.—Homo.

Liet. Mot. Draugijos
• “Ayšvieta”.

APYSKAITA.

rengto rašytojui Dėdei šer
nui pagerbti koncerto ko
vo 18 d. Meldažio salėj: 

P a j am o s :
Už tikietus .......... $144.50
Už čipsus ................ 31.70
Už padėjimų drabužių 5.85 
Surinkta aukų salėj .. 42.06 
fiialiune: M. Mcldažis .. 10.00 
S. Čcsna .............. /... 1.00
J. Kulio aptiekoje .... 2.47

------- L—4--------

Viso pajamų $237.58 
Išlaidos:

, Svetainė .................. $23.00
Muzikantai .............. 28.00
Užkandis ir -gerymas 18.58 
Spauda ...................... 18.00t

Viso išlaidų 87.58

Gryno pelno lieka $150.00
Pinigai perduota “šerno 

Draugų Būrelio” Iždininkui J. 
Kuliui.

išiuomi tariame nuoširdų 
ačiū gerbiamiems artistams da
lyvavusiems programe, kaip 
tai: p-lei Marijonai Rakauskai
tei, poniai Norai Gugienei* po
niai Onai Biežienei, p. A. Po
ciui, Birutės Chorui, pp.: A. 
Oliui ir M. Jozavitui, p. Verai 
Pavlovai, p-loi Irenai Jonaipiri
tei ir geri), kalbėtojui K. Gu- 
giui. Taipgi visiems atsilankiu
siems ir aukautojams.

Varde Liet. Mot. Dr-jos “Ap- 
■šviela”, Koncerto Rengimo 
Komisija:

J. Jozavitienė,
P. Petraitienė,
K. Katkevičienė.

Padėkos žodis.
Už didžia užuojautų, para

mą ir pasidarbavimų suren

giant man koncertų Cliicagojc 
kovo 22 d. Orchestra Hali, lai
kau garbinga pareiga viešai iš
reikšti mano giliausių padėkų 
visiems koncerto dalyviams: 
solistėius-ains pp. Pociams, Sa
boniams, poniai Janušauskie
nei ir kitiems, chorui, choro 
vedėjams, geri). vargoninin
kams, “Draugo” ir “Naujienų” 
Redakcijoms ir Chicagos lie
tuvių visuomenei, gausiai pa
rėmusiai šį koncertų.

Ypač dėkingas esu p. Bag- 
dži linui, kun. N. Pakalniui, dai
lininkui I. Urkiui, pp. Kaza- 
nauskains ir Radzevičiui už iš
imtina jų pasidarbavimų, o 
Kun. "klebonui lg. Albavičiui, 
dar pridursiu, ir už neini prastų 
jo paspirtį ir svetingumų.

Dėkingumo jausmas lydės 
mano atsiminimus dėl jūsų, 
Chicagiečiai, paramos tol, kol 
mano širdyje liepsnos gyvybės 
kibirkštis.

iBe to, kaipo Meno Kūrėjų 
Draugijos atstovas, nuoširdžiai 
dėkavoju visiems aukotojams 
už gausias aukas Meno Kū
rėjų Draugijos reikalams Lie
tuvoje.

Reiškiu tikros padėkos ir 
pagarbos žodžius.

Juozas Naujalis.

Pranešimai ----- attc 
ŽEMAITĖS 

paminklo pastatymui, ir 
raštų išleidimui yra rengia
mi du puikus vakarai. Dra
matiškas Ratelis ir Rose- 
kindo Scenos Mylėtojų Ra
telis sulos labai gražų vei
kalų “Graži Mageliona”, 
keturių aktų melodramų. 
Tie abu pokiliai įvyks šiaip: 
Subaioj, Balandžio 1, 1922, 
Strumilos Salėj, 158 E. 107 
St., Roseland, 7:30 v'al. va
karo, o nedėlioj Meldažio 
svetainėj/ 2242 W. 23 PI. 
Balandžio 2 d., 1922, 7:30 
vai. vakare.

Artistai deda visas pas
tangas, kad vakarai nusi
sektų kuogeriausiai. Ir 
prašo visų, kad atsilanky
tų į šiuos vakarus.

Tikietus jau galima įsi
gyti iš kalno šiose vietose: 

“Naujienų” ofisuose 
1739 S. Halsted St., 3210 
S.’ Halsteį St., 1614 W. 46 
St., ir Universal Bankoje, 
3252 S. Halsted St. <

Local 269, A. C. W. of A. Specialia 
susirinkimas įvyks Panedėlyj, Kovo 
27 d., 1564 N. Robey St.,, 7:30 vai. 
vakare. šis susirinkimas yra labai 
svarbus kiekvienam priklausančiam 
prie šio Local 269. Bus renkami de
legatai į suvažiavimą A. C. W. of A. 
Suvažiavimas įvyks Chicago, III. Pė
džioj Gegužės mėn., 1922 m. Didele 
svarba yra išrinkti atsakančios ypa- 
tps į delegatus. — Valdyba.

Ci|Cero. Vyrų ir Moterų Apšvietos 
D-jos mėn. susirinkimas bus laiko
mas nedėlioj, kovo 26 d., 1 vai. po 
p. Liuosybės Svetainėj. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, yra svarbių rei
kalų. — Valdyba.

Roseland. — lietuvių Evangelikų 
D-ja rengia prakalbas tema: “Kas yra 
Dievas”, nedėlioj, kovo 26, 7:30 v. v. 
Lietuvių salėj, 10735 Indiana Avė. 
Taipjau bus gražių giesmių. Kvie
čiame publiką gausiai atsilankyti.

— Komitetas.

Harvey, III. Lietuvių Amerikos 
kliubas laikys metinį susirinkimą ne
dėlioj, kovo 26 d., 2 vai. po p. Pcon- 
kos salėj 15709 S. Halsted St, Phoe- 
nix, III. Bus renkama valdyba, etc. 
Visi nariai kviečiami būtinai susi
rinkti ir atsivest naujų draugų kliu- 
bui. , 1

Pirm. A. Lemesh
P. Ragt. Joe Šamas.

/ —--------------------

Dr-stes Adomo ir Jievos susirinki
mas įvyks nedėlioj, kovo 26 d., 2 v. 
p. p., McKinley Parko svet. Nariai 
ir narės prašomi ateiti laiku į susi
rinkimą, nes yra daug reikalų svars
tyti. — J. Kurlianskas, fin. sekr.

iKenosha, Wis. — Nedėlioj, kovo 26 
d.’ rengiamas A. P. Kvedarui didelis 
koncertas Polonia (Liberty) salėj, 
kampas Milwaukee Avė. ir N Main 
St. Pradžia 7:30 v. v. Be paties Kve
daro koncerte dalyvauja dar kiti pa
sižymėję daįnininkai. Kviečiam'e vie
tos ir apielinkės koncertus mylinčius 
publiką gausiai atsilankyti.

— Komitetas.
■ - I

“Veidmainystė ir Meilė” — penkių 
veiksmu drama garsaus Vokiečių ra
šytojo Šilerio bus Lietuvių Dąrbinin- 
kų Stygų Orkestro rupesniu vaidina
ma nedėlioj, kovo 26 d.,' School Hali 
salėj, 48-ta ir Honorc gat., Town of 
Lake. Pradžia lygiai 5:30 v. v. 
Kviečia visus atsilankyt.

Komitetas.

PRANEŠIMAI. ĮVAIRUS SKELBIMAI , REIKIA DARBININKU
M^*WW-,«**rlW***^*r*^Wi3^%*WWWW^WW**^**W*** |^'^>******^*|«*,MI

G. D. L. K. Vytauto susirinkimas 
atsibus nedėlioj, kovo 26 d., 2 vai. po 
pietų šv. Kryž. parap. svet. 46 ir So. 
Wood gatve. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti, neš bus svarbus susirin
kimas.

— Prot. Rašt. N. Klimašauskas.

North Sido. — Vaikų dr-jėlė Bijū
nėlis rengia draugišką vakarėlį nevė
lioj, kovo 2*6 d., Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė.,' 7 vai. vak. Pro
gramą išpildys patįs vaikučiai, veda
mi mokytojos A. Viščiuliutės,. pianis
tė Rugiutė ir Jaunuolių Smuikų or
kestrą, vedama Voronec. Kalbės Dr. 
Graičiunas. Po programui — pasi
linksminimas visiems.

— Komitetas.

D-stč Ražancavos rengia gražy vai
dinimą nedėlioj, kovo 26 d., šv. Jur
gio par. salėj, 32 Placc ir Auburn 
Avė. Bus suvaidinta 6 veiksmų dra
ma “Kantri Alena”. Pradžia 7 v. v. 
— Nuoširdžiai kviečiame visus atsi
lankyti. — Komitetas.

T1KIETAI
Marijonos Rakauskaitės kon

certui, kuris rengiamas Balu
tės ir bus Nedėlioj, Kovo 26 
d., 1(J22 m., Rimbai! Hali sve
tainėje, Jackson Blvd. ir Wab- 
ash Avė. yra parduodami Nau
jienų Ofise.

Lietuvių švietimo Draugija rengia 
nedėlioj, kovo 26, 7:30 vai. vakare, 
Raymond Chapel svetainėje, 816 W. 
31 gat. Bus prakalbos, dainos ir ki
ti pamarginimai. žodžiu vakaras bus 
gražus ir atsilankiusieji turės nema
žai pasigėrėjimo.

Kviečia visus skaitlingai atsilan
kyta. Rengimo Komisija.

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo su
sirinkimas įvyks subatoj, Kovo 25, 
7:30 v. v. K. Ukialio svet., 3436 So. 
Auburn Avė. Draugai malonėkit lai
ku pribut, nes turime svarbių reikalų 
apsvarstyti. Taipgi bus išduota apy
skaita nuo baliaus.

J. M. Vainauskas prot. rašt.

Roseland. — Lietuvių Scenos Mylė
tojų Ratelis stato scenoje 4 veiksmų 
komediją “Avinėlis Nekaltasai”, ne
dėlioj, kovo 26 d., lygiai 6 v. v. Stru- 
milo svet., 158 E. 107 St.

Kviečia Komitetas.

Harvey, UI. ’— Paveiksluotos pra
kalbas rengia Laisvamanių Būrelis, 
temoje, nuo laikų Jėzaus Kristaus iki 
laikų kun. Mockaus, nedėliojo, Kovo- 
March 26, 1922, svetainėje, 15609 
Halsted St. Pradžia 6:30 v. v. ši
tos paveiksluotos prakalbos bus vie
nos iš žingeidžiausių prakalbų, ko
kios kada galėjo būti Harvey. Kvie
čiame publiką gausiai atsilankyti.

Kviečia Komitetas.

TsmįlESitojiii'

Kas pirmas praneš policijai apie 
Antaną Merkelį — gaus $Į0 atlygi
nimo. Jis yra apie 5 pėdų ir 4 colių 
aukščio, tamsiais plaukais, mėlynoms 
akims, turi auksinį daųitį iš priekio— 
po saliunus lankosi ir daug šneka. 
Apleido mane vasario 21 d., 1922 išsi
nešdamas visus pinigus. Paliko pa
čią ir vaiką. Iš Lietuvos paeina Šiau
lių apsk., Rudiškių kaimo. Elena Mer
kelienė, 3612 Lovve Aye, Chicago, 111.

Jieškau savo brolio KAZIMIERO 
BUDZINSKIO. Gyveno Philadelphi- 
joj. Karui pasibaigus negaunu -nuo 
jo jokios žinios. Kas apie jį žinotų, 
labai prašau pranešti man šiyo ad
resu: LITHUANIA, Panevėžys, Ben
drovė “Mazgas”, Izidoriui Budzins- 
kui.

JIEŠKAU SAVO SESERS VAI- 
kų. Marijona 20 m-etų, Jurgis 21 me
tų amžiaus, po tėvų Viktor po patė
viu Stankai. Pirmiaus gyveno Penn- 
sylvanijos valstijoj prie motinos. Gir
dėjau, kad apie 3 metai atgal Marijo
na išvažiavo į Cleveland, Ohio, o Jur
gis pasidavė į kariuomenę. Jie patys 
ar kas žinote meldžu pranešti. Magde- 
lena Miliunicnė, 9360 Cottage Grovc 
Avė., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
ROSELANDO LIETUVIŲ 

ATIDAI.
Turime pardavimui malt, padary

mui gero alaus ir kitų gorimų. Vi
sokį įrankiai padarymui. Turime 
bačkų, galiomj ir katilų. Cigaretai 
ir tabakas po 16 centų. Lietuvaitė 
pardavėja.

11154 S. Michigan Avė

PRANEŠIMAS

šitfbmi pranešu visiems savo drau
gams ir pažįstamiems, kad atidariau 
gardžių gėrimų ir užkandžių vietą. 
Atsilankiusieji, užtikrinu, kad bus 
užganėdinti.

FRANK KUNKA,
2552 Blue Island Avė., 

Tol.: Canal 6306
APDRAUDA, VISOKIŲ BIZNIŲ 

ir paprastai, nuo visokių apgavikų 
ir netikėtų nelaimių. Platesnių žinių 
kreipkitės antrašu; Mr. Ig. Vierbella 
2338 W. 23 PI. Chicago, III. Atdara 
nuo 4 iki 8 vak., paned., utarn., ket. 
*ir subatoj. |

JIESKO PARTNERIU.
VYRŲ REIKIA SU TOURING 

automobiliais ir taxi cabs įstojimui į 
didelę taxi kompaniją. Patyrimas 
nereikalingas, nuolatinis darbas, di
delės joigos. Mes parupinsim taxi 
ant lengvų išmokėjimų. Kreipkitės 
šiandien. Lake Shore Taxi Co. 2641 
N. Clark St.

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

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

Phone Yards 6079

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS ŠVARUS KAM- 

baris vienam vaikinui, su valgių ar
ba be valgio, pageidaujama apie 18 
gatvę, į šiaurius nuo 22 gatvės. At
siliepkite Į Naujienų Skyrių, Town of 
Lake, num. 5. Mr. J. P., 1614 W. 46 
St., Tol. Boulevard 0672.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
REIKALINGI ŽMONĖS ANT GY- 

venimo lietuviškam viešbuty j. Su 
valgiu arba *be valgio, labai pigiai 
darbininkams. šviesus kambariai, 
viskas apžiūrėta. Dieninis ofisas ant 
Imo augšto. Naktinis ant 2ro. Klaus
kite Mrs. Gedeiko, 1606 S. Halsted St.

PARENDAVOJIMUI* DIDELIS IR 
šviesus kambaris dviems ar vienam 
vyrui, taipgi galima vartoti ir virtu
vę valgių pasigaminimui, švariai už
laikomas, (luošiu pigiai.

Kreipkitles:
3215 Union Avė.

JIESKO DARBO
JIŲŠKAU DARBO PRIE BUČER- 

nės bei grosernės. Tame darbe da 
nesu (Urbęs. Pradžioje dirbsiu dy
kai. Kuriems yra reikalingas pana
šus darbininkas, meldžiame atsišauk
ti į Towh of Loke “Naujienų” Sky
rių No. 4, 1614 W. 46th St., Phone 
Boulevard 0672.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
mergina, už gaspadinę prie mažos 
šeimynos. Nėra .skalbimo, lengvas 
darbas, mokėsiu $10.00 ant savaites 
— valgis ir kambaris. Atsišaukite.

OREMUS CHEMICAL 
LABARATORY 

1718 So. Halsted St.

REIKIA moterų popierų sor- 
tavimui.

Kreipkitės;
Standard^Paper Slock Co.,

626 W. Taylor St.
REIKIA moteries prie namų 

nuolatinio darbo. Atsišaukite 
apie 10 v. ryto arba 5-6 vakare. 
4632 So. Ashland Avė, lst Fl.

JIEŠKAU MOTERIES AR MER- 
ginos, prie namų darbo. Meldžiu at
sišaukti tuojaus.

4254 Archer Avė.,
Telephone Lafayette 6149—6147 

Chicago, III.

REIKIA MOTERŲ prie sor- 
tavimo skuduru.

AJAX WASTE PAPER CO.
2143 So. Loomis St.

REIKIA 4 PARDAVĖJŲ MOTE- 
rų. Turi būt patyrę, pardavoti gata
vų drapanų ir mažiems, arba abelnų 
pardavėju.

LUSTIGS’ DEPT STORE 
3410-12 S. Halsted St.

REIKALINGA SENA MOTERIS 
prie 2 vaikų išleisti į mokyklą ir pa
tikti. Daugiau jokio darbo nėra.

Kreipkitės:
MRS. PALŠIENĖ, 

838 W. 34th St.

MOTERŲ
REIKiAIJNGA MERGINA 

prie abclno namų darbo. Ma
ža šeimyna, gera ųiokestis. At
siliepkite tuojaus.

4(hj() S. Ashland Avė.
' Room 1.

KIKIA ŪARUIUINHF
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALAUJAME PATYRUSIO 
pardavėjo musų vyriškus ir moteriš
kus rubus — dėl lietuviškų kostume- 
rių “cash” arba “kreditų”. Geriau
sia paliudijimas reikalingas. Apart 
algos bus duodamas ir komišinas.

6023 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
___________VYRŲ

Reikalingi agentai. Užtik 
rintas pelno pienas. Kiekvie- 
jįtts’gali tapti agentu. Geras 
uždarbis. Kreipkitės nuo 12 
iki 4 vai. po piet adresu:

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

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

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

Phone Blvd. 6775

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

kalaujami. Didelė alga. Į keletą 
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.

REIKIA PATYRUSIŲ LIŲTUV1Ų 
banko solisitorių. Turi būti inteli
gentiški, švarus, vyrai ar moterys, 
gražiai atrodanti. Gera vieta teisin
gam žmogui. Turi užsistatyt kau
ciją. Kreipkitės į Naujienų ofisą 
pažymint no. 567.

REIKALAUJAME AGENTŲ PA- 
tyrusių ir nepatyrusių prie labai pel
ningo darbo, čia ne lotai nei namai 
pardavinėti, bet tikrai pelningas dar
bas ant kurio galima uždirbti labai 
didelius pinigus. Butų geistina, kad 
turėtų maž daug savo pinigų Jęaipo 
užsistatymui kaucijos arba prisidėti 
prie kompanijos. Ofisas yra atviras 
kožną dieną nuo 8 iki 5 ir nedėliomis 
nuo 11 iki 5.

^OUNTAIN PAINI’ BRUSH & 
SPRAYER MFG. CO.

1314 W.,21st St., Chicago, Iii.

RE IKI Al SALESMANŲ TRIJŲ, 
gražiai atrodančių, pardavojimuį 
aukštos rūšies real estate bonclsų ant 
labai prieinamų išlygų. Turi būt 
gerai žinomi, galinti lietuviškai kal
bėt ir priduota pirmos klesds paliudi
jimus. Matykite Mr. Bousųuet, c-o 
Eąuitable Bond & • Mortgage Co., 
Bank Floor, .110 North Dearborn St. 
Tel.: Central 4446.

$600 IR DAUGIAU J DIENA. 
Smagus ,pasekmingas darbas, reikia 
nuo $3.00 iki $9.00 kad apsirūpinus 
save su sampeliais. Kreipkitės nuo 
.10 ryto iki 1 po pietų.

77 West Washington St.
Room 7.

RAKANDAI
PARDAVIMUI pigiai 5 kam

barių rakandai.
4213 So. Campbell Avc.

Tol.: Lafayette 4881

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai. Gera proga apsigyventi jau
navedžiams, remia nebrangi.

Kreipkitės:
J. TŪBINIS, 

1701 Ruble St., 
2-ras aukštas, užpakalis.

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

grojiklį pianą, su prijungta ukulele, 
Sėputė, toliams ir 10 fhetų gvaranta- 
vimas ir didelis dubeletava springsa 
phonographas su rekordais ir dai- 
mantine adata. Taipgi vėliausios ma
dos fruntinei setas, daining ir bed 
ruimio. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai, Jan
gams užlaidai etc. Parducsiu ant 
syk ar atskirai. Rezidencija 1922 
So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamąjam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, dresc- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma lem
pa, grojiklis pianas, phonographas ir 
tt. 4959 Prairie Av. Apt. 1.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ RA- 
kandai, pilnai gerame stovyje. Prie
žastis — važiuojame į Lietuvą.

Atsišaukite:
MRS. H. RADAVIČIENĖ 

3423 S. Emerald Avė., (2ros lubos)
PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ RA- 

kandai vidurinio setas, fronto setas, 
bufetfas, 2 kamodos ir ice baksis. Vi
si gerame stovyje, kaip nauji. Kas 
phims, tas laimės. Labai brangus 
daiktai, atiduosiu pigiai. Galima pa- 

k imti arit karto visus, ar po vieną 
daiktą, 822 W. ’37th PI., 2 lubos.
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NAMAI-ZEMEPARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME.AUTOMOBILIAI

FLORIDOS ŽEMĖ

Nieko įmokė!
•priparodo

3

Perbudavofi
Cole Aero Eights

Ant naujo pardavojimo pla
no. Teisingai;

Užsigatnetlimimas 
tikrą pageidavimą iš pirkėjo 
pusės, kad įsigyti aukštos rū
šies automobiliu ir sutikti gar
sinti perdirbtų automobilių pla
ną, Cole Aero Eights, tai yra 
daug svarbiau mums, negu 
įmokėjimas.

Šis pasiūlymas yra aprube- 
žiuotas tik dešimts perdirbtų 
Cole Aero Eights. Kaina nuo

$1,250 iki $1,500
Išmokesčiai mėnesiniai.

Pirmiaus ateisi, gerinus laimėsi. 
Atdara ncdėliomis ir vaka

rais kitomis dienomis.

COLE MOTOR CO.
2325 Michigan Avė., 

Chicago.

!! IAUTOMOBILIAI!!!
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 Boulevard 
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Tel. Douglas 0632.

PARDAVIMUI automobilius 
Aubum modelio 1921, 5 tajerai 
visi geri.

4121 So. Sacramcnto Avė.

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbinio, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES
COMPANY,

1401 E. 67th St.

PIERCE ARROW, C—6—38, 6 
Cord tajeriai, beveik kaip naujas. 
Naujas viršus ir užlaidai. Pirmus 
klesos mechaniškamo padėjime, nau
jai malevotas. Bargenas $1,950.

SAM ADOMAITIS, 
Blackstone Garage, 

6729 Stony Island Avė. 
Tel. Dorchester 0053.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Elgin Sil, penkių sėdynių, viskas ge
ram stovyje, kurie interesuojatės, ga
lite matyti bile kada,, parduosiu už 
teisingą ir prieinamą kainą.

• JOHN ZAPOLIS,
4065 S. Rockwell St., City.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui študio Chicagoj prie 

didelės gatvės, labai geroj vietoj ir 
gerai įrengta. Savininkas eina is 
oizmo. Kreipkitės į Naujienų bria- 
geporto skyrių, Box 91, 3210 boutn 
Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė, 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. Halstocl St.

'MILK DEPOT ANT PAR- 
davimo. Geroj vietoj.

ANT. ADOMAITIS, 
2241 — 23rd PI., 
Near Oakley A ve.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠAPA. 
Biznis gerai eina, kampinis namas, 
renda $25.00. Parduosiu su visais 
įtaisymais labai pigiai — už $150.00.

722 W. 35th St., 
arti Halsted St.

PARDUODU LABAI PIGIAI 
gerą bogę, vygę ir 6 krėslus 
už bile pasiūlymą.

3139 Emcrald Avė.

PARDAVIMUI
Ii-

PARDAVIMUI KENDŽIŲ ŠTO- 
ras, geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Parduosiu pigiai, iš priežasties 
gos.

Atsišaukite:
2700 So. Wallace St., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI pigiai bučer- 
nė, biznis išdirbtas, renda pigi, 
garu apšildoma; yra trokas. At
sišaukite greitai, nes važiuoju į 
Lietuvą, 10701 S. State St. Tel. 
Pullman4699.

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

94bO Anthony Avė.
Tel.: So. Chicago 0545

GERA PROGA ĮSIGYTI GERĄ 
biznį su mažai pinigų. Saliuną su lun- 
čruimiu. Vieta išdirbta, randasi geroj 
vietoj, parduosiu pigiai. Priežastis 
pardavimo — turiu kitą biznį, gro- 
serį, J. Stašaitis, 4845 W. 14 St. 
Cicero, Iii.

PARDAVIMUI drapanų valymo 
įstaiga, įsteigta ir gyvuoja per aštuo
nis metus. Pilnas mašinerijos įren
gimas ir trokai. Prieinama kaina, 
pardavimo nriežastis, silpna sveikata. 
Atdara nedėlioj visą dieną pamaty
mui. 4734 Olcotb Avė., East Chica
go, Ind.

PARDAVIMUI pigiai restau- 
ranas visas arba pusė; biznis iš
dirbtas, gera proga padaryt pi
nigo, 10822 S. Michigan Avė., 
Roseland.

PARDAVIMUI BUČERNĖ 
grosemė, labai puikioj vietoj, 
fixtures: biznis nuo senai išdirbtas.

Kreipkitės:
2169 W* 22nd PI.

PARDAVIMUI GERA BU- 
čemė ir grosernė su namu, 
5209 So. Kedzie Avė. Gera vie
ta lietuviui. Kreipkitės: 2021 
West 51st St., Chicago.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosemė. A pgyven ta visok i ų 
tautų, parduodam pigiai. Par
davimo priežastis, 
mas 
00.

nesutiki- 
partnerių. Kaina $1,550.- 

2009 S. Robėy St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui valgykla restauranas. 

Gera proga suprantančiam žmogui 
restaurano biznį; gera proga pada
ryti gerus pinigus; vieta apgyventa 
visokių tautų prie pat didelų kriau
čių šapų. Nepraleiskite progos. Kas 
pirmesnis — laimingesnis. Pardavi
mo priežastis — išvažiuoju į Lietkivą.

Atsišaukite,
1803 W. North Avė., 

Kampas Wood St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
kendžių Storas; parduosiu pigiai, nes 
išvažiuoju į tėvynę. Gali plikti visą, 
arba mano pusę.

A te i šauki te:
1109 S. Leavitt St.
Tel. Seeley 4493

CIGARŲ KRAUTUVĖ PAR- 
<la vinį ui. visai prie Senate tea
tro, gerai apmokjarma Vieta. 
Turi būt parduota iš priežas
ties ligos.

3122 W. Madison St.
PARDAVIMUI KRAUTUVE. PA- 

veikslų, knygų ir jdtokjų žmonėms 
reikalingų dalykų, priešais pat duris 
šv. Jurgio bažnyčios. Trys kambariai 
gyvenimui su parankumais. Renda 
nebrangi, parduosiu pigiai, nes einu j 
kitą biznį. Norintis nepraleiskit pro
gas, 903 W. 33rd St.

GERA PROGA DVIEMS PART- 
neriams — kriaųčiams; pardavimui 
drapanų krautuvė ir kriaučių šapa, 
prie didelės gatvės, bėga trys gatve- 
karių linijos. Vieta nuo senai iš
dirbta, kaina prieinama—pigi. Kreip
kitės laišku į Naujienų ofisą nume
riu 568.

IR 
geri

PROGA TIK Į 50 METŲ
Pardavimui moteriškų kautų ir siū

ti) Storas. Galima įsteigti visokį biz
nį, labai geroj vietoj, geras biznis 
ištisus metus, prieinama renda. Par
duosiu pigiai, priežasty — patirsite 
ant vietos. Atsišaukite':

3447 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- 
bai pigiai. Geroj vietoj. Pardavi
mo priežastį į biznį patirsite ant 
vietos.

JOS. SKINDERIS
3694 Archer Avė. prie pat 

McKinley Park

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė, su mūriniu namu. Biznis 
cash. Visokių tautų apgyventoj ko
lonijoj. Turi būt parduota greit. Sa
vininkas išvažiuoja į Lietuvą.

2908 W. 40 St.

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

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių, rusų ir kitų tautų apgy
ventoj vietoj, 3 metų lysas. Pa
siskubink it, tai yra gera proga.

4522 So. Ilonore St.

PARDAVIMUI RESTORANTAS 
visas ar pusė. Mano senas pusinin
kas eina i kitą biznį. Esu moteris, 
veinai sunku užlaikyt.

Atsišaukite: 
821 W. 14th St. , 

-------------- i------------------ ----------------
PARDAVIMUI BUČERNĖ, LABAI 

geroj vietoj. 1------------------
Parduosiu pigiai, nes negaliu vienas i 
išlaikyti. Atsišaukite 601 W. 31st St. 1 
arba gyvenimo vieton 5945 South 
Hanore St. . I

__________ ____ J PARDAVIMUI saliunas labai
Nėra arti tokio biznio. | geroj vietoj. Vienas ant 3 kam- 

i, Parduosiu pigiai.
Atsišaukite:

724 W. 31st St.
PARDAVIMUI _ GROSERNĖ, AT- pakdAVIMUI SALIUNAS SU

skirai yra bučemė — mažo invest- vįsais įtaisymais, lietuvių apgyvento.
*• .ii koloniioi, biznis geras ir nuo seno

tautų apgyventa, gerus pinigus gali laiko įgdirbtas, kas pirks, tai nesi-
padaryti. _ • graudys. Parduosiu visai pigiai, nes

Kreipkitės: išvažiuoju į Lietuvą. Rali pirkti visą
4606 Wentwoith Avė. arba tik pusę, 1715 W. 46 St.

PARDAVIMUI BUčernė IR PARDAVIMUI saliunas, viso^ 
grosernė su dviems automobiliams — .. . li
trukas ir pasažierinis. Biznis gerai kių tautų kolonijoj, geras I)1Z- 
eina, geroj vietoj. Trumpame laike nįs, parduosiu pigiai, priežastis 
turi būt parduota visas biznis arba x. . : a FaižauVUn
pusė iš priežasties nesutikimo part- vazlU0J11 1 Lietuvą. Atsisa t . 
nerių, 2843 W. 38th St., Tel. Lafay- 3308 S. Walace St. tel.B'lvd. 8534 
ette 0274. ., . --------------- ----- ----- —

—7—7---- ZT pardavimui saliunas viso-ČE\ ERYKŲ kratlllivė paida-J^ų tautų apgyventa, labai gražioj 
Rendos $5U.OO į mėnesį; 5 

metų padary- 
blokas

vimui. Daug stako ir puikus | vietoj. 
fixtures. Geras lietuviui biznis.

MAHER & WESTPHAL,
2454 W. 38 St. arti Archer Av.

rūmai, lystas ant trijų 
tas, Brighton Park, i 
Washtenaw į vakarus.

2444 W. 46th 
Tel. Lafayette

nuo

PI., 
4768

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
barais, stalais ii’ visais įtaisymais. 
Gera vieta, biznis išdirbtas. Parduo
siu pigiai, nes išvažiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite:
3631 So. Union Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
visais fixtures. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus, lietuvių ir lenkų apgy
venta ir netoli nuo trijų didelių dirb
tuvių. Renda nebrangi, 4 kambariai 
pragyvenimui. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos. Frank Latvėnas, 
511 Enlyn PI., E. Chicago, Ind.

žiokeisai pulteibelis ir base 
skinta; ir daug kitų rakandų, 
biznis visokių tautų kolonijoj, 
išdirbtas per 40 metų, 
pigiai.

rai 2 
bąli 
geras 
biznis 
duodu

Atsišaukite:
436 W. 29th S.t,

Par-

duodasi 
kuris

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai greitai, nes išvažiuoju į Lietuvą. 
Randasi labai geroj vietoj, u 
lunčius. Geriausia proga tam, 
nusimano apie tokį biznį. •

Atsišaukite:
2463 W. Roosevedt Rd. 

Tel. West 6622
PARDAVIMUI SALIUNAS, SU 

fixtures, geroj vietoj, lietuvių ir ki
tų tautų apgyventa, biznis nuo senai 
išdirbta, kambariai dėl gyvenimo. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. «

2702 W. 47th St.
PARDAVIMUI SAiLIUNAS, 

visokių tautų užeinama. Par
davimo priežastį patirsite ant 
vietos.

5343 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroj vietoj, svetimtaučių ap
gyventa. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietas.

624 W. 37th St.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI ,502 W. 81st PI. me- 

dinis 5 kambarių (cottage). Namas 
pataisytas ir apmokėtas; kaina tik 
$2000. Įmokėjimas $500 likusius kaip 
renda.

Kreipkitės:
W. ą. BRINKMAN 

8688 Vincennes Road

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ 
cottage lietuvių apgyventoj kolonijoj, 
elektros šviesa. Turi būti parduota 
greitai ,savininkas eina į biznį.

Kreipkitės:
3604 Wallace St.

PARDAVIMUI NAMAS IR VIE- 
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. Kerisde Avė.

PARDAVIMUI 3 PAGYVENIMŲ 
naujas namas, po 5 kambarius; mau
dynės, elektra, skalbykla, skiepas su 
viškais; randasi ant Bridgeporto, la
bai dailioj vietoi. Turiu parduot šią 
savaite, nes išvažiuoiu į Lietuvą. Kai
na $10,800. Klauskit A. Visbaras, 
3301 S. Halsted St.

TIKRAS BARGENAS
6 pagyvenimai ir saliunas rendos 

$125 į mėnesį už $8.00(1. Imsiu ma
žesni namą, arba bučeme. lotus, au- 
tomobib’ų už pirma imokėiima.

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

PARDAVIMUI 4 ir 4 kamba
rių mūrinis namas.

Kaina $4,100.
5359 S. Artesian Avė.

i

ĮSIGYK nuosavų na 
MĄ, $75 GALI PRADĖT.

ši yra 4 kambarių stuba

$1,500 ant 50x125 pėdas loto 
blokai nuo C. B. ir Q. R. R. stoties; 
33 minutos iki vidurmiesčio; perva
žiavimas mažiau 10c.; bus gatava į 
30 dienų, arba r^nt geg. 1-os, jei no
rėsit. $600 nupirks šią stubą ir lo
tą. Likusius po $15 į mėnesi, pri- 
skaitant nuošimtį.

ATVAŽIUOKIT NEDĖLIOJ

Vežkitės visą šeimyną pamatymui 
šių namams vietų. Rašyk reikalau
damas veltui tikietų, arba kreipkitės 
į ofisą; atdara vakarais iki 9 vai., ir 
visa dieną subatoj Ir nedėlioj. Mes 
paaiškinsime, kaip tapti namo savi
ninku.

OLIVER SA1INGER & CO., 
628 —> 1st National Bank Bujlding, 

68 W. Monroe Street

Šis

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 įmokėt. 1

323 Root St., 2 aukštų medinis ant 
cimentinio pamato, 8 ir 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 Racirie 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 flatai ir dviem® 
automobiliams garadžius. 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 grėit palaiduos.

WINTON' & NARTEN
Tel. Normai >1171' S. Hatstctl St.BARGENAI

Pardavimui 3 aukšti) mūrinis mo
derniškas namas, cemento basemen- 
tas, 5 flatai ir štoras, randos $190 
į mėnesį, 2 aukštų double garage ir 
2 nauji pečiai ir dideli, groserio sta- 
kas. Biznis išdirbius per daug metų, 
prie Emcrald ir 29, St. Parduosiu pi
giai iš priežasties senatvės. Kaina 
$14,700. Savininkes nuleido $400 dėl 
greito pardavimo jr mūrinė cottage 
708 W. 35th St.. gasas, elektriką, va
nos. Kaina $4,100.'

Mūrinis, 2 pagyvenimų po 5-4 kam
barius su toiletaidf Rendos $34 00 
Kaina $2,500, $500 įmokėti,reštą ant 
lengvo išmokėjimo..

Pasiklauskit Mr. Burke, 
736 W. 35th St.

MILDA REAL ESTATE CO. . 
751 W. 31 St.

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes, 

;aipgi mainome farmas ant miesto 
praperčių ir mainome visokius biz
nius ant namų, ir automobilių. Turi
me namų didžiausiame pasiskyrime 
visose dalyse miesto. Apsaugojame 
nuo ugnies namus, biznius ir rakan
dus. Taipgi insiuriname gyvastis ir 
nelaimingų atsitikimų geriausiose už- 
likrintose komapnijose. Klauskite K. 
J. Filipovich, arba W. Eringis.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 flatų 6 ir 6 kambarių ir skiepas. 
Furnace šiluma ir kietmedžio bai
gimo. Elektra, skalbyklos, pagal šių 
dienų reikalavimais.

Kaina $7,800.00.
4737 W. Polk St. arti Cicero Avė. 

Pirmos lubos.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis ^amas, 2-jų pagyvenimų po 4 
kambarius. Elektros Šviesa, maudy
nės, aukštas cimentuotas skiepas ir 
viskas įtaisyta pagal naujausios ma
dos. Parduosiu ant labai lęngvų 
išlygų, arba mainysiu ant loto, auto
mobilio, arba kokio biznio. F. J. Sze- 
met, 4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI 5303 Princeton Av. 
6 flatų muro namas ir 7 kambarių 
cottage užpakalyj. Elektros šviesa, 
maudynės, pečiais šiluma. Kaina tik
tai $11,000.00.

šiaur-vakarinis kampas 43rd PI. ir 
Wallace St., 2 flatų medinis, 7 ir 7 
kambarių ir antaukštis; elektros Švie
sa ir maudyne. Kaina $4,000. Mokė
sim komišiną. Focrster, 7006 Eme- 
rald Avė.

PARDUODU FARMĄ Louisville, 
III. prie pat geležinkelio stoties, 80 
akeriu, visa dirbama žeme gera, au
ga visoki augmenvs; visi reikalingi 
būdingai. Lysas baigiasi ir nenoriu 
berendavoti, bet noriu parduoti, kad 
ir pigiai, arba mainyti ant namo. 
Atsišaukite: 3214 S. Halsted St., ant 
2 lubų, S. J. Mitchell.

PARDAVIMUI LOTAS 37% pėdu 
pločio nrie 7^-tncj gatvės ir Fairfield 
Avė . v’Anns Nokas į rytus nuo Mar- 
ųuette Park lietuvių kolonijoj. Sū
rės suvyta ir tinkamas namų staty
mui. Rargenas, jei parduosiu ant 
syk. Už pinigus tiktai.

2525 North Avė.

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME.

Tai yra priežastis kodėl parduodu, 
kas yra matęs visą savo žemę Flori
doj, kadangi yra geroj vietoj, molis 
su juodžemiu ir geros žemės daržo
ves auginimui, taipgi orančių gojai. 
Pilkėjai matė, kad farmeriai už že
muoges gauna po 40 centų už kvor
tą ant vietos; taipgi gauna $12 už 
agurkus ir $5 už šabąlbonus ir žir
nius; taip, kad ši metą yra gavę už 
žemuoges $537,693.95 ir 715 karų 
orinčių ir vynuogių, kurias išsiuntė. 
Žmonės yra užsiėmę, linksmi ir su 
ateičia. Mes shdon-i žemę tinkan
čią orinčiu auginimui; žemuogių ar
ba daržovių, aprubežiuojant apie po 
$50 už akerį, ant lengvų išlygų.

E A RLE A. KIEFER & CO
14 East Jockson Blvd.

MAINOME, PARDUODAME 
namus, farmas, bučemes, automobi
lius ir kitokius biznius. Turime na
mų didžiausiame pasirinkime. Taip
gi, padarom visokius kontraktus, 
egzaminavojam, apstraktus ir kito
kius dalykus. Pas m-us pigiausis ir 
teisingiausis patarnavimas. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE 

808 West 33rd Place 
arti Halsted St.

Telephone Boulevard 1550 
Ofiso vai. nuo 9 iki 9 vai. vakare 

kasdieną.

CO.,

' LAI JŪSŲ PINIGAI AUGA.
Pirk šį 3 aukštų mūrinį na

mą netoli Douglas Park už 
$13,000. Metinės įeigos $1,440.- 
00. Geras investinimas.

2854 W. 21 st St.
ŠIMTAS ANT ŠIMTO

Gera proga nupirkti puikų 5 kam
barių, dailiai ištaisyta bungalow; 
karšto vandenio šiluma, namas nese
nai statytas, gražioj vietoj. Galima 
laikyt vištų ir kitokių paukščių. Pi
giai pirksite nuo savininko, 7015 So. 
Talman Avė. Tel. Republic 3490.

PARDAVIMUI 9 KAMBA- 
rių stuba. Elektros šviesa, fur- 
iitrce AU ii ii m, šviesu uplinkui. 

Kaina $5,200. Prieinamos išly
gos. 3408 McLean Avė.

. Tel.: Albany 3512.
PARDAVIMUI MŪRINIS na

mas po 4 ir 4 kambarius ir 
skiepas, lietuvių kolonijoj, prie 
Lincoln, netoli Wabansia. Kai 
na $7,800.
Kreipkitės: 1630 N. Robey St.

VISŲ ATIDAI 
------ t— 

turime naujai surinkę dauge-Mes
lį namų ir farmų, pardavimui ir mai
nymui.
įstaigą nupirksite pigiau 
kokią kitą, nes pas mus 
džiausį pasirinkimą. I.L 
kokį, 
čią

Namą ar fariną per musų 
negu per 
rasite di- 

Mainome bile 
, mes galime pritaikinti tą pa- 
dieną, kada ateisite pas mus.

S. SLONKSNIS & CO.
3437 Wallace St., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI ARBA ANT IŠ- 
mąinymo namas, 4 pagyvenimų po 5 
kambarius kiekvienas: elektros švie
sa, ir gaaas, mainysime ant loto ar
ba 2-jų flatų naujo namo, ar automo
bilio. Kaina $4,200. Savininkas ant 
antrų lubų iš užpakalio

I 948 W. 36th St.

PARDAVIMUI TUŠČIAS LO- 
tas didumo 50x125 pėdų. Prie 
9151 Cottage Grove Avė.

A. KELCH, 
6835 S. Green St.

PARDAVIMUI KAMPINIS 
namas, krautuvė ir 10 pragy
venimų. Parsiduoda gana pi
giai. Kreipkitės: 960 W. 20th 
St., 2nd floor iš fronto.

5107 So.
6 kambarių medi- 

Kaina $2,500.00.

PARDAVIMUI 
Wells St., 
ne cottage. 
Andrew B. Curry, 5444 Went- 
worth Avė. Tel.: Yards 0191.

Kai-
PARDAVIMUI NAMAS, KRAU- 

tuvė ir kambariai ant viršaus, 
na $4,500.

Klauskit:
MRS, WHELLER, 2 lubos 

3735 Wallace Sti.
PARDAVIM.UI ŠIAUR-RYTINIS 

kampas 51-os ir Wells Sts, 2 aukštų 
mūras, krautuvė, 2-4 ir 1-6 kambarių 
flatai. Rendos $120.00 į mėnesį.

ANDREW B. CURRY, 
5444 Wentworth Avė. 

Tel. Yards 191.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIU 
modemiška bungalow ant lengvų iš 
lygu, prieina graži vieta, puiki pro
gą darbininkui.

6134 So. Mead Avė.,
Tel.: Prospect 7560.

Ir i paukšteliai SAVO namą turi, Ir 
kožnas žvėrelis SAVO namą turi -r 
Tai kodel-gi Tamsta SAVO NAMO 
turėti negalėtum?

Mes parodysime Tamstai, kaip 
lengva prigyti sano namas, atidedant 
po keletą centų kožną dieną.

Tamistai laikas pradėti mokėti ran
gią pačiam sau ir tuomi išgelbėti sa
vo Šeimyną nuo skurdo, bado, dulkių 
ir'kitų šmėklų, tai reiškia paliuosuoti 
nuo skrepų. Tamstos gyvenimas rei
kalauja linksmų vietų, gražių parkų, 
mokyklų ir bažnyčių, čysto oro, ge
ros transportacijos, tai yra tokių vie
tų, kur jūsų vaikučiai išaugtų tikrais 
žmonijos draugais. Tokiomis Vieto
mis yra šios apielnkės: 79-ta gat
vė ir Ashland Avė., 66-ta gatvė ir 
Western Avė., 63-ia gatve ir Kedzie 
Avė., arba “Parkhoime”, “Portą pe 
Park”, «Westfield”, “Westwood”, ir 
taip toliau. Padaryti savo gyveni
mą. taip gražiu yra labai lengva.

Mes priimame labai mažus įmokė- 
jimus ir mėnesines sąskaitas suren
kame be jokių klinčių. Gaunate 
“deed” ir f'varant'uotą “title nolicy” 
su gvaranr’in visoj Amerikoj žinomas 
Chicagos Title & Trust Komnani.ios. 
Duodame namus kokių tik Tamstos 
širdis trokšta — v*eno. dviejų ir tri
jų pagyvenimų. Dabar jau pradėjo
me statyti daug namų. •

Kas norite nasinaudoti abdna^b 
nolnais atfdšaukito pas r«'’nr‘ yp^tiš- 
ka» nes toViu burtu suččdysi daug 
pinigų. Rašyk arba telefonuok —

ADAM MARKŪNAS 
Sales Manap-er 

856 First National Bank Bldg., 
68 W. Monroe St., 

Chicago, III.
Tolephone: Rtin<lolp]i 7400

GERIAUSIA PROGA NORINTIEMS 
PIRKTI ARBA MAINYTI.

1. Parsiduoda 2 flatai po 7 kamba
rius, labai puikioje vietoje ant South 
Shore Drive, karštu vandeniu šildo
mi, elektros šviesos, vanos, aržuolinis 
flooras ir visi trimingai, lotas 50x100 
pėdų. Parduosiu pigiai, arba mainy
siu ant geros bungalovv, tik turi būti 
geroje vietoje.
» 2. Parsiduoda mūrinis bizniavas na
mas, netoli nuo švento Jurgio baž
nyčios, 5 flatai, Storas ir 4 kamba
riai pagyvenimas prie Storo; gara
džius dėl dviejų karų ,ir visi naujau
sios madoš įtaisymai. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant mažesnio na
mo ar farmos.

3. Parsiduoda 2 flatai po 4 ir 5 
kambarius, yra visi naujausios ma
dos įtaisymai. Namas randasi Brigh- 
ton Parko. Parduosiu pigiai arba 
mainvsiu ant loto ar automobili aus.

4. Parsiduoda 2 flatai po 5 ir G 
kambarius, elektros šviesos, \anos ir 
kiti visi moderniški įtaisymai. Ankš
tas cementuotas) skiepas ir etc. 
duosiu pigiai 
Taingi priimsiu bučemę arba pianą, 
kaino nirnvą mokestį. 1 ,

Kreipkitės pas,
FRANK G LUCAS,

3018 W. 38 PI.. 2 lubos nuo užpakalio 
Telephone Lafayette 6276

Par-
iu mažu įmokėsimu.

EXTRA
Pardavimui farma 80 akerių Michi

gan vai. Grand Haven, 50 akerių dir
bamos, 30 akerių ganyklos, 7 kamba
riai dėl pragyvenimo, baimės, 3 kar
vės, 1 arklys, 50 vištų, 2 kiaulės ir 
visos reikalingos mašinerijos. Ga
liu mainyt ant namo Chicagoj arba 
apielinkėj, farma gera, žemė labai 
derlinga. Del informacijų atsišaukite 

GREENWOOD REAL ESTATE
4917 W. 14th St.. Cicero, III.

Phone Cicero 6723

PARDAVIMUI: — 1433 W. 73rd 
St. 7 kambarių, moderniškas namas, 
furnace šiluma ,elektros šviesa, nau- 
iai ištaisyta, lotas 30 pėdų pločio, 
$2,000 cash. Savininkas apleidžia 
miestą.

PARSIDUODA naujas medinis na
mas su cimentuotu skiepu, visi įtaisy
mai pagal naujausios mados. Extra 
lotas; randasi Erving Parke, geriau
sioj dalyj visos Chicagos, todėl kas 
nori įsigyti namą su mažai pinigų ir 
gyventi ant tyro oro, atsišaukit grei
tai. važiuoju i Lietuvą, savininkas P. 
švelnis 1448 N4 Paulina St. štorelyj. 
Tel. Armitage 6411.

PARDAVIMUI VASARNAMIS. 
tTnįon Pier. Mich. Savininkas išva
žiavo į California, viskas modemišką, 
nabudavota 1920 mete, pilnai įreng
ta — rakandais: elektros pečius, b 
kambariai, 2 Apdengti uorčiai, daug 
žemės — išlygoms. Matvkite savo 
maltv agenta, arba adresuokite: A. L. 
Koolish. 7212 N. Paulina St., Chi
cago, III.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS Brigh 
ton Parke. Pafdavimui naujas muro 
namas, 4 pagyvenimų, parsiduoda 
labai pigiai. Atsišaukite greitai pas 
savininką.

5100 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2014

EXTRA. Retai taip atsitinka, 4 kam 
barių namas, 5 mėnesiai budavotas, 
lotas 60x125, 3 karvės, 7 antys, 23 
žąsys, 2 kiaulės, 80 vištų, arklys, ve
žimas, didelė bamė ir visi rakandai. 
Viską parduosiu už $3,000.00 cash. 
Atsišaukite 3715 N. Sayre Av. 7 blo
kai nuo strytkarių, 3 blokai nuo Ir- 
ving Park.

PARDAVIMUI namas (bungalow), 
5 kambarių; visas vidaus medis ar- 
žuolas, didelis porčius, su stiklais ap
link, ir garadžius vienam autom-obi- 
Eui. Kaina $7,800.00.

6348 Mozart St.
t %

PARDAVIMUI MŪRINIS KAMPT- 
nis namas, 3 lubų, 5 pragyvenimu ir 
Štoras. Yra visi parankumai: skie
pas, elektra, maudynė, štyiųy apšildo
ma, labai geroj vietoj: netoli Sher- 
man Park’o, neša rendos $287.50 į 
mėnesį. Parduosiu pigiai $20.000. Prie 
žastis — važiuoja į LieVuvą.
5359 So. Morgan St. Boulevard 1468

MODERNIŠKAS 3 FLATŲ MURL 
nis namas ir skiepas; 7 metų senas; 2 
blokai iki lietuviškai bažnyčiai ir 
mokyklai. Kaina $12,000. Cash $8,- 
000. Kreipkitės nedėlioj, 1010 Wa- 
bansia Avė., pirmas flatas.
DIDELIS BARGENAS BRIGHTON 

PARKE.
Pardavimui mažas medinis namas, 5 
ruimai, mandynės, elektros šviesa, 

garadžius dėl 2 automobilių. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite pas savi
ninką

3130 W. 38 PI. Chicago, III.
PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS, 

6 dideli kambariai, karštu vandeniu 
šildomas, 90x125 lotas, gera vištiny- 
čia, daug vaisingų medžių, parduosiu 
nigiai už cash arba ant lene-vo išmo
kėjimo. Atsišaukite: 6049 S. Kildare 
Avė., Chicago, S. Coco.

PARDAVIMUI BIZNIAVA PRA- 
pertė: namas ir 60 pėdų lotas su gro- 
serne ir bučeme, ant kampo. Turi 
būt tuoj parduota — prienamos iš
lygos.

2456 W. 48-th St.

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

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

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA 

Mokykla Chicagoj

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

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

1 Mokinkis dressmaking.
Braižymo siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

ųiavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiŠkai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai anfliikoa ir lietuviiMoi 

kalbų, aritmetikos, knygvedysUa, ste
nografijos. typevriting, pirklybos tei
sių, Suvienytai Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, os, politikinšs
ekonomijos, p stis, dailiaraiyn- 
t*a ir tt.

Mokinimo valandos: nuo • ryto 1M 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo € 
iki 10 valandai. •
!H06 SO. HALSTED ST.. CHICAGO.

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

8454 So. Halsted gatr. 
arti 85tos gat.
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