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Francija ir Japonija priešinasi 
Rusijos atbudavojimui.

Privatinė

narys Boris E. Skvirski pa
siūlė, kad tuos ir kitus doku
mentus, kurių yra dar nepaskel 
btų, peržiuretų Amerikos vald
žias atstovas ir įsitikrintų x ji/ 
autentiškumu ir kad paskelbtų 
juos konferencijai, kad viskas 
butų žinoma konferencijai, ka
da toji pradės svarstyti Siberi- 
jos klausimą. >

Baudžiava ant Japonijos 
pasigriebty saly

Lenkai apšaudo Lietuvius Lietuvos žinios

Francija siūlo sąjungą Anglijai
i .

Gali įsikurti nauja sąjunga

. j—j------------------

Pasigriebtosios ^Pacifiko salos 
neša Japonijai milžinišką pelną

Lenkai dažniau apšaudo Lietu- 
Vos neitralinėje zonoje.

WASHINGTONAS gruod. 31 
(Lięt. Inf. Biuras). — Eltos 
pranešimu, lenkų kariuomenė 
dažniau apšaudo" Lietuvos sar
gybas neitralinėje zonoje. Gruo 
džio 27 dieną lenkų idonai Vie
vio rajone neitralinėje zonoje 
apšaudė Lietuvos sargybas.

francija ir Japonija prieši- Ra„cija sąjungąnaši atsteigimui Rusijos.
Ypač nenori pripažinti sovie 

tų valdžios. Rathenau pakvies
tas į Cannes.

Anglijai.

Nesusitaikius su Japonija, Chi- 
nija kurtų sąjungą su Rusija.

z * I

’V^ASHINGTON, saus. 3. —

Francijos^ saugumas priklauso 
nuo Anglijos, sako Briandas.

PARYŽIUS, saus. 3. — Fran
cija’ ir Japonija griežtai prieši
nasi Anglijos pienui įkurti mil
žinišką korporaciją atsteigimui 
Rusijos. Japonijos finansiniai 
ekspertai, kurie dalyvavo susi
rinkime, davė labai neprielan
kių raportų Tokio valdžiai apie 
niekuriuos tos korporacijos 
dalykus. . IVezidentas Mille- 
rand, premieras Briand ir be-/ 
veijc visi nariai Francijos kabi
neto ciniškai pašiepia tą pieną.

Francijos ir Japonijos kriti
kai skaito, kad reikalingas yra 
pripažinimas sovietų vald
žios, jei „talkininkai nori reika
lauti gvarantijų. Tečiaus ne
žiūrint tokios opozicijos, tas 
pienas bus išdėstytas vyriau
sios tarybos susirinkimui Can
nes. Jį išdėstys buvęs Vokie
tijos rekonstrukcijos ministeris 
Dr. VValter Rathenau, kuris 
jau tapo bficialinei pakviestas 
atvykti į tą susirinkimą. Jis 
be to iširiškins naują Vokieti
jos pasiūlymą kontribucijos da 
lyke, kuris atstotų Londono 
nutarimus. Naujuoju pienu, 
Vokietija siūlo užmokėti pre
kėmis, vertės 1,500,(XX),000 au
ksinių markių kasmet iki bus 
padarytas naujas susitarimas.

, Jei bus reikalai Bud pasiūk 
ir naujieji Vokietijos* taksai 
ant eksporto. <

PARYŽIUS, saus. 3. — Pre 
mieras Briand ir išliuosuotųjų 
teritorijų ministcris Loucheur 
išvažiuoja j Cannes šįvakar ir

no Daily Mail korespondentu, 
premjeras pasiūlys alyvos ša
kelę Anglijai.

Tremieras Briand maldavo 
artimesnių ryšių tarp Franci- 
jos ir Anglijos. Jis sake: “Rak
tas į visą Europos situaciją ir 
į Franci jos saugumą yra įkūri
mas sąjungos su Anglija. Fran
cija pakartotinai prašė tokios 
sąjungos ir išreiškė savo suti
kimą jon įeiti. Tai butų geriau

no programas nėra atkreiptas

gul bus padaryta stipri sutartis 
tarp Anglijos ir Francijos, kuri 
laipsniškai suims kitas sąjun
gas.

“Kiti talkininkai galėtų būti 
priimti laiks nuo laiko sutarti
mis, panašiomis į Pacifiko su
tartį. Bet Anglijos-Francijos 
sutartis turi būti pamatu 
soms kitoms sutartims.”

Sprendžiama, -kad Briand 
atnaujins savo pirmesnį reika
lavimą, kad talkininkų kontlo-

vi-

Vokietiją prižiūrėti tos šalies 
finansus. Anglija griežtai prie
šinasi tokiam žygiui. <

yra priešinga Francijos rei
kalavimui didelio laivyno sub- 
marinų ir lengvųjų kruizerių.

Artimųjų Rytų klausime An
glija pritaria Graikijai, o Fran
cija Turkijos nacionalistams, 
su kuriais ji padarė taikos su
tartį. Anglija nesenai sutarė 
duoti didelę paskolą Graikijai.

Graikijos premieras .Gouna- 
ris jau yra Cannes, kad apsvar
sčius talkininkų pienus inter
vencijai tarp Graikijos ir Tur
kijos nacionalistų, tikslu tas 
dvi šalis sutaikinti.

Pridarė daug nesmagumo.
Kalbos apie Francijos ir Japo

nijos slaptus susitarimus 
neapsistoja.

Privatinė nuosavybė So- 
vietą Rusuose.

^|įl£RLJNAS, sausio 3. (For- 
verts koresp. kablegr.). —.De
vintasis visos Rusijos Sovietų 
kongresas Maskvoj priėmė nu
tarimą, kad privatinė Sovietų 
Rusijos piliečių nuosavybė turi 
būti įstatymais apdrausta.

50 žmonių sužeista bombos.
BERLINAS, saus. 3. — Din- 

kelsbuelil, Bavarijoj, aikštėj, 
naujų metų vakare, kada žmo
nės klausėsi muzikas, tapo mes 
ta boba, kuri sužeidė 50 žmo
nių. Metęs bombą jaunuolis 
ir keletas kilų žmonių areštuo 
ti. \

“Socialdemokratas” .
Muša draugų aavattinto lalkraitia 

fl Kauao. Skaitykit risi.
GaunAmas Naujienose

WASUINGTON, sausio 3. — 
Tolimųjų Rytų respublikos de
legacijos''iškėlimas aikštėn suo- 

tkalbiavimo tai^> Japonijos ir 
Francijos pasigriebti Siberiją 
ir slaptų tarp tų dviejų valsty
bių sutarčių prieš Jungt. Vals
tijas pagimdė didelį sujudimą 
Waslūngtono konferencijoje. 
Nors Japonijos delegacija ne- 
oficiaiiniai, o Francijos ir ofici
aliai užginčijo buvimui tokio 
slapto susitarimo ir pareiškė, 
kad menamieji dokumentai 
yra tik falsifikacija, ir nors 
Jungt. Valstijų valstybės de
partamentas tuas pasiaiškini
mus priėmė, kalbos apie tuos 
susitarimus neapsistoja. Nieko 
nekalbama apie tai oficialiniai, 
bet neoficialiniai kalbama labai 
dau^ Nusiginklavimo konfe
rencija veik visai užmiršo ir 
submarinų klausimą ir susirin
kimai pašvenčiami vien kal
boms apie tą skandalingą ati- 
dęngimą suokalbių.

Valstybės departamentas sa
ko, kad jis nieko nežinąs ofi
cialiniai, bet nieko nesako apie 
“ne oficialines žinias,” kurių, 
manoma, jis turi šiame daly
ke gana daug.

Nežiūrint Japonijos ir Fran
cijos tvirtinimų, kad dokumen
tai apie tą suokalbį yra pigi 
falsifikacija, Čitos delegacijos

publikos delegacijų nąriai sako, da 
kati Rusijos ir Chinijos sąjun
ga prieš Japoniją pasidarys ne- 
išvengtina, jei Wasbingtono 
konferencija neišriš patenki
nančiai tolimųjų rytų klausi
mo.

Jeigu keturių valstybių su
tartis nebus ratifikuota ^ir jei
gu ir toliau veiks Anglijos-Ja- 
ponijos sąjunga, tada prie Ru- 
sijos-Cliinijos sąjungos galbūt 
liktų pritraukta i? Indija, ka
dangi Anglijos-Japonijos są
jungos sąlygomis, Anglija turės 
stoti pagelbon Japonijai.

Šelpimo komiteto nariai 
ištremti.

MASKVA, gruod. 5 (koresp.) 
— Dešimt narių nepartinio 
Rusijos šelpimo komiteto, ku
ris buvo pirmiau susidaręs Ru 
sijoje ir į kurį buvo įėję ir ne 
bolševikai, bet kuri paskui bol 
ševikai panaikino Ir niekučius 
narius areštavo, tapo dabar iš
tremti į Totmą, nedidelį kai
melį Vologdos provincijoj, už 
100 mylių nuo geležinkelio. 
Tarp ištremtųjų yra buvęs prie 
Kerenskio vidaus reikalų mi
nistcris Dr. N. M. Kiškin, žur
nalistas Osorgin, pro f. Pjroko- 
povič ir jo pati. Esamomis ži
niomis, keturi ištremtųjų buvo 
nuteisti' sušaudymui, bet kįlus 
protestams užsienyj, nuospren
dis, matyt, tapo atmainytas. *'

Kova Airijos parlamente.:
DUBLINAS, saus. 3. — šian

die atsidarė sinn feinerių par
lamentas ir pasirodė, kad san- 
tikiai tarp priešininkų ir šali
ninkų taikos sutarties laike po
sėdžių pertraukos netik nepa
gerėjo, bet dar pablogėjo. Kaip 
tik atsidarė posėdis tuojaus 
prasidėjo ginčai apie ratifika
vimą sutarties, ir tie ginčai da
bar yra vedami daug aštresnėj 
fonmoj, negu kad buvo veda
mi prieš pertrauką. Kalbėjo ir 
grafienė Markiewicz, kuri la
bai aštriai pasmerkė sutartį. 
Šalininkai gi sutarties atkirto 
jai ir kitiems priešininkams, 
kad sutarties priešininkai va
duojasi vien tušči 
mis ir skambiais žodžiais, bet 
nenurodo jokios išeities ir vi
sai neatsižvelgia į Airijos liau
dies reikalus, troškimus taikos 
ir tik įdaroma žaidimas žmo
nių gyvastimis.

Airijos armijos komanduotė- 
jas ir pasirašęs sutartį, M. Col- 
lins, išvengimui skilimo tarp 
pačių sinn feinbrių klausime 
sutarties, pasiūlė, kad priešiniu 1 
kai leistų ratifikuoti sutartį ir 
įkurti Airijos Laisvą Valstybę, 
ir paskui tęstų kovą už įkūri
mą nepriklausomos respubli
kos.

frazė-

HONOLULU, saus. 3.-4 
žmones liko užmušti ir 18 su
žeista įvenčiant čia0 naujus me
tus. • ' •

ANGAUR SALA, sausio 3.— 
Nors Angaur sala yra vien ne
didelis taškelis Pacifikd zeip- 
lapyjj ji duoda Japonijai už
tektinai pelno, kad ji gali iš jo 
išmokėti visą administraciją 
visų Japonijos neva mandatu 
pasigriebtų salų Pacifiko van-Į, 
denyne. Jos turtus susideda iš 
iš fosfato, kurio iškasama į 
metus 60,000 tonų ir kurie duo 

apie 1,800,000 • yenų 
($900,000) kasmet. Fosfato 
kasyklos priklaus^' Japonijos 
valdžiai.

Japonijos valdininkai tankiai 
tvirtina, kad' mandatais pasi
griebtos salos duoda tik dide
lius nuostolius ir Japonija tik 
todėl' jas kukanti, kad ji no
rinti pagelbėti civilizacijai. 
Bet tokis tvirtinimas priešta
rauja skaitlinėms. 1020 metais 
išlaidų buvo 363,903 yenai. 

Pajamos pilnai padengė visas’ 
išlaidas. Valdžios įplaukos iš 
Angaur kasyklų nėra priskai-' 
tytės prie pajamų ir tos paja
mos todėl pasidaro grynu 'pel
nu. Fosfatas gabenamas ’ yra 
Japonijon, kur jis parduodamas 
trąšoms, o valdžia pasiima sau 
visą pelną. Pinigai nėra grą
žinami saloms.

'Kasyklose dirba tų salų gy- ’ 
ventojai. <~ 
ginčija tvirtinimams, kad tie 
darbininkai yra renkami prie- kesnis“. 
varta. Bet svetimšaliai ir tie pasakojimais Francijos diplo- 
čiabuvių, kurie gali > angliškai rato, kuris lankėsi 
kalbėti, sako .visai 1 
sako, kad darbininkai yra ren-’dėtį. 
kami nuo Wolea, Ponape ir 
kitų salų įvairiam laikui, vidu
tiniškai vieniems metams. Ne
daroma nė kontraktų, nors 
jiems mokama maža alga, 
kada jie būna ant Ang. salos. 
Nors nėra įrodymų, kad su jais 
butų labai nuožmiai apsieina
ma, betgi jie yra priversti dir
bti, ar jie nori, ar ne. Toks 
prievartos darbas yra priešin
gas tau t ^sąjungos konstituci
jos XXII skirsniui, <kuris už
draudžia lokį prievartos darbą 
gautose mandatais kolonijose. 
Bet kas paiso tautų 
kada 
ną?

Rūsy nota Vilniaus reikalu
BERILINAS, (Elta), čičeri- 

nas pasiuntė lenkams notą, ku
rioj aiškina, kad Rusija sutiku
si Rygos sutartimi tik Vilniaus 
klausimo sureguliavimui tarp 
Lietuvos ir Lenkijos, klausimo 
nukėlimas į Tautų Sąjungą yra 
sutarties iškraipymas. Toliau 
notoj į Tautų Sąjungą yra su
tarties numatoma suverene 
Lietuva ir kad Rusija negalin
ti sutikti, kad Lietuva sndaTy- 
tų federacijinę padidintos Len
kijos dalį. Lenkai atsakė, kad 
Rusija pasižadėjusi Vilniaus 
klausimu visiškam “desinteres- 
sement“. *, i

Pranašauja Pasitiko kary.
Į PARYŽIUS, sausio 3. — 
“Washingtono konferencija ne- 
išrišė Pacifiko klausimų, tik 
atidėjo susikirtimą^' rašo gen. 
Maltret. “Susikirtimas tarp 

įvyki
kada-nors ir bus tik dar smar- 

Gen. Maltret remiasi

Japonai griežtai už- Japonijos ir Amerikos

i tolimuose
ką kitą. Jie Į rytuose ir ištyrė Pacifiko pa-

Reikalauja atnaujini byly.

sąjungos
dalykas einasi apie pel-

Portugalijos kabinetas 
puolė.

LISiBONA, sausio *3. — Pre- 
miero ii’ finansų minis torio 
Cunha Lcal kabinetas rezigna
vo. Dabar yra svarstoma apie 
įkūrimą karinės ar kitokios 
diktatūros.

17 mirė nutf degtinės.
NEW YORK, saus. 3. — 

Nuo Kalėdų delei užsinuodiji- 
mo degtine iki šiol mirė jau 
17 žmonių. Apie 100 žmonių 
tebėra ligonbučiuose. •

V RUR8AS.
, .. ,11 I ,

Vakar, ‘Sausio 3 d., užsienio pini
gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Austrijos 100 kronų .... 
Belgijos 100 frankų .......
Danijos 100 kronų .........
Finų 100 markių ___ i....
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų ............
Lietuvos 100 markių ....
Jjenkų 100 markių ........... 
Norvegų 100< kronų ......
Olandų 100 guldenų .... .
Švedų 100 kronų ..........

I šveicarų 100 frantai .....
Vokietijos 100 markių .

Vyriausybę S. Rozenbauino Lenkai rimtai susirūpino 
neįgalojo tartis. Klaipėda.

KLAIPĖDA. — Buvęs Lenkų 
Pasiuntinys Vienoj, D-ras ša- 

Dr. S. Rozenbauino kelionė J rota yra paskirtas Lenkų kon- 
Varšuvon įvyko be Lietuvos»šulu Klaipėdoje. Šitas faktas 
vyriausybės žinios* ir įgalioji- parodo gana aiškiai visiems, 
mo, todėl ji jokios atsakomy- kurie dar nenorėjo tikėti, koks 
bes už kalbamąją kelionę nesi-' pavojus gręsia Klaipėdos kraš- 
ima. Užsienio Reikalų Minis-. t ui iš Lenkų jiusės, * kad jau 
teris Dr. J. Purickis, nesiėmęs' net siunčiami pasižymėjo diplo 
priemonių Dr. S. Rosenbaumo 1 matai. Ivtf paskutinei atakai, 
kelionei sutraukti, yča įteikęs 
Ponui Ministcriui pareiškimą.

Respublikos Prezidento 
sprendimas šiuo reikalu lau
kiamas šiomis (jenomis.

KAUNAS, gruod. 12.' (Elta).

Latviu ir Lenku santykiai.

matai, lyg paskutinei 
Klaipėdon.

Gudai ir Vilniaus klausi
, mas.

VARŠUVA, (Eite). — Varšu
vos radio skelbia šiokią žinią: 
“Gudų centralinis tautinės są
jungos komitetas Vilniuje iš
leido atsišaukimą gudams, 
kviesdamas* kaip galima gau- 
singiau dalyvauti Rinkimuose, 

norą 'susi- 
su Lenkijat Gudų vals-

VARŠUVA, gruod. 12. (E1U) 
•—“Gazeta Warszawska” “Len
kų Latvių santykiai“ atitaiso 
P. A. T. neaiškiai ir sušvelnin
tai patiektą Latvių Ministerių 
Pirmininko kalbąv\kurios Len-jkad išreikštų savo 
kus paliečianti daįis taip atro
danti: MMusų santykiai su Len-' tiečių partijos nutarė tą p.at. 
kais neaiškus ir nedraugingi.; 
Sielių nustatymą Lenkai laiko 
neišspręstą ir daro pastangų 
jas revidnot. Lenkiją nori pa
niekti Dauguvos, bet 
manymu, tas klausimas arbit
rą to išspręstas, Lenkų 
.lenzijų žemės reformos 
simu Letgalijoj taip pat nega
lima pripažinti”. Toliau 
W.” rašo: “Kaip matom, Lat
vija nori pasisavinti Unkštos 
apskrities dalį, kurios net ir 
pats valstybės viršininkas (Nh- 
czclnik Panshva) jiems nedo
vanojo. Arbitras, kuriuo rėmės 
p. Mejerovičius, buvo Anglas 
Simonas, kuris nustatė tarp 

‘Lietuvių ir Latvių sieną.

Gervėčiuose gyventojai išvarė 
Lenkų agitatorių dėl Vilniaus

/ Seimo,
musų

pre- 
klau-

WASHINGT()NAS gruod. 31 
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos 
pranešimu, Gervėčiuose, septy- 
niasdešimts kilometrų į rytus 
nuo Vilniaus, gyventojai išvarė 
lenkų agitatorių dėl ♦Vilniaus 
Seimo, sakydami: “čia Lietu
va”.

Pabaudos už degtinę.

' BOSTON? Mass., sausįo 3.— 
Nuteistųjų Sacco-Vanzetti ad
vokatai vėl pareikalavo išnau- 
jo nagrinėti nuteistųjų bylą, 
kadangi rasta naujų įrodymų 
nuteistųjų nekaltumo. Pirmes- 
nius reikalavimus iš naujo na
grinėti bylą teisėjas atmetė. 
Dar jis svarsto reikalavimą iš- 
naujo nagrinėti bylą delei bu
vusių nereguliarumų jury kam
baryj.*

Lenkų dekretas Vilniuje neva 
duoda spaudos laisvę..

Už slaptą degtines varymą 
per pirmą šių metų pusmetį 
Lietuvoj nubausta 1040 degti
nes dirbtuvių įA sumą 670,000 
auksinų. (“Lietuva”).

7 žmonės prigėrė.
. I

LONDONAS, saus. 3. — Vo
kiečių laivas Fehmarn, į Ham
burgą plaukęs, paskeiido laike 
audros šiaurūs juroje. 7 žmo
nes įgulos prigėrė.

Budavojasi didelius karinius 
v ‘aeroplanus.

■LONDONAS, saus.:3. — An
glija budavojasi 100 didelių 
aeroplanų, kurių kiekvienas ga 
lėtų gabenti 10 kareivi 
kulkasvaidžius, reikiair 
niciją.
sopotamijoj, 
yra greitas susisiekimas kovoje 
su tyrlaukių bandomis. Kiek
vienas aeroplanas kainuos po 
$10,000.

du 
amu- 

Jie bus vartojami Me- 
kur reikalingas

4 užmušti automobilių.
ST. LOUIS, saus. 3. -4 

žmonės užmušti ir 3 gal mirti
nai sužeisti, neskaitant daugy- 

Anglijos, 1 svaras sterlingų—$4.20 bes lengvai sužeistų, įvairiose 
... nelaimėse su autbmobiliais 
. $7.6Š I 
$20.00 

. $f.95 

. $'8.02 
. $4.27 
.... 54c 
... 8%« 
$15.85 
$36.90 
$24.95 
$19.40 

.... 54c

vakar. -

Sustreikavo.
HAVERHILL, Mass., saus. 3. 

— Medinių^, kulnų darytojai 20 
dirbtuvių sustreikavo delei nu- 
kapojįmo algos ir atsisakymo 
pripažinti įįniją . f

. WASHINGTONAS gruod. 31 
(Liet.’ Jnf. Biuras). — Eltos 
pranešimu, Vidaus Reikalų De
partamentas Vilniuje išleido 
dekretą kuriame neva duoda, 
spaudos laisvę bet valdžia kiek Į 
vieną laikraštį gali konfiskuoti 
ir redaktorių bailsti.

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

ryto iki 2 vai. po piet

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, 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 DU CHICAGOS OFISU.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti. pinigus 

t Lietuvon. Naujienbs' duoda pilnų gvaran- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če-’ 
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks Ūk 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet ^kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių. , i
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

BRIDGEPORTO SKYRIUS.,
3210 So. Halsted StM r Chicago, IH. I

...... ......................................... »■ ■■■ .............. . ■ __ _>
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Laiškas iš 
Lietuvos

(Rašo bu v. chicagietis)

Man išvažiuojant iš Chicagos 
žymus skaičius pažįstamų Nau- 
jieniečių prašė parašyti, kaip 
parvažiavus Lietuvon atrodo. 
Pagyvenęs IJetuvoj jau apie 
metus laiko, šiuo taq>u^štai kų 
galiu pranešti.

Beveik kiekvienas amerikie
tis sugrįžęs Lietuvon iš karto 
pajaučia dvasios nupuolimą, 
imant bendrai dėlto, kad vi
si reginiai, kuriuos jam tenka 
matyti po ilgų metų, kaip tai 
kaimų senas bakūžes, miestų 
pasažierių -/vežėjus, (izvoŠči- 
kus), įvairių įstaigų darbą bei 
tarnystės eigą, elgetų malda
vimų garsus ir daug kitų že
mesnes kultūros reginių, daro 
į jį liūdną įspūdį. ^Kuomet pa
sieki namiškius ir pagyveni sa
vaitę kitą, pradeda darytis jau
kiau. Tečiaus žmonių gyveni
mas dar ilgą laiką lieka jam 
nesuprantamas. Pavyzdžiui, pa
sikalbėjimuose su ūkininkais, 
kada jie pradeda pasakoti kaip 
rekvizicijos juos kankina, kaip 
sunku jiems gyventi, — būti
nai turi jiems užjausti. Bet 
turgaus plieną kad dėl žingei
dumo įeini aludei! bei smuklei! 
— randi prisikimšusių pilnu
tėlę vienų ūkininkų. Jie apsi
statę alaus, degtiijrs stalus, dai
nuoja. Taipgi dažnai tenka gir
dėt ūkininką išleidžiant savo 
dukterį už vyro ir duodant pa- 
sogos po 50,000, po 100,(XM) 
auksinų ir daugiau ir veselio- 
jant po savaitę kitą... Tai kaip 
čia ■ suprasti, ar jiems sunku 
gyventi', ar ne? Tiesa, yra ūki
ninkų ir neturtingų, kuriems 
prisieina budėti, kad sudarus 
galą su galu. Arba paėmus val
dininkus, kurie gauna po 4,- 
200 auksinų į mėnesį, arba de
partamentų direktorius, kurie 
gauna 1,800 auksinus į mėne
sį, o pragyventi apsieina jiems 
mėnesiui į' 5000 — ,6000 auk
sinų. Bet čia taipogi yra išim
čių. Kai kurie valdininkai pra
gyvena ir su mažiau išlaidų, 
nors tai dabartiniu laiku labai 
sunku. Arba, pavyzdžiui, ma
tai žydelius, sugrįžusius iš Bu- 
sijos' suvargusius apiplyšusius, 
bet po kokių šešių mėnesių ma
tai *ant jojo gerus kailinius ir 
jau statant už kokius 200,000 
auksinų namus.

Tokių nesuprantamų dalykų 
yra labai daug ne tik Lietu
voj, bet ir kitose valstybėse. 
Pavyzdžiui, min teko susipa
žinti su vienų žmogum, kuris 
rugsėjo, mėn. sugrįžęs iš Mask
vos pasakoja, kad jis tarnavęs 
Maskvos Matavimo Institute 
(Moėkovsky Meževoi Institut) 
kaipq inžinierius-mokVtojas. Jis 
gaudavęs 140,000 rublių į mė
nesį, o pragyvenimui išleisda
vo 2,000,000 rublių. Tą gyve
nimo keistumą galima paste
bėti beveik kiekvienoj Europos 
valstybėj. Žmonės verčiasi spe-

PUSE KAINOS 
Išpardavimas

Vyrams ir vaikinam-s siutai ir over- 
kotai $20, $25 ir $30, dabaj po M0, 
$12.50 ir $15.

Kiti siutai ir overkotai iki $45.
Turime pilniausi pasirinkimą vyril- 

kų vaikinams ir vaikams siutų, over- 
kotų, Mackinaws, rainkotų ir kelinių 
už pusę originalės kainos. Taipgi, 
trunku ir siutkeisių.

Tamistos pinigų verti, arba pinigai 
grąžinami.

Atdara kasdieną 11d 9 vai. Ned. fld 
6 vak. » •

į 'rigta 1992
S. GORDON,

1415 So. Hahted St.

ASHLAND 
MUSIC

JEWELRY
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksyte, Co- 

lumhijos Grafo- 
nolas ir lietuviš- 
ki naujausi re
kordai.
4537 S. Ashland 
Av^ Chicago, Iii.

kuliačija, nes patsai nenorma- kęsti stovinčių pakeliui ant ftuo 
links gyvenimas verčia juos senai užsilikusių kapinių ko 
spekuliacija užsiimti. Ir visą lėto kryžrį — ir jis ėmėsi juos 
tą nenormalumą bus galima versti. Žmonės pamatę, stvėrė- 
prašalintiz tik su laiku, o ne si pagalių ir stipriai jį apkū

lė.vienu pasimojimu.
Amerikiečiai, kurie parvar 

žiuojai su keletu Šimtų tuk- 
stanČių auksinų, imasi vykdin- 
ti savo sumanymus pirm ne
gu susipažįsti! su gyvenimu ič 
biznio eiga. Dėlto labai daug 
jų atsiskiria su žymia dalimi 
savo sunkiai įsigyto turto. Bet 
kurie parvažiavę pirmiausia 
stengiasi sitsipažinti su Lietu-į 
voje esančiomis* aplinkybėmis, 
jie pagalinus susitvarko ir lie
ka patenkinti. t

Taipjau dažnai tenka nuken
tėti ir tiems, kurio parvažiuo
dami parsiveža ir' savo idėji
nio fanatizmo bagažą. Pavyz
džiui, vienas toks pusgalvis 
amerikietis eidamas * iš savč 
kaimo į miestelį negalėjo pa- j

Iš viso tie, kurie parvažiavę
stengias susipažinti su Lietu-

Vos žmonių gyvenimu,, tie grei
čiau susitvarko ir mažiau ten
ka jiems pakelti nesmagumų.

Kitam savo rašinėly pasi- 
stehgsiu parašyti apie Lietuvos 
ekonominį judėjimą, ypatingai 
apie bendrovių veikimą. *

— A. K.

Extra Extra
- MILŽINIŠKOS PRAKALBOS

Atsibus Ketvirtadienyje

Sausio-January 5 dj 922
STANLEY A. OPST SVETAINĖJ, 

3925 So. Kedzie Avė.
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga veltui

Malonus Lietuviai! čia yra vienatinė ir svarbiausia proga iš
girsti kas bus išguldoma ant šių prakalbų; kalbės Jo Malonybę Kun. 
Vyskups S. B. Mickevičius.

Bus išaiškinta nuodugniai: “Kas Lietuvius pavergia ir į kokią pa
kraipų pastūmėjo”.

Kviečiami visi be skirtumo, nes vieną kartą teišgirsite savo gyve
nime tokį išguldymą kalbėtojaus. . fiirdingaį Kviečia Komitetas.

Milda Teatras
SPECIALIAI SPEKTAKLIAI ŠVENTĖMS!

Aukštos klasos vodeviliai, nauji kasdieną! 
Photo dramos, Photo komedijos ir kitos 
Invairenybės naujos kasdiena.
Kainos: Subatomis, Nedčliomis ir Šventadieniais:
Balkonas 20 centų, Apačioj 30 Centų
Paprastais vakarais: Balkonas 17 centų, apačioj 28 centai.

SUTIKIMUI NAUJŲ METŲ:
VIDURNAKTIES SPEKTAKLIAI (Nuo 11 iki 1 vai.) 
įžanga Balkonas 35 centai, Apačioj 50 centų.

. r

EMERALD DAIRY 
Lietuviška Pieninyčia

Užlaiko pasterizuotą pieną ir Smetoną. Padaro ge
riausią sviestą, sūrį už pigesnę kainą negu kokia kita 
išdirbyste; pristato į Storus, restauracijas ir į papras
tus namais. Suteikia aisboksius (Icebox) ir ledo kur 
tik reikalaujama.
tS. Daugėla 3251 S. Emerald Avė.
Tel. Boulevard 727 , Chicago* III.

GYDYK KRUPA
Išlaukiniu Budu

Prašalink Slogas Garais

SENAS BUDAS

Gydymas vidinėmis dozomis, kurios nepasiekia tiesiai 
paliestųjų dalių ir kurios dažnai pakenkia virškinimui.

CLOGAS yra uždegimas arba suti- 
nimas alsavimo organų,—oro ta

kų ir plaučių gleivinės plėvės arba 
sienelės. Jos reikia gydyt taip kaip 
ir laukutiniai uždegimai, kaip, sa
kysime, gydoma nudegimai, arba 
nutrynimai — t. y. vaistas reikia 
dėti tiesiog prie Uždegtų dalių. Vi
dinis ėmimas vaistų, gėrimas tiesiai 
nepasiekia paliestųjų dalių. Bet tie
siog vaistų nepridėsi prie oro takų 
ar plaučių kitaip kaip garų pavida
le, kurie galima įkvėpti; ir kol Vicks 
Vapo Rub išradimo nebuvo, nebu
vo gero, ekonomingo budo imti ši
tuos garus.

NAUJAS BUDAS
Gydvmas su Vicks VapoRub, kur vaistas dedamas 

iš laulįo, pagelbsti per įkvėpimą kaipo garo ir per su
sigėrimą bei padilginimą per odą.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

4 Miesto ofisui
427 N. Dearborn St„ Room 1111-13

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

3323 So. Hahted Si.
Valaridos: nuo 6 11d 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, iiskyrui utardntoą 
ketyergą. Nedilioms nuo 9 iki 12 r.

puROPEAN AMERICAN RUREAU 

FABIONAS ir MICKIEVICZ, Ved. 
(i«>ri;iilsia muijIiidhs pin^ų, 

h»vakort< . j asporLii ir 1.1.

\o'l AKIJI S AS
Koal Paskolos*

Insiii'ioai ir i.t.
809 W. 35th St, arti S Halsted St.

Tel Bou«e»atd 611
Vaiin<1 s •» 'ii i o kasd ena
- U<a- K-tt >r Sub ik 9 vakare 

Ncd . ii i 1 p>’ p<r ų

JOHN KUCHINSKAS
’ tlFTHVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St, kerti Leavftt 8L
Telepkone CanaI 2552.

Valandos: 4 ik! 6 po piet, ir nae 
7 iki 9 vakare.

Veda visokiu bylu, visuose 
teisnosiose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmu ir Bisnius. 
Skolina Pinigus tfnt pirmo morge- 
čiaus ant lengvą iilygą.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

H 0a. La Šalie St. Room 124 
Tel. Central 6891

Vakj 812 W. 83rd St., Ckcage
Tel. Varde <681.

8. W, BANES
ADVOKATAS

' MTal.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Rector Beilding

71 Weet Monroe Street, Chicego,
• Phone Central 2560

Rez. 3214 S. Hahted Si. 
Tardo 1415. Vai.: 6 iki t vak.

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI?

Lietuvio Advokatu 
Kambario 806, Home Bank Bldg. 
Kam p. Milwaukee ir Ashland Aveo 
Ožiu vąl.: nuo 9 iki 5 Ir. mq 7’ 

iki 9 vakare. t • 
..... ........ ,/

GOLAN & GOLAN
ADVOKATA’l IR PATARftJAI

1305-7 127 N. Dearbora St. 
Randolph 3899

MAURICE J. GOLAN
Re*. 1102 S. Asbland lilrdL

\ Seeley 3670
L- Į, .... ....................   .I

KAIP VICKS VARTOTI.
Garai svarbu. — Alsavimb organų 

ligose, k. vC slogos, didelė Vickso ver
tės dalis yra jo išgaruojamose ypaty
bė. Todėl kur tik Vicks yra dedama 
prie kaklo ir krutinės, reikia žiūrė
ti, kad aprišalas apie kaklą butų liue
sas ir užkodas butų sutaisytas leikos 
pavidale, kad pakilusieji garai Kuo
sai galima butų kvėpuoti.

Karštos šlapios palos. — Sunkes
niuose . atsitikimuose persišaldymo, 
gerklės skaudėjimo, kosulio, praside
dančios pneumonijos ir tt., reikia dėti 
karštas, šlapias šluostas apie kaklą 
ir ant krutinės, kad atsivertų odos 
skylelės prieš dėsiant Vicks.

šviežias oras. — Užtenkama apštis , 
Šviežio oro miegamajame kambary yra 
geriausių apsisaugojimu nuo peršali
mo ir plaučių ligų, šviežias oras ne
padaro slogų; jis sustiprina plaučius, 
pagelbsti kunui peršalimą nuvaryti.

Dusulys. — Vicks nėra “vaistu” nuo 
dusulio — kiek mes žinome, nėra vai
sto visai. Bet daugelyje atsitikimų 
Vicks duoda palengvinimą. Įtrink ge
rai pagal nugarkaulį, pradedant nuo 
sprando iki klubų, o nervų įtempimas 
atsileis. Paskui einant gulti ištepk gd- 

’ rai kaklą ir krutinę ir uždėk kars
tu vilnonu. Mainyk dažnai ir visuo
met uždaryk liuosai, kad garai leng
viau galima butų kvėpuoti. Beto is- 
tarpink Vicksą Šaukšte ir trauk ga
rus ištepdamas po truputį šnirpšles.

Bronchitas, Skaudama Gerklė, Šaltis 
Krūtinėj. — Smarkiai susirgus iš pra
džių dėk karštus, šlapius Šluostus apie 
kaklą ir ant krutinės. Paskui įtrink 

»• Vicksą gerai, kad oda paraustų, is- 
gielk storai ir uždengk dvigubu kars
tu vilnonu.

Slogas, Šaltis Galvoj. — Ištarpink 
šaukšte Vickso ir trauk į save garus. 
Taip pat ištepk šnirpšles. Slogų yra 
tokia daugybė, kad visuomet geriau
sia bus gero gydytojo atsiklausus. Bet

• nuo daugelio formų Vicks yra pui
kus. Ištarpink pusę šaukštelio d™8***® 
puskvortėj šilto vandens ir trauk pei 
nosis rytą, vakarą, taškui įdek perai 
i nosis Vickso kiek gali pasiekt ir 
trauk giliai į oro takus.

Šaltis pas vaikus. — Vicks ypatin
gai labai geras gydant šalti pas vai
kus, kadangi tai yra laukutinis vais
tas ir todėl jis nepakenkia opiam vai
kovidurių virškinimui. Geriausia yra 
vienval laikyti Vicks po ranka ir ne
sigailint ir dažnai ištepti prie pirmu
tinio sučiaudėjimo. •

Augantiems vaikams reikia turėti 
daug šviežio oro ir išsimankštymo_ ir 
jie reikia laikyti ore kiek galint, net 
žiemą.

Vicks veikia iš lauko 
/ ir vidaus

VICKS VAPORUB yra išradimu Šiaurinės Karolinos 
aptiekininko, L. Richardsono, kuris rado būdą sujung
ti visų priimtus, laiko išmėgintum vaistus — Menthdlį,' 
Kamparą, Tarputyną, Eukaliptą, Čiobrus, Kadugių 
uogas ir tt. -— tepalo formoje taip, kad užtepus Vicks 
ant kūno, šitos sudėtinės dalys išgaruoja nuo kūno 
šilumos. \ '
VIDURINIAI, šitie-garai, Įtraukiami su kiekvienu 
kyapu per naktį, neša vaistą tiesiai į oro takus ir plau
čius. f \ •
IŠLAUKINIAI, Vicks susigeria per odą ir padilgina, • 
varydamas kraują į. ištiktąsias dalis ir gelbėdamas 
įkvėpuotais garais uždegimui ar sutinimui atslūgti.

Kaip Vickso vartojimas išaugo.
Prasidėjęs nuo p. Richardsono smulkmenipės aptie- 

kos kostumerių Vickso vartojimas augo apskritys po 
apskričio, valstija po valstijos iki pasiekė dabar dau
giau kaip 17 milijonų dėželių išvartojamų per metus.

VICKS v VapoRub

Kosulys. — Dėk Vicks, kaip pasaky
ta apie šaltį Krūtinėj ir Galvoj ir jei 
kosulys yra labai įkyrus, nuryk kas 
kelios valandos po mažą trupinį žir
nio didumo.

Mėšlunginis Krupas. — Trink ge
rai Vicksą į krutinę ir kaklą, iki al
savimą atleis. Paprastai vieno įtry
nimo užtenka, kad neatsikartotų kru
pas nakčia, ištepk gerai kaklą ir kru
tinę eidamas gultr- ir apdėk karštu 
vilnonu.

Posargos (influenza). —• Nežiūrint 
pereitos žiemos epidemijos, labai ma
ža yra žinoma apie šitą ligą — net 
antkritis pagimdąs ją nėra tikrai su
rastas ir, kiek žinoma, nėra išrasta 
vaisto posargų. Kiekviename atsitiki
mo reikia tuojaus šaukti gydytojas.!

Vicks drauge su gydytojo vaistais 
reikia vartoti laukutiniai. Tepk kaip 
pasakyta apie pneumoniją. >

Apsisaugonė nuo posargų. — Po-r 
sargos yra iš spiaudalų atsirandanti 
liga ir jos antkritis įtrauktas su kva
pu prikimba gleivinei oro takų plė
vei, arba sienelei. Net tas nėra tik
rai žinoma, bet didžiuma žinovų sako, 

. kad geriausiu apsisaugojimu nuo ši
tos ligos yra užlaikymas kūno gera
me stoty ir sustiprinimtik oro takų bei 
apsaugojimas jų nuo šalčio.

Patartina ištarpinus truputį Vickso 
šaukšte kvėpuoti jo garus rytas va
karas ir ištepti gerai šnirpšles kelis 
kartus per dieną, ypatingai maišantis 
su minia.

Pneumonija (plaučių uždegimas). — 
1) Pašauk gydytoją pirmiems pneu
monijos ženklams pasirodžius. 2) Tup- 
jaus pradėk vartoti Vicksą kaipo lau
kutinį tepalą. Nuo pneumonijos Vicks 
yra vartojama taip, kaip pasakyta var
toti nuo didelio užsišaldymo krutinės 
— pilnų nurodymų žiūrėk Nurodymų 
Lapelin.

Liežuvėlis. — Tepk kaip pasakyta 
apie skaudamą' gerklę.

Kokliušas (kriokulys). — Tai yra 
apsirėžusi liga, kuri tęsias nuo kelių 
savaičių iki kelių mėnesių. Žinomo 
vaisto nuo jos nėra. — Vicks geras 
kosulio priepuolfams numalšinti ir 
tuomi sumažinti jų silpninančią veik- ' 
mę į kūną.’ Įtrink gerai į strėnas pa
gal nugarkaulį nuo sprando iki klu
bų, kad nervų įtampą sumažinus. Pas
kui ištepk kaklą ir krutinę ir apvy
niok karštu vilnonu.

Vicks nėra tam,‘ kad juonii pakeitų? 
gydytoją- — Prie pirmutinių sunkios 
ligosąapsireiškimų, kaip ve, pneumo
nija, visuomet reikia šaukti gydyto-, 
jas. Daugelyje kitų kliūčių, kaip ve, 
įsisenėję slogos, ai' nuolatinis galvos t 
skaudėj’iiųas, reikalinga gero gydyto- 

didgnoza.

yF"——U—■——■Į——————■—
Tel. Randolph 2Š98

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

pfisaa vidurmiestyj. 
ASSOCIAT1ON BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395 
---------------------—-------- -7,^

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUšKA

Generalio
KontraktortaB Ir 

bndavotojai.
Budavojame ii tateoaoe.

1401 W. 47th St, CHeage.

' J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvya Advokatu 

'Dienomis: Room 511 — , 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 0096

Vakarais: 10736 S. Wabash Ava. 
Tel.: Pullman <377.

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, perviarianĮis skatra 
mas sąnariuose ir sustingimas sąnarių 
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. Jei 
kenčiate tuos blogumus, arba turit 
simptomus — ilgai nelaukite, bet 
tuojaus prašalinkite.
Musų stebėtinos' gyduolės ėmimui i 

vidurius ir trynimui
P OJL O , v

SAOOMENTDL
" STIPRI ALCHOLINfi SMETONA 
taip stebėtinai veikia, kad urnai pra
šalina visokį skausmą nuo ^ersidirbi- 
mo ir nuovargio muskulų, sustingimą 
sąnarių girkštęlėjimo skausmą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris, 
vartojo jį, — sako, kad nieko geres
nio nėra. Todėl, vartokit ir jus, o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
65c. Nueikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapoinental, 
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
ten gauti, rašykit mums prisiunčįant 
pinigus iškalno.

Polo Chemical Go.
2824 W* Chicago Avė, 

Chicago, UI,

I
/
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Savaitinė Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

GYVA PAUKŠTIENA -Kur-1 
kės 38c., vištos 25c., pavasari
niai 23c., gaidžiai 15c., antys 26 
c., žąsys. 20c.

NEGYVA PAUKŠTIENA —

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai 
$8.00 ir $10.00 statinės; grėpsai 
$4.00 ir $5.QP ir kratas; leme
nai $5.00 ir $5.50#dėžė; orančiai 
$5.00 ir $5.50 dėžė; ananasai 
$6.00 ir $6.50. kreitas.

?8.00 dėžė; salotos galvose MRS. A. MICHNIEWICH
$4.50 ir $5.00 kreitas; grybai 65 AKUŠ^RKA
ir 90c. dėžė; cibuliai $5.50 ir 3101 s. Hahted 8tM kampa*'81 paš.

PASTABŪS APIE BIZNIO daugumo valdžios ar emisijos 
banko rankose, nuo Lietuvos pi- Marketo Kainos.

DALYKUS
Ko sulauksime 1922 metais?—
Praeitieji metai buvo labai 

blogi. Tai buvo aštraus krizio 
metai. Pramonės sustojimas, 
stoka marketo tavorams, baisiai 
didelis skaičius bankrotų, dide
lė bedarbė,— tai buvo svarbiau
si pereitų metų apsireiškimai.

Ar bus geriaus ateinančiais 
1922 metais? Gal būt. Tikrai 
betgi dalykai sunku atspėti. Be- 
abejo ir valdžia ir didžiosios biz
nio organizacijas“stengsis atgai
vinti biznį, ir galdbut iki šių me,- 
tų pabaigai mesJ matysime da
lykų pasigerinimą įvairiose sri
tyse. ’ , ,

Vienok kr tai bus didelis ir pa
stovus pasigėrinimas yra ląbai 
abejotina. - žiūrint į dalykų pa
dėtį Europoj, beveik į pilną 
bankrutą Vokietijos, į miljtariz- 
mą Francijos, į pilną suirimą 
Rusijos, į štokų geresnės per
spektyvos visos Europos finan
sams, prekybai ir pramonei, rei
kia labai abejoti apie geresnių
jų laikų atėjimą ir pasilaikynią 
Amerikoj.

Įeiti Europai į sveikesnes vė
žes gal ims keletą jai ne kelio- 
liką metų, ir per tiek metų mes 
atjausime Europos suirutės at
spindį ir Amerikoj.

zlš kitos pusės pačioj Ameri
koj turi dar daug kas persikeis
ti idant čia galėtų prasidėti ge
resni laikai. Taip kit-ko Ame
rikos gerovei būtinai reikia, kad 
ji įsileistų daug daugiaus ateivių 
negu dabar įsileidžiama. Ame
rikon daluar turėtų įvažiuoti kas 
met nemažiaus kaip vienas milio 
nas ateivių iš Europos, ypač iš 
šiaurinės Europos šalių, būtent, 
iš Skandinavijos, Vokietijos, 
Lietuvos, Fįųlandijos ir 1.1. $e- 
to Amerikoj turėtų pasidaugin
ti vaikų gimdimas.

Šiais 1922 metais, biznio pasi
taisymas Amerikoj apsireikš to
se pramonėse, .kurios labiausia 
buvo nupuolusios, ir tose valsti
jose, kurios labiausia krizyje nu
kentėjo/ Todėl laukiama, kad 
Šiais nfetais biznis bus geresnis 
Naujojoj Anglijoj, New Yorko 
valstijoj, New Jersey, rytiąeje 
Pennsylvanijoj’ ir kaikuriose Ri
tose vietose. , /

Apie metų vidurį gali pakilti 
daugelio produktų kainos, vie
nok, tas pakilimas bus tiktai lai
kinis, išskyrus turbut tokių me
džiagų, kaip vilnos,. guma, cuk
rus, varis, cinkas, gyvsidkbris ir 
kava, kurįų kainos galės pasto
viau pakilti. Darbininkams 4ie 
metai bus sunkios kovos metais, 
nes tebesitęsiant biznio nupuo
limui vis daugiaus bus stengia
mos numušti darbininkams aigųJ 
Laukiamas yra angliakasių 
streikas Kovo mėnesyj.

šiais metais pradės smarkiau 
kilti kainoje bonai, o ypač šėrai.

♦ ♦ ♦ ,

Lietuvos pinigai. —IŠ St. Kai
rio straipsnio, vakar tilpusio 

Naujienose, mes aiškiau paty- 
rėmė kaip Lietuvos valdžia ren
giasi įvesti savo pinigus Lietu
voj. Paduotu sumanymu Lietu
vos auksinas turės buti lygus 
vienam Amerikos (|entui. Jeigu 
Lietuva neprasiskolins įvesda
mi savo pinigus, tai savo pini
gų įvedimas apskritai turėtų 
buti geras dalykas Lietuvai. Su 
savo pinigais prie gero tarptau
tinės prekybos stovio Lietuva 
galės daugiau įpirkti užrubežy- 
J’e- ‘

Lietuvos pinigų kursas galės 
buti daug pastovesnis. Vienok 
nereikia manyti, kad jis pasida
rytų visiškai pastoviu. Jo be- 
simainymas, kįlimas ar puoli
mas, priklausys nuo tų pačių są
lygų, nuo kurių priklauso ir vi-’ 
sų kitų šalių pinigų kursas, bū
tent, nuo skaičiaus atspausdina
mų popierinių, pinigų ir aukso

pigų reikalingumo svetur, nuo 
LietuVos bpsipirkimo tavorų sve 
tur, nuo sumos persiunčiambs 
lietuvių iš Amerikos Lietuvon, 
nuo stovio kitų šalių pinigų, pre
kybos ir pramonės, ir kitų pana
šių sąlygų/ Iš Lietuvos preky
bos padėties galima manyti, kad 
Lietuvos savi pinigai galės buti 
brangesni Amerikoj, o pigesni 
Vokietijoj. Todėl galimas daik
tas, kad Lietuvos pinigus Ame
rikoj gana dažnai reiks pirkties 
ne iš Ijetuyos, bet iš Vokietijos, 
nes iš ten juos daug piginus bus 
galima gauti.

♦ ♦ ♦ '

šėrai. — Po to kaip mes iš- 
spauzdinome straipsnį, apie tai 
kaip esti padaroma 100 nuošim
čių pelno, kalkime musų skaity
tojai pradėjo pirkti šėlus tų 
kompanijų, kurias me§ paminė
jome tame straipsnyje tik dėl 
pavyzdžio. Todėl čia mes turi
me pabrėžti, kad iš aname straip
snyje pažymėtų Šerų šioj valan
doj pirktinius mes skaitome šė-, 
rus American Sugar Kompani
jos kartu su kitų cukraus kom
panijų Šerais.

Musų anas traipsnis buvo pa
rodymu, kaip esti padaroma 
greitas pelnas lošiant ant biržos, 
bet visai nebuvo patarimu žmo
nėms užsiimti tokia spekuliaci
ja. Su panašia spekuliacija tik 
retai pasitaiko padaryti didelis 
pelnas.

Mes patariame labiau konser
vatyvi pinigų indėjmą, kurį se
kant galima uždirbti per ilgesnį 
laiką, būtent, per metus ar du, 
ar tris. Indedant pinigui musų 
patariamu budu, šėrai reikia ne 
“užpirkinėti”, bet tiesiog pirkti 
ir laikyti ant savo vardo. Reikia 
pirkti ne vienos kompanijos Še
rai, bet keleto ar keliolikos. Rei
kia pasirinkti tokių kompanijų ; 
šėrai, kurios yra tvirtos ir per- ; 
gyveno sunkiausių laiką. Reikia j 
parduoti Šėrai už metų ar dvie- i 
jų, kada jie labiausia pakils. Mes i 
patariame pirkti šėrus:

kaikurių gelžkelių kompanijų, i 
kaikurių cukraus kompanijų, : 
kakiurių vario kompanijų, 
kaikurių elektros kompanijų.— j 
šitų visų kompanijų šėrai šių : 

metų bėgyje bėabejo pakils i 
augščiau negu jie stovi dabar.

» —Kl. Jurgelionis.

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

SVIESTAS —• Creamery eks
tra 39c., centralizuotas 36c., 
ladles 27 ir 28c., pakeliuose 20 
ir 21c., kaina, rojai leriams stati- 
’nukėse 42c., spaustas 44c.

KIAUŠINIAI — švieži pir
mieji 40 ir dOl/oC., paprasti pir
mutiniai 35 ir 37c., maišyti lo-^ 
tuose 38 ir 39c., ekstra^ sudėti 
balto medžio dėžėsna 45 ir 46^., 
margukai 28 ir 30c., purvinokai 
30 ir 32c., storage 32 ir 34c.

Kurkęs 49c., vištos 26c., gai
džiai 18c., pavasariniai vištukai 
25c., ayltys 28c., žąsys 22c.

BULVES — Baltos šiaurinės 
maišuose $2.00 ir $2.25 už 100 
svarų; saldžiosios $2.00 ir $2.50 
statinė. ?

ŽALIOS DARŽOVES — Bat
viniai $3.00 ir $3.50 už 100 pun
delių ; salieriai $1.25 ir $1.50 dė
žė; morkos $5.00 ir $6.00 už 100 
pundelių; kopūstai $3.00 mai
šas; žyduoliai kopūstai $2.25 ir 
$2.50 kreitas; agurkai $7.50 ir

BANKAS IR JO 
D1REK TORIAI

$6.00 už 100 svarų maišelį; pi
pirai $6.00 ir $8.50 kreitas;- ri
dikai 85 ir 90c. tuzinas pundelių; 
t/unėtos $5.Q0 ir $6.00 kreitas.

Viename name su Dr. Monkevičium. 
•Tel. Boulevard 9708 »

Kojų jutimas 
yra liga

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperiurosU ir bromoidro- 
als. Naujai išrastas vaistai 
KOlOL pilnai išgydo tas ligai, 
Ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypai 
kada^buna šmonyso, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimaa 
ir smarvi pranyksta nuo Kojolo 
Bar keturių kartų varto- 

sjola reikia vartoti taip: 
I šilto vandens reikia 

pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
[r tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokių 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
Išgydymui rtprs ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
t Išgydo koja* 

nao iotima

Gausite nusipirkti visose 
aptiekoae.

Jeigu aptiek* neturštų, o norė
site greit gauti tai rašykite iš
dirbs jams adresu :

Alingo! Chemical CoM
2816 So. Michigan Ave^ 

Chicago, I1U

</

Dirbijaa ir Importuotojas ga- 
riausip armonika, pasaulyj., 'Viso
kių patunku. Pigiau parduosiu na
gu kiti . Dykai lekcijos pirkijams. 
KaŠykt angliškai dėl informacija.

Baigusi Aku
šerijos kolegf 
ją; ligai prak-, 
tikavufd Peną 
silvanijos hos 
pitalėR*. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluosa mo
terims ir mer
ginoms.

Rnatta & Serenelll 
1817’ Hiae Island Avė.

DR. A. R. BLUMENTHAL
Akių Specialistas. 

4649 S. Ashland Are.

Pamėginkite naujo t

Ruffles
Su ulreglitruotn valsbaženkltuSuv, Valtt 

Patentu Biure.
Naujame mėlyname pakelyje*

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybes Šiame vaiste įdėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvėpalo.

Ruffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sut&isytojas, kuris

AlC.OHOl 40%

SIOPSDANDRUH
PMOMorrs

HEALTH Y SCAI.P
|,IJXURIANI HAIR

COHT 1 jAHplO O/

i,
M

fADRiCMTIPACO
uush r AiMibA m o<"

I.HOOK1YN
NkWYORK;‘

T

{tetiks kad 
r gačniau- 

eiai ypatai.

Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c.arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pešta 
tiesiog iš 
labara- 
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
▼ais- 
baženklls.

Banko tvirtumas remiapi ant jo direktorių ir 
tas ypatingai yra tiesa, kiiomet jie parodo savo 
atstovejimų vietoj savo ypatiškais dalykais šiame 
banke.

Pasekmingiausi biznieriai, kiekvienas didysis fi- 
nasistas — jų atsargus globojimas jungiasi su tuo- 
mi, ką banko viršininkai užtikrina: saugumų, tvir
tumų ir nuolatinį progresų, i. . . ,

Jus nepadarysite klaidos pavesdami savo pini
gus musų globon. Pradėkite checking arba savings 
accountų šiandien, o bus patarhhuta kaip kad gei
džiate. v

I

The Stuk Varde Savings 
BANK

Isį State jjį 4162 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois.

gillllllllllllllllllllllllllllllllllllBllllllillil^^
4^--

Yra narių Chicago Clearing House 
Associacijos.

Bridgeporto
Lietuviams

' r

& NAUJIENOS Chicagos lietuviams pasidarė taip kaip 
0 duona, be kurios negailima apseiti.
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui. x
Idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujiem^ Pinigų Siuntimo skyrium visokiausiuose 
reikaluose, Naujienos įsteigė savo šakų ant Bridgeporto.

Naujienų Pinigų Siuntimas Lietuvon yra pavyzdys ge
riausio, rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilnų atsargos

• užtikrinimų. ’ . ■ * '

AT Ateikite!
“ Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO

MET galėtumėte pasinaudoti, tuo patarnavimu, kokį tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visą rūpesti tam padedą.

NAUJIENOS
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted Street
Telefonas Boulevard 9663

\ * 1 ■
t - ‘r

■ Valandos: kasdien:,nuo 8:30 vai. ryto iki 9 vai.^Vakare, 
' nedėldieniais: nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet.

iiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiN

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PIF IGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

« A 

WAUKEGAN 
PHARMACY, <

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

SESEEEmSBSSsSEEEk

Kampas 47th 88.

Dienoms, 9 ryto iki I vak.

Net 10 Iki 12 >iet|.

TeL Boulevard S4ST
i •

DR. YUSKA

Pinigai iš 
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordi 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau* 
skų, Rockford Real E» 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pir 
. siunčiami Lietuvon greP 

čiausiu budu ir už pint 
gų siuntimą pilnai ats& 
koma.

C 1 • «

Siųskite pinigus Lie 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 ^*Main Str.

Rockford. R!.

■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Pinigai Iš 
Kenoshos
Lietuvon

Kas nor! siųsti pini, 
gus iš Kęnoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiai ar draf’ 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pinV 
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Parduodamos laiva- 
ikortos Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas-

A. Pakšys 
220 Milwaukee Avių 

Kenosha, Wia.

b

1900 So. Halsted St.
Tel. Caaal 2118

Ofise yalandoBi nue II rfrte Dd 
8 vakare.

Kealdeecijai 2811 W. 68r| 81. 
Tel. Prospect 8466

c Ofisp Tel. Blvd. 7820 
» Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą j 

4601 SO. ASHLAND AVB.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 6 ir 

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

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

k L£-----------------J

DR. G. M. GLASER I
Prkktikuoja 30 metai 

Ofisas:
81^ S. Morgan St., kerti 82 St
. Chicago, Illinois.

SPECIALISTAS: 
Moteriškų ir Vyriškų. 

Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOSi

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

2 po piet 
Telephone Yarda 687

,-r 3_______________________________ —

Tek Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS 

Gydytoja* U Chirurgai 
VALANDOS: 9—12 ryt* 

B—I vakaro.
1168 So. Morgas Straak

Chicago* 01
.............i-................................

Tahphoną Via Burta 294
Ras. 1189 ludeptndanoe Blvd. Chicafa

DR. A. A. ROTH
RIMAS GYDYTOJAS Ir CVIRURGA8 

fioedalbtae Moteriškų, Vyrišku 
Vaiką ir vba chroidaką Un

Ofisas: 8864 So. Halsted St. ę&caga
TtlsphoM Drevei 0603 

Valandos: 11—11 ryte: 8—8 po plot 
7—8 vak. Vadillomla Ifr—lidMMą.
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
Medėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas i Roosevelt 85M.

Uiaimokijima Kainai
Chlcagoj* — paltui

Matams . w f ,r i > i i $8.00
Pusei mat* , , n , 4.50
Trims minėdama , t i , 2.25
Dviem minėsiantis » - , , , , 1.75
Vienam minėsiu! - , , , , , 14)0

Chiogoj* — pu neilotojuj 
Viena kopija 4 ,
Savaitei -..............  -
Minėsimi , , t . . ■

Suvienytose ValstijoM M Chlcagoj, 
paltu:

Metama - - - - - - ,— r - , >7.00 
Pusei met« __  , T , 4.00
Trims -mėnesiams , < a n 2.00
Dviem mėnesiams ■ f , , 1.50
Vienam mėnesiui r- ,.. - t t - .75

Biatuvon ir kitur uisienlioMt] 
| Atpiginta)

Metams 88.60
Pusei meti ----- - 4.50
Trims mėnesiams r ---------- 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money

“L. U.” bendradarbis sa- 
kot kad p. Smetona turėjęs 
‘juridinės teisės’’ daryti.su 
tomis aukomis kaip tinka
mas, kadangi jos buvusios 
pasiųstas jo vardu ir paves
tos jo nuožiūrai. Tai yra 
tiesa. Bet be juridinės (į- 
statyminės) teisės yra da ir 

Į moralė teisė, ir šitos teisės 
žvilgsniu p. Smetonos elgi- 
mųši yra nusidėjimas. ‘ i

Buvusia .Lietuvos prezi
dentas apgavo Amerikos au
kautoju^ jeigu jisai padarė 
su jų pinigais taip, kaip ra
šoma “L. U-ke”. Prie jo gal 
būt negalės prisikabinti teis
mas, bet įstatymo raidė ne- 

[ išgelbės jo nuo visuomenės 
smerkimo.

Tas dalykas turėtų būt be 
atidėliojimo iškeltas St. Sei
me. Amerikiečiai turi aiš- 
kiai žinot, kad panašiems 
apgavikams ateityje nebe
bus vietos — kitaip išnyks 
visas jų. pasitikėjimas Lie
tuvos “valstybės vyrais” ,ir 
aukų dėjimas Lietuvos rei
kalams sustos.

tų valdžia maldauja viso pa
saulio pagclbos;. o tuo tarpu 
Maskvos diktatoriai gabena 
Rusijos auksų ' į užsienį, kad 
sušelpus komunistų partijas!

SMETONA PASISAVINO 
AMERIKIEČIŲ AUKAS?

Apžvalga
PRIKLAUSOMYBĖ NUO 

MASKVOS.

Po nepasek m ingo komunistų 
sukilimo, kuris įvyko Vokieti
joje kovo mėnesyje pernai, ko
munistų ' partija suskilo. Jos 
pirmininkas ir gabiausias va- 

Amerikiečiai, patyrę, kadldijs,* Dr. Levi, išėjo su vieša' 
Lietuvbs valdžioje susisuko Į kritika, ir partija jį prašalino 
lizdus begėdiški šmugelnin- uz tai* Buvusiam partijos pir- 
kai ir spekuliantai, labai geUs kily koniunistų veiksjų, 
piktinasi. Bet, vos spėjo jie Lr jje patys pasitraukė iš par- 
atsipeikėti nuo šitos sensaci- tijos. v
.jos, kaip ateina žinia apie D«bar jie turi savo atskirą 
kitą skandalingą dalyką. organizaciją ir leidžia savo at-

• tz«x • • x • / a * * i skirus laikraščius. Vokietijos 'Kitoje vietoje (Apžvalgos reichstage ĮLovi su savo pase- 
skyriuje) mes perspausdino- kėjais y ra susiorganizavę į at- 
Hie straipsnį 'iŠ kauniškio skirą frakciją, kuri vadinasi 
“Lietuvos Ūkininko”, kur “Komunistinė Darbo \ Bendruo- 
nurodoma, kad buvusis Lie- . .v
tuvos prezidentas, A. Sme- ,ci(|(> pal.eiškimę konni. 
tona, pasisavinęs amerikie- nislų partijai, reikalaudama, 
čiy aukas, kurios buvo siun- kad ji (partija) griežtai atsi- 
čiamos jo vardu sušelpimui sakyto nuo tos taktikos, kuri 
našlaičių arba kotikiems l,rive,lc prie’nelaimingojo ko- 
t . . .. . . . vo mėnesio sukilimo. Pareiški-Lietuvos reikalams. Amen-1 , .... . . .. . v. v. me tarp kitko sakoma, kad
kiemams tolpa žinia yra gal ptamunistų partijos viršininkai 
būt dar nemalonesnė, riegu turi paliaut apgaudfaėję darbi- 
kun? Purickio šmugelis. a -•

Tik pagalvokite: jie dėjo L .... .... . .... v.. . ; : J rterialiai nepnklausomingisavo sunkiai uždirbtus cen- Maskvos.
tUS tam, kad nušluoščius Taigi Levi organizacijos 
ašaras Lietuvos varguo- reiškimas dar kartą patvirtina 
liams — o čia,'pasirodo, tie p‘^ taktą, kad Vokietijos ko- 
pinigai atsidūrė vieno as- inunisl? 1parti.4a «au1n«l

. .v . . , . nes pašalpas iš Maskvos,
mens kisemuje, kuris varto- Artai nepuiku? Rusijos 
ja juos laikraščio, leidimui! žmonės miršta badu, ir sovie-

Naujas 
skandalas?

ninkus, turi atsižadėt teroro ii 
sabotažo ir turi pasidaryt ma- 

nuo

pa-

“Lietuvos Ūkininko” 40- 
ame numeryje randame straip
snį, kuris gali būt labai įdo
mus Amerikos lietuviams.

Straipsnio autorius V. S. sta
to klausimą: Kas leidžia ‘Liet. 
Balsų”? Ir atsako į jį sekamai:

“ ‘Lietuvių Balsas’, kaip 
yra daugelio manoma, leid
žiamas amerikiečių \ pinigais. 
Tų pinigų Smetona turi, tur
būt ne jis pats nesigins. Kai 
A. Smetona prezidentavo, tai 
amerikiečiai surinkę aukų 
Lietuvos našlaičiams, karei-* 
yiamst karo lauke ir kito
kiems reikalams ir nežino^ 

* darni komitetų adresų arba 
jiems neįtikėdami, kiti neži
nodami kam reikalingiausi 
pinigai, pasiųsdavo A. Sme
tonos vardu, parašę panašų 
laišką: ‘Pone prezidente: — 
Męs N. N. siunčiame jųsų 
vardu tiek ir tiek šimtų tūk
stančių auksinų ir prašome 
jųsų tuos pinigus paskirsty
ti sulig Jųsų nuožiūros tė
vynes reikalams.’ Preziden
tas gavęs pinigus savo 
du ir panašaus turinio laiš
ką nutarė:

“1) Šie pinigai mano 
du atėjo: čekis ar moncy 
orderis, telegramas išrašytas 
mano vardu,

“2) laiške man pavedama 
tuos pinigus nuskirti sulig 
mano nuožiūra tėvynės rei
kalams 
tuos pinigus skirti kam tik 
patinka, nes juridiniai aš to
kią teisę turiu. Ir šiuos pi
nigus p. Smetona dėjo savo 
sųskaiton bankan. Apleidęs 
.prezidento vietų jisaį iš šių 
pinigų apyskaitos neišdavė 
kitam prezidentui, nes juri
diniai tie pinigai nieko ben
dra neturi su prezidento 
įstaiga, nes buvo adresuoti 
Smetonai.

“Amerikiečiai labai stebė
jusi, kada Lietuvos valdžios 
atstovas J. Vileišis viešai pa
skelbė Amerikoje, kad Lie
tuvoje gauta amerikiečių au
kų sulyginamai labai mažai. 
Dabar tur-but bus aišku, kur 
jų aukos, Tėvynės labili duo
tos, nuėjo.”
Jeigu yra tiesa tai, kas čio

nai rašoma (o jeigu butų ne
tiesa, tai p. Smetona galėtų pa
traukti “Liet. Ūkininką’* teis
man), tai amerikiečiai aukoto
jai yra apgauti.. Jų pinigai, su
dėti Lietuvos našlaičiams arba 
kitiems Lietuvos',reikalams, yra 
suvartojami p. Smetonos poli
tikai.

Kažin tečiaus, ar panašiai 
nebus ir su tais pinigais, ki\- 
riuos amerikiečiai taip gausiai 
siuntė, klerikalų skatinami, da
bartinio Lietuvos prezidento, 
p. Stulginsko, vardu? 

• . f

var-

var

ergo, aš « galiu

Negražus Skandalas
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S t Kairys
Kauną — didelis ji! daug kam 

nesmagus skandalas. Jonišky, 
ant pat Lietuvos sienos, Krašto 
Apsaugos Ministerio įsakymu 
žvalgybos agentai gruodžio 3 
dienų sulaikė tris vagonus, ad
resuotus Maskvon Lietuvos at
stovybei. Vagonai buvo ne liet 
kokie. Ant visų trijų kabojo 
Užsienio ir Prekybos ir Pramo- > • a i
nės Ministerijų antspaudai, ir ly
dėjo juos Užsienio Ministerijos 
diplomatinis kurjeris.

Kas šovė Kr. Apsaugos Mini- 
steriui galvon sulaikyti valstybi
nį transportų, kuriuo buvo siun
čiama Maskvon atstovybei /Ir 
Rusų valdžiai nekalti daiktai, 
kaip cukrus, miltai ir šiaip mai
sto dalykai (taip bent buvo pa
žymėtą vagonų dokumentuose) ? 
Juo sunkiau buvo patvirtinti ka
ringojo ministerię užsikritiiflas, 
kad, • išleidžiant iš Kauno vago
nus, apžiurėjo muitinės valdi
ninkai — prekybos Ministerijos 
agentai.

Ir vis gi vagonai sulaikyta ir 
pareikalauta padaryti jų revizi
ja. Kai bematant atbėgo Joniš
kiu iš Kauno Užsienio Mįjos de
partamento direktoritįs — tas 
pats, kurs antspaudus ant vago
nų dėjo — ir griežtai užprotes
tavo prieš revizijų, — girdi, 
kiekviena ministerija turinti sa
vo paslapčių. Kol departamen. 
to direktorius vargo Jonišky, 
Kaune subruzdo visos galybės ir 
ėmė spausti, kas^reikia. Ener
gijos* ir karščio Užsienio Minis
terija parodė, rodos daugiau, 
kaip ginant Ilymanso projektų.

Bet tos pastangos nuėjo nie
kais. ‘Užsispyrė Kr. Apsaugos 
Ministeris, užsispyrė Valstybes 
kontrolė, prašneko opozicija Sei
me, ir vagonai tajto atidaryti. 
Atidarius ir iškratyti.

Ai man! Vienam vagone ras
ta be ko kito apie 650 pūdų sa
charino,ir keli kilogramai kokai
no.

Tamstos manot, kad tai juo
kai? Tik pagalvokit. Vokieti
joj sacharino kilo kristaluose 
kainuoja 300 auks.; Maskvoje 
— 2Š00 auks. Nuvežimas,Mi
nisterijai’ nieko nekainuoja. Va
dinasi, jei skaityti gryno sacha
rino be taros tik 7000 kilo, tai 
vieno sacharino vertė 17,500,000 
auks. , Kaip žmogus nebėgiosi ?

Byla atiduota tardyti teismo 
atstovams. Seime Socialdemo
kratų Frakcija tuojau įnešė vy
riausybei interpeliaciją, kurio
mis teisėmis Ministerijos verčia
si šmugeliu. Interpeliacija pri
imta beveik vienu balsu, nors ne 
vienas rankų’ keldamas, atrodė 
kaip tas katinas, žaliais kopūs
tais penimas. Nesmagu už savo 
partinius žmones ir gal būt da 
dėl ko kito! Valdžia, vadinasi, 
turės pasiaiškinti.

Nemalonus atsitikimas. Tar
tum į gerų padorių dželtelmėnų liekis!

kompanijų netikėtai įsilaužė mi
licijos agentas ir pagavęs pa 
karpos vieną, kitų, “prašo” jį 
pas teisino tardytojų. Kai kam 
likusių darosi nejauku, — o kai 
vėl ateis ir iš eilės paims už apy
kaklėm sekantį ?

Daugiausia ^nerymo rodo mifc 
sų krikščionys, bent tie, kurie 
turi tam' tikro kontrakto su Už 
slėnio M-jos “paslaptimis’\

Tam įvykiui, netektų dėti ypa
tingos reikšmės, jeigu jis butų 
pripuolamas. Arklys keturiom 
kojom ir tai kartais suklumpa. 
Užs. Ministerijos valdininkai 
vaikščioja lik dviem. Visas da
lykas tame, kad kalbamasai at
sitikimas tai tik vienas dauge
lio. Jau seniai pikti liežuviai 
lalatija, kad, sakysim, Prekybos 
ir Užsienio Ministerijos virto 
begėdiškos spekuliacijos lizdais. 
Dai’ niekas nebuvo pripažinęs 
Rusų .Tarybos-valdžios, dar bu
vo tebekuriama jai šunys ant 
sprando už būtus ir vnebutus 
daiktus, o jau tos musų garbin
gos įstaigos, šalyn metusios prie
tarus, vedė labai žvalių preky
bų su užsieniais. Kelias iš Bei- 
lino Maskvon per Kauną juodai 
siiekuliantų nutryptas. Verčia
masi visu kuo: sacharinu, ko
kainu, meškomis, dyvonais, dei
mantais, įvairiomis brangeny
bėmis, spiritu ir tt. ir tt. Pas
kutinis įųykis parodė, kad ta
me “vnieštorge” labai veikliai 
dalyvauja ir musų valdininkai, 
net aukštieji
ir aukščiausieji*).

Spekuliacijoj kaltinamos ne 
tik minėtos Ministerijos, bet kai- 
kurios musų atstovybės, saky
sim, Bėrime ir Maskvoje. Kal
bamas atsitikimas tur būt duos 
progos paskirti ypatinga revizi
ja ir kažin kokių Aetiketų rezul
tatų bus galima susilaukti. Jog, 
sakoma, kad tokių vagonų, kaip 
Jonišky sulaikytasai, jau ne vie 
nas nubėgo Maskvon ir atbėgo 
iš Maskvos. Yra žmonių, kurie 
tuo budu jau spėjo susidaryti 
dideliausius turtus. Yra žmo- 
nių, kurių jokiu, budu negalima 
išbadyti iš tų pelningų įstaigų. 
Priversi, sakysim, pavaryti jį iš 
Prekybos M-j'os, — jis randa ke
lių patekti Berlino atstovybėn; 
išbado jį iš Berlino, — jis jau 
sėdi Maskvoj; kai palieka per- 
garsus Maskvoje, jis vėl kraus
tosi Beriinart. Toks yra, saky
sim, 'tūlas Skrinnkov-Skrynius, 
buvęs caro laikais “ziemsky na- 
čalnik”’, ir jau, rusams pridir
bęs šunybių. Skrinnikovų atvi-

ei kažin — gal
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rai vadin’unia Seime žuliku ir pi
niginiu banditu, ir vis,, tik yra 
kokia slapta, galinga ranka, kuri 
aukštai vertina Skrinnikovo^ga- 
bumus ir laiko jį prie Užsienio 
Ministerijos, kaipo labai brangų 
žmogų. ’ \

Spekuliacijos dvasia pagavo 
Lietuvos gyvenimų kaip ir visam 
pasėly. Spekuliantais knibžda 
ne tik Laisvės Alėja Kaune, bet 
ir visas krantas. Spekuliuoja 
ne tik žydų buržuazija, vokie
čiai, visokie rusai-šalavaikos, bet 
uoliai stveriasi to amato ir geri 
musų’ patriotai, labiausia iš put- 
sų krikščionių.

Kai kalbi, apie tų apsireiškimų 
pačioj Visuomenėj, tai bent turi 
sau vienų paguodų, — akulos 
grobia liaudį kur kitur, akulos 
veisiasi ir pas mus. Bet jaunoj 
musų valstybėj ta šlykšti spe- , 
kuliacija įgijo ypatingo pobod
žio. Jos tikslams išnaudojamas 
politinis krašto gyvenimas, jai 
kartais aukojama gražiausi par 
tijų obalsiai,* jai 'suvartojama 
pats valstybinis aparatas ir — 
dievai mylėkit,—kalbama, kad 
Ispekuliaeija pgnimas pats par
tinis kaikurių partinių darbas. 
Kas nežino sacharino begalinio 
saldumo? Jeigu kam pasiseka 
juo pagręsti politinis ir visuo
meninis savo organizacijos 
veikimas, kokia gi galybė ga
lėtų atsispirti prieš tokių “sald-

♦) “Lietuvių Balsas” vakarykščiam 
savo numery dėl to atsitikimo įdėjo 
tokią žinutę: “Musų žiniomis, jeigu 
suimtasis turtas butų buvęs vežamas- 
teisėtu budu, tuomet vieno muito Lie
tuvos valstybe butų turėjusi paimti 
30 milionų auks. Taip pat girdėjo-

kad kabineto nariai, Šimkus, ir 
Aleksa grasę atsistatydinti, jei Pu- 

I riekia liktų kabinete”. Biednas Pu

0 pamatuotų įtarimų yra bent 
prieš atskirus asmenis, Primin
siu porų faktų. Dar vokiečiu 
okupacijos metu gabus musų fi- 
nansistas Vailokaitis įkliuvo vo
kiečiam naguosna, beveždamas 
spekuliacijos tikslais rusų valiu
tų Rusijon. Vailokaitis tuomet 
buvo Valstybės Tarybos narys, 
naudojbsi ypatingomis privilegi
jomis, ats^vavo, kad ir nėrinio- 
tas, kraštui. Vailokaitis žinojo, 
kad laikas — tai pinigai, ir zujo 
tuomet iš Lietuvos Rusijon ir at
gal, kaip gilių kandamas. Su
sidariusiai tuomet istorijai lik
viduoti Tarybai’ teko pavartoti 
visų savo neaukštų autoritetų, 
kad padengus spekuliantų. Vai4- 
lokaitis išėjo tuomet sausas ir 
tartum pradėjo spekuliacijos 
era Lietuvoje.

Praėjusiais metais Iškilo cikš- 
tėn antras “nesmagus” faktas. 
Taline, Estuose, liko sulaikyta

vikri panelė Jagomastai te su di
plomatine valiza. Vajiza tapo 
atrakinta Estų valdžic? ię joje 
surasta daug labai gražių daik
tų. Valizos turinį kai kurie žiną 
žmonės Lietuvoje įkainavo apie 
150 milijonų auksinų. Gal tai 
ir perdėta suma. Bet neperdėta 
tai, kad valiza keliavo iš Mask
vos Berlinan, buvo apdrausta 
valstybiniu Lietuvos antspaudu 
ir kai liko sukti ūdyta draugin
gos nacijos, dr. Purickis pagrasė 

Estams politiniu konfliktu. Šiaip 
taip ir valiza, ir drąsi panelė pa
sisekė galų gale išvaduoti. Bet 
Lietuvoje iškilo .mažas skandi* 
las, ir kai pradėta byla nagrinė
ti, joje be Purickio vėl pasirodė 
vikrus Vailokaitis, o pikti liežu
viai ėmė įtarti “bendradarbiavi
me” dar aukštesnį už Purickį as
menį. Labai aukštų asmenų ne
patogu liesti, — tai užgauna val
džios prestižų, tai meta šešėlio 
pačiai valstybei — ir byla užge
so kaip šventa žvakė.

1

Kiekyienąm darbui reikaling.is 
prityrimas. J gijo praktikos ir 
musų valstybiniai spekuliantai 
ii’ ilgesnį laikų yarė tėvynei ne
žalingų, o sau didžiu pelningų 
amatą be kliupiųM*' incidentų. 
Nors įtarimų ir kalbų buvo net 
perdaug, bet, sako priežodis, už 
rankos nepagavęs, nevadink va
giu. Dabar pagauta už rankos. 
Gal vikrus žmonės mokės pakei
sti pagautųjų ranką. Gal visų 
tų machinacijų kaltininkais pa
sirodys galų gale kokie “strie- 
iočnikai”. Viskas galįma šven
toj Lietuvoj.

Bet vieno gyvenime neteks už
ginčyti, — tai bjaurios demora
lizacijos, kuri pikčiau nuodingų
jų dųjų sunkiasi į valstybinu 
aparatų, paskatinama ir pašven
tinama pavyzdžio iš'aukšto.

Jei šmugeliu verčiasi ministe- 
riai, kartais Šeinio nariai, de
partamentų direktoriai, tai del- 
ko negali vagiliauti iš Iždtf ir iš 
^visuomenės įvairus valdininkė
liai, ypač kad jiems kitaip tek
tų vaikščioti perkarusiais šo
nais. . Negi kiekvienų žmogų 
gali pasotinti doros ir patriotiz
mo jausmas, kai gauni algos 
1000 auks., o vien už butų turi 
užmokėti 600 auksinų!

Busimieji nepriklausomos 
Lietuvos istorikai turės savo lai
ku sustoti ir ties tuo liudnu mu
sų gyvenimo reiškiniu ir konsta
tuoti, kad kiekvienos tautos jau
na buržuazija turi nepaprastai 
gerų apetitų, — kai prisistumia 
prie valstybinio lovio, tai kabi
na iš jo, akis užsimerkusi, pil
nomis žiaunomis, vis tiek kad ir 
žviegtų po kojomis mažesnieji 
“broliai”.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

Šimto Nuošimčių
■ Pa tri jotas

papirkti savo žiūrėtojai ir gauti Amerikos Mie
sto “Times” laikraščio numeris, kur visos bai
sios sensacijos smulkmenos išdėta pirmame pus-

turi susirišimą Guberio byla, Lakmano byla ir 
byla trijų rymtininkų kunigų, kurie keliomis 
dienomis prieš tai tapo areštuoti už jų bandy
mų viešai skaityti Kristaus Pamokslų ant kai-

UPTON SINCLAIR’© 
EINAMOJO LAIKQ APSAKYMAS

(Tęsinys)
*

Pet-Ir taip jie užmiršo savo abejojimus 
ru. šitas sąmokslo smulkmenų sekinio darbas 
ir jų fliiderinimhtr buvo toks viliojantis kaip pa- 
veikslinis nuslys* Visiems jiems buvo gana aiš
ku? kad šitas 'mažareikšmis, išsigandęs mažas 
žmogelis, kurį jie kvotė, niekuomet negalėjo 
patiekti tokio sumaningo ir painaus dalyko. Ne, 
čia turėjo būti koks didelis protas, koks vel
niškas klaslininkas, kuris taiso' pragaištį Ame-’ 
rikos Miesto raudoniesiems!

NiLVIII

JIE tuo tarpu atleido Petrą, pasiųsdami jį 
atgal jo kamerom Jis išbuvo joj dvi die

nas, neturėdamas kas jam pataria ir nežinoda
mas, kas jo laukia. Kalėjime neleidžia laikraš
čių skaityti, bet jie paliko neatėmę Petrui pi
nigus ir tokiu budu antrą dieną jam pavyko

Per trisdešimt metų “Times” stovėjo' už 
įstatymą ir tvarką prieų visas raudonųjų riaušių 
ir revoliucijos jiegas, per trisdešimt metų 
“Times” tvirtino, kad darbininkų vadai, skra
jojamieji delegatai, socialistai ir anarchistai bu
vo vienu ir tnb patini dalyku, visi pamatiniai 
dėjo savo pasitikėjimą ant vieno įrankio, dina
mitinės bombos. Dabar, ant galo “Timds” yra 
pateisintas; tai buvo didelė “Times’o” diena! 
Jame buvo pašvęsta tam ne tik pirmasis pus
lapis, bet ir, kiti du? "sudėta visų žymesniųjų 
sąmokslininkų paveikslai,' tarp kurių buvo ir 
Petro paveiksiąs, ir aidoblistų būklės, lagami
no, dinamito strižų, degiklių ir laikrodžio pa
veikslai; taip pat buvo studijos paveikslas, ku
rioje raudonieji tapo užklupti ir rusų anarchi
sto Nikitino paveikslas, kuriam studija priklau- 
ąė. Be to buvo ištisos skiltys prirašyta spėlionių 
apie J>ylų, parašuotų užrciškinių ir • pasiKalbėji
mų su įžymesniaisiais kunigais, bačkininkais, 
Prekybos Skyriaus prezidentu ir Nekrutamojo 
Turto Biržės sekretorium. Be to buvo dar dvi 
skiltys vedamojo, straipsnio į)er dvi blekutcs 
retintomis eilutėmis, kur pasakyta, kad “Times” 
pasakojo šitą per trisdešimt metų; kaiį su tuo

Jr Petras žinojo, kad jis, Petras Gudžas, 
tą viską padarė. Įstatymo ir tvarkos jięgos už 
tą visa turėjo būti dėgingos vienam, nežinomam, 
menkam slapiosios tarnybos agentui! Žinoma, 
Petras negaus padėkos; policijos viršininkas ir 
apskričio teisintojas išleido iškilmingus, pareiš
kimus, pasisavindami nuopelną sau, nei žodeliu 
nepaniinėdiuni, kad jie ką-nors skolingi Trau
kos Trusto slaptosios tarnybos skyriui. Žino
ma, taip turėjo būti; reikėjo parodyti, kad vi
suomenės valdininkai daro savo darbą, eina sa
vo pareigas kaip reikiant. Kas gi išeitų, jei gau
jos pradėti įtarti didžiąsias miesto kompanijas 
šituos veiklumus finansuojant ir vedant. Bet 
vis tiek Petrui buvo skaudu! Jis su Magivne 
ir kitais Gofė^ vyrais neapkentė šilų visuome
nės valdininkų, į kuriuos jie žiūrėdavo kaip į 
murklius; jie turėjo labąil ųiažai pinigų ir la
bai maža' galės. Ahierikoje, jei tikrai nori ką 
nuveikti, tai nereikalauji eiti pūs visuomenės 
viršininkus; eini pas didžiuosius reikalų žmo
nes, kurie turi “tąsios” ir yra pratę daryti 
daiktus gretai ir gerai, šnipystės reikale yra 
taip,1 kaip ir visur kitur.

Retkarčiais Petras matė, kaip arti jis buvo 
priėjęs baisios pragaišties. Jis alpdavo iš bai
mės, vaizduodamas save įkištu skylčn ir Gofei 
traukte betraukiant iš jo tiesų. Bet jis vis nu
ramindavo šitas ,baimes. Jis buvo tikras, kad 
šilas dinamitinis sumoksiąs buvo per dailg di
dele: pagenda valdininkams, kad jis patrauks 
juos prieš jų noj’ų. Jie turės jį vaidinti, turės 
Petro pusės laikytis.

Ir ištikro, antros dienos vakarų 
rėtojas ir pasakė; — Tave paleidžia, 
rų išvedė pro krotuotas duris ir, nei 
pasakę, paleido.

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

atėjo žiu- 
— Ir Pet- 
žodžio ne-

DR. A. MONTVID 
Liet avis Gydytojas ir Chirurgas 

25 Esat Waskingtan St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta.

Talephone Central 8802 
(1824 W*banala Are.

Valandos i nuo 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos tai. Kedzie 7716
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P ETRAS nuėjo į kambarį nuiu. 
rikan llouse viešbuty, kur

. 427 Ame-i 
kur jo Magiyjrff 

laukė. Magivnė nieko nesakė* apie įtarimųyPet- 
ro; Petras irgi nieko nesakė ,— jis manėf kad 
kas praėjo, lai praėjo. Valdininkai turėjo pri
imti šilą dovana, paduodamą jiems ant ahksinio 
padėklov Seniai jie geidė ihisikratyli Raludonų- 

,du jie*jų ir^dabar stebuklingai ir netikėtinu 
juos paėniė.juos ne.

JBus daugiau)
i........

b

D1DŽ1AUSIAS LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ SANDĖLIS

J. B. AGLINSKAS
3288 So. Ilalsted St., 

CHICAGO, IL.

gyventi džia 
___  _____ r..,- galvos skalū
nui arba viduriu užkietėjimu. Gaua 
lengvai veikjahtj NATURE'S 
LAWLAX už 25c baksėti Tankiai 
imituotą, niekad nesulygintą.

daryti.su


Sereja, Sausio 4 8,, 1922

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

Šaliapino koncertas.
Retas kuri? artistų galėtų 

pasigirti tokiu entuziastingu 
publikos priėmimu, kokį turė
jo garsusis rusų dainininkas 
Teodoras Šaliapinas praeitų 
sekmadienį Auditoriume.-^

Pasirodžius jam — nors ir 
visą pusvalandį vėliau nei kon
certas turėjo prasidėti — ant 
pagrindų, užpildžiusi audįto- 
riją kelių tūkstančių minia su- 
pyškinp delnais, kojomis trypė, 
šaukė, rėkei Tai tęsėsi ilgoką 
laiką. Paskui po kiekvienos 
dainos, buvo tas pats pyškini- 
mas, rėkimas, baubimas.

Susirinkusioji Šaliapino kon- 
centran publika didelėj ,didžiu- 
Inoj buvo ateiviai, daugiausiai 
žydai, rusai, lietuviai. Iš viso, 
šaliapinųL, ovacijos kelta, gali
ma manyti, ne tiek dėl fo, kad 
ta publika butų įvertinus jį 
kaip artistą, kad ji butų buvus 
užžavėta jo dainavimu, kiek dėl 
to, kad ji — bent didelė jos di
džiuma — žiurėjo į šaliapiną 
kaipo į Sovietų Rusų žmogų, 
sakytum, vieną jų atstovų. 
Sprendžiu tatai iš to, kad dagi 
lietuvių bdlševikų agitatoriai 
kurie šiaip neturi' ko valgyti, 
(laukdami, kad revoliucija tuo 
jau įvyks, darbo nebedirba) 
skaitė savo priederme nors pa
siskolinę ložose sėdėti. Antra 
vėl —■ po gurino'šaliapino išė
jimo bolševikinis elementas 
ęmė ūžti, rėkti ir reikalaut), 
kad artistas jiems padainuotų 
“Dubinušką”. šaliapinas ran
kas išskėtęs atsirėmė į pianą, 
bet kad reikalavimas ,‘’Dubi- 
nuškos,” riksmas ir baubimas 
už kulisų. Po valandėlės išėjęs

ĮJ-----L_ ............................... 1--------L----- JB"

ir davęs Ženklą publikai : nusi- 
nesiliovė, jis apsisuko ir nuėjo 
raminti, pasakė: “Publikai rei
kėtų žinoti, kad kiekvienas dai
ktas turi savo laiką ir vietą.“

Visa'tat betgi tai tik paša
linis dalykas. Šaliapinas yra 
ištikrųjų didis dainuotojai, di
dis artistas. Koks jo balso ma
lonumas, lankstumas; Įtiek at
jautimo to, ką dainuoja, kiek 
ekspresijos interpretavime. Sa
vo koncertu šaliapinas galuti
nai sulaužė ir didžiulių Chica- 
gos anglų dienraščių boikotą 
Ta spauda iki pat koncerto jį 
boikotavo, eilutės nepaskelbė 
apie busimą jo koncertį. Da
bar gi .jų recenzentai rašo, 
lenktyniuodami, didžiausius pa 
gyrimus jam, reikalaudami da 
gi, kad Šaliapinas būtinai turįs 
būt pakviestas giedoti Cluca- 
gos operoj. Pavyzdžiui, Chįca- 
gos Evening Post sako: Of cou- 
rse Chaliapin vili rotum, for 
such a man mušt be lieard 
again. .JBut we shall never be 
contented until we have heard 
him in opera.

Ir mes norėtume jį girdėti 
operoj. “Our Mary“ Garįen, 
Chicagos operos direktorius, 
kuri ir šiame koncerte iš ložos 
entuziastingai katutes jam plo
jo, reikia tikėtis, nepaleis 
jo. — Al.

VAIKAI PADARĖ DAUG 
ŽALOS MIESTUI.

Išdykę vaikai, kurie mėgsta 
pasirodyti -esą geri mėtytojai 
akmenų į gatvių šviesas, perei
tais metais padarė miestui ža
los” už $60,000. Tatai pranešė 
gazo ir elektros komisionierius 
Keith. Jis pasakė, kad vaikai 
bemėtydami akmenis į gatvių 
šviesas už tiek vertes sudaužė 
liampų. D^bar jis gaminąs atsi
šaukimus, kad vaikai susilaiky
tų nuo tokių darbų.

r

(Seka ant 6 pusi.).

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir'prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo: 
10111—A. Jurkienė 
10112—A. Drazdauskas 
10113—J. Pabijonavičius 
10114—S. Balciuna 
10117—K. Andrijunas 
10120—F. Budria 
10121—J. Baltrušaitis 
10123—P. Tvaranavičius 
10124—F. Venslauskas 
10127-s-A. Danupas 
10129—M. Barzdaitienė 
10130—O. Sepetkiutė t 
10131—S. Kumeliutė 
10132—P. čepaičiutė 
10136—K. Vaičuiienė 
10138—A. Lukoševičius 
10142—1. Noreika

10222—1. Petrila
10223—P. Urbutienė

f10228—R. Bcinaviečienė 
10231—S. Murauskienė - 
10234—A. Šilenskas 
10238—V. Mankus 
10240—J. Taškunas

y. 10245—B. Namikas
^10240—R. Bučienė

10251—D. Rakščius 
10255—F. Užubalienė 
10262—B. JuleviČius 
10263—V. „Bedarys

• 10266—O. Stružienė 
10274 — S. Geložnikas 
10281—V. Mačiulaičiui 
10286—J. Šopis

ATSIŲSKITE LAIŠKUS 
“NAUJIENŲ” OFISO.

Bpbris Juozapas, 
Bruzauska Josephine 2, 
Butavičaitė A. 2, 
Dėvėnas Peter, 
Ignatavičius Antanas 2, 
Jakštis
Janukėnas Balys,, 
Januška Julius, 
Marcinkus Antanas 2, 
Matiukas Ix>uis :2, . 
Musteikis Tony, 
Shevokas Chas A, 
Simaška Kazimieras 2, 
Slamonienė Kazimiera, 
Statkienė Franciška, 
Tračauskas Juozapas, 
Urkutienė Marija, 
Vasiliauskas Sylvesrtaš, . 
Witauskis Antanas, 
Wolotka Kazimieras, 
Yuknis J. 2. 

• I' «j ■■■

itas J.,

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudijimą, , 
Jei skaitant raidts susilieja, 
Jei Iš raidBs darosi dvi, 
Jei turi ufcdctdm'ą akių, 
Jei skaitant) m siuvant akis skau

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, 45, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Kur 7 aupinat 
Pinigus?

x Klauskit ? >

L

tsineškit Savo
aupymo Bankinę 

Knygutę
.Šimtai lietuvių persikėlė savo taupymo 

aecountus sin didžiausin bankan ant Bridge- 
porto . Šiame dideliame augančiame valsti- 
jiniajne banke, kuris dabar priklauso' prie 
Chicago Clėaring House, taupomieji pinigai. 
visiškai saugus. Atsineškite savo bankinę 
knygutę — mes perkelsime jūsų taupomuo
sius pinigus.

y/ Stokit musų Kalėdiniu Taupymo Kliu- 
’ ban — dar yra priimama.

*

Central Manufacturing 
» District Bank

/

,10143—V. Leveckas 
10145 Šimkūnaitė 
10149—A^Janeliuniepė 
10150—K. Žebrauskienė 
10152—J. Jakubenas 
10155—P. Repšas 
10158—A. Beraišis 
10166—P. Prunckaitė 
10168—V. Stankevičius 
10171—U. Sadolskis 
10177—O. Skorkienė 
10178—K. Gabienė 
10186—K. Makauskas 
10187—S. Makauskas 
10189—D. Janauskienė 
10190—M. Janauskas 
10191—E. Šukienė'' » 
10192—E. Šukienė 
10192—Valonienė 
10193—0. čeponienė 
10199—K. šliažas 
10206—K. Norkus 
10207—A. Stankienė 
10208—J. Danylas 
10211—P. Repšis 
10212—A. Staškus 
10220—Vi Jaugelienė 
10221—B. Leskauskienė

10291—O. Vaičienė 
10292—P., Bugailiškis 
10293—V. Abluževičius ? 
10299—K. Matusevičius 
10330—J. Ivoška 
10331—B. Valančius 
Tol. N. 116 B. Seikui 
3225—O. Klevusaitė 
9161—A. Vaitulionis 
9210—J. Bubnelis v 
9663—O. Bajorienė 
9554—J. Vasiliauskienė 
9788—M. Bartušaitė 
9815—A. Endrukaičiutė 
986Jį—M. KarpaviČienė 
9894—M. Urbonavičiūtė 
9924—P. Saniulis 
9928—‘D. Lukoševičius 
9935—M. Skepenaitė 
9977—S. Latvys 
9964—0. Plerpai tė 
9966—P. Lukošienė 
9975—A. Dijokytė
9981— J. Petruftonis
9982- —S. Gasparaitė 1 |
9984—P.- Ancevičius
9987—P. Šinaičiutė •' 
9991—F. Radavičius

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujieny” ofise.

^hR.HERZMAH^
UI R18IJO8

Perolklll no 8412 Si. Bafiied 81.
»o No. 8818 Bo. B>L»Ud;81.

Ifoni lietuviams Mnemae p«r Bfc 
meta kaipo patyrųa gydyt*J**. 4M- 
rurga* ir akušeris.

Gydė aitrias ir chrenlikas Ilgai, 
vyrų, moterų ir vaiką, pagal aae- 
jaustas metodas K-Bay Ir kttakjii 
elektros prietaisus.

Ofisas^ !r Laboratorijai 1H4 W. 
18th St., netoli Flsk St

VAkANDOSi Nae 18-19 
te iue 6 Ud 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal
8110 arte 857 

■aktimlei Drexel 
956 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 8813 8. Halsted St.

Tiiepheiali

Federal Bond & Land Company
it

bondsus.

1489 S. 49th Court, Cicero.
602 Asso’n Bldg., Chicago.

Siunčia pinigus į Lietuvą Auksinai^ ar Doleridlp per paštą, 
čekiais ^ir telegramais. «
JParduoda laivakortes į visą pasaulį.
Parduodu namus, žemes, farmas ir 

'i .♦

OFISAI:
j 666 W. 18th St., Chicago iii
' 201 Chambers St., New York. Ui

D. L. K. Vytauto Skolinimo ir 
B'udavojimo Draugija

Seredomis 8-tą valandą vakare
EŽERSKIO SVETAINĖJ < 

. _ 4600 So. Paulina St.
92 Serija prasidės Sausio 4-tą -^1922 T. Pullman 5480

A. SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

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

.Chicago, III.

Padarysime 500 namų linksmais

Ateiki mus dirbtuves brenčią
§25

Tiktai $25
$100 iki $200

Tik 500 phonogrophų bm tokia kaina.

Nupirks didelį Phonographą 
1922 modelio, kuris grajina 
visokio išdirbimo rekordus, 
su raštišku GVARANTAVI- 
MU ant 10 metų, šių phono- 
graphų reguliari kaina nuo

DR. CHARLES SEGAE
Praktlkioja 15 metai

Ofisą.
■729 S®. AaMaad Aveų I labM 

Ckicago, lUlaois.
Specialistas džiovoa 

Moterišką, Vyrilk* te 
Valką Ligą.

OFISO VALAKDOSi 
ryt®’nut 2 w i raL pe piet ir nuo 7 ild 8:86 vai. 

vakaro. Nedaliomis nue 16 vai. 
valandos ryto iki 1 vai. pe pie«.

Telefonas Dreife! 2880

, DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette 4988. 
Vai.: 1-4 ir 7-9. tfed. 10-12 pietų.

-i

Tik $42

1112 West 35th Street

LIETUVON iStfodish
American 
Line
Pirmas pasažieriams patarnavimas iš New Yorko iki LIEPOJ AUS 
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transpefruojami ant jūrių 
tiesiai i Liepojų.

S. S. STOCKąOLM.... .’........................Sausio 31, Kovot, Bal. 8
Trečios klesos pasažieriai talpinama , j kabinus turinčius 2-4 lovas, 
švedų vizos nereikia. Kreipkitės i vietinius agentus.

SWEDISH AMERICAN LINE, 4

ųlllllllllllllllllll■■■■■■■■■!!■■■■■■■■■«

|| VELTUI Jūsų pasirinkime ii' 24 rekordų, 500 plieno 
Jadatų, taipgi daimanto adata sn kiekviena 
phonographą. Ateikite pas mus ir mes VELTUI |,

parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra 
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP 
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI-, 
KJSIME IR KADA NORfiSI, TAIM PRISTATYSIM!
VELTUI PRISTATOME VISUR. /JEI GYVENI Už MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERžIURfiTI PIRMIAU. NEGU 
MOKfiSI PINIGUS.

, Main Salesroom Factory Branch
\()20 S. Halsted St., Chicago, Dl.

Atdara kasdieną nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.
u

*

KALĖDŲ,DOVANOS

M

Rusiškos ir Turkiškos Vanos , 
12th STREET

Tek Kedzie 8B02

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

CHICAGO, ILL.

r Užsisakyk 
šiandien ant rytojaus

1 j ”ii fiimh-f.’Sijįjį 
“Ačiū gydytojui uz 

išgydymą”.
85 South Dearborn

III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5'p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00 
Taipgi vakarais: pan. ser. ir.sub. 5:30 iki 8 v. v.,

1NSTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

Nustebink savo mdteri ir draugas su Kalčdų 
Dovanoms. Turime skalbiamų mašinų, ant grin
dų ir/.stalo pastatomų gražiausių ir visokios 
rūšies lempų. Specialiai žemos kainos priei 
Kalėdas. labai specialės kainos Kalėdų eglaitėms 
šviesose 1

Suvedame dratus ir sudedame fixturės | 6 
kambarių namą už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuokitė, o mes suteik
sime apkainavimą. Darbą visuomet gvarantuo- 
Jame. I V- d j, .!

Taipgi laikome elektros Įrankių krautuvę Ir tai
some viską namieje. Musų kainos prieinamos.

Kopijai
CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ) ’ 

<■ ' ” Vartojame visus šviežius fruktus sezone
Reikalaukite

Case & Martin’o

NEW PEOPLES ELECTRIC C0
1711 West 47th St

Tel.: Yards 413
Tarve Hermitage ir Paulina. \

Tai. Austfa 787

DR. MARTA 
DOWIATT-SASS.

Kąttk ragilU 11 Californijoa Ir 
Vii t«a praktikavimu p« Na.

*2QS W. Haniaoa 
▼alandeat 8—12 kasdieną ir 

vakara J Skiriant nadUdianiaa.*

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Avė.
, Tel.i Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po 
Pietų. Tek: Oakland 1294

DR. M. STAPUL1ONIS
Gydai be gyduolių ir be operacije 

3347 'Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

Tel.: Boulevard 9397
781 W. 18-ta gat. 2 iki | yak. 

T.l.i Canal 279

DR. fc. K. KLIAUGA 
DANTISTAS 

1811 Be. Halsted St., CHcagi, JIL 
kampas 18th 81.

Phone CanjU 257

Talafonas Ptllm-an 856^

DR. P. P. ZALLYS 
Lietuvy* Dentistap 

IDIld So. MleUgaa Av^ RoMlaad. 
▼alandMS 9 ryta iki 12 di«a«

SRRCrANTF VYRAI Už* visai mažas, lėšas, suteikiama .g DrjlVVrZimi V IUA1. , eriall6is gydywla8t koki8 tik medici
nos mokslui y r sužinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbe* 
jo, todėl, gali būt gera viet$ ir tomistai.

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

Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas 
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai.

DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.
Mokslą baigęs gydytojas ir turi Rinkantį 

leidimą nuo Illinois Valstijos.. . '"s
St. kampas Monroe, Crilly Building, Gnicago,

' ------------: J.
I Smi* Veneciškų, kraujo, odos, kroniškų, inkstąSpecialistas ilgy 8u pwl-

DR. J W. BEAUDETTE
Ofisas

Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:80—10 P. M.
Ned.: 2:80—.4i80 P. M.
Telephone: Cai ai 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

ant viršaus Banko 
▼ai.; 1—2:36 ir 6:80—8:30 P. M. 

Nedėliomis iki 2:30 P. M. 
Telephone: Republic 806

Telephone Yards 6834

DR. P. G. WIEGNER
Pri&mimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

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

STREIKAI UŽBAIGTAS
Susiyesk elektros draths h savo narna dabar. Kaina stebėtinai 

lema. Pagabus išmokesčie planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
spkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n e.
1619 W. 47th Si. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

Telephone Boulevard 5062 \

Dr. A. Juozaitis >
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6-*-9. Nedil. pagal sutarime, 
8261 So. Halsted SU, Ckfcago, m.

-* " . .................. ■■ ->» ■ ............ n ■■ . ................  ,'n . .......................... i. ■ ■................-■■■■

GarsinkifesNaujienose •rtl 47-lo« gaivu

Telefonai i Boulevard 7041

DR. G. Z. VEZELIS
Ltetivli Deathfu
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Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

Iš Mamll stoties teismo.
Kaip Naujienose buvo rašy

ta, Chicagoje “Sausieji” Nauji 
Metai buvo labai “drėgni.“ Va
kar Maxwell 'stoties teisėjas 
ir State Attorney J. Kučinskas 
sukaitę visą dieną darbavosi su 
inunšainės “keisais.“ Už mųn- 
Šainę Maxwell stoties cypėjHįt’ 
kliuvo daugiausiai lenkų rt&a 
ir lietuvių. Ir tai daugiausiaiV 
biednlionienės kaip jaunų, tai 
ir suaugusių vyrų. Žinoma, 
nuo vyrų neatsiliko nei mote
rėlės, nemažai buvo pakliuvę 
•_ • * ir jų.

Vienuose ruso namuose sve
teliai Naujų Metų vakarą “hesi- 
vaišindami“ įr degtinėlę * “be
rnaudami“ tšip ”nusimeilino”, 
kad netdų namų rakandai, 
langai ir tt. buvo pradėję rusi
šką ‘'kazoką“’šokti... Ir... ir... 
kai dėdukai atvyko, keturi vy
rukai atrocjb tikrai kaip tik ką 
pagrįžę nuo “over the top“ iš 
Argonnes. Žinoma, juos z visus | 
tuojaus nugabeno 
“ligoninę,“ ir vakar 
po $10 pabaudas’ir 
šas užsimokėti.

Aną vakarą tūlas tėvukas pa 
tėmiję du vyruku gatvėj 
“s n ingiai' * einant, juodu susta- 

bdė ir pas juos rado po vieną 
tuščią bonkutę. Kadangi jie 
buvo gana gerai įkaitę, tai po- 
1 icistai nugabeno juodu į Max- 
wellio šaltąją. Vakar prieš 
teisėją jie teisinoini, sakyda
mi, kaŲ jie ėjo su tom bonk^u- 

parsinešti “vaistų“ iš ap- 
ip Vienas buvo gana gud- 
nelagis, tai tas išsimetavo,

į Maxwell 
visi gavo 
teismo lė-

tiek
rus
o kitas tapo lengvai -nubaustas.

Aną vakrą tūlas tėvukas pa
rėjęs namo girtas apspardė sa
vo 16 metų amžiaus dukterį už 
tai, kam. ši buvus negerai apsi- 
rėdžius. Jis užtai gavo $100 
pabaudos ir teismo lėšas užsR 
mokėti. ’

Adomas Tėvelis, smuklinin
kas, aną dien parėjęs girtas į 
savo smuklę apmušė savo 
“partnerio“, taipgi smuklinin
ko pačią. Už tokį savo darbą 
j įsigavo $1(X) pabaudos ir teis
mo lėšas užsimokėti.

Matuzevičius, bučeris tarpe 
23-čios ir Robey gg. savinin
kas, anądien smuklėje rado sa
vo draugą Sprindžiuką, jam už 
fundino, paskum parodė didel, 
peilį ir pasakęs, kad jis užmir
šęs jį palikti bučemėj. Po tam 
juodu pradėjo draugiškai kal
bėtis, ir Matuzevičius staiga iš- 
sirtauk’ęs revolvęrį pradėjo į 
savo draugą šaudyti. Bet ši- 
dar suspėjo į beizmentą pas
prukti. Bet vienas šūvis vi 
vien pataikė jam rankon ir jį 
lengvai sužeidė^

State Attorney J. Kučinskas 
rekomendavo teisėjui Matuzevi 
čių nubausti ant ši,000 pabau-1 
dos ir vieniems metams akme
nų skaldyti, bet teisėjas, mato
mai, susimylėjo ir jo tau) ašt
riai ntsbaiidė po to, kai jo liu
dytojai priparodė, kad jis yra 
geras žmogus ir tai padaręs tik 
dėlto, nes tuolaik buvo girtas. Į 
Taigi teisėjas jam paskyrė 1001 
dol. piniginės pabaudos, teisino 
lėšas ir padėjo šešiems mėne
siams ant “probeišino.“ Paga
linus su tuo sutiko ir prokuro
ras J. Kučinskas.

Pas keturis vyrukus .anądien 
policistai surado “užpakalyųe- 
se“ po vieną munšajnės bonlcu- 
tę. Gi tiems “dėdukams“ to 
ir tereikėjo; juos tuojaus nu
gabeno belangėn. Vakar teisme 
jie teisinosi, sakydami, kad tai 
buvo pasirūpinę dėl “Jiekars- 
tų”. Gi tas “liekarstas” “tęsti
no” teisine net ir pats proku
roras J. Kučinskas (jis turbūt 
norėjo sužinoti koks tų “’lie- 
karstų” kvapas). Kadangi jie 

• “prirodė” teisėjui, kad tai ne
šiojosi su savim kaipo “liekars
tas“ tai' teisėjask,padare jiems 
“mielaširdystę,“ nubausdamas 
juos užtai tiktai po vieną šim
tinę užsimokėti piniginės pabau 
dos ir teismo lėšas.

atrodė visai suvargęs

tūlas policistas sugavo 
gatvėj ir suareštavo, 
jį nuteisė užsimokėti 

jis jau

i
Vėl vienas vyrukas parėjęs 

namo girtas apmušė sifvo pa
čią, užtai jis gavo $50 pabau
dos ir teismo lėšai užsimokė
ti- l

Gi viefio yyruko/buvo net gai
la. Jis 
ir buvo 
laimėn 
jį girtą 
Teisėjas
už tąi net $200. Mat 
buvo už tą patį dalyką suareš
tuotas antru syk bėgyje trijų 
savaičių, užtai jam jau nebuvo 
jokio susimylėjimo.

Dar buvo ir daugiau mun- 
šainės “keisų”, bet vietos sto
kos čia^visų neminėsiu.

Teisėjas matomai bubamas 
po švenčių buvo labai rustus ir

no'sios blaivybės įstatymus ašt
riai baudė. Vienas State At- 

| torney asistentas net man pa
šnibždomis pasakė, kad tai per- 
arštriai teisėjas bąudžia, nes 
tokie .žmones dažniausiai nėra 
susipažinę-su Visais šios šalie 
įstatymais ir užtai jie nėra kal
ti savo prasižengimuose, nes 
jie taip daro, kaip kad daryda* 
vo > savo šalyse* . Bet prokuro
ras J. Kučinskas teismo teisė
ją tuo, kad jis aštriai baud
žia tiktai tuos, kurie pakliū
va jo naguose antrusyk arba 
daugiau, gi su pįrmakarčiais 
laibai gerai pasielgiąs, t. y. jų 
sunkiai nebaudžiąs.

Rytoj bus niunSiii-
n^s “keisų”. — Rep.

IJARKERIO “COOPERATIVE
SOCIETY’S” BYLA.

Kaip Naujienose buvo prane
šta, Distrikto teismo teisėjas 
Evans buvo paskyręs Central 
Trust kompaniją receiveriu 
žinomai Ilarrisono Parkerio 
vedamai t. v. Cooperative So- 
ciety of America biznio organi
zacijai. 'Parkerio ; advokatai 
betgi apeliavo į Circuit Court’o 
Apeliacijų teismą, ir praeitą 
gruodžio 28 dieną tas apeliaci
jų teismas nutarė bylą peržiū
rėti, o žemesniajam teismui 
įsakė kol kas savo nuosprendį 
dėl receiverio Nulaikyti.

MUNŠAI^ĖS AUKA BANDĖ
PRISIGIRDYTI.

Charles Miller, 45 metų am
žiaus gyvenantis po num. 440 
N. Clark gat., užvakar bandė 
prisigirdyti įšokdamas zupėn 
nuo VVells gatvėj tilto. Tilto 
sargas Frank Ward tatai pa
matęs tuojaus įmetė jam “life 
pfeserverį” bet auka atsisakė 
gelbėtis. Tada James Martin 
laiveliu priplaukė ir auką išgel
bėjo, nežiūrint jo pasipriešini
mo. .

Milleriui, sako, muilšainė pa
gadino protą.

APIPLĖŠĖ TEATRĄ.

Vakar dienos laike j>lėšikai 
apiplėšė Columbijos Teatrą, 
Clark and N. Madison gg. Plė
šikams tekę $2,(XX).

SUSIVIENIJO DU BANIAI.
The Fort Dearborn National 

and Fort Dearborn Trust and 
Saving Bankas bankai susivie
nijo savo bankus ir kapitalus, 
kad išvengus nedateklius.

SUDEGC TRIS VAIKAI.
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Lietuviu Rateliuose
Atsišaukimas į visuo

menę.
Chicagos Komiteto Lietuv.os 

Našlaičiams šelpti

tik tas 
daug

Našlaičiai, — vien 
vardas užveria savyje 
skausmo, vargo ir kartybių gy
venimo, nes kam nėra supran
tama našlaičių likimas, ypatin
gai tų, kurie liko pasaulinio ka 
ro aukomis.

Pasaulio karo audra tūkstan
čiams., nekaltų vaikelių išplėšė 
jų brangiausius mylimiausius 
globėjus, tėvelius, ir jie liko iš-

ges, drapanėlių ir maisto; nė
ra kam tuos nelaimingus naš
laičius suraminti, priglausti.

Lietuvoje nors yra tam tiks
lui susitveręs Moterų Globos 
Komitetas, kuris pasilaiko 
narių mokesčių ir aukų, 
girdėti, kad norint šiek 
žmoniškai aprūpinti 
karo
to viso toli gražu 
Valdžiai gi mažai

• v1S 
bet 
tiek 

Lietuvos
nuskriaustus našlaičius 

nepakanka.
ką gplinti 

duoti, nes kaipo naujai įsikū
rusį valstybe pati neturinti. 
Prie šitokių aplinkybių karo 
nuskriaustiems Lietuvos naš
laičiams tenka ypatingai , daug 
nukentėti. i

Taiįįi Aitą dnlyk.į iirtclurni do 

mėn ir mes lietuviai Ame
rikiečiai turėtame skaityti sau 
itkra. pareiga kiek daugiau šiuo 
klausimu rūpintis, nes kai:) ne
laimingų Lietuvos našlaičių 
taip ir jų globoj i pagelbos pra
šymo baluli,• tiltis yr.ųalkrci- 
pta į mus, Amerikiečius lietu
vius. ■

Rodos daugeliui yra jau ži
noma (nes nekartą apie tai bu 
vo rašyta Naujienose,) kad 
praeitą pavasarį iš pažangesnių 
žmonių Chicagoje^ susikūrė 
Komitetas Lietuvos Našlai
čiams Šelpti, kurio nariais gali, 
būti kiekviena moteris ir vyras 
(valdyba susideda vien iš. mo-| 
torų), ir šito komiteto 
palikdami šaly visokius 
jinius įsitikinimus su 
pasišventimu rūpinasi 
savo uždavinius, kas iki 
jau yra daug šiokių tokių pase^ 
kinių.
' Taigi ir dabar girdint ir jau
čiant vargingą Lietuvos našlai
čių likimą, ypatingai kuomet 
begailestingas žiemos šaltis sa
vo žiauriomis yankomis juos 
glamonėja, Chicagos Komitetas 
Lietuvės Našlaičiams šelpti ren 
gia rankų darbų ir namie ga
mintų valgių, bazarą vasario 
12 d., 1922 Mildos abėjosc sa
lėse, S. Halsted ir 32-ros gatves 
Chicagoj/ kurio visas pelnas 
bus pasiųstas per Raudonąjį 
Kryžių Lietuvos Našlaičių su- 
šelpimui. Šiuomi ir atsišaukia
me į gerbiamą visuomenę mel
ždami visų be skirtumo kaip 
kąip vyrų taip ir 'moterų, ypa
tingai Chicagos ir kitų miestų 
iy miestelių moterų ir merginų 
pagelbėti mums šitame darbe 
t. y. labai meldžiame paaukoti 
augščiau minėtam bazarui jei 
ne kelis, tai nors po vieną di
desnį ar mažesnį rankų išdirbi
nį 
ha 
su 
na 
se.

nariai 
parti- 
tikui 

atlillli 
šiolei

Vakar Mrs. Walz, palikus 
savo tris mažus kūdikius virtu- 

tvėj išėjo krąutuvėn. Gi drabu
žiams užsidegus, kurie buvo 
sukabinti ant pečiaus kad iš
džiūtų, užsidegė namas ii vai
kučiai labai apdegė. Sakoma, prie šito niusų sunkaus darbo, 
kad visi trys gal mirs. Juos 
tuojaus nuvežė ‘ Alexian Brot-1 antrašu: N. Val^hčauskienū,

3246 S. Haftted st., k Chicago, 
III. (trečios lubos), anba, kam 
yra parankiau, dienoje bazaroz 
tiesiai atnešti į svetainę, kuri 
atsidarys 5-tą vai. po pietų. 
Siunčiant išdirbihius malonėkit 
pridėti savo pilną vardą pa- * - . . W > a • • B •

ar namie gamintą Valgį, ar- 
pinigišką auką. Viskas bus 
dėkingumu priimta ir pil- 
atskaita išduota laikraščiuo-

Vardan* Lietuvos vargstan
čių našlaičių širdingiausiai 
meldžiame visų, kurie tik 
patėmys -šį musų prašymą, 
prisidėti drauge, prikalbinant 
ir savo draugus bei drauges

Išdirbinius mcldiįiunc siųsti

hers, ligoninę.
'Motinoms reikėtų*’pasielgti 

atsargiau su savo kūdikiais.

NUPLIK® VAIKĄ KAVA.

Anądien Mrs. Grygcl* 3306 pridėti savo pilną vardą pa- 
W. 38-toš gat. nešdama kavą vardę ir antrašą, taipgi kainą, 
ant stalo pakniupo ir karštą už kurią galima išdirbinį par
kavę užpilo savo vieniji metų duoti. Geistina, kad išdirbinių 
amžiaus vaikui raut galvutes, kainos nebūtų per aukštos, nes 
Po to jos vaikas pasimirė. tai labai apsunkina išpardavi-tai labai apsunkina išpardavi-

^iną. Pinigiškas aukas galima 
siųs i i čekiu ar ] 
iždininkei vardu _ _ ___
nės nutarimų aštinjnkei M. 
Zolpienei, 922 W. 34-th Place, 
Chicago, III. Kam butų reika
linga platesnių informacijų 
apie bazarą, malonėkite kreip
tis į K. Katkevičienę, 2252 W. 
22 str. Chicago, III.

Su pagarba ir pilna vilčia.‘ 
Rengimo Bazaro Komisija:

K. Katkevičienė, J. Yozavijtle- 
nė, O. Sandurgienė, M. Pišnie- 
nė, N. Valančauskienč.

P. S. Kitų laikraščių meld
žiame'‘ išspausdinti.

_ i. '.F—L 11

=; <=! JIESKO PARTNERI^
i P. Baleckie- ----------------------------------

Seredą, Sausio 4 3., 1922
—P-S-S— PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

GAL SUSTREIKUOS
VEŽIKAI. ę

Sako, kad gal sustreikuos 
Excavationg and Grafling 
amsteriai. Jeigu įvyks, 
namų statymo darbas vėl 
sutrukdytas.

Pranešimai

Te

Ims

. Dar yr i proga 
kelioms y putoms 
prisidėt pinigais 
u darbu prie ny.- 
sų naujo patento 
IŠairbineįimo. At
minkit, kad mes 
ti rime tokius
dulktus kokių
dar pas iuIj nesi
randa. Faigi^be 
abejonės atneš -!i 
du ius nuošimčius 
V't įdėvų pinigų 
b nuteiks jums ir 
.Lsų 
darbus 
<Į(.s.

j patiškai ar per U:Čką į 
lą įveriame dirbtuve 
ID’JNIAIN I’AINT BRUS;I MFG. 

CO.
1623 Rlue lsl«,nd A’, e.

Už PUSDYKĮ
Pardavimui bučemė Bridgoporte 

tirštai apgyventa lietuviais. Biznis 
gerai eina. 4 kambariai pragyevni- 
mui. Rendos $35.00 į mėnesi Kaina 
tik $1,350.00. Vertėą yra iki $2,000.00 
Pardavimo priežastis labai svarbi. Ne
mokanti biznio išmokinsiu. Norinti 
pinigo padaryti, nepraleiskit šios pro
gos. Atsišaukite 821 W. 34th St. Ne
toli Halsted St.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mū
rinis namas; elektros šviesa, maudy
nės, aukštas cementuotas skiepas. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu tint 
bizniavo* namo, arba ant bučemės. At
sišaukite pas

SZEMUT & LUCAS, ' 
4217 Archer) Avė.

draugams 
ant visa- 
Kreipkitės
mus. Tik-’'

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Juozapo ir Jono Aibučii^t 

Lietuvoj gyveno’ netoli nuo Rygos. 
Mes girdėjome, kad jie dabar gyvenu 
Chicagoj. Malonėkite atsišaukti, arba 
kas juos žino, meldžiu pranešti.

MARIJONA AIBUTĖ,
1414 St. 51st Court, Cicero, 111

JIEŠKAŲ Šimonių Juozapo ir5Ta
mošiau* paeina Panevėžio apskr., 
Subačiaus parlp,, Skvarbų kaimo.

j Harvey, III. — S.L.A. 2#9-tos Kuo
pos metinis susirinkimas įvyks. 5 d. 
sausio, L'80 v. t. paprastoj salėj, 
15709 S. Halsted. Visi draugai malu- Seniaus gyveno Shenandoah, Pa. Ma
nykite atsilankyti, nes bus įvesdini- lonečia, kad atsišauktumėt, turiu la
mas naujos valdybos,^ir užsimokėti 
užsilikusius mokesčius.

i —Pi’ęt. rašt./J. Ratkus.

j Local 269 A. C, W. of A. — Svar
bus metinis susirinkimas įvyks penk
tadieny, sausio 6, 1564 N. Robey St. 
Unijos svet. Bus priėmimas naujos 
valdybos taipgi senoji išduos rapor
tus visų metų. Narai būtinai turit 
atsilankyti. —P. Chapas, sekr.

j 4 \“ATŽALA” CHICAGOJE
Ateinantį Ketvergą, Sausijb 5, 8 vai. 

vakarty įvyks Mildos Svetainėj, ant 
3-čio aukšto, susirinkimas Chicagos 
Lietuvių tėvinainių, šaukiamas Akciji- 
nės “Varpo” Bendrovės Chicagos Ko
miteto, fiąaąavimui leidžiamo nuo 
Naujų Metų dienrąščio Kaune, vyk- 
denimui nusistatimo Lietuvos Valstie
čių Sąjungos, ir Lietuvos Liaudininkų 

LSoc. Demokratų partijos, remiančių 
programą ir organizaciją Lietuvos i 
Mokytojų Sąjungoj. Atsišaukimas tų. 
partijų tilpo “Naujienose”.

Leidimui paminėto dienraščio yra į- 
kurta Kaune draugija “Atžala”. At-

• ma, yra įkurtos po visą1 Lietuvą, kur 
tik yra mokyklos. Vadai Valstiečių ir 
Liaudininkų stovi priešakyj draugijos 
“Atžala”. Tos pajiegos irgi stovi 
priešakyj ir “Varpo” bendrovės, lei
džiančios “Lietuvos Ūkininką”. Iš to 
yra matoma, kad “Atžalų” koordinuo
ja visas pažangesnes jiegas Lietu
voje, ir tuomi sudaro tvirtą bloką pra- 
vedimui tokios tvarkos Lietuvoje, kuri 
užtikrintų visiems piliečiams laisvę ir 
blaivą valstybei nusistatymą.

Chicagos lietuviai, kurie ateinantį 
ketvergą- prisidės prie finąnsavimo 
{paminėto dienraščio, sudaryk “Atža
los” Chicagos skyrių, kuris palaikys 
tamprius ryšius su paminėtomis Lie
tuvos organizacijomis. “Atžala” to
dėl, bus kunu suglaudančiu lietuvių 
progresyvias’ jiegas tikslams apšvie- 
tos, ekonomijos ir politikos.

Chicagos1 progresyviai lietuviai tė
vynainiai, kurie sutinka su programa 
Valstiečių-Uaudininkų ir 
Sąjungos Lietuvoje, yra 
kviečiami atsilankyti į virš 
susirinkimą ir finansiškai 
leidžiamą dienraštį. Tas 
mas privalo būt vienminčių, ir todėl 
lietuviai kitoniškų nusistatymų ir pa
linkimų tame suvirinkime neprivalo 
dalyvauti į ' *-

Vardan “Varpo” Bendroves: 
KOMITETOS

* Juozas
Stasys

bai svarbų reikalą.
JONAS GOTOWTIS

716 W. 17th. Place, Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUI
STORAS ANT RENDOS; Bi

le kokį biznį galima užsidėti. 
4862 Ilomcrlce Avė.

E. ętiicago, Ind.

RENDON NAMAS 7 kambarių, 
elektra ir kiti parankamai ir pusė 

, akro žemės. Prie Halsted St. linijos. 
Rendos 30 dol. mėnesiui.

'• MR. BAIRD, .
112 St. and Homan Avė. 
Mount Green Wood, III.

Phone Dorchester 5051

1ŠSIRENDAVOJA 2 kambariu ofi
sui, garo šiluma, tinkanti daktarui, 
dentistui, arba Real Estate.

. 3235 S. Halsted St.
žalos kuop/oę, kaip) iš laikraščiii žino-1 ^l.: Boulcvard 4836.

•1.. _ .A t T • J _________ *_______

im omiKiNni
MOTERŲ z

REIKIA patyrusių moterų popieri
nių atmatų sortavimui. Gera alga ir 
geros darbo sąlygos.
REPUBLIC WASTE PAPER'CO.

1039 W. Congress St.
Arti Morgan St.

REIKIA DARBININKŲ
^WWW^WWW%*WVWVN*%*%^WW**^*,**l**************^^i<R

VYRŲ
j REIKIA BARBER1O vaka
rais ir. subatomis. • Patyrusiam 

Mokytojų tame darbe; gera mokestis. At- 
širdingai sį^auRite greitai.
‘'paremti l SB36 S. Halsted St.paminėtą

susirinki *

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI mažas groseris ir 
kendžių krautuvė labai pigiai. Tokia 
norinti įsigyti, užeikite pasižiūrėti. 
Priežastį patirsite ant vietos.

2917 S. Lowe Avė.

KAS NORI PIRKTI BUČER- 
nę tai ši,yra gera proga, nes 
savininkas trumpame laike va
žiuoju į Lietuvą. Kreipkitės 
telefonu. Lafayettc 3717

MAINOME, parduodame namus, 
farmas, bučemes, automobilius ir ki
tokius biznius; turime namų didžiau
siame pasirinkime visose dalyse mies
to. , Taipgi apdraudžiame visokius 
turtus nuo ugnies, pavogimo, užmuši
mo ir kitokių nelaimių. Kreipkitės. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO. 
3328 S. Halstcd N. W- Cor. 33 rd PI.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir J)ry 
Goods krautuvė. Parduosiu greit 
pigiai, nes važiuoju Lietuvon.

4B25 S. Fairfield Avė. 
/ Brighton Parke

ir

Pasibudavok sau namą.
Tik '$200.00 {mokėt ir $15.00 į mė

nesi. Ką išmokat ant rendų tai su tais 
pinigais įsigysit sau namą. Tik 100 
namų su mažu {mokėjimu statysime. 
Kreipkitės tik laišku 515 Naujienos.

/ BARGENAS
Pardavimui trumpame laike bučer- 

no ir grosernė su ?«:tomobil:um, ge
rame stovyj. Pardavimo priežastis, 
savininkas išvažiuoi.ą ant fa m » t, 

2500 W. 4Gth PI, v

T ARDAVIMUT namas ant trijų na- 
gyvenimų, parduoi-iu -už $2,900.00, 
m s noriu apleisti miestą. Atsišaukite:

P. S.
P.”.!) W. 33rd

Ntmas
PI. 1 auksas iš užpakalio 
ndasi 711 W. 4Gti. 1'1. .

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sėmė geroj vietoj, lietuvių ap
gyventa. Biznis išdirbta per il
gus metus. ’ Parsiduoda už pir
mą pasiūlymą. Atsišaukite tuo
jaus : 710 W. 33rd St.

MOKINKIS
PARDAVIMUI

SALIUNAS
2310 S. Halsted St.

PARDAVIMUI galiūnas labai trum 
pame laike, nes savininkas važiuoja į 
Lietuvą. Yra 5 metų lysas; ir pragy
venimu ikambariai, renda pigi. Pasi- 
skubinkit

1715 W. 46th St.
---------------- Ji--------------------- :---------

PARDAVIMUI 'saliurns, gali 
pi: ž ti biznį ir namą, geroj vie
toj visokių tautų apgyveni?. At- 
sišaukite\:

1616 So. Hr.isted St.

PARDAVIMUI galiūnas, ge
ras biznis, visokių tautų apgy-. 
vente. Priežastis pardavimo: 
nesutikimas šeimynoj. <

' i J34 Sb. Solon Avė. & 14 PI.

PARDAVIMUI labai ūmame laike 
venoj vietoj saliunas. Biznį gerą ca
ro. Važiuoja į Li^/oą. Lietuv:.lis ir 
kkonvs tautomis apgyventa. Parduo
siu pigiai. Kreipkitės:^

720 W. ?5th St.

PARDAVIMUI EpJiunas s<) visais 
rakandais, 4,- kambariai užpakaly, lis- 
tas ant 3 metų, biznis išdirbtas, tar
pe dviejų dirbtuvių. Priežastį pa ėdu1 t- 
n»u patirsite ant vietos. AtsišiAče- 

2607 S. Ha.sted S*.

PARDAVIMUI sa'liunas, 4 rui 
mai pragyvenimui; lys tas 3 me
tų, renda $40.00. Priežastis par
davimo, savininkas turi kitą biz
ni- ‘

333 Kensington Avė.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.••

Mokiname: patriną padarymui, 
tirpimo, pritaikymo ir riuvimo; 
klesoa. dienomis Ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
SNICKAJOS F 

190 North State Sti 
Kampas Lake SL 4-fl.

P-Iis E. KAZLAUSKAITĖS
i LIETUVHKA
* c * ;

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Hokinai kirpti, aluti, pritaikytTlr 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
/Klesoe: dienomis ir vakarais

Speclalės instrukcijos pagal 
sutarimą.

EVELYN ACADEMT OF 
GOWN DESIGNING

Room 402, 59 E. Adams SU
TelL‘Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaklng.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinės klesoa biz

niavome merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2497 Madison Street/ 
6205 S. Halsted SL

Kreipkitės vpatiškai arba raly- 
kit išlygų paklausdamL

, Sm Patek, pinnfainkl

C O A L YARD 
PARDAVIMUI didžiausis “CfCERO 

J. Hertmanavlčius, PirmJ COAL YARDAS” 5 lotai, trakės, ofi- 
i sas, seifas, trokai, vežimui, arkliai, 
kiti įtaisymai ir daugybė visokių ang
lių. Iš vięų šonų apgyventa lietuviais 
ir kitom tautom. Nėra kito coal yar- 
do. įplaukos yra labai didelės, o 

biznis yra išdirbtas plačiai ir labai 
gerai. Didelis bargenas 
įmokėti reikia $16,500.

FEDERAL BOND & 
COMPANY 

1439 S. 49th Court, 
666 W. 18th Street, Chicago.

Grisius, Sekretorius.

Ex-Kareivių Antros Kuo
pos susirinkimas bus 4 dieną sausio 
D. Shemaičio svet., 1750 So. Union 
Avė. 7:30 v. v. Visi narai malonėsit 
atsilankyt, nes turime daug svarbių 
dalykų, kuriuos turėsime užbaigti.

, —Valdyba.

S. A. L.

už $20,000.

LAN D

PARDAVIMUI . SALIUNAS 
lietuvių ir lenkų apgyventa. Par 
davimo priežastį patirsite ant 
vietos.

943 W. 83rd St.

RAUNDAI
Jaunų Vyrų Liet. Dr-škas ir Pašel- 

pinis Kliubas laikys savo metini susi
rinkimą ketvirtadieni, sausio 5d., 8 
vai. vak. Malinausko svetainSj 1843 
S. Halsted St. Draugai visi būtinai 
atsilankykite; kurie esate užsivilkinę 
mokesčius pasirūpinkite afsilygir.ti, 
ka^i netaptumėte suspenduoti. Nepa
mirškite ir naujiį draugų atsivesti.

. —y aldyba. I
|<etvirtadienį, sausio 5 d., 8

JIESKO PARTNEHIįJ.
PELNINGAS DARBAS

rinkimą

J ieškau partnerio, kuris turėtų 
#1 00C iki $5,000 orisidėjimui 
mano biznio, gerą pelną nešančio. Esu 
vienas ir negaliu tinkamai prižiūrėti 
<tar nninkų. Priegtam, jei daugiau bu
tu kapitalo įdėti į staką, dadidesnis 
įeinąs butų. Biznis yra automobilių 
tais;.mo ir mokinimo važiuoti. Prisi- 
• I5.ius.į prie biznio, išmokinsiu b-•, 
*,vato dykai. Turiu ’oeną namą^ra-

nuo 
prie

Cicero.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
ne, viskas naujai įtaisyta, yra ruimai 
dol pragyvenimo, gražioj vietoj, vi
sokią tautų^ apgyventa Brighton Par- 
kokolonijoj. Kartu parsiduoda naujas 
Fordas. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

3965 Archer Avė.
VELTUI $30.00

Paauksuoti laikrodėliai su puikiau
siais 21-akmenimi ir retežėliu vy
rams ar moterims. Pagarsinimui sa
vo tavoro, nusprendėme išdalinti 5,- 
000 šių laikrodėlių VELTUI. Plates
nių žinių kreipkitės į katalogą išsių
sime aplaikę 12c stamporras.

PEARL TRATDING CO., 
Box 122,

189 Perai St., New York, N. Y.

EITRA BARGENAS
5 kambarių vėliausios mados rar 

kandai turi būt urnai parduoti ant 
zyk ar atskirai už teisingą pasiūly
mą. Taipgi jfroiik'te pianas prtinnjr- 
ta V kul ei e ir di<{elta dubeft*ya "P“) 
re.cdzina phonograpas su rekordais/ 
Viskas gvarantaota. Rezidencija

1922 S. Ke lai b Ava. >
FARDAVIMU! 4 kambarių ra 

candai gerame stovyje, parduo
siu pigiai, nes apleidžiu Chica- 
gą. Atsišaukite: -Povilas Stankus 
1517 S. 51st Avė., Cicero. III.

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLĖ

Mokina Lietuviu ir Anglų kalbų; 
Grammar School, Hitfh Sahool ir

mo

p. mokiaama lietuvių gramatika.
8454 So. Hakted getv.

arti 35tos gat.

AUŠROS MOKYKLOJ

DIDŽIAUSIS BARGENAS
PARDAVIMUI didelė bučemė ant 

Town o^IJike, apgyventa lietuviais. 
Biznis gerai eina. 4 puikus pragyvent' 
mui kambariai ir garadžius vienafn 

a,vato dykai. Turiu :ocną namą,. p.a• automobiliui. Rendos $35.00 J mėne- 
indžių labai geroj v’etoj ir darau la- sį. Lysas^2% metilu v**

žastis priverčia parduot pigiai. Ne- 
. .     w J . . Kas no- 

Atsisaukti galį vedęs ar pa- rite pasinaudoti šia proga, kreipkitės 
- -1 —..... tuoj......................................... . '

4537 S. Paulina St.

bni i.erą biznį, apie ką kiekvienai Ak- 250.00. Mokėta $1,800.00. Didelė P^|e’ 
rono gyventojas gali pasakys, bet Zubuib pxivc*-v*<* 
vienom per suaku, tad jiojka j part- mokantį biznio, išmokinsiu, 
nerio. . _ .
vienis, o jei turi supuvusį darbą, tai 
mesk jį, o eik su manim į bizn|. Raš-1 
tus pasidarysi pas savo advokatą ir 
pinigai neš didelį pelną ir pats turėsi 
gerą ir pel.rngą. diubą, kuomi page
rinsi savo būvį. Jei <kam peAišku, 
klauskite, taipgi paminint su kiek 
pinigų, galite prisidėt’ ir kada. Rašyk.

N. VALE?<TAS, 
P46—350, W. T.‘ ornton 

, į Akron, Uhio.
st.,

.VĖL KITAS BARGENAS.
Pardavimui puiki bučernė, lietuvių 

kolonijoj, dideli kambariai pragyveni
mui. Ilgas lysas. Pigi renda. Par
duosiu labai pigiai, arba mainysiu ant 
bile kokio namo bite kokioj vietoj. 
Pardavimo priežastis svarbi. Kreipki
tės. J. Namon 3328 S. Kalstei St

i

\ NAHAI-ZEIfe .
PARDAVIMUI lotai tarpe 2 gatve- 

tariu. Geri bizniui arba pagyveni
mui, turiu 8 Jotus, parduosiu po $500 
otą. Greitam pardavimui ant lengvų 

i^|ygų; gatvės, šaligatvei, vanduo ir 
gasas įvesta ir apmpkėta.

Kreipkitės į Naujienas num. 514. |

PARDAVIMUI mūrinis namas, sa- 
iunas, Storas, svetainė ir du pagyve

nimai ant antrų lubų. Parduosiu pi
giai. Namsįs randasi prie didelių Grano 
dirbtuvių. Pardavimo priežastis, tu
riu biznį kitame mieste. Atsišaukite 

3925 So. Kedzie Avė. i

Antradienį Lapkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos. Mokin
to j aus Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada.

3001 So. Halsted SL, 
Chicago, UI

PARDAVIMUI 2 lotai, gražioj Ir 
naujai apgyvento] vietoj, Cicero, III 
Netoli nuo vienos žinomos dirbtuvės 
Westem Electrical Co. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant automobiliaus. 
Kreipkitės prie

A. VILIMAS,
8328 S. Halsted SL i, ,

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliškos Ir lietuvlikoa 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, sta- 
nografijoą. typevrriting, pivklybos tei
sių. Suvienytų Valatlh ktorijon, abel- 
noa Istorijos, Moffnūttjoa, pelitildnl* 
ekonomijom, plllotystla, dšlliaraiye- 
tia Ir tt.

Mokinime valandos! noe 9 ryto Iki

I1N no. BALSTBD STT,, CBICABg




