
_ *•v> • * • •

Flr s Lithuanlan Daily i n America 
-<<% . ■ .-X. - - - - - ————^

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

Firmas Lietuvių Die nraštis Amerikoje 
_______________ -r-

VOL. VIII.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Claaa MatUr March 7, 1914, at tha Post Office of Chicago, III., under the Act of March 8, 1879.

■ —i  ii'fa*.! < .................................. u................. i ____ 'J-LJĮL________________ -L-1—HL

Kaina 3c Chicago, UI., Subata, Sausio-January 14 <1. 1922

T autu Sąjungą nebesi- 
kiš i Vilniaus ginčą

Atmetė Vilniaus rinkimus
> 1 1 '■—«

Pataria taikintis arbitracijos keliu

Jauty sąjunga nepripažįs
ta Vilniaus “rinkimy”

-Tautų sąjunga gal pasitrauks 
iš Vilniaus ginčo. Nori atšau
kti kontrolės komisiją ir siu
to ginčą pavesti arbitracijai.

GĘNEVA, sausio 13. — Pa
ul Hymans, pirmininkas tautų 
sąjungos tarybos, kuri čia lai
ko savo posėdį, šiandie paskel
bė, kati tautų - sąjunga negali 
kreipti domės ir pripažinti i>e- 
reitą nedėldienį įvykusių Vil
niuje rinkimų, kurie buk turį 
nuspręsti kam Vilnius turi pri
klausyti — Lietuvai ar Lenki
jai.

Priežastis kodėl taryba nega
li pripažinti rinkimų, kurie 
buk esą prielankus Lenkijai 
(vieniems lenkams rinkimuose 
dalyvaujant) yra tame, sakė 
Hymansas, kad Lenkija suma
nė laikyti plebiscitą be tarybos 
leidimo.

šįrytiniame tarybos posėdy
je vėl iškeltas tapo Vilniaus 
ginčas, * įnešimu rezoliucijos 
siūlančios, kad tautų sąjungos 
taryba sustotų būti taikintoja 
ir nebesimaišytų į ginčą ir bė
giu vieno mėnesio ištrauktų 
savo militarinę kontrolės ko
misiją, kartu pakviečiant Lie
tuvą ir Lenkiją pavesti savo 
interesus kuriai- nors draugi
škai šaliai, jeigu jos pačios ne
gali tarp savęs susitaikinti.
Lietuva sutinka su arhitracija

>

Lietuvos atstovai sakė, kad 
visi šie kjvirčiai yra daugiausia 
todėl, kad Versailles taikos su
tartis nenustatė galutiniu rube- 
žių. Jie sakė, kad Lietuva su
tinka pavesti visą Vilniaus gin
čą tautų sąjungos įkurtam in
ternacionaliniam teisingumo 
teismui arba ir arbitracijai.

Tečiaus Lietuvos atstovai ma 
no, kad atšaukimas tautų 
jungos mili tarinės kontrolės 
komisijos gali atnaujinti paru- 
bežinius susirėmimus, kurie 
butų taikai pražūtingi.

Lenkai prižada taiką.
Lenkijos delegatas pasakė, 

kad (Lenkija laikysis taikos po
litikos, t. y. nedarys užpuldinė
jimų, iki ginčas nebus viskame 
išrištas.

Taryba nubalsavo išreikšti 
padėką prezidentui Hymansui 
už jo uolų darbavimąsi bandy
me išrišti Vilniaus ginčus.

Riaušės Valijos princą pasi
tinkant.

MADRAS, sausio 13. — At
vykus į čia Valijos princui pra
sidėjo smarkios riaušės. Riau
šės buvo taip smarkios, kad po 
licija buvo privesta šauktis 
ginkluotų automobilių pagel- 
bos. Keli žmonės užmušti. *

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose 

Kaina Be
i n ■ ■nu/

Poincare bando organi
zuot kabinetą

Manoma, kad betgi jam nepa
siseks tai padaryti.

PARYŽIUS, sausio 13. — 
Prezidentas Millerand pakvietė 
buvusį prezidentą Raymond 
Poincare sudaryti naują Fran- 
cijos kabinetą, vieton vakar re
zignavusio Aristide Briand ka
bineto, kurio nariai, preziden
tui prašant, pasiliko ir toliau 
eiti pareigas iki nebus sudary
ta nauja ministerija.

Nors tūli tvirtina, kad Poin
care darbas pavyks ir gal dar 
šiandie jis įstengs sudaryti mi
nisteriją, bet ir daugelis mano, 
kad jis pasiėmė per sunkų sau 
darbą ir bus priverstas pasi
traukti nesudaręs kabineto. Jie 
mano, kad jeigu ir pasisektų 
sudaryti kabinetą, tai gali pra
laimėti parlamente, neš parla
mente jis turi stiprią opozici , 
ją, o ir žmonose Poincare ne
turi didelio pritarimo. Be to 
Briando populiarumas labai 
padidėjo jam rezignavus nelau
kiant ir parlamento balsavimo. 
Daugelis parlamento narių rei
kalauja, kad kadangi Briandas 
neliko sumuštas parlamente, 
jam ir butų pavesta sudaryti 
naują ministeriją. Blandas 
betgi pareiškęs, kad jo rezigna
cija yra “absoliučiai galutina

Visi laikraščiai, išėmus kra
štutinių nacionalistų ir konser
vatorių, apgailauja Briando re^ 
zingnaciją ir numato, kad jei 
naujoji ministerija, kas ją nė 
sudarytų, eis kitokiu keliu, pri
ves prie to, kad kitos šalįs per
trauks ryšius su Francija ir 
ji liks izoliuota. i

Vokietijai duodamas ma-
žylis palengvinimas
rėš mokėti po 37,000,900 

'markių kns dešimt dienų.

CANNES, sausio 13. — Tal
kininkų kontribucijos komisi
ja šiandie nutarė duoti Vokie
tijai mažyti palengsinimą pri- 
puolančios sausio 15 •• vasario 
15 dienose kontribucijos dalių 
mokėjime.

Laik? to “palengvinim i ‘ pe
riodo Vokietija turės, prade
dant nuo sausio 16 d., mokėti 
kas dešimt dienų po 37,()()(),- 
000 auksinių markių arba pri
pažintais svetimų šalių bonais. 
Taip tęsis iki ta pati kontribu
cijos komisija, ar talkininkai 
savo nuosprendį permainys ar 
priims Vokietijos pasiūlymus; 
bet ir tada mokėjimas užsi
baigs už dviejų savaičių nuo 
naujo nuosprendžio paskelbi
mo.

Vokietija gi bėgyje dviejų 
savaičių turi priduoti komisi
jai planą apie biudžeto ir po
pierinių pinigų reformas ir 
gvarantijas ir taipjau priduo
ti savo programą mokėjimo 
kontribucijos pinigais ir pre
kėmis 1922 m.

Vokietijos delegacija priža
dėjo apsvarstyti viską ir dar 
pastebėjo, kad ne delei pradė
tųjų naujų derybų Vokietija su 
silaikc nuo mokėjimo sausio 
15 d. kontribucijos, bet delei 
negalėjimo jos užmokėti.

Visi delegatai, kurie buvo pa
šaukti į tyriausios tarybos ęu- 
sijJ'nkimą, -dabar apleidžia 
Cannes.

Vyriausioji taryba svarstė 
padėtį, susidariusią delei Brian 
do rezignacijos. Nutari kad 
vykinti tuos dalykus, kuriais 
jau buvo pasiektas galutinas 
susitarimas. Tai ypač liečiasi 
ekonominės konferencijos, ku
rion pakvietimus išleisti paves
ta Italijos premjerui Bonam i. 
Konferencija įvyks kovo 8 die
ną.

Atšaukė ambasadorius?
RYMAS, sausio 13. — Laik

raštis Tribūna sako, kad Itali
jos ambasadoriai Londone ir 
Paryžiuje tapo atšaukti.

Išsiliuosavusioje Airijoje
DUBLINAS, sausio 13. — 

Dideliausios minios žmonių, 
susirinkusios prie kalėjimų, 
šiandie džiaugsiu ingai sveikino 
paliuosuojamus Airijbs politi
niu^ kalinius. Ryto, tikimąsi, 
sugrįš į Airiją ir tie kaliniai, 
kurie buvo Anglijos kalėjimuo
se ir kurie jau tapo paliuosųo- 
ti f

“Black and tan” policija yra 
skubiai gabenama iš Airijos. 
Kada ji bus išgabenta, tada p ra 
sidės evakavimas reguliarinių 
kareivių. Nors evakuacija da
roma yra su dideliu pasknbu- 
mu, bet manoma, kad pilnam 
evakavimui ims keletas mėne
sių laiko, nes Airijoje buvo 
tarp 30,000 ir 50,000 Anglijos 
kareivių, taipjau buvo dideli 
sandėliai maisto, amunicijos ir 
kitų reikmenų, kurie taipjau 
bus evakuoti.

Kalbama, kad už kelių dienų 
Collins važiuos į Londoną su
sitarti su Anglijos valdžia apie 
pilną perėmimą valdžios iš 
Anglijos rankų į rankas naujo
sios Airijos valdžios. /

Kalbama tajpjau, kad taikos 
priešininkai mano atsišaukti į 
Amerikos airius pinigų toli
mesnei kovai už respubliką ir 
už nuvertimą dabartinės dail 
eireann valdžios.
i De Valera prakišo ir pas 
sinn f emerius. Jis sinn fcine- 
rių tarybos susirinkime buvo 
pasiųlęs, kad taryba apsvarsty
tų taikos sutartį, bet taryba 
priėmė Collinso pasiutimą, kad 
butų sušauktas visų lokalų at
stovų susirinkimas, taip • kad 
galėtų tame susirinkime būti a 
tstovaujamos visos parapijos, 
kuris galės geriau pareikšti 
šalies valią.

Mi Ii tarinių centrų gyventojai 
yra nepatenkinti Anglijos karei į 
vių ištraukimu, nes jie iš tų 
kareivių darė gerą biznį. Da-. 
bar jie visur bėgioja, kreipia
si prie Dublino ir net prie An
glijos valdžios vis prašinėda
mi, kad kareiviai butų palikti. 
Tiek kareiviams praleidžiant 
savo pinigus, biznis ėjo gerai, o 
ir Airijos fabrikams buvo už
tektinai darbo.

Dail eireann valdžia užpro
testavo prieš gabenimą vald
žios dokumentų iš Dublino pi
lies ir gabenimas laikinai ap
sistojo.

(LONDONAS, sausio 13. — 
Visoje Anglijoje siaučia smarki 
influenzos epidemija. Mirtingu
mas gana didelis.

Anglija užveda derybas su 
Indais?

WASHINGTON, sausio į 13. 
— Indijos komisijos direkto
rius Ghose paskelbė, kad ka
ras ar taika Indijoje priklausys 
nuo konferencijos tarp Indijos 
nacionalistų vadovo Gandhi ir 
Anglijos valdžios atstovų, kuri 
įvyks ryto. Jis sako, kad konfe
rencijos prašė valdžia, kadan
gi ji pamatė, kad sukilimas In 
dijoje yra neišvengtinas ir kad 
ji nebeturi kuo pasitikėti, nes 
ir ištikimiausios indų gentįs 
pradeda dėtis prie nacionalistų, 
o Anglijos kareiviui mokina ir 
lavina nacionalistų kareivių. 
Be to esą sieliai, skaičiuje 5,- 
000,000 žmonių, pranešė Gan
dhi, kad jie už trijų mėnesių 
sukils prieš Angliją ir stos gin- 
kluolon kovon.

Ghose sako kad nors Indija 
reikalauja nepriklausomybės, 
bet galbūt Ghandhi, kad išven
gus kraujo praliejimo, priims 
ir plačią savy valdą Anglijos im 
peri j oje. Tečiaus galutiną 
nuosprendį gali padaryti tik vi
sos Indijos kongresas, kuris su
teikė galią Gandhi tik paskelb
ti respubliką.

Kansas angliakasiu 
streikas atšauktas

PITTSBURG, Kas., sausio 13. 
—. Alexander Howat, distrikto 
prezidentas, kuris dabar Sėdi 
kalėjime už peržengimą valsti
jos industrinio teismo įstaty
mų, vakar atšaukė Kansas ang
liakasių streiką ir įsakė vi
siems angliakasiams sugrįsti 
į darbą. Tas streikas tapo 

. paskelbtas protestui prieš jo 
apkąlinimą ir delei jo paskel
bimo Kansas angliakasiai tapo 
pašalinti iš unijos. Šiandie ang
liakasiai pradėjo grįšti į darbą. 
Bet manoma, kad gali įvykti 
naujų susikii/i.mų, kadangi 
streikas tapo atšauktas tik su 
sąlyga, kad visi angliakasiai 
bus priimti atgal į darbą. Ka
syklų savininkai gi sako, kad, 
jie to nedarysią ir priimsią į' 
darbą tik tuos angliakasius, 
kurie jiems patiksią. Tas gali 
pagimdyti naują streiką.

Rašinėja notas .
MASKVA, sausio 13. — Rusi

ja ir Rumunija nepaliauja rasi
nėj ILSIOS viena kitai notas. Jos 
rašinėjamos yra be jokios pa
liovos per dvejus metus — ir 
vis už Besarabiją, kuri pir
miau įpriklausč Rusijai ir ku
rią dabar laiko okupavusi Ru
munija.

Nors abi šalįs gerai viena 
kitą pažįsta ir žino, kad tos 
notos prie karo neprives, betgi 
jos labai kenkia bizniui. Paru- 
bežio biznieriai yra įbauginti 
tų notą ir neveda jokios preky
bos. Kitų šalių biznieriai ir 
bankieriai irgi atsisako duoti 
Rumunijai ar Ukrainai pasko
las ir įvestuoti ten savo pini
gus.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 13 d., užsienio pini

gą kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos, 1 svaras sterlingų—$4.23 
Austrijos 100 kronų ............ 3% c
Belgijos 100 frankų ............ $8.01
Danijos 100 kronų ........... $20.00
Finų 100 markių ................... $1.86
Franci jos 100 frankų ........... $8 33
Italijos 100 lirų ................... $4.37
Lietuvos 100 auksinų ............... 55c
Lenkų 100 markių ...................  8% c
Norvegų 100 kronų ........... $15.61
Olandų 100 guldenų ........... $36.77

Švedų 100 kronų ........... $24.95
šveicarų 100 frankų ........... $19.38

, Vokietijos 100 markių ......  55c

Apkaltino angliakasių 
viršininkus:

West Virginijos angliakasių 
viršininkai kaltinami išdavystė

je valstijos. 
f

LOGAN, W. Va., sausio 13. 
— šiandie išnešta apkaltini
mus prieš angliakasių unijos 
17-to distrikto prezidentą 
Frank C. Keeney, sekretorių- 
iždininką Fred Mooney, subdi- 
sitrikto No. 4 prezidentą Will- 
iam Blizzard ir subdistrko No. 
2 sekretorių A. C. Porter. Juos 
visus kaltinama valstijos išda
vystėje, kuri, valstijos įstaty
mais, gali būti baudžiama mir
timi, x

Be jų,x dar 300 žmonių liko 
apkaltina—-ir vis tai dėl per- 
reitą vasarą įvykusio angliaka
sių karo su Logan pavieto mu
šeikomis, ką Logan pavieto 
mušeikų valdžia vadina anglia
kasių “sukilimu.”

Newberry priimtas senatan
WASHINGTON, sausio 13. 

—r Truman II. Newberry laime 
jo irijų melų kovą už išlaiky
mą vietos senak?. Vakar sena
tas 46 balsais prieš 41 pripaži
no jį tinkamai išrinktu senato
rių iš Michigan, nors kartu 
jis tapo pabartas, kad jis per
daug pinigų išleido savo rinki
mų kampanijai. Visi demokra
tai ir 9 republikonai balsavo 
prieš jį.

Senatorius La Follette, kuris 
balsavo prieš jį, paskiau pas
kelbė, kad jis taip dalyko ne
praleis ir kad jis elgsis 'taip, 
kaip jis elgės senatoriaus Lo- 
rimerio byloje. Ir tada Lori- 
meris tapo priimtas senatan, 
bet vėliau La Follette atnauji
no visą klausimą ir Lorimeria 
tapo iš senato pašalintas.

La Follette sako, kad Ncw- 
berry yra ddug blogesnis ir 
už iLorimerį. Jis taipjau nu
rodo, kad 4 republikonų sena
toriai, kurie balsavo už Lori- 
merio pašalinimą, dabar kil
savo už priėmimą Newberry, 
nors Nevyberry kaltumas buvo 
aiškiau įrodytas, negu Lori- 
merio kaltumas. Newberry 
net ir kalėjimai! buvo nuteistas 
už suktybes rinkimuose.

103 žmonės mirė nuo 
munšaino

N!EW YORK, sausio 12. — 
Surinktomis presos žiniomis, 
nuo sausio 1 dienos, taigi per 
12 dienų, Jungt. Valstijose pa
simirė 103 žmones nuo visokio 
munšaino. Dar trjs žmonės 
įasimirė Hoboken, N. J. Viso 
ten jau mirė 11 žmonių.

G t ęsia visuotinas streikas.
LONDONAS, sausio 12. — 

Iš Johnnesburg pranešama, kad 
pienuojama paskelbti visuotiną 
streiką Pietinės Afrikos Unijo
je, išreiškimui užuojautos strei 
kuojantiems aukso ir anglių 
kasėjam. Visų unijų Federaci
jos pildomasis komitetas atsi
šaukė į unijas būti prisir•■'tu
siomis sustreikuoti panedėlyje, 
jei to bus iš jų pareikalauta. 
Atskiloms unijoms įsakoma 
neskelbti streiką,) jei negaus į- 
sakymo iš Federacijos.

DUBLINAS, sausio 13. — 
Visuotinas Airijos geležinkelių 
darbininkų streikas prasidės 
subatos naktį. Streikas palies 
23,(MM) darbininkų. Jie strei
kuos prieš bandymą nukapoti 
algas ir pailginti darbo valan
das.

No. 11

Hymans projekto atmetimas
Lietuvos vyriausybės atsakymas tautų sąjungai 

į jos pasiūlymą priimti Hymanso projektą.
WASHINGTON, sausio 11 

d. (Elta). - Lietuvos valdžia 
gruodžio 24 dieną pasiuntė 
Tautų Sąjungos tarybos prezi
dentui sekamą atsakymą į Tau
tų Sąjungos pasiūlymą priimti 
taip vadinamą Hymanso pro
jektą, kuriuo tas projektas 
yra atmetamas, bet pageidau
jant rišti visą ginčą dėl Vil
niaus vien tik taikos keliu;

“Pone Prezidente:
Atsakydamas į Tautų Sąjun

gos Tarybos rezoliuciją iš 1921 
m. rugpiučio m. 20 dieną kuri 
buvo Visuotinojo Susirinkimo 
/užgirta ir kuri lietė rekomen
dacijas reguliavimui lietuvių 
lenkų ginčo, aš turiu garbės 
patiekti Tamstos žiniai kas sc-

LietuvosVyriausybė skaito 
savo pareiga išreikšti Tautų 
Sąjungos Tarybai savo gilios 
padėkos už jos pastangas, ačiū 
kurioms praėjusiais metais bu
vo sustabdyti karo žygiai tarp 
Lietuvos ir Lenkijos ir pavyko 
sėkmingai išlaikyti ramybę to
je Europos dalyje. Mes reiškia
me padėkos taip pat jo Eksce
lencijai Ponui Povylui Hyman
sui dėl jo nenuilstamo veiklu
mo ir atsidavimo, kuriais jis 
vystė sunkų uždavinį privesti 
prie išrišimo lenkų-lietuvių gin 
čą ir reguliuoti* sentikius tarp 
dviejų kaimynių Valstybių.

Lietuvos Vyriausybė niekuo
met nėra maniusi išrišti šitą 
ginčą kitaip, negu tik taikos 
keliu. Dabar gi iškilmingai 
(solenellement) pareiškia, kad 
ji stengsis ir ateityje eiti tuo 
pačiu keliu. Ji iki šiolei yra 
padariusi daugelį pastangų 
prie susitaikinimo, siūlydama 
visus galimus kompromisus. 
Vienok, Lietuvos Vyriausybė 
ištyrinėjusi ligi pamatų ir iš 
visų pusių Tautų Sąjungos Ta
rybos paduotąją' rekomendaci
ją, jaučiasi priversta pareikšti 
su giliaus pasigailėjimo jaus
mu, kad negalinti priimti jai 
rekomenduoto sutarties pro
jekto.

(Lietuvos Vyriausybė, atsis
tojusi prieš Tautų Sąjungą ir 
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Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da- 

' vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapę atsiekta. DABAR NIEKAS

> NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO DU CHICAGOS OFISU.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius t šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau-

I jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi- ( 
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

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

BRIDGEPORTO SKYRIUS
8210 So. Halsted St., Chicago, UI.

nuoširdžiai pripažindama pas
tangas, kurias Tautų Sąjunga 
yra jau atlikusi, kad užbaigus 
šitą taikos uždavinį, skaito 
kaipo būtiną apšviesti visuose 
detaliuose savo nusistatymą 
šioje sunkioje ir svarbioje by
loje. Todėl Lietuvos Vyriausy
bė turi garbės Tamstos, Pone 
Prezidente, prašyti leisti jos 
delegatui patiekti aukščiau pa
žymėtų paaiškinimų ateinan
čiame Tautų Sąjungos Tarybos 
susirinkime, t j: jaustųsi lai
minga, jei galėtų rasti išrišimą 
Tarybai padedant.

Prašau priimti, Pone Prezi
dente mano aukštos pagarbos 
pareiškimą.

(Pasirašė) P. Klimas
L. Einąs Užsienių Reikalų 

Ministerio pareigas.”

Ukrainiečai pikietavo len
ki] atstovybę Washingtone

, WASHINGTON, sausio 11. 
(fclta) — Penkios ukrainietės 
nherginos iš Binghamtono, 
Brooklyno, New Yorko, Jersey 
City ir Philadelphijos piketą* 
vo (Lenkų Pasiuntinybę Wa- 
shingtone. Piketavimas buvo 
surengtas Amerikos Piliečių 
Ukrainiškos Kilmės Sąjungos 
iš Philadelphijos prieš Lenki-'* 
jos žiaurų pasielgimą su Ry
tų Galicijos 700,000 gyvento
jais “naikinant bažnyčias, mo
kyklas ir ištremiant žymiausius 
piliečius.” Ant plakatų buvo 
sekami parašai: “Lenkų užgro- 
bikai Ukrainijoje persekioju 
Ukrainą kultūrą;” “Šalin su 
Lenkų tiranija rv’inėje Euro
poje”” “Amerika, išgelbėk 
l krainiečių tautą nuo Lenkų 
tironijos pragaro.“

Ukrainiečių sąumgos nariai 
saugojo ‘piketuojančių mergi
nų neliečiamybę. Kitoje gi pu
sėje gatvės vaikščiojo policijan 
tas ir dabojo, kad nebūtų daro
ma užpuolimas ant Lenkų pa
siuntinybes valdininkų.
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SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Subata, Sausio 14 d., 1922

L. S. Sąjungoje
L. S. S. AŠTUNTO RAJONO 
CENTR. KOMIT. SUSIRIN

KIMAS.

Pirmadienį, sausiu ^9, Nau
jienų Name įvyko L. S. S. Vili 
Rajono Centralinio Komiteto 
susirinkimas. Susirinkimą ati
darė Rajono organizatorius d.

Streikai ir pragyvenimo 
. brangis.

Jei nebūtų hrip

žmones pasakojant, 
kai pakelia kainas.

Kuris streikas 
austerianis nuo 
kvortai?
' Kuris streikas

liudna, lai 
girdėdamas 
kad strei-

pakėlė kainų 
40c* iki 80c

P. Millor, jis išrinktas buvo ir lentoms nuo $10 
tvarkai vesti. Susirinkime da-s sdančiui pėdų? 
lyvavo šie draugai: J. J. Če
ponis, J. Degutis, J.
Žyinontas, A. Kemėza; nedaly
vavo 1). šatkus ir J. Lapaitis.

Buvo s£aitylas pereito susi
rinkimo |>n>^okolas ir išduo
tas finansų komisijos rapor
tas. Rajono raštininkas prane
šė, kati jis rašęs laiškų buvu
siam Rajono iždininkui A. Kaz
lauskui,-kad jisai perduotų Ra
jono Valdybai Rajono kasų, 
bet ne jokio atsakymo nega
vęs. Nutųrta pasiųsti antrą re
gistruotą laišką. Sekretorius 
taipjau pranešė, kad juodu su 
Sąjungos Sekretorium, pasifarę 
nukėlę L. S. ,S. VIII Rajono 
konferencijų nuo sausio 15 d. 
į sausio 22 d., Naujienų name. 
Konferenėijų teko nukelti dėl
to, kad sausio 15 d. bus So
cialistų Partijos Cook Kauntės 
delegatų konferencija.

Rajono valdyba pranešė, kad 
St. Strazdas dar neatidavę* 
Rajonui priklausančių nuo Ci
cero kuopos pinigų.

Susirinkimas paragino Ap- 
švietos komisiją, kad greičiaus 
rengtų nariams ir socialistams 
u>jaučiantiems prakalbas ir re
feratus švietimo tikslais. Nu
tarta kviesti visus buvusius L. 
S. S. senus narius ir naujus, 
kurie nori darbuotis darbinin
ku gerovei, apšvietai ir socia
lizmo idėjai, ir kad prisidėtų 
prie palaikymo S. S. VIII 
Rajono, kaipo darbininkų or
ganizacijos. kuri darbavosi per 
eilę metų, teikdsftna lietuviams 
darbinjnkams savo rengiamuo
se švietimo ir lavinimos tik
slais žinojimų, kaip organi- 
zuotis ir būti susipratusiais 
darbininkais ir veikėjais.

šiame susirinkime tarpe 
draugų buvo geras, draugin
gas, sutartinis svarstymas L. 
S. S. reikalų, nes nebebuvo ele
mentu, kurie visada svaidyda
vo į susirinkusias visokius pur
vinus žodžius. Nebebuvo nei 
St. Strazdo, kuris, kaipo Ja- 
monto totuin fackis, visuomet 
veklavo Jamonto su Naujie
nomis bylų į Rajono’ reikalus, 
šį kartą draugai skirstėsi ne 

sugadintais nervais, •• bet geru 
upu ir pasiiryžimu veikti socia
listinį darbų.

— Rajono Koresp.

pakele kainų 
iki $150 tuk-

pakėlė duo- 
Vilis, A. nai kainą nuo 5c 1ki 15c ke

palėliui?
Kuris streikas pakelė kainą 

kartūnams nuo 10c iki 40 cen
tų mųstui?

Kuris streikas privertė bu
tų nuomus pabrangti antra 
liek?

! Keistumas vra tame, kad vi- 
suomenė, bent dalis jos, leido 
sau įkalbėti, kad. streikai ir 
darbo klintys yra aukštų kai
nų priežastimi ir daugelis žmo
nių yra palinkę kaltinti darbi
ninkus. Žinoma, tas paeina iš 
to, kad žmonės nežino, kaip 
yra. Pelnagaudos padaro pini
gų tiek daug, kad jiems 
už ką išleisti jų didelę dalį 
suomcnci kvailinti.

— Butcher Workman 
Advocate.

Kuris streikas

nei
vi-

SKAITYKIT IR PLATINKI!
“N A U J I E N Q S” '

“MIŽAR”
KARALIUS NAIKINIMUI 

REUMATIZMO
Gvarantuotos 

duolės nuo skausmo 
rankose, kojose, pe
čiuose, strėnose, krū
tinėj ir šaltų kojų. 
Viskas bus panaikin
tą po dviejų kartų 
naudojimo mano gy
duolių. Kaina $6.00, 
įsigyti galima tik nuo 
išradėjo. Kreipkitės 
arba rašykit:

JOZEF SOBOKOWSKY, 
2424 W. Superior St., Chicago.

gy-

ui

S

Nature's Lawiax yrt tuoint. kuo n 
o vardas nurodo, gera sveikatą n ♦ 

ti rališkal prigelbejimt sveucato? !N 
a tmian s. kokį kūnas reikalauja 

Gaukit 25c mėlyna bakselį Tankia’ 
mntuota niekad nesulyginta. nn

PRAKALBOS
Temoje /

! PENKTA ABELNA KARALYSTĖ A ? 
Tūkstančiai tūkstančių gudriausių Biblijos Studentų tvirtina, kad visi 
žmonės, kurie išliks kaip nors gyvi iki 1925 metų, turės piogos gyventi 
ant amžių. Jų subrendę ir vienbalsingi išvedimai yra paremti tais pa
čiais pranašavimais, kurie gelbėjo daugeliui, bėgiu prabėgusių trisde
šimties arba keturiasdešimties m-etų, aiškiai išanksto pasakyti atėjimą 
pasaulines karės, kuri prasidėjo 1914 m. ir tų nuotikių, kurie įvyko po 
jos; todėl neužginčijamas išsipildymas darodo Biblijos tyrinėtojams ir 
protaujantiems žmonėms, kad Dievo Karalystė “ant žemės” yra visai 
“Art!”, kad jau nebereikės laukti 1000 ar 500 arba 50 metų, bet kad ji 
prasideda dabar.

Nes tai
bus svar

BABYUJK

CRECIA

DANIELIAUS REGĖJIMAS.
Panedėlio V&k., Pradžia 7:30 vai., Sausio 16 D.
Liuosybes Svet. 1822 W. Wabansia Avė., Chicago, Ilt.

MILIONAI ŽMONIŲ DABAR GYVENANČIŲ NEBEMIRS!
įžanga dovanai , Nėra kolekty

ŠVENTAS RAŠTAS DĄRODO, KAD
Milijonai žmonių Dabar Gyvenančių Nebemirs

AR ŽINAI, kad didžiausias atsitikimas žemės istorijoje yra įsteigim-as 
Dievo Karalystės — apie ją kalbėjo visi šventieji pranašai? Darb. 
Ap. 3: 19-21; 1 Mož. 49: 10; 1. Mož. 22 15-18 Žak. 14:9; Luko 11:2; Iza- 
jo 35 ir 65.
Ali ŽINAI kad pirm įsteigimo šitos Karalystės, ateis Pasaulinė Karė, 
Maras, Badas, Revoliucija ir Anarchija, ir tą kad mes dabar gyvenam 
tame laike? Loko 21:10-27; Dan. 12:1; Agai 2:7; Dan. 2:44.
AR ŽINAI kad esamo laiko Visuomeninė Tvarka negali tikrai užganė
dinti teisingą žmogų — buk bAgotas1 arba biednas— ir kad tarsnys 
“pasaulio pabaiga” nereiškia žemės išnaikinimą, bet reiškia pabaigą 
esamų visuomenės sąrangų? Sal. Mok. 1:4; Izajo 45:18.
AR ŽINAI kad Kristaus Karalystė turi tikslą išnaikinti mirtį ir duoti 
Gyvastį, Linksmybę ir Laimę visiems žmonėms, ne tik numirusioms. 
Ozea 13:14;^zaja 25 6-12; I Kor. 15:20-26; Luko 2:10; 1 Tim. 2:4-6. 
AR ŽINAI kad mirties naikinimas prasidės esamame ląike ir dabarti
nėje gentkartėje — ir todėl “MILIONAI DABAR GYVENANČIŲJŲ 
NEBEMIRS”? Zcp. 3:8-9; Mat. 24; Jono 6:5 47-51, 58; Jono 8:51; 
Jono 11:25-26; Rom. 8:19-23; Apr. 21:1-7: Apr. 22:17.
AR ŽINAI kad Teisėjo Rutherfordo garbės verta knyga '‘Milijonai 
Dabar Gyvenančiųjų Nebemirs” aiškiai išguldo minėtus dalykus ii* yra 
labai įdomi knyga, 128 pusi. 25c.

Šita knyga gaunama “‘Sargybos Bokšto” knygyne, 4033 W. Wrren 
Avė., Detroit, Mich.

DIDELIS
Rengia

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS’ .

NEDĖL1OJ, SAUSIO 15 D„ 1922 
MILDOS SVET. 3112 S Halstcd St.

Parengtas
S

Tautiškos Dr-stėg Mylėtojų Lietuvos • 
Brolių ir Seserų

Scenoje 'statoma vieno veiksmo komedija 

“Tadas Vargšas ką-tik iš 
Lietuvos Partrauktas”

Dar tokio veikalo niekad nebuvo •

STANČIKO SVETAINĖJ
205 E. ItOth Street

BALIUS
Pradžia 6:00 valandą vakare. Įžanga 25c ypatai 

Gerbiama visuomene, nepamirškit atsilankyti į 
musų iškilmingą balių, nes bus didelis ir links
mas, kur galėsit linksmai laiką praleisti ir savus 
draugus susitikti prie puikios muzikos* pasilinks
mint, o mes iš savo puses stengsimės užganėdinti.

Su didžia padėka užprašom
L. L. KLIUBO KOMITETAS.

SausioJafi. 15 d
Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 35c ir 50c ypatai

Muzika IG. IVANAUSKO

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites kųo- 
skaitlingiausiai atsilankyti ant Teatro ir Ba

liaus, nes komedija “Tadas Vargšas Wą-tik iš 
Lietuvos Partrauktas” yra juokingiausia Lietuvių 
kalboje. Todėl atsilankvkite visi, u T>wi4^' užga
nėdinti. kviečia KOMITETAS.

‘AUDRA GIEDROJE
t ?Stato Scenoje

Teatrališkas Kliubas “Lietuva”
Nedėlioj, Sausio 15 d., 1922 

School Hali svet., 
Prie 48-tos ir Honore gat.

TRIJŲ 
VEIKSMŲ 

KOMEDIJA
Pradžia 7:30 valandą vakare

GERBIAMIEJI: Nelikite nei vienas nepamatę šio 
puikaus perstatymo. “Audra Giedroje” yra viena iš 
puikiausių komedijų Lietuvių sęenoj, todėl visi atsi
lankiusieji galės prisijuokti iki sočiai. Po Teatrui 
iki vėlumai lietuviški ir amerikoniški šokiai.

Kviečia T. K. LIETU vi.
f ]

..   i . »-—-r • ■ i .. . 

Gražiausias Koncertas
Rengia

NORTH SIDĖS DRAUGIJŲ SĄRYŠIS 
NAUDAI VIEŠOJO KNYGYNO

15 SAUSIO, 1922
SHOENHOFEN SVETAINĖJ

1214 N. Ashland Avė., kampas Milwaukec Avc. 
Programas prasidės lygiai 6:30 vai. vakare 

Įžanga su drapanų pasidėjimu 65 centai

&is koncertas bus gražesnis ir įdomesnis už visus 
kitus buvusius koncertus, nes jame dalyvaus geriausios 
lietuvių muzikalės spėkos.

*»

čia bus visų mėgiamas dainininkas gerbiamas P. 
STOGIS. Lietuvių Jaunuolių Symphony orchestra. 
Pirmyn mišrus choras; draugijėlės Bijūnėlis choras, 
duetai, kvartetai ir taip toliau.

Gerbiamų lietuvų visuomenę užprašome skaitlin
gai atsilankyti. Tikriname, kad išgirsite negirdėtu 
dalykų. Taipgi savo atsilankymu paremsite ir Viešąjį 
Knygyną. \

Pro programo S-olfiai prie J. BALAKO orchestros.
r Kviečia KOMITETAS.

Didelį Ir Iškilmingą
šeimynišką Vakarą

Rengia ’

JAUNIMAS BAŽNYČIOS APGYNĖJŲ 
Subatoj, Sausio 14 d., 1922, Bažnytinėje svetainėj

8503 S. Union Avė.
Pradžia 7:30

Vakaras bus su programų: dainos, deklomacijos, prakalbos ir t.t., 
šokiai ‘ir vakarienė.

V

Lietuviai ir lietuvaitės, kviečiami atsilankyti į šį vakarą kuo 
skaitlingiausiai, nes šis vakaras turtingai papuoštas. Valgių gamin
tojai tam vakarui specialistai. Muzika prisirengė naujausius ir gra
žiausius grajus — žodžiu pirmas tos rųšies vakaras. Po vakarienei 
šokiai:

Rengia
' DRAUGYSTĖ ŠV. PETRONĖLĖS

Subatoj, Sausio-Jai. 21 d., 1922 m
MIŲDOS SVETAINĖJ

3138 S. Halsted St,

Pradžia 7 vai. vakare, durys atsidarys6 vai. Inžanga 50c

Gerbiamieji: Malonėkite visi atsilankyti. Gausite dovanas: pirma 
dovana $10.00; antra $5.00 pinigais. Daugiaus dovanų bus duodama 
vertės $400.00.

Bus puiki muzika brolių Sarpalių.
Kviečia visus KOMITETAS.

35% Išpardavimas
Geriausios Vokiškos brit- 

vos kaina $5.00 už $2.00, Gil
lette Britva $5.00 už $2.25, 
Everyready Britva $2.00 už 
75c. Vokiški Cliperiai $4.00 
už $1.25.

Sidabriniai peiliai, šaukš
tai 26 setas už $7^50. Didelis 
pasirinkimas cutlery.

Gramafonai geriausių iš
dirbinių už numažintą kainą, 
parduodame ant lengvų iš-

o e e o

mokėjimų.
Krautuvė pripildyta vėliausios mados jewelry, per

lų, auksinių laikrodėlių, auksinių žiedų ir daimon- 
tų ir 1.1.

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI
Kaina po 85c Komiški Rekordai

7256 
4^)99 
4180 
4237 
4475 
4535 
4646 
4716 
4795 
4916 
7092

4272 
4273 
6362 
4415 
2356 
2358 
2393 
8348 
3349 
3796 
3840
2223 
2224 
3798 
3191

Du Ubagu ir Ubagėlis
Jaunystės. Atminimai ir Referatas apie nosis 
Medžiotojai, 2 dalys 
Jonas Šmikis ir Maušiaus Kelionė 
Girtuokliaus Mėtavonė ir Pasakos ir Stebuklai 
Jaunavedžio pasiskundinvas ir Pas Tardytoją 
Naujas Kareivis ir Dainininkas pas profesorių 
Laiškas nuo Barbutės ir Derybos 
Liūdnas Gyvenimas ir Hotelyj 
Jaunikio Išsirinkimas ir Piršlybos 
Pas Fotografą ir Jonas Mokina Kariauti

\ JLiaudies Dainos
Spragilų Daina ir Strazdelis 
Padainuosiu Gražią dainą ir Našlys 
Kur Upelis Teka ir VUtis 
Piemenėlis ir Pavasaryj 
Lietuva Tėvynė Musų ir 
Darbininkų Marselietė ir 
Saulelė Raudona ir Jojau 
Suktinis ir Valia Valuže
Prirodino senį Žmonės man jaunam mergelę 

Bernužėli i^svoliok ir Eisiu, įnamei pasakysiu
Ant Kalno Karklai siūbavo ir šią Naktelę per naktelę 
Pamylėjau vakar ir Drauge 
Mano laivas ir Į Sveikatą
Kur Vėjai pučia ir Esu Garbingas vyras 
Ant Mariii Krantelio ir Saulutė Tekėjo

Tykiai Nemunėlis Teka 
Sukeikime Kovą 
Dieną ■

Bažnytinės Giesmės
1246 Giesmė į Panelę Švenčiausią ir Avė. Maria
7256 Gul Šiandieną ir Sveikas Jėzau Mažiausia

šokių Muzika
4181 Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Valcas
4288 Rūtų Darželis- ir Jaunimo Polka
6363 Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulelė Leidžias
4536 Pavasario Dainos ir Pakol jaunas tai ir linksmas
4647 Mergele, tu man miela ir Kur tu eini
2397 Klumpakojis ir Kokietka polka
2395 Dėdienė polka ir Bum čik čik
2527 Linksmybė ir Išdykus Mergaitė
2709 Ant Dunojaus Bangos ir Brangenybės
2651 Vilniaus Maršas ir Audra
3624 Kur upelis! teka ir šienapjūtė
2581 Gražioji polka ir Pavasario Rytas
3817 Batų Vystytojas ir Saldus Bučkis

NAUJOS ROLĖS DEL PLAYER PIANO:
37— Ko Liūdit Sveteliai? su žodžiais $1.00
88— Vai aš Pakirščiau su žodžiais 1.00
89— Ne dėl tavęs aš margelė su žodžiais 1.00
40— Saulelė Raudona su žodžiais 1.00

Rekordus ir roles pasiunčiame visur. Už prisiun- 
timą nieko nerokuojame.

JUOZAS F. BUDRIK .
3.14.1 Šn. Hnlsfed St. Chicago, III.

EMERALD DAIRY 
Lietuviška Pieninyčia

Užlaiko pastarizuotą pieną ir Smetoną. Padaro pe- 
riausią' sviestą, sūrį už pigesnę kainą negu kokia kita 
išdirbystė; pristato į Storus, restauracijas ir i papras
tus namus. Suteikia aisboksius (Icebox) ir ledo kur 
tik reikalaujama.
S. Daugėla 3251 S. Emerald Avė.
Tel. Boulevard 727 Chicafjo, III.

K, GUGIS
1 ADVOKATAS

Miesto ofisas*
127 N. Dearborn St, Rooro 111M 8 

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

8323 Se. Halsted SL
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakare, išskyrus utanfctaą ir 
ketvergę. Nadėlioms nuo 9 iki 12 r.

pUROPEiN^MERICJN gUREAU 

įW*BION»S lr MICKIEVICI, Ved.
(1 oria ilsia durtiBnaHį pni'gų,

|n,sjirin.ii n -įJRlSSĮ®
809 W, 35th St, arti S Halsted St.
|,W Boūlevam 6H 

VjlA'lJo! ) C
Vakata s tIX-.. bet " Sajj* V- 9 vakare

Žį-. NcJ il.i » p. f ėjų .

JOHN KUCHINSKAS
LIETBVIS ADVOKATAS

S2D1 W. 22nd 8t„ kerti I/ftVih St.
Telephone Canal 2552. 

▼•landos i 4 iki 6 po plot, ir n«« 
> 7 iki 9 vakaro.

Vada visoidaa bylas, z vlsuoaa 
teisimi o se. Ekzerhinavoja Abetrak- 
tus, ir padirba "viaokiuB Dokumon- 
tua, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant piimo morgą* 
ėiaus ant lengvų iitiygų.

>■ ....... . ■— ■■ ■ m /

V. W- RUTKAUSKAS 
Advokatas

M 8a. La Šalie St. Room 1X4
1 Tai. Central 6892
▼ak.ii 812 W. 88rd St., Ckeaga 

Tai Yarda 4681.

S. W. BANES
ADVOKATAS

▼ai.: 9 A. M. Iki 5 P. M 
1311 Rector Bailding

78 Wc«t Monroe Street, Chicaga. 
Phone Central 2566

Rez. 3203 So. Halsted St.
Tards 1815. Vai.: 6 iki 9 vak 

----------------------- -.......................-------  
/—■ -------------------------. ........... . >■

Tai. Haymarket 8669
\ JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambarin 806, Home Bank Bldg 
K am p. Milwaukee Ashland Avės
Ofisą vai.t nuo 9 iki 5 Ir auo 7 

iki 9 vakare
- ~ din u*

-GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IK PATARĖJAI

1805-7 127 N. Dearbora St, 
Randolpb 3899

MAURICE J. GOLAN 
Rea. 1102 8. Ashland Blvd, 

Seeley 3670

f7~—........ .. —........... —--
j Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOC1ATION BLOG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
Namų Tei.: Hyde Park 8395

.   VHI4 > I « I Į — m m—————į—iMą—

Phana Boulevard 6801 ,
ANTANAS GREDUŠKA

Ganaralis
Kontraktorios Ir 

budavotojas. 
Būdavo jame irlohtoen*.

1401 W. 47th St., Chlcsce.

PUSE KAINOS
Išpardavimas ’

Vyrams ir vaikinams siutai ir over- 
kotai $20, $25 ir $30, dabar po f\0, 
$12.50 ir $15.

Kiti siutai ir overkotai iki $45..
Turime pilniausį pasirinkimą vyriš

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

Tamistos piąigų vertė, arba pinigai 
grąžinami.

Atdara kasdieną Iki 9 vai. Ned. iki 
6 vak.

{steigta 1982
S. GORDON,

1415 So. Halsted St.

Dirbėjas ir Importuotojas g> 
iausią armoniką pasaulyj. Visa* 
ną gatunką. Pigiau parduosiu na 
u kiti Dykai lekcijos pirkėjams 

RaŠykt angliškai dal Informaciją.

Ruatta & Serenclli
817 Blae Islandu Avė.
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Baltic States Bank
KAPITALAS IR SUSAS $270.000.00

BALTIC STATES BANKAS MOKA 4 NUOŠIMČIUS UŽ DEPO
ZITUS. NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI PRIE SUMOS KAS MĖNUO.

DABAR PATOGUS LAIKAS PASIDĖTI PINIGUS BALTIC 
STATES BANKE. GALITE PERKELTI JUOS Iš KITUR: ATSIŲS
KITE MUMS SAVO DEPOZITO KNYGUTĘ, O MES IŠKOLEKTUO- 
SIME IR SAVO KNYGUTĘ PRISIUSIME.

SIUNČIAME PINIGUS PERLAIDOMS TR KABLEGRAMAIS 
GREITAI, PIGIAI IR SU PILNIAUSIA GARANTIJA.

’ PARDUODAME LAIVAKORTES I LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS.

VISI YRA UŽGANĖDINTI, KAS SU SAVO REIKALAIS KREI
PIASI I

Baltic States Bank
294 Eighth Avė., ' Ncw York, N. Y.

(Kampas 25-tos Gatvės)

Dvidešimties Dienu
Nuošimtis Veltui

Už visus padėtus pinigus Iki sausio 20 dienai 
mokėsime nuošimtį nuo sausio 1 dienos.
Pradėkite naują metą su nauju banko acco- 
untu, arba nauju sumanymu taupymo pini
gų senu accountu. *
Padarykite 1922 metą pasekmingu. Mes ga
lime prigelbėti. Kreipkitės prie musų.
Taupykit kartu su 3O,0CO armija taupytojų 
šiame saugiame tvirtame Panke.

VVEST dIDE®dst)ANK
97ic llank ofSafety ar d iiicndly Saliai'

Nelaikyk pinigų namuose 
arba užkavojęs kur jokios naudos neatneša ir dar pi
nigai gali prapulti, bet atnešk juos į šį valstijinį 
Banką ir padėk ant bankinės knygutės ir tegul pini
gai dirba naudą dėl jūsų augdami. Mes pridėdami 
3-čią nuošimtį mokėdami du sykiu į metus: Sausio 
pirmą dieną ir Liepos pirmą dieną.

Chicagos mi siąs laiko pinigus įuosti banke
PINIGAI PADeTI J MUSŲ BANKĄ 

prieš 15-tą dieną Sausio, arba už kitų bankų bankinę 
knygutę mes mokėsim. 3-čią nuošimtį už kiekvieną 
dolerį padėtą taipjgat, kaip ir pinigai padėti į musų 
banką Sausio pirma dieną.
NORĖDAMI PARTRAUKTI PINIGUS Iš KITŲ 

BANKŲ
arba kitų miestų, kur tik jie bus; atnešk jūsų banki
nę knygutę ir partrauksime pinigus ir padėsime į 
musų banką ir mes išduosime musų bankine kyngutę 
ir mokėsime jums 3-čią nuošimtį už kiekvieną dolerį 
padėta į musų banką.

PINIGAI Į LIETUVA per LIETUVOS PREKY
BOS ir PRAMONES BANKAS musų koresponden
tas Lietvoje, kur turi skyrius visose ęlalyse Lietuvos. 
Musų draftu'š ir money orderius gauna pilnoj sumoj 
taip, kaip yra išsiųsti per musų banką, pilnoj sumbj.

Siųskite Doleriais arba Auksinai mes visaip pri
statėm.

Mes parduodam Vokiškas Markes ir Rusiškus 
Rublius. Visuose reikaluose kreipkitės į musų Banką

Kimbark State Bank
10758 Michigan Avė. (Kapmas 108-tos gatves 

Chicago, III.
Banka atdara subatoj visą dieną nuo 9 ryto iki 8:30 

vakare. J. C. Astrauskas, Cashier.

Y tą paveikslą ketino Įdėt į “Nau 

į KORESPONDENCIJOS jįS:,si 
« m. ū. —. i * timi i > i t’ 11 > • i

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Politiškas Kliubas iš

Prakalbos.
i —?------

Čia lietuvių randas nemažas 
būrelis, - bet visuomenių veiki
mo visai nesimato, tatai nors 
kilų miestų lietuviai mums šį- 
tą parengia. Ši kartą, sausio 8 
d. surengė prakalbas lietuvių

Gary,
Ind. Kalbėjo daktaras Antanas 
Smitas. Kadangi buvo garsin
ta, kad prakalbos prasidės ly
giai pusiau antrą po pietų, tai 
paskirtuoju laiku prisirinko 
pilna didžiulė V. Balnio sve
tainė.

Nesulaukiant kalbėtojo at
vykstant, dienas susirinkusių 
Paukštys pastalė kalbėt vietos 
taikos teisėją D. Šapirą. Pa
statytasis kalbėjo apie Lietu
vą, bot kadangi jis apleido Lie
tuvą mažas Imdamas, tai jis 
negalėjo daug ką apie ją pa
pasakoti; lodei jis tenkinosi 
jos pagyrimu; jis išgyrė ją kai
po laisvą šalį, išbuvusią ilgus 
taikus po svetima valdžia ir 
dabar atsistojusia ant savo ko
jų. Jis ragino visus piliečius 
organizuotis, patapti Jungtinių 
Valstijų piliečiais, dalyvauti po
litikoj i\-, kiek galint, gelbėti 
atgyjančiai lietuvių tautai.

Jam bekalbant atvyko ir pa-! 
lys rengėjai su (Iru A. Smilu. 1 
Dras Smitas tuoj užėmė savo 
victij ir, apsidžiaugęs,- kad čia 

gyvena tiek rdaug lietuviu, ėmė j 
kalbėti. Jo nuomone čia miestas 
ne tW prastas, tik jam gaila 
buvo, kad lietuviai neturi savo 
žmonių jo valdyboj. Ve, girdi, 
mes, Gary lietuviai sutvėrėm 
lietuvių politinį kliubą apie de
vyni mėnesiai laiko tam atgal, 
o jau turim įstatę du lietuvius 
polieistus ir vieną detektyvą 
(kokia nauda galėtų bliti lie
tuviams iš lietuvio detektyvo?

“N.” Red.). Bet lėkiais po- ' 
siekiais vargu begalimu girtis; 
mes ir be kliubo turėjom du 
lietuvius polieistus ir vieną al- 
d/rmaną, kaip buvo kitokia 
valdžios sistema. Dabai; prie 
komisinės valdžios form\u al- 
dermanų visai nėra ir įsigauti

padėtų.
Toliaus daktaras aiškino apie 

savo kliubą — kad jo nariai 
turi mokėti po $3.30 į me
tus. Kliubas lik išimtiniuose 
atsitikimuose, 1/uomet narys 
ilgai serga, stengiasi surasti 
jhm kokią pagalbą, bet šiaip 
liginės pašalpos neduoda. Jis 

Rūpinsis įsigyti nuosavus na
mus ir kad lietuviai įsigytų 
savas mokyklas, universitus ir 
kitus gerus dalykus. Jo nuo- 
n/one lietuvių Jungtinėse Val
stijose esą milionas ir devyni 
šimtai tuksiančių; tatai, jo ap
skaitymu, jei jie kiekvienas 
dėtų po $3.30 į melus, susida-, 
rytų baisi suma užtenkama 
kiubo tikslams įvykinti. Bet, 
žinoma, jis apsirinka, tiek daug ‘ 
priskailydumas lietuvių Ameri
koj; antra vertus, lietuviai tu
ri organizacijų daug vertesnių 
už jo peršamą kliubą, pav., So-

tesne už tąjį kliubą ir jos na

riai ncmainys jos ant Idiubo.
Kalbėtojui pakvietus prisira

šyti prie to kliubo, atsirado 
tokių ką prisirašė, bet kiek jų 
prisirašė, neteko sužinoti.

Po Smito kalbėjo Jonaitis, 
taipgi iš Gary, apysenis, be iš
kalbos žmogus; jis pasakė po 
nosia kelis žodžius ir atsisė
do.

. Ant galo rengėjai sukvietė 
prisirašiusius prie Kliubo anl 
pagrindų paveikslui 
kadangi jų buvo per
tai pakvietė ir neptisirašiusius 
sustoti, kad daugiau butu. ši-

nuimti; 
maža,

DR. A. MONTVID 
Lieti vis Gydytojas Ir Chirurgas 

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

Tilephone Central 8361 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki Šįvakar* 
Rezidencijos teį. Kedzia 7716

“Draugą”.
usis (įtikta ras mato

mai pirmą kartą kalbėjo, nes

i

nieko aiškaus nepasakė. Jis bu
vo žadėjęs daug ką pasakyti 
apie Lietuvą, bet nieko nepa
sakė. Jis užsispyręs kvietė vi-

sus stoti paveikslą nusiimti i, bet 
aš nematau, kokia nauda iš to 
jam, ar kam kitam.

— Mažiukas.

y ♦ .i s; * ’ ’ į n
f yj'.i

Jūsų pinigai šiame 
banke visiškai saugus

Metinė apyskaita tik-Rą atspausdinta prtyarodo, kad šisai 
bankas yra tvirtesniu, negu karfk norg buvo. Turtai užaugo iki 
$6,919,842.23. Depozitai dabar $5,633,532.07 sulyginant su 
$2,401,030.66, 1917 m.

Direktoriai ir patarimų komitetas yra gerai pasiturinti ir 
biznieriai. Valstijos valdžia ir Oicagos Clearing Hųuse kontrolė, 
kame jūsų taupomi pinigai yra dvigubai apsaugoti/

Kodelgi neperkelti savo taupomus pinigus į šį didelį augantį 
banką ir gauti nuošimčius nuo sausio 1 dienus ant visų padėtų 
pinigų pirm sausio 15 d. Jr

Dar jus galite įstoti į musų 1922 KaliJmį kliubą. Neątidė- 
liokite! Stokit šiandien',o gausite gražu ^cekį prieš ateinančias 
Kalėdas. '

Central Manufacturing 
District Bank

“Bankas, kuris prigelbsti žengti pirmyn”. 1112 West 35th Street
Bankas atdaras subatoj visą dieną iki 8 vai. Seredomis vaka

rais nuo6 iki 8 vai. vak.

Šios instaigos tvirtumas atsimuša
į faktą, kadangi nuo rūgs 6, 1921, kuomet 
darėme paskutinį raportą valstijos audito
riumi

Musų Depositai pasidaugino 
ant $419,000.00

Pasidarykit ši banka SAVO banku 
pinigu taupymui DABAR be polu- 
kio nūsfojimo. . ' . •

* 1

3% polukio mokėsime nuo Sauso 1 d. už 
taupomus pinigus, kuriuos pasidėsite iki 
Sausio 16-ai.

Bank fbr aŪ tfie poopte'.
i

EXTRA!EXTRĄU

Visuotinas Išpardaviąia
Didžiausia lietuvių krautuve, Chicagos dalyje Roselande/ Parsiduoda už 

$65,000.00 įvairiausių tavorų. Susidedančių iš įvairiausių prekių, kaip čevprykų 
visokios rųšies vyrams, moterims, vaikams ir mažiems kūdikėliams.

Didele daugybė yardinių dalykų kaip medvilnės ir tikrų vilnonių audeklų. 
Vilnonių verpalų ir taip-pat medvilnės verpalų. Didelė daugybė šveterių vyrams, 
moterims, mergaitėms ir vaikams. Apatinių marškinių visokios rųšies moterims, 
vyrams, vaikams ir mergaitėms.

Milžiniška daugybė kelinių vyrams. Del vaikų yra visokios rųšies ^iutų, over- 
kotų ir mackinav/. . •

Didelė daugybė zabovų vaikams taippat stiklinių daiktų, visokių molinių in
dų, porcelaine, ‘geležinių ir blekinių puodų. Visokių dalykų kokių tik yra ant 
marketo. Viskas parsiduos kuopgiausiai 50c. ant kiekvieno dolerio.

Taigi lietuviai, naudokitės proga, kol dar nėra pervėlu, nes po laikui gailėsi- 
tės, nes bus jau per vėlu.

NATIONAL DEPARTMENT STORE
10824 Michigan Avė., Chicago, III.

MRS. A. MICTTNIEWICH 
AKUšERKA

3101 8. Halated SU kampa. 81 yat 
Vienam, name «u Dr. MonkariMum. 

Tel. Boulevard 97OR
BaljfuM Aku- 
ierijnn koleid 
ją; Ilgai prak- 
ti k aru si Peni 
■ilv.nijo. ho. 
pi t ai 4 aa. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duc 
da rodą viso
kiose ligosi ir 
kitokiuose rei 
kituosi mo
terim. ir mer
ginome.

DR. A. R. BLUMENTH AL
Akių Specialistas

4649 S. Ashland Are.
Kampas 47th 81.

Dienoms, 9 ryto Iki 9 y ak.

,Ne<. 10 Iki 12 fiotf.

Tek ĘooJevard MI7 
į- - -

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Caial 2118
Ofise lalandosi nne II ryte Dd

8 vakari.
2811 W BS.

Tel. Prospect 8466

■ Telephone Yarde 5082 i

|, DR. M. STUPNICKI

i
 111)7 8a. Morgai Sln 

Chicago, IR.
▼ALAMDOSi Huo 8 Iki 11 ryte | 

Ir «*• B Ik) 8 vakari.
Jiuillliaulilinrv

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą j 

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

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

Nam.: 2914 W. 43r<i Street. , , 
Tel. Lafayette 263 /r

<-S^QOaHBKS*B9CCXjMEIItnMiaBenMI

! DU. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas:
8149 S. Morgan St.. kerti 82 St 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Lisrų. 
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

Cana] 257 
liktini. T«L Can|J 1118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

▼alaidii: 10 ttd 12 ryto; 1 Ikd 4 
pilt 6 iki 9'takam 

■ddlliomi. nu* 9 Iki 12 ryte. 
1821 8. Kalated SL.

Kampa* 18 Ir Halatad St.< __  .

*■■■■■■■■■■■■■■*■«
Telephone Y arda 1682 1

DR. J. KULIS g
LIETUVI?

•TbTTOJAS IR CHIRORGA8 i 

Gydą visokias ligas motorą, Vai- D 
ki ir vyrą. Specialiai gydą Hm- □ 

panėias, senas ir paslaptį!- D 
gaa vyra ligaa. M

8252 So. Halsted St„ Chlrago W 
tniRaiiiiiiiinii

ąte______i?”-*- ___ ’Trsga
Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALTUS

Gydytojai Ir Chirurgui 
VALANDOS: t—12 ryt* 

G—9 vakaro.
1191 So. Morgą* Straai.

v Chicago, UI.
■ ■ ...............—----- ' 7 -

Telephone Vai 'Apuran 294 
Ras. 1189 Tndependence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RBSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriiką, Vyriiką, 
Vaikp ir via* chronišką liga 

Ofisas: 8354 So. Ualsted St. Chicagą 
Telephone Drovai 9698 

Valandas: 11—11 ryta; B—8 pi liet, 
7—8 valę Hadaiiamis 12—12 dhną.
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| atstovus i tarptautinę kon-’ Irticingumu” kvailus užsipuldi- 
ferenciją, kurią sumanė nej‘111118 ant sociallslų. 
įšaukti augščiausioji-talkinin1 Lietuviškoji 

5LWiiaJltd I?*Uyw“c-pit uSu“day,by kų taryba, pagal Lloyd Ge-!
orge’o įnešimą. 

Komunistiškai . protau-

The Lithaaniaa Daily Newi

the Lithuanlan Hewe Pu b. Ce., Ine, 

■ditor P. CrlgaltlJb

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Roooevelt 8500

Lietuviškoji Am. Darb. P. 
>, matyt, jaučia 

pavojų sau ne tiktai iš socia
listų pusės, o ir iš buvusiųjų 
savo vienminčių, komunistų,

jant, reikėtų sakyti, kad ta kurie dar nenori priimti nau- 
atmaina Francijos valdžioje “strategijų . Atsišaukimas 

. . , . v -ii. užkabina juos dviejose vietos,neturi jokios reikšmes, ka- vu,...... k,lirillis

Subscriptlon Rateei
18.00 3>er year in Canada.
17.00 per year outaide.of Chicage.
>8.00 per year in Chicage, 

8c. per copy.
Entered aa Second ClaM Matter 

March 17th, 1914, et the Poet Office 
of Chicago, Ilk, indei the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedU dienius. Laidžia Naujiena Ben
drovė, 1789 So. Halated St., Chicago, 
Ilk — Telefonas i Boosavelt BUfl.

Uialmokljimo Kalnai
Chlaųfoje — paltui

Metama - ■ . , -r - . i
Pusei meti , , , r
Trinu minėdama , , - , 
Dviem mineeiama » , , ■ , 
Vienam iDineeini , q f t.

Chlcagoje — per nelletejan]
Viena kopija u x ■ -i
Savaitei - - t - r - 
Minėsiu! - -n , T -

Suvienytose Taletijeee m Chlcagtfj. 
paltui

Metams rm |7.00
Pusei metų___  - — 4.00
Trims mėnesiams : i < T 2.00
Dviem minėdama , - . 1.50
Vienam mėnesiui , , , - .75

Lietuvon ir kitur nirieniaosed 
(Atpigintai

Metams ... , .« |8.VD
Pusei metų — 4.60
Trims mėnesiams - ■ - - 2.25 

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymo.

4.50
2.29
1.75
1U0

Briand ’o 
puolimas

dangi visi buržujai yra vie
nodi ir nėra jokio skirtumo, 
ar valdžia bus rankose re
negato radikalo Briand’o, ar 
kraštutinio nacionalisto Po- 
incarės: reikėtų net tikėti, 
kad atviras atžagareivis yra 
geriaus matyti prie valdžios 
vairo, negu liberalas. Bet 
Rusijos bolševikai vargiai 
taip.mano, nes jie žino, kad 
ne visi buržujai vienodai žiu
ri į sovietų valdžioj pripaži
nimo klausimą.

Bet Francijos atžagarei
vių pergalė negali būti pa
stovi. Jeigu jie mėgins vy
kinti savo planus, tai neuž- 
ilgio jie pamatys, kad šalis 
neremia jų. Sumažinimas 
kontribucijos naštos vokie
čiams ir atsteigimas Rusijos 
yra neišvengiami dalykai, 
jiegu Europa norų sulaukti 
geresnių laikų. Tie nusilei
dimai , kuriuos padarė 
Briand’as Cannes konferen
cijoje, turės būt ankščiaus 
ar vėliaus Francijos priim
ti.

vadindamas “perdaug kairiais 
draugais” ir ne 
riafs 
gas” ir 
kimo autoriams 
tų patį), 
ma:

neišmanėliais” (“drau- 
“neišmanėlis” atsišau- 

tur-bul reiškia 
Vienoje vietoje šako

ninku
dai* tarp liet, darbi- 

ir maišosi saujelė per- 
‘kairių’ neišmanėlių,

Kiekvienas 
skaito |aikraščius ir seka mu
sų visuomenės judėjimų, žino, 
kad iš tų augščiaus išdėstytų
jų “principų” susidėjo beveik 
visas idėjinis komunistų baga
žas. Dėdejė ir Paukštys, Juke
lis ir Bimba, “Laisvė” ir “Vil
nis” — visi jie šaukė prieš 
“palšąsias minias”, ragino skal
dyti “reakcines darbo unijas” 
ir niekino “buržuazinį parla
mentarizmų”.

Reiškia, jie patys dabar duo
da sau “kairiųjų neišmanėlių” 
diplomų. Jie tuo budu patvir
tina visa,, ką mes per keletą me
tų rašėme apie juos, prirodi- 
nėdami, kad jų “komunizmas” 
yra niekas (langiaus, kaip pro
tinio nesubrendimo vaisius.

Amerikos Darbininkų Parti
jai, tai pats gyvenimas mu
ša tokią jų ‘poziciją’, ir jie 
taip ir pasiliks bergždžiais 
burnų aušintojais. Darbinin
kai savo sąmoningoj klebi- , 
nej kovoj paliks tuos žmo-

'kuris Tinta iš vielų, į kurias jie bu
vo išrinkti. “Nukentėjo” J. 
Buivydas, kuris mėgino sukir
šinti unijos narius prieš dele
gatų Kalpokų; “nukentėjo” Ker- 
šidis ir Vezdžiunas.

štai kų skaitome tame ap
rašyme:

“Po tų visų kalbų (disku
sijų unijos susirinkime. “N.” 
Red.), ve kokis rezultatas: 
J. Buivydas, už išdrįsimų pa
siskųsti, kad delegatas jį iš
niekino visokiais žodžiais ir 
paklausimų, ar galima gaut 
kokis užtarimas nuo draugų 
miijistų, vieloj užtarimo, li
kos prašalintu iš Pild. Ta-

to narius. Apie Mikuckio ima
mąsias iš spekuliantų ir kilų 
“dovanas” visas Kaunas kalbė
jo, bet jis mokėjo visuomet 
galus paslėpti ir todėl tuo 
žvilgsniu istorijon nepateko. Jo 
istorija kitokia: jis iš keršto 
(dėl merginos) nušovė pramo
nininkų Dirsę. Tada atstatė jį 
nuo vietos, teisė, nuteisė, ro
dos, ketverius mitus kalėti; 
bet tuoj paleido atsėdės, 
girdi, po karo.... Dabar jis lais
vas ir tarnauju žvalgyboj —

čiausios įstaigos yra paverčia
mos spekuliantų kontoromis; 
dar liūdniau darosi malant, 
kad su tuo nekovoja tie, kurie 
turėtu ir galėtu. Bet visai nu-
įminti 'nereik. Lietuvos liau
dis ir jos vadai nėra sugedę. 
Ji yra tik prislėgta! Bet ji su- 
įlaukys visus pančius ir pa
kels savo tvirtų balsų prieš vi
sas tas biaurybes. • 
22. XII. 1921.

virsinm-
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nes užpakalyj ir žygiuos sau labai ‘ įkyrėjo

Francijos ministerių pir
mininkas, A. Briand, .atsi
statydino, nepabaigęs tar
tis su kitų talkininkų valdžių 
atstovais dėl santikių su Ru
sija, dėl Vokietijos skolų ir 
dėl kitų svarbių dalykų. 
Briand’o vietą, rodos, užims 
buvusis prezidentas Poinca- 
rė, konservatorių vądas.

Šitas krizis Franci joje ga
li turėti svarbių pasekmių 
visai Europos politikai. Ji
sai gali sutrukdyt nusirami
nimo procesą, kuris buvo 
prasidėjęs Europoje, gali 
prailginti ekonominę suiru-

‘'KAIRIEJI NEIŠMANĖLIAI.”

komunistų eilėse 
eina kova dėl 

“Amerikos

Lieluvių 
jau 
įsteigtosio 
ninku Partijos”. Dalis komuni
stų remia tų partijų, o dalis 
priešinasi jai. Pastarieji mano,

nesenai
Darbi-

išsi-

kuri

rga “kai- 
neišmano

Konservatoriams įsigalė
jus Francijoje, pirmiausia 
nukentėtų Vokietija, iš ku
rios butų reikalaujama už
mokėt iki paskutinio pfeni
go nežmonišką karo kontri
buciją. Nukentėtų taip pat 
ir Rusija: Francijos konser
vatoriai atsisakytų pripa
žinti sovietų valdžią, gal net 
atsisakytų įleisi bolševikų

ketina kovot už reformas, da
ly vau t parlamentiniuose rinki
muose ir “eiti į minias”, 
kia revoliucinių principų 
"įdėjimą.

O ta komunistų srovė, 
remia naująja pai 
kad jos oponentai s 
rūmo liga” ir nieko
apie darbininkų judėjimų, 

'Komunistai, vadinasi, jau su
skilo į “oportunistus” ir “kai
riuosius”. Oportunistinės sro
vės vadai sutvėrė “Amerikos 
Darbininkų Partijos Lietuvių 
Sekcija”, kuri išleido per “Lai
svę” atsišaukimų į darbinin
kų minias. To atsišaukimo tu
rinys yra be galo skystas; iš 
viso “revoliucingumo”, kuriuo 
iki šiol komunistai didžiuoda
vosi, jame 
sako

nepaliko nė pėda- 
jeigu neskaityt “rcvo-

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’© 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsinys)

MarėsPETRAS sėdo Iramvajun važiuoti į
Jankovičaitės namus; bevažiuodamas jis 

perskaitė popietine Amerikos Miesto “Times” 
laikraščio laidą, šito laikraščio redaktoriai ne 
juokais ėiųesi šitų Raudonųjų! Jie paėmė Ma- 
kormiko knygų apie sabotažų ir, taip kaip Ne
lė sakė, ištisus jos skyrius atspaude, pavojin
giausius sakinius juodomis raidėmis; o kaiku- 
riuos apdėjo apvadais ir po visų puslapį «iš- 

kč, kad skaitytojas negalėtų, nei vieno ap- 
i. Jie įdėjo Makormiko paveiksią nuimtų 

ii kelias dienas ^neturėjo progos 
Ls visai neturįs noro ši- 
gana to, kad jis atrodė

aisis, net ir didžiausiam skeptikui ir tas 
irtino Petro nuomonę, kad| iš vUų«Raudo- 
j Makas buvo pavojingiausias.

kalėjime; jis 
nusiskusti, ir 
tą paveikslų imti

pirinyn.
Kažin tečiaus, ar lai yni lie

sa, kad tarp komunistų esu tik 
“saujale” tų kairiųjų neišma
nėlių, kurie priešinasi naujajai 
jiarlijai? Jeigu Liet.. Sekcijos 
vadai italo reikalo “išgarbin
ti” juos pačiame pirmutiniame 
savo atsišaukime, tai išrodo, 
kad ji pusėtinai jų prisibijo.

Mes nevartosime los dema
gogijos, kurių vartoja komuni
stai kovoje su mumis, ir ne
sistengsime remti “kairiuosius 
neišmanėlius” prieš Liet. Sek
cijų. Reikia pripažinti, kad at
sišaukimo autoriai teisingai 
sako, jogei tų “kairiųjų” pozi
cija yra neverta sudilusio dvy
lekio.

Bolševikuoj antys gaivalai, 
kurie per keletu melų kontro- 

I iiavo lietuvių rubsiuvių orga
nizacijų Brooklyne, matyt, jau 

> darbininkams. 
“I^aisvė” išspausdino aprašymų 
nepaprasto rubsiuvių susirinki
mo, kuriame keletas įžymiau
siųjų bolševikėlių tapo praša-

Bet kame ji apsireiškia?
“Laisvė” aprašo jų šitaip:

“L Neiti prie palšųjų mi
nių, nes tai butų kompromi
sas, o tas kompromisas su
geria komunistinius princi
pus.

“2. Skaldyti reakcines dar
bo unijas ir tverti revoliu
cines, kadangi su unijų biu
rokratija rev. darbininkai ne
gali sugyventi.

“3. Atmesti pailamelariz- 
mų, nes tai yra buržujinė 
įstaiga, kurioj negali dirbti 
darbininkai.”
Šitokie, girdi, yra tų “kai

riųjų neišmanėlių” principai. 
“Išmanantys” komunistai at
meta juos.

Bet mes paklausime dabar 
Lieti Sekcijos lyderių ir “Lai
svės” rašytojų: ar jie patys ne
skelbė šitų “principų” per dve
jetų suviršum metų? Ar tio 
“principai” nebuvo pati komu
nistinio judėjimo esencija? Ar 
ne vąrdah tų “principų” ko
munistai paniekino Socialistų 
P^riija? Ar ne vardan jų lie
tuviškieji komunistai keikė 
“Naujienas” ir lietuvius socia
listus?

džiunas ir V. Keršuli^ Re 
Keršuliui did/iausin bausmė 
■■es jis buvo nariu Pild. Ta 
ryko.;, Bendros •Tarybos 
board direktorių ir vąenbal 
šiai išrinktas 
pondentu 
liūtas iš 
tu išrinktas

unijos korcs- 
Dabar jis praša- 

visur. Koresponden- 
Glavcckas.”

Daugiausia 
V. Kenšulis, 
visų nelaimių 
“smalaviriai

“nukcntėj tįsis”, 
dejuoja, kad tų 
kaltininkai esu 

ir aidoblislai”.

Dar Dėl Nepaprastų Lietuvos 
Šmugelninkų

iš los pirties
istorijų”

Purickio ir kompanijos “is
torija” draugams jau gerai ži
noma. Nesistebėkite, jei po ku
rio laiko sužinosite, kad visa 
ta “nesmagi istorija” tiems vy
rams laimingai pasibaigė, kad 
jie, kaip sako,
sausi išėjo. Tokių 
jau yra daug buv{ 
iki šiol “nesmagion istorijon 
tepatekdavo smulkesni žmo
nės: komendantai, įvairus įga
liotiniai ir tt., tik ne minis- 
teriai. Visi jie laimingai išsi
sukdavo. Taigi, jei gali iš tin
klo išsprukti puslydekė, tai ly
dekai da> lengviau tinklo ga
lų praplėšti ir laimingai eže
ro dugnan nuplaukti.

Štai keli pavyzdžiai buvusių 
“istorijų” ir laimingai pasibai
gusių.

II
k ėjęs žmones šaudyki, bet gc- 

■<ai sugebėjęs ir savo kasą val
stybiniais pinigais papildyti.. 
J^uvo ir bylų, pripažino kaltu, 
nuteisė kalėti, bet tuoj atsi
randa amnistijos, sumažina 
bausmę, o likusiąją dalį paski
ria atsėdėti" “|X> karo”, šian
dien tas “didvyris”* pakeltas į 
raitelių pulko vadus.f f

rapiukų Plekavičių, kuris iš
ėjus iš Lietuvos, vokiečiams ir 
bolševikams buvo Sedos ap
skrities koniendantu ir pagar
sėjo nekaltų žmonių kankini
mu ir šaudymu, 
paukštis buvo, g 
<įš to, ka ąpie jį 
žmonės: “Matome 
kiečių okupacijas 
žiaurumu, bet jos 
kies žiaurios kaip Plekavičiaus 
“okupacija”. Vargais negalais jis 
buvo iš Sedos iškeltas Į pulkų 
paprastu karininku. Vėliau pa
aiškėjo, 'kad jis ne liktai mo-

Šitas laikraštis paskelbė ištisas skiltis med
žiagos apie tų bylų, suktelimai sujungdamas jų 
su visomis kitomis dinamituotemisl ir užmušy- 
stėmis Amerikos isterijoje ir su vokiečių šni
pų bei bombiniais sųmokslais" Laikraščio nuo
mone šitie žudeikos turėjo organizacijų išplė
stų ant visos šalies; jie leido šimtus laikraščių, 
kuriuos skaitė milionai skaitytojų ir kurie vi
si buvo finansuojami vokiečių auksu. Belo bu
vo dvigubomis Riekutėmis skirstytas vedama
sis straipsnis, šankius piliečius sukilti ir išgel
bėti republikų, sykį ant visados padarant galą 
Raudoną j am pavojui. Petras perskaitė jį ir, 
kaip ir kiekvienas kitas geras amerikietis, pa
tikėjo kiekvienu žodžiu, kurį jis savo laikrašty 
perskaitė; jame užvirė neapykanta prieš Rau
donuosius.

Jis rado Marę Jankovičaitę išėjusia iš na
mų. Jos molina buvo susirūpinusi, nes Marei 
pranešė, kad policija ima kalinius nagan “tre
čiuoju laipsniu”; tatai ji išėjusi Liaudies Ta
rybos raštinėm, kad suburiąs radikalus ir tuo- 
jaus ką-nors pradėjus daryti. Taigi Petras^ {nu
jaus nuvyko į tų raštinę, kur jis rado apie dvi
dešimts penkis Raudonuosius ir1 Rymlipinkus su
sirinkusius; visi jie buvo sujudimo stovy. Ma
rė vaikščiojo po kambarį, laužydama rankas; 
jos al$ys atrodė lyg kad ji butų verkusi visų 
dienų. Petras atsiminė savo įtarimų, kad Marė 
ir Makas yra įsimylėję. į vienas kitų. Jis ėmė

Kas tai per 
jai ima spręsi i 

sako vietos 
rusų ir vo- 
su visu jų 
nebuvo lo

»JR|

kas.
'Tuokus, kri kščionių fdemo- 

kratų žymus darbuotojas, ke
lių krikščioniškų knygelių au
torius, buvo ' Tauragės, paskui 

rikių apskrities viršininku, 
tikras karaliuks: visas lip

ti s dr< bėjo prieš jį. ^iau- 
įdvokatui Lukauskiui pavy- 
snsekti, kad Tučkus veda 
lį šmugelį. Pradėjo bylą.

kad 
ne

vi r-

Shitytolii Bal
\UjĮ iirvikitas ila.

fį-fi• i <:

įgi

KO

Faktai buvo liek aiškus, 
Vidaus Reikalų Ministeris 
bedrįso jo ilgiau apskrities

tardytojo po- 
buvo

žingsnio. Tai

MAI AUTOREI ‘ 
i. RYS”.

SESI

buvusis Telšių, dabar, rodos, 
Ežerėlių apskrities komendan
tas. šis kovodamas su bermon
tininkais paėmė iš jų daug 
grobio »— arklių, vežimų ir t. t. 
ir tų turtą pats pasisavino. 
Steig. Seimo Skundų komisi
jos narys man dar 1920 m. ru
denį saike, kad komisija turin
ti medžiagos, kuri rodo, kad 
Zaleskis esąs išnikvojęs iki 100 
tuksi, auks. valstybinio turto. 
“Delko netraukiamas jis tie- 
soil?” paklausiau. “Norime su
rink t| dar daugiau inedžiagos”, 
akanibejo atsakymas, bet iki 
šiol nieko nesu girdėjęs, kad 
Zaleskis butų buvęs teisiamas.

Trečias komendantas — Mi
kuckis. Apie jį tikriausia esa
te girdėję. Jis ilgų laikų vieš- 
pdtavo Kaune. Jo vedamoj ko
mendantūroj plakė 
kus ne tik paprasti 
ir karininkai, bet ir 
drįsdavo duoti per
stumdyti net darbininkų Atsto
vus — profesinių sąjungų biu-

darbinin
ku reiviai 
jis pats 
veidų ir

skendo ‘teismo 
periuose. Dali 
klabinta Teisingumo ministeri
ja paskubinti bylų, bet vaisių 
jokių: byla buvo pradėta 19^0 V 
m. rudeniop ir iki šios dienos * 
nepažengė nė
reik tuo labiau įsidėti galvon, 
nes Seimo yra išleistas įstaty
mas, kuriuo kyšių ėmėjų ir 
panašių kailininkų bylos turi 
būti nagrinėjamos labai sku
biai. Tuokus gi per tuos me
tus pridarė dar visokių sukty
bių, apsivogė (išėmė iš bankos 
savo draugo pinigus) ir šian
dien laimingai sukinėjasi už 
Lietuvos ribų laukdamas kitos 
amnistijos.

Agronomas Totoraitis, krik
ščionių demokratų, “šaltinio” 
žymus bendradarbis, buvo Ma- 
riampolės tfnskrities žemės 
ūkią ministerijos įgaliotinis. 
Tebebūnant z jam taip atsitiko, 
kad nebegalėjo suvesti galų su 
galais. Ministerijoj kyla klau
simas: Kas daryti — pradėti 
byla, ar-visų dalyku užtrinti? 
Ministerių tada • buvo, rodos, 
Stulginskis. “Istorija” buvp pa
kišta po stalu, nes, girdi, To
toraitis esąs daug pasidarba
vęs Lietuvos visuomenei, todui 
nesmagu žmogų kompromituo
ti.

Ir t. 4. ir t. t. Tokių faktų 
kur pasisuksi, tep rasi. Aš jau 
nekalbu apie intendantūras, 
įvairius karo dalių ūkio virši
ninkus, įvairias karo dalykų 
užpirkimo komisijas, muitines, 
nes ten perdaug bjauru.

! Iš tikrųjų pasižiurėjus į vi- 
iti tai, kas dabar Lietuvoj de
dasi, norisi drauge s.u rusų 
rašytoju Gogolio sušukti: “O 
viešpatie, kaip liūdna!” Tikrai 
yra liūdna matant, kaip darbo 

sunkų vargų ir 
nauji 

Puric- 
liudna 
aukš-

Tik šiomis dienomis pastebė
jau Naujienų No. 298 (gruodžio 
20 d. 1921) atsakymą M, Dun
dulienės tūlam p. R-niui, kuria
me ji sako: “Matyt p. R-nis no
ri pateisinti pono Nemėlo melus, 
kuris po pirmam atvaizdinimui 
visokiais išmislais išbiaurojo 
minėtų veikalą.”

Pirmiausia turiu pasakyti, 
kad ne tik p. R-niui, bet visiems, 
kurie moka žiūrėt į teatrą dai
lės akimis, visai nebuvo/ir nė
ra jokio reikalo teisinti jokių 
mano “melų” ir’“išmislų”, nes 
ne tik prieš M. Dundulienę ir 
jos veikalą, bet ir niekur kores
pondencijoje panašių dalykų ne
vartoju ir tuos visus jos prie
kaištų žodžius grąžinu atgal pa
čiai autorei. Juk autorė neiš- 
ims šimtams žmonių iš akių ir 
ausų to viso, ką abu kartu sta
tant minėtą veikalą jie malė ir 
girdėjo.

Suprantama, nedaug yra žmo
nių, kurie padarę klaidų prie jos 
prisipažįsta, bet užtai daugelis 
tokių, kurie padarę vieną klai
dų, daro jų ir visą eilę, kad pa
dengtų pirmąją. Taip ir p. Dun
dulienė, “Dviejų Seserų” au
torė. Ji būtinai Užsigeidė pri
versti visus gėrėtis* jos taip 
“aukšto- įkvėpimo” viekalu ir 
dėl tos priežasties ji net prikai
šioja recenzentams melus ir 
išmislus. Girdi; “jeigu blogai 

’galima daryti, tai kodėl negali
ma kalbėti?” — Jeigu kalbėji
mas nepereitų rubežių tada bu
tų visai kitas klausimas, bet 
čion įš visko matyt, kad auto
rė tuom “darymu” tiek yra su
sidomėjus, kad įmanius net pas
kutinį fygos lapą nuimtfi ir vi
są dalyką pilnoje šviesoje pa
rodytų. Išliesi), stebėtis reikia 
autorės tokiu drąsumu.

— Nemelas.

<< GAVO MIEST O DARBI
NINKUS DEGTINE ŠMUGE 

VARANT.
klasė kenčia
^aip tuo tarpu dygsta 
milionieriai, tie įvairus 
kiai, Yčai, Vailokaičiai; 
matant, kad valstybės

jos klausinėti. Ji pasakė, kad Makas yra pa
dėtas “skylėj”, o Ilendcrsonas, miškadžekis po 
kvotimo guli ligoninėj.

Žydaitė ėmė pasakoti smulkmenas ir Petrų 
paėmė šiurpas — jis pats puikiai atmine tre
čiąjį/laipsnį! Drebėdamas jis pradėjo vaikščio
ti po Kambarį drauge su Mare ir pasakoti, kaip 
yra jaučiama, kada prtdleda sukinėti rankas ir 
lupti nagus1 ir fkaip yra drėgna ir baisu toj 
“skylėj”. Šitaip ji's gelbėjo jiems pasiekti bis- 
terijos stovį, tikėdamas, kad jie padarys kų- 
nors apčiuopiamo, ko Magivnė norėjo. Kodėl 
nepuolus kalėjimo pulte ir nepaliuosavus ka
linių ? f

Ada Rulaite pasakė, kad lai bulų nesąmo
nė; bet ar negalima jiems butų, pasiėmus vė
liavas, protestuoti prieš šitų kankinimą nieku 
neprasižengusių žmonių, paraduojant prieš ka
lėjimų ten ir atgal? Žinoma, policija juos už
pultų, gaujos užpultų ir gal suplėšytų juos į 
šmotus, bet. reikia kas-nors daryli. Donaldas 
Gordonas atsakė, kad tas lik atimtų' jiems iš
galę agitacijai ‘palaikyti. Bet jiems reikia ban
dyti sukelti darbininkų streikas. Reikia išsiun
tinėti telegramos į radikalų laikraščius, rinkti 
pinigus ir už trijų dienų sušaukti visuotinas su
sirinkimas. Taipogi reikia atsišaukti į visas dar
bininkų unijas ir žiūrėti, ar negalima bus gau
ti palankumo visuotinam streikui.

Petras, truputį apsivylęs, grįžo atgal ir pra-

nešė Magivnei apie šitą gana ramių dalykų 
kryptį. Bei Magivnė pasakė, kad tas yra ge
rai, kad jis turįs ką lai jiems pataisyti; ir jis 
papasakojo Petrui netikėtų dalykų. Petras skai
tė laikraščiuose apie vokiečių šnipus, bet jis 
žiurėjo į lai pusiau netikėdamas — gi Raudo
nieji visuomet buvo be pinigų, visi jie iki vie
nam visuomet skirdavo savo menko uždarbio 
dalį užmokėjimui už brošiūras, cirkuliarus, pa
što ženklelius, gynimo fondan ir visas organi
zavimo propagandos išlaidas. Ret dabar Ma
givnė pasakė, kad Amerikos Mieste yra tikras 
kaizerio agentas! Valdžia jau beveik turinti jį 
savo tinkle, bet prieš suareštavimą jo Magiv
nei norėjos pasigauti jis aukojant pinigus ra
dikalų reikalams.

Nebuvo reikalo nurodinėti Petrui į to svar
bą. Jei valdžios įstengtų įrodyti, kad agitacija 
už Makormiką ir kitus yra finansuojama vo
kiečių pinigais, tai visuomenė pateisintų visas 
įmones panaudotas jos galui padaryti. Taigi, 
ar Petras negalėtų pasakyti Magivnei vardą ko
kio vokiečių socialisto, kuris sutiktų nueiti pas 
šitų kaizerio agentų ir išprašytų iš jo pinigų 
šaukiamo visuotinojo Amerikos ėlies’le streiko 
tikslui? Kelios didelės miesto fabrikatų gamy
klos buvo perdirbamos karo tikslams ir prie
šas, suprantama, turėjo didelės naudos iš strei
kų ir darbininkų iiesitenkinimo, (rolės vyrai .se
niai bandė gauti vokiečius aukojančius Guberio 
gynimui, bet čia buvo dar geresnė proga.

Jungtinių Valstijų priversti- 
losics blaivvbis agentai suga

vę keturis žymius miesto dar
bininkus degtine šmugelį va
rant. Jie išdavinėdavo kai 
kultoms aptiekoms leidimus 
pardavinėti degtinę. Jie yra: 
W. J. Deiner, J. J. Elličotl, A. 
A. Weiner ir G. Henter. Jie yra 
laikomi po1 $1,500 bondsais. 
Dabar tie agentai nori surasti 
ir daugiau tokių paukščių.

NAUJA
TIESI KELIONĖ IŠ MONTREAL 

IKI DANZIGO.
Pagubiausis susinešinias su Pilava, 

Kaunu ir Karaliaučium.
VISA vandeniu kelionė 

‘ BE PASIVĖLAVIMO, , 
BE PERSĖDIMO.

Didžiais, smarkiais ir populiariais 
taivai^Scandinavian”, 12,100 tonų ir 
“Coraican” 11,500 tomp ,, ,,

šie garlaiviai sustos prie HARVL 
ir SOUTHAMPTON.

KAINOS IKI DANZIGU1 
aios kabinete ..........................
Trečios klesos ................... >—

Kaina iki Pilavos.
Trečia klcsa*.............................

pigiau- 
$200.00 
$110.00

$135.00
Atsišaukite prie artimiausio laiva

korčių agento, arba
THE CANADIAN PACIFIC 

Rail\v«y Trafiko agentas
40 N. Dearborn St., Chicago, III.

SKAITYKIT IR PL ATIMKIT 
<‘NT A TT T.T V NT A Q’»



Subata, Sausio 14 d., 1922 A

Didžioji Nuodingų 
Dujų Dirbtuvė
Neseniai aš priėmiau'malo

nų pakvietimų aplankyti Ame
rikos nuodingų dujų •'dirbtuvę 
Edgewoode, už pusės valandos 
važiavimo nuo Baltimorės; tai 
bus tur būt didžiausia nuodin
gų dujų dhibtuvė visam pa
sauly. Išvažiavęs iš Washing- 

• tono prieš auštant, aš nuva
žiavau drauge su 1--- ------

ninku, raštininkų ir gražiai ap
sitaisiusių merginu; visi jie dir
bo gamindami nuodus, bet gy
veno Baltimorėj, nes Edgewood 
vargiai begalima pavadinti kai
mu; išskiriant dirbtuvę, gyve
nimai, kokie yra, pastatytą ka
ro metu. Šitam tikslui Chesa-

mo alpimu, ar širdies pykinau 
jie tuojaus išleidžiama.
Nuodingoms dujoms pamatas.

Chlorins, padirbtas iš pa
prastos valgomosios druskos, 
yra pamatas visoms nuodin
goms dujoms, išskyrus liuji- 
sitų (Lewisite). Druska ištar- 
pinama didžiuliuose katiluose 
kaip geležies liejyklose. Gami- 

’nama dnigybč dujiniu rų^ių. 
( Geriausia troškiu moji duja va
dinama fosgenu. G ars tyčine du- 

Inb’hi darbi-1 ia nu*,a kimQ ir pereina per

tverta 10,000 akrų; įlanka tu
ri savo nuosavus dokus.

Gerai įtaisyta.
Chiminis Karo Korpusas yra 

specialc . armijos šaka, taip 
kaip artilerija; jis , susideda 
apie iš 2000 vyrų,' 101 karių 
ir 1200 civiliniu darbininkų, 
neskaitant 100 išlavintų chi- 
inikų, kurie gauna perkamuo
sius pinigus už visus savo iš
radimus, bet valdžia pasilaiko 
teisę juos nupirkti. Karo raš
tinė moka įstaigai $1,200,000 
iš pinigų armijai paskirtų, ku
rie siekia, regis,' $100,000,000. 
Gamykla ištaisyta iki tobulu-V

mo laipsnio prieš pat paliau
bas; ji galėjo kasdien paga
minti nuodingųjų dujų 2(X) to
nų. Dabar dirbama daug lė
čiau, bet visa laikoma pilnu 
prirengimu, nuolatine mašinų

sekinės tolydžio peržiuriMa ir 
atskirai išbandoma.

Puolamasis ir ginamasis 
išradimas.

Ginamoji ir puolamoji žiny
bos tolydžio veikia prieš viena 
kitą, kiekvienai pažangai nuo
dais teikiama, jei galima, ap- 
saugojamieji budai, sakysim, 
naujos įmones kaukėms nuo 
užtrokštamos mirties, arba ne- 
perleidžią ant valkčiai nuo su
kdamos mirties. Francuzų 
fronte musų kaukės galima, bu
vo užsidėti į šešias sekundas,

♦ čia kauke galima užsidėti į 
tris, vienu moju be raišiojiinoy 
Yra pažymėtinų įmonių aki
niams stiklams apsaugoti nuo 
ūko; stiklai gi taip pataisyti, 
kad jie susidaužo, bet nesu- 
skeldėja. Taipgi žymiai page
rinta kvėpuojamasis vamzdis 
ir cilinderis. Yra du sandariai 
užtaisyti narvai, Į kuriuos vy
rai apsiima įeiti 
užmokesnrn dujų 
tirti; jiems įėjus 
jania per langelį;

* šio dujos

stiprumui iš- 
ten jie (labo- 
prie jnažiau- 

veikmūs apsireiški

\

M

Ml
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* Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosulį.

Yra jie tikrai pavein^i ženklai. Ne
doras ligas ,su tolia sekančiais pa
sakiniais tankiai gal: būti prašalin
tas turont tam tikrus vaistus.

Severa’s
Cough Balsam

(Severo Balzamas nuo kosulį) no 
doda ligai viešpatauti paprastam 
kosuliui: sumažin erzinimų gerkli
niu išsišakojimu, patengvin sukopi- 
mo, pradeda rkrepliavimąirpadara 
kvSpavimą lengvesni. Kaina 25 ir 
60 centai. -Sovora’s Cold tndGrip 
Tabiets (Severo Plyškeloi nuo Par- 
s šaldymo ir Gripos) sulaiką persi- 
’ •' ’yrną rrdodant iarn išsivystyji. 
Kaina 60 centai. Visose Aptiekcso.

! ■ T

Ar gavoto Severo Kalendorių 
1922 metams. Galema jįjį gauti 
dykai pas savo' Aptiekario, ar nuo

$
ii
1

•*
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ASHLAND JE5VELRY 
MUSIC STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybė, Co- 

lumbi jos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi ru- 
kordaL
4537 S. Ashland 

Chicago, III.

*M0MOaKh 3MI

BANKAS IR JO 
DIREK TORIAI

drabužius, kaip buvo patirta 
kare. Chloropikrinas baisiai tą
so vemti, atima aukai jiegas 
iki priešas ateina jų nukauti. 
Ašaringoji duja, nors rodos 
gardi, praleidžia ašarų tvanų, 
kaip melodrama, kas teko man 
pačiam pritirti, besiartinant 
prie dirbtuvės; jos veikmė pra
eina, jei užpultasis išlieka 
vas mio durtuvo.

(Seka ant 6 pus].).

gy

Kojy šutinąs
yra liga

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
si s. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų Jutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taip: 
į kvortų šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
ir tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokių 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina

Kojol
ii gydo kojų 
nuo iutimo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeięu aptieka neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite iš
dirbę jams adresui

Bingol Chemical CoM
2816 So. Michigan Avė.

Chicago, 111.

M
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Jus nepadarysite klaidos pavesdami savo pini
gus musų globom Pradėkite cheeking arba savings 
accountą šiandien, o bus. patarnauta kaip kad gei
džiate.

Banko tvirtumas remiasi ant jo direktorių ir 
tas ypatingai yra tiesa, kuomet jie parodo savo 
atstovūjimų-'vietoj savo ypatiškais dalykais šiame 
banke.

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

DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS

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

■..........  " ...................... 1 ■ -..-i, ............. -....——.....................................

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietu,,. AdrokatM 

Dienomis: Room 511 -r 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6096

Vakarais: 10736 S. Wabaah Ava. 
Tel.: Pullman 6877.

The Stock Yards SavingsBANK
M State W 4162 So. Halsted Street 

Chicago, Illinois.
Yra narių Chicago Clcaring House 

• Associacijos.

~~l~ Ji. II - ' ------------------------- -  ------- ---------------

Apsauga. Padetietns Pinigams 
SEcuRiTY Bank

Milwaukee Avė. cor. Carpcnto' St*
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

Mastymas Apie Savo Nesveikatą, 
Paskatino Jį

—žmones šalinosi nuo jo, kadangi nebuvo kaip kiti žmonės sa- . 
vo akių žvairumu. Mokyklos dienose, jį praminė vardu “Žvai
rys Jimmy”. Susirinko daugybes nelaimių, kad net nustojo 
savo užsiėmimą ir jieškojo sau tinkamo užsiėmimo, bet buvo 
“be pasekmių”, taip jis patyrė. Vėliausiai atsisėdo parke ant 
suolelio kad įsiutinai nusprendus galutinę kovą pačiam su 
savim ant žūt būt. Netikėtai užtėmijo Daktaro Carterio pa
garsinimą, numestame laikraštyje, nusprendė išmėgint, nes jam 
matėsi paskutinė proga. Daktaro Carters'veikimas buvo toks 
stebėtinas, kad niekuomet nemanė kad taip galėtų būti ir į porą 
dienų “Žvairys Jimmy” buvo perdirbtas. Visos kankinančios 
jį mintys apleido, tvirtumas apsireiškė ir viskas savo gyveni
me persikeitė ir nuėjo į savo seną buvaįnę kaipo naujas žmo* 
gus. »

Kuriuos palyti kaipo buvo Jimmy, sis Daktaro Carterio 
pagarsinimas pertikrins visus, kurie yra agonijos kankinami. 
Simpatiški patarimai ir pasikalbėjimas nurodo praktišką darbą, 
kuris pagelbsti urnai ir mažiausia nesmagumas ligonfūi. Per
keitimas ne vien ką galutinas, bet ir trumpą laiką ima, nes 
ligonis gali namon eiti tą pačią dieną. Tamista, jei '"kenčiate 

tokius akių nesmagumus, žvairumą ir tikrai esate užinteresuoti, 
galite gauti pilnas informacijas, taipgi ir vardus išsigydžiusių 
šiame mieste pas Daktarą Carteią* Adresas:

FRANKLIN O. CARTER, M. D
24 metai prie State St., 

Vai.: 9 iki 5; ned.: 10 iki 12.
Reikalaukit veltui knygutės

120 S. State Street, CHICAGO
“Blokas nuo bizniškiausio kamjto pasaulyj.”

I

>

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ,
\ Saugios Oeposeitu Dėžės

. Mainoma Svetimšaliu Pinigai
Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

— ■■■......... ..—.......................................... ■....................... • - • - "■ ■ - ' ■■■
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C1TIZENS STATE BANK
' MELROSE P ARK, ILLINOIS

‘ (Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
temis nuo 8 ryto iki tl po piet ir duo 7 vakare iki 9 vakare.

KUR?
Daugybė draugijų, kliubų, verteivių ir tūkstančiai pavienių 
žmonių laik<n)inigus savame banke'— METROPOLITAN 
STATE BANKE, kurio stiprumą bei saugumą gali srpęst 
iš to, kad jo Kapitalas su Perviršiu yra $245,000.00 o direk
torių ir šėrininkų turtas viršija $12,000,000.00.

W*
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Šimtai lietuvių šįmet perkėlė sa
vo pinigus, į šį stiprų banką dėlto, 
kad žipo, jog jų pinigai niekados 
nepražus.
Del Tapiistos parankumo pata
riame, 
kine kifygutę bile kokio banko, ę 

anką su visai nuošimčiais. 
Sausio.

pinigus į šį banką p/ieš 15-tą d.

ad atneštumei savo ban-

mes perkelsime Tamistos pinigus
Sausio gaus procentą nuo
Kurie padės arba perkels
Teisingumas ir Mandaguma^Patarnavime yra musų Pamatas.
Nepraleiskit progos — įstokit Šiandien j musų Kalėdinį Kliubą.

Metropolitan State BankM
t

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS VALSTIJINIS BANKAS 
AMERIKOJ

2201 W. 22nd Kampus Leavitt Sts
Banko?- Valand.: Kasdien nuo 9:00 v. ryto iki 4:00 v. vak. Utar-

ninkais ir Subatomis iki 8:30 v. vak. z

, Cllicago

Pasekmingiausis Išradimas
—- nuo —

Gydome priežastis: pleiskanų, slinkimo plaukų, niežėjimo galvos 
odos ir tt. /

Gydome piežastis vedančias prie nuplikimo ir šiaip plaukų ken
kimų.

Tikrai atauginame plaukus ant plikos galvos.
Pasekmes užtikrintos — Egzaminavimas veltui.

THE THOMAS’ HAIR & SCALP SPECIALISTS
300-1 Garrick Bldg., 64 West Randolph St., Chicago, III.
Ofiso valandos: 10 ryt. iki 9 v. ‘ Phone Central 5851

Sveikatai ir Linksmumui

Im>

r-

Gerk
South Side Beverage Co’s.

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

žmonoms. Rekomenduotas visų gydytojų. 
Pardavoja,

FREDERICK BROS., 
3700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” irl“Extra Pale” Brands.

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

------------------------------ m miu-sjiiiiujM

“Ačiū gydytojui už 
išgydymų”.

n

Vyrai kenčianti nerviškumų, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmų, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūslės, urinarlškuma ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra 
pažinta ir laipsniškai patiesta jo protišką ir 
fyzišką tvirtumą. x

pasiekia kiekvieną.
Kiekvieną sergančią ypatų kviečiame ateiti ma
no ofisan išegzanvinavimui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos 
progą patirti stovį tavo ligosi ir kaip gali at
gauti sveikatų. <

Geriausis medikalis patarimas kuris
Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui 

ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.
ŽMOGUS SU LIGA.

Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra 
sųžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žiniškų gydymą. Jei turi) by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra 

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

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PR1VATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.

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

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

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

Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto iki 5 p. n. Ned. 10:00 
ryto iki 1:00. Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub. 5:800 iki 8 v: v.

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONJ METAI TOJ PAT VIETOJ.

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognozi

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

J. VAN PAINĘ M. D. 
2221 So. Kedzie Avė-

Vai. 1—2; 7—9 po piet

e

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS

LYTIŠKAI NUSILPNĖJUSIEM
VYRAMS.

Piisiųskit mums tik 50c
Lytiškai nusilpnėję vyrai, kaino 

nervuoti, išgyja ant visados. Išsigy- 
dysit vaitodami NOVO, Todėl, ir ga
lima pavadinti stebėtinu, kuris jau 
tūkstančius išgydė lytiškai nusilpu
sius vyrus. Jei vargina nerviškas 
nusilpnėjimas, jie nustoję vyriškumo, 
jei turite malenkoriją, šaltas rankas 
ir kojas, galvą skauda, skaudėjimą ar
ba vidurių užkietėjimą, iš priežasties 
paeina baisus sapnai ir abelnai kas 
tik apsireiškia žmonėse. Kaip pasi
naudojo kiti, tai pasveiksit ir jus nau
dojant NOVO. Tą būdą vartojant, 
trumpame laike tapsite tvirtu, sveiku, 
laimingu, jei tik laiku vartosit. Pa
vyzdžiui, kad pertikrinus jus tuomi, 
pasiųsime NOVO ir tikrai persitikrin- 
sit pasiųsime VELTUI tiek, kad pil
nai užteks ant 15 dienų, jei tik .pri
siusite pavardę antrašą ir 50c.'paito 
ženkleliais arba pinigais apmokė)!^ 
niui persiuntimo lėšų. Meldžiu at-\ 
kreipti atidą, kad tai ne yra per ma
žas pamėginimui pakelis, užteks ant 
15 dienų, šis pasiūlymas yra antap- 
rubežiuoto laiko. Parašykit mums be 
vilkinimo, paminėdami laikraščio var
dą, kuriame matėme šį paskelbimą, o 
mes išsiųsime minėtas gyduoles tuo
jaus.

NOVO COMPANY 
Box 33, Dept. 48, Brooklyn, N. Y.

WįgaNAUJAS METASI
NAUJA IDĖJA“

Nauja knygylė, kuri turėtų būti 
kiekvieno lietuvio namuose yrą 
išsiuntinėjama veltui. Išpildyk 
kuponą žemiu ir pasiųsk pas 
MANUFACTURERS PATENT CO 
520 F1FTH AVĖ., NEW YORK
Vardas .......................... .......................

Adresas .............................................

M

PRANEŠIMAS Ę
Siunčiame pinigus Lie- m 

tuvon, prisiuntimas užtik- J 
rintas.

InŠurnoj ame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto
mobilius.

, sko-ParduodAme nam
■. Imame pinigus, 
a m
■ Evaldas & Pupauskas, į 

840 W. 33rd St., 
Yards 2790

North America Accordion 
Manufacturing Company.

Išdirbėjai geriausių 
ir lengviausių accor- 

ZZŽ3? | dion, piano arba cro- 
matiškų. Geriausi 

gZ3įį w rij pasaulyj instrumen-
Sjįį tai ir gvarantuoja-

mi ant 5 metų. Tai
some visokios rųšies 
accordion. Specialia 
accoręlioh mokinto

jas, duoda lekcijas veltui pirkusiam.
A. CIMEI,

772 DeKoven St., netoli Halsted 
Tel.: Haymarket 8777*

S

Tel. Boulevard 1969
P. K. MALELO,

Elektriko Kontraktofius
Suvedame dratus į senus ir nau
jus namus, sudedam fikčerius ir 

įstatom motoms.
Užlaikau elektriškų reikmenų

Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
3336 So. Halsted St, 

Chicago, Ilk

Reumatizmas Sausgele

S
£3

Nesikankykite savęs skaus- 5 
mais, Reumatizmu, Sausgfile, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu j 
-- raumenų sukimu; nes skau- | 
dėjimai naikina kūno gyvybę g 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- | 
stis lengvai prašalina ‘viršmi- Z 
netas ligas; mums šiandie dau- ■ 
gybo įžmopių siunčia padėkai ■ 
vonės pasveikę. Prekė 50c per ■ 
pačtų 55c arba dvi už $1.05. ■

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

Justin Kulis i 
3259 So. Halsted St. Ghicago?x|ll. I

A
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DIDŽIOJI NUODINGŲ DUJŲ 
DIRBTUVE.

»■ I ................ .......... —

(Sc^a/fiuo 5-to •pusi.)

• Deginanti duja.
Liujisitas yra deginantį du

ja kaip garstyčine, bet daug 
smarkesnė. Ją išrado Newlands 
kataliką universitete, Wash- 
ingtone ir ištobulino prof. Lee 
Lewis North-Westerą> Univer- 
site. Ji susideda iš acetyleno ir 
aršeniko trichlorido tirpalo. Ji, 
sakoma, pereinanti per kaukę, 
pereinanti per kūną ir plau
čius, deginanti auką iš vidaus 
ir lauko puses. Ji yra skaito
ma svarbiausiu saugos orga
nu busimam karui ir paliau
bą laiku jos buvo pagamina
ma po dešimts toną į dieną. 
Ji skleidžiasi palengva, o ne 
kaip fosgenas, kuris papras
tam šaudymui iš oro gerinus 
tinka, nes vėjas fosgeną grei
tai išnešioja į visas puses ir 
jis troškina visus. Bet liujisi- 
tas galima švirkšti ant mies
tą iš orlaivio su švirkšliu.

Degina kūną.
Bet jis puikiai degina dra

bužius, odą ir kūną visą l»e 
skirtumo piliečių ir kareivių. 
Sunku apskaityti plotas, kurį 
jis tokiu bųdu gali paliesti, 
bet mokančiai vartojant šita 
duja greitai gali išnaikinti vi
sus gyventojus. Bombos dabar 
yra padirbamos nuo 4,300 sva
rų svarumo, kiekviena turi 
smarkiausio T. N. T. sprog
mens, arba tolygią apštj ma
žesniu šverumu troškinamos, 
ar deginamos dujos. Didelis oro 
laivynas, kiekvienas orlaivis su 
keliomis bombomis ar švirkš
čiamomis mašinomis lengvai 
galėtų išnaikinti didelius neap
saugotus miestus ir šitaip iš
naikinti visą žmoniją, pada
rant gimdymo kontroliavimą 
bereikalingu.

Naujo karo baisenybės.
Įstaigoje yra labai įdomus 

muziejus, parodus visokią nai
kinamąją chiminią procesų an
gį ir bandymus atsilaikyti 
jiems. Visa, dirbtuvė įrodo 
žmogaus sugebamą žudyti ir 
ateinančiojo kuro baisumą. Vi
si bandymai sustabdyti page
rintų naikinimo pabūklą var
tojimą lig šiol buvo bergždi, 
kaip tą parodė Hagos konfe
rencija ir musų protestai prieš 
panaudojimą dujų paskutinia
me kare. Be naudos butų už
drausti išradimai daryti. Vie
nintelis uždraudimo būdas, tai 
karą panaikinant. Gal prie ši
to tikslo prives didėjanti bai
mė pasitikusiems namie, se
niams ir senėms, kuriems teks 
aukoti ne tik sūnūs, bet ir pa
tys save.

Seiliaus buvo manyta, kad 
šitie nuodai seksis panaudoti 
prieš goferius (Amerikos vėž
liai, sausumos čerepokai) olo
se gyvenančias voveris prėro- 
se, ar prieš Australijos triu
šius, bet tapo patirta, kad prė- 
ra sunaikinama drauge su tais 
gyvūnais ir šitoks naikinimas 
gyvūnų per brangiai atsieina. 
Bet kelių pūkštelėjimu ties ola 
užtenka. — H. W. Nevinson, 
“Manchester Guardian” laik
raščio korespondentas Wash- 
ingtono konferencijoj. 
---------------r ---------  „

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“NAUJIENOS”

Army ir Navy Krautuvė

Bargenai

Parduodame viską už žemiausias 
kainas; čeverykus, marškinius, au
deklą, apatinius ir daugelį kitokių 
dalykų. Ateikite persitikrinti ir su- 
taupinsite pinigų.

Dvi Krautuvės
3501 S. Halsted St.

1732 W. 18-th St.

ATSKAITA
BAIGIANT METUS LIEPOS 21—1921 KEISTUČIO

SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO DR-JA NO. 1
TURTAS—ASSETS
Paskolos ant namų .... $536.100.00 
Paskolos ant akcijų 20,900.00 
Įnešimai nedamokėti .... 10,455.^5 
Sumos prieinamos ........... 1,800.00
Bilos priėmamos ........... 49,938.00
Rakandai ir intaisymai .... 559.25 
Draugijos namas ........... 11,143 89
Pinigai bankuose ............... 283.99

Visas Turtas $631,180.98

t

NAUJIENO$rChicago, III. Subata, Sausio 14 d., 1922 
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9 Atspėk! Atmink!
i Pasakyk!

, . . r

miri
Dabar Turi Tą Progą

Susiūtas, bet ne drabužis, 
su lapais, bet ne medis, 
ne žmogus, o viską pasakoja. 

?

Atmink kas tai?

*
Tik ką dabar tapo atspaus
dinta didelis rinkinys, kokio 
dar niekad nebuvo, lietuvių 

vienoj didelėj kny
goj varduvardu

Lindau į uolą ir akmenį, 
pelniau peilį brangiai pirktą, 
pirma buvau tėvo duktė, 
paskui tapiau tėvo motina.— 

? < • 

Atmini kas tai?

<NYGA
IŠKAŠČIAI
Įnešimai įmokėti ant akc. 348,477.40 
įnešimai permokėti ....... 11,639.52
Įnešimui nedamokėti .... 10,455.85 
Primokėtos akcijos ....... 129.450.00<
Bilos apmokamos ........... 71,032.00'

‘Bilos mainomos .... .............. 86.00
Suma apmokama............... 1,335.24
Nuošimtis ........................... 5,000.00
Augantis Eondas ............... 5,125.00
Pelnas išdalintas ........... 43,209.92
Pelnas neišdalintas ......... 5,370.05

Visi Iškaščiai $631,180.98
Įplaukos nuo Liepos 22, 1920 iki Liepos 21, 1921 — Receipts.

42 25
7.50

1920 iki

Paskolos atmokėtos ir 
užsibąigč ................. 141,525.00

Taksai atmokėti ................... 211.49
Namai .............................. 14,160.95
Bilos apmokamus ........... 90,196.00
Bilos prieinamos ........... 26,234.00
Suma apmokama ............... 1,031.00
Primokėtos akcijos ....... 219,500.00
Augantis Fondas ............... 1,000.00
įnešimi} įplaukos................... 1 00

Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 lietuvių mįslių 
— naujų ir semi — su palyginimais prie kitų kalbų 
mįslių. Kiekviena mįslė yra žingeidi istorija pati 
savyje, ir todėl MĮSLIŲ KNYGA bus kiekvienam

žingeidžiausio skaitymo šalitinis. Ir jaunas ir se
nas naudosisJVfISLIŲ KNYGA ne vienąsyk}, bet 
nuolat, priMdekvienos patogios progos —- sueigo
se, pasišndKėjimuose, pasijuokavimuose, prie ginčų, 
prie meilės ir visokiuose atsitikimuose.

Visokios įplaukos ....... $708,400.33
Liepos 21, 1921—Disbursenients.
Nuošimtis ....................... 5,567.32
Iškaščiai ................ ?........ 1,103.10
Algos .................................. 1,040.00
Iškaščiai spaudės ............... 349.03
Pinigai bankuose ............... 283.99
Augantis fondas ............... 1,000.00
Įnešimų apmokėjimai ......................06*
Suma priimama ............... 1,800.00

Visi išmokėjimai ........ $708,400.33
BUDAVOJIMO DR-JA No. 1

Pinigai bankuose pradžioje 
metų ............»............. $211.43

Įnešimų įplaukė per 
metus .................. 178,821.98

Nuočimčių įplaukė per
metus ..............  30,835.53

Premijų įplaukė per
metus .............................. 3,611.70

Įstojimų įplaukė per metus 1,010.50
Per-rašymų įplaukė per 

metus ....................... ;.... .
Bausmių įplaukė per metus

Išmokėjimai nuo Liepos 22,
Paskolinta ant namų .. $254,600.00
Paskolos ant akcijų ....... 31,100.00
Įnešimai ištraukti ir

užsibaigę ....................  115,555.06
Nuošimtis už įnešimus .. 13,689.53
Namai........................  2,200.71
Bilos apmokamos ....... 144,591.64
Bilos priėmamos ............... 33,000.00
Draugijos namas ,...z..... 11,143.89
Suma apmokama ............... 1,326.00
Primokėtos akcijos <r...... 90,050.00

KEISTUČIO SKOLINIMO IR
Aprūpina dėl sutaupymo pinigus, tiems, kurie praleidžia.
Aprūpina lengvu budu įgyti namą.
Aprūpina fondą <lel mažų, vailcų iSmokinlmo.
Aprūpina kapitalu <iel vartojimo vertelgystSje.
Aprūpina reservuotą fondą dėl senatvės.
Aprūpina aukščiausi atlyginimą dėl taupymo.
Aprūpina neaprybotą saugumą po Valstijos užveizda.

Akcijos kainuota 12|4c., — 25c., — 50c., ir $100.00
Serijos atsidaro paskutiniame Ketverge šių menesių:

Sausio, Balandžio, Liepos ir Spalio.
Draugijos ofisas atdaras Ketvergais nuo 7:00 iki 9:00 vaL/yakaro dėl 
apmokėjimo pinigii. Pėtnyčiomis nuo 7:30 iki 8:30 dėl išmokėjimo pinigų.

810 ,WEST 33rd STREET, ....
Yards 2790

Keistučio Skolinimo ir Budavojimo Dr-ja No. 1, uždėta Kovo men., 1897 
m. Yra viena iš seniausių ir tvirčiausių Skolinimo ir Budavojimo Drau

gijų po užveizda Illinois Valstijos

6

BENEDIKTAS BUTKUS, Pres., 840 W. 33rd Str. Yards 2790 
JUOZAS POLYANSKAS, Vice-Pres., 3309 South Auburn Avė. 
JONAS P. EVALDAS, Sekret., 840 W. 33rd Str. ‘ 
JONAS BYANSKAS, Kasierius, 840 West 33rd Place 
J. W. ZACHAREVIČIA, Notaras, 903 West 33rd Str.

• DIREKTORIAI:
Benediktas Butkus, Jonas P. Evaldas, Stanisl. Stanevičia, Alex. By- 

anskas, Jonas Byanskas, Juoz. Adyanskas, Jokūbas Maskoliūnas, Juoz. 
Antanaitis, Iz. Pupauskas, Antanas Kasparas, Stanislovas Martinkus, 
Jonas Gaubas.

Yards 2790

Yards 5423

e Mįslių Knygą
Jos Kaina Tik $1.00

Tuojąus Įsigyki
>

Jos Verte Neinkainuojama

Del savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų smagumo tuo jaus išsirašyk Mįslių Knygą, atsiųsdamas
\ ' I

$1.00 i Naujienas. ' - ■
■ ■ . ■ I

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu

NAUJI
1739 South įialsted Street 

. Chicago, Illinois

Kuponas
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Str.
Chicago, III.

Gerbiamieji:
, Čia indedu $1.00 už kurį prašau atsiųsti man 

Mįslių Knygą šiuo adresu: ’

Vardas pavardė ............... ........................................

Adresas........................... .....  ... . . .............. .............

I '
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’ 0l>,000 AUKSINŲ LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATAMS

žinėja po Ameriką. Nejaugi įsigys savo svetainę. Buvo nu* 
susipratusieji darbininkai leis, tarta, kad ratelio paaukoti Bu- 
kad klerikalizmas galutinai pa- sijos baduoliams pinigai butų 
vergtų {Lietuvę?, pasiųsti ten, kur jie buvo skir-[

,i......:..S I

DR. WAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistą®

BYLA VĖL ATIDĖTA

“'Naujienų” skundikai turė
jo, pagal teisėjo* nuosprendį, 
pabaigti savo badymus sausio 
mėn. (> d. Jie pasirodė teciaus 
pas Mastcr Chancery tiktai pa
čia paskutinę dienų ir, pasta
tę keletu liudininkų, prašė, 
kad jiems butų duota dau
ginus laiko. Tapo susitaikyta, 
kad jis turės dar vienų diena, 
būtent vakar. Bet vakar jie 
neatėjo, ir jų Ii adymų užbaiga 
teko nukelti dar*, vienai savai
tei. *

ftOSELAND.

Pereitų antradienį, sausio 10, 
brolių Strumilų svetainėje Lie
tuvių Scenos Mylėtojų Batelis 
laike susirinkimų, šis susirinki
mas turėjo būti metinis, bot 
valdyba per neapsižiūrėjimų 
nesukvielė visų rnleliečių; vi
so raleliecių yra 30, o atsilan
kė tik 12 narių. Taigi metinis 
susirinkimas, kuriame bus ren
kama ratelio yaldyba šiems 
ML2 melams, bus sekamas. 
Kursų tvarkymo komisija p ra-i 

kad per kelias metinių

ti. Batelis rengiasi draugijai
sulošti veikalų. — Ratelietis.

ratelio yaldyba
melams, bus i

ATŠAUKĖ 250 POLICISTŲ iš, 
SKERDYKLŲ.

Policijos • galva Fittzmorris 
atšaukė daugiau kaip 250 poli- 
cistų iš skerdyklų. Sako, kad 
ramus *streikierių užsilaikymas 
privertė poli ai jos galva tai pa
daryti, nes dabar nėra jokio 
pavojaus naujiems streikiedių 
“sukilimams”. Dennis Lane,

Cutters and Butcher. \Vorkmen 
unijų sekretorius, pranešė, kad 
policijos atšaukimas iš skerdy
klų visai nereiškia naujų įvykių

tis 
tol, 
ko. 
tai

patvirtino, k^>d streikuojan- 
darbininkai negrįš darban 
kol jie pilnai nelaimės airei 

O kad jie 
tam jokios.

Ii būti. Tik r 
streikuojantiems 
laikytis vienybės ir neiti skc 
bau t i.

; ncga- 
visiems 
inkams

(Apgarsinimai)

SVARBI TĖVŲ PRIEDERM

Dfiug
smagurr 
ti, icigu

^varbių žlebciojimo ne 
ų butų galima išveng- 
lėvei suprastų, kad, lųi

nuo- 
sun- 
išsi- 

gęrimas permažai

vo vaikams svarbų 
jaunystės gyvenimo, 
pročiai yra pagrindas daugeliui 
nesmagumų, kurie tampa vė
liau^ toki opus, kad net reika
lauja operacijos. Pavyzdžiui, 
vidurių užkietėjimas gana daž
ni pradžia pavojingų apsireiš
kimų, (gastreintestinalis 
ras, appendicilis, skilvio 
dūliai etc.) todėl svarba 
latinio vidurių išvalymo 
k u ir apkainųoti. Stoka 
mak.štinimo,
vandens, nereguliarės valgymo 
valandos, blogas maistas ir tt. 
yra gerai žinomi veiksniai, ku
rie padaro žarnų užsikimšimų. 
Vartojimas šalto toileto, daž
nai veda prie vidurių užkietėji
mo. Trinerio Kartusis Vynas 
yra sena ir gerai išbandyta gy
duolė nuo vidurių užkietėjimo. 
Jis paliuosuoja sistemų nuo vi
sokių nuodingų elementų, pri
duoda apetitų ir gelbsti žleb- 
čiojimui. Jeigu jūsų vaistinin
kas neturi Trinerio gyduolių, 
tegul užsako jų jums iš bile 
didesnės vaistų sankrovos, ar
ba tiesiai iš Joseph Triner 
Company, 1333-45 So. Ash
land Avė., Chicago. Nepriim
kite imitacijų. ' -

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, perviariantis akaus 
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 gyduoles ėmimui | 

vidurius ir trynimui 
POLO

STIPRI ALCHOUNĖ SMETONA 
taip stebėtinai veikia, kad urnai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
irta ir nuovargiounuskulų, sustingimą 
sąnarių girkštelėjimo skausipą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vartojo jį, — sako, kad nieko geres
nio nėra. Todėl, vartokit ir jųst o ne 
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
65c. Nueikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapomental, 
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
ten gauti, rašykit mums prisiunčiant 
pinigus iškalno.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avc.

Chicago, UI.

Sausio 10 dienų Lietuvos 
Laisvės Fondas pasiuntė per 
“Naujienų“ Pinigai Siuntimo 

skyrių šimtų tūkstančių (100,- 
000) auksinu Lietuvos Social
demokratų Partijai, /(h’g. St. 
Kairio vardu. Amerikos pint
ais ta suma, pagal tos dienos 

kursą, sudaro $610.00.
Lietuvos Laisvės Fondas 

ra globoje Am. Lietuvių Dar- 
dninkų 'Karybos, kurios pirmi
ninkas ynt P. Grigaitis, sekre
torius A. I.alis, ir iždininkas K.
Gugis. Per savo gyvavimų tas nešė 
ondas yrių pasiuntęs Lietuvos , švenčių savaites dramos kursai 
•raugams apie pusketvirto šim buvo tam laikui pertraukti, bet 
o tūkstančių auksinų. Neužil- • dabar vėl bus atnaujinti ir tę- 

jo bus paskelbta pilna atskai
ta.

Dabar teciaus Lietuvos Lais- pranešė _ _ _
ės Fonde jau beliko tiktai ke- ■ nuosavos svetainės bendrovės 

'etas dolerių, ir lietuviai dar- Šerų pardavinėjimas eina gana
liniukai,* kurie mato, kaip ener sparčiai, ir lietuviai
ingai kovoja Lietuvos social- 

ieninkralai už darbo žmonių 
reikalus, turėtų siųsti jam 
langiau aukų. Žiūrėkite, 4<iek 
linigų surenka Lietuvos atža
gareivių parėmimui klerikalų 
įgitatoriai, kurie nuolatos va-1

sis per žiemų, jeigu rateliečiai 
to norės. Kalelio delegatas 

kad lietuvių įsigijimo

sparčiai,

(Apgarsinimas)

NAUJIENŲ /
SKAITYTOJAMS

Liudiju, kad išgydė
Chas. Smanko, I). C. Ph. C. 

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

laktate Simuko už jūsų Chiroprak- 
išką gydymą ir išgydymą mane nuo 
alsios ligos. Ėjau pas daugelį duk
nų ir nei vienas nepagelbėjo, kad 

•učia nors laikiniai išgydyta. Bet, taip, 
taip Dievas butų pasakęs, kad tu- 
iu žiūrėti skirtingo budo gydymuisi, 
idel, kaip tik perskaičiau jūsų pa

garsinimą apie gydymą Chiropraktiš- 
li, nusprendžiau išmėginti jų žino

tiną. , Aš, kaip lietuvis, manau kad 
eri.'.u supras, lietuviškai,, kuomet įką- 
iškir-iu apie ligą, kurią išgydžt. To
lei, jsitėmijau jūsų vardą ir ąntra- 
į ir kuomet apsilankiau pas jus, ne4- 
igailėjau, kadangi persitkirinau, kad ' 
asų žinojimą, galite išgydyti bile j 
okią ligą chiropruktiškai. Tai yra i 

paskutinis kartas nvano lankymosi 
pas medikahlp daktarus gydytis ir 
. okomenduosiu jumis visiems, kurie 

k nori .sveikais būti ir pasakysiu i 
lems, ka-l pirmiau eitų pas daktarą 
Smanko Chiroprąktiką.

Su pagarba ,
Jonas Jesinskas 

Grand Srossing, III.
Chiropraktikas pirmiausiai jieško 

ligos priežasties, o atradęs panaudoja 
speciali gydymą tos ligos.

CHAS SMANKO l). C. Ph. C. 
Chiropractič Health Institute.

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

nuo 6. iki 8 vakare.

neužilgo
' 111 i—-*

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimų,
Jei skaitant raides susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimų akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau- 

tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių epėcialistas 

IbOl So. Ashland Avc., 
Kumpas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Pįatt’o 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak 
Nedėliomis nuo 9 r. nd 12 pietų.

da,

ap

LW»'

Kapitalas 
$200,000.00

JUOZAS ŽUKAS .
Persi skyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 12 d., 7:20 v. ryto., Cook 
County ligonbutyj. Sirgo apie 
4 savaites sunkia liga, vėliaus 
gavo uždegimą smegenų iš ko 
ir mirė. Velionjs buvo 31 m. 
amžiaus; nevedęs; prigulėjo į 
Draugystę Meiles Lietuvių No. 
1. ir į Balto Dobilo Kliubą.. Iš 
Lietuvos paėjo; Gėrčalų kaimo, 
Kaltinėnų vai., Tauragės apskr. 
Ten paliko savo mylimus tėvus, 
brolius ir seseris. Amerikoj 

išgyveno apie 10 metų. Chicat- 
goję turi brolį Joną Žuką ve
dusį, kuriuos paliko dideliame x 
nubudime. Mirusi® kūnas bus 
parvežtas iš ligonbučio petny- 
čioj apie 5 v. vakaro pas brolį 
į namus 4613 S. Wclls St. Lai
dotuves bus panedėlyj, sausio 16 
d. apie 8 vai. ryte į šv. Kry
žiaus bažnyčią, o iš ten į Šv. 
Kazimierų. Kapines. Laidotuvės 
patarnauja . graborystės reikale 
Stanley P. Mažeikis, 3319 Au- 
buVn Ąve.

Prašom visus gimines ir pa
žįstamus atsilankyti ir daly
vauti laidotuvėse.
Mirusio Brolis su savę Motere.

MARIJONA KRIAUčIUNIUKii ■
Pei'siskyre su šiuo pasauliu B 

ketverge, sau. io 12, 1922, 12.30 
v. naktį eidama 20 motus unv- B 
žiaus; išgyveno Amerikoj 9 nic- B 
tus, paėjo iš Suvalkų rėd., ša- B 
kių apskričio, Lukšių vaisė., 9 
Kėni kaimo. Lavonas randasi H 
1735 N. Marhsfield Avė. Laido
tuvės bus subatoj, sausio 14 d. 
į šv. Mykolo bažnyčią, iš ten E 
į šv Kazimiero Kapines. Anie- a 
rikoj paliko dideliame nuliudi- M 
me tėvus, seseris: Agotą 15 m., 
Oną 7 m. ir Petronėlę 5 m. ir 
tetas: Agniešką ir Petronę.

Petras Mockus. w

■ Palengvins akių įtempimą, 
esti, priežasLimi ghlvos skaudėjimo, 

i svaigulio, akįij aptemimo, nervuotu- 
i mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nu i nva kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. l'ri- 
renka teisingai akinius. Visu »se at
sitik linuose egzai navimas daromas 
j u elektra, pavo l .ričia mj'žiausi.is 
kh idas.’ .‘-pečiais atyda atkreipiama į 
mokyklos valkus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p 
1553 V/. 47th St. Tek: Blvrf. 9360.

kuria

SKAITYKIT IR PLATINKI'!?' 
“N A U J 1 E N O S“

^DR.HERZMAK^
M BV8TJOH

PersikOl os® 8412 Sa. Vsleied SI.
p® No. 8313 Bo. »•.

Vorai Hetuvtan&s flvomae BS
r<v«tv patyria »hl-
xnrga« Ir dkuieria ,

ir ^hrenlHras ligai, 
vyra, , -ictr ą Ir vaike, eaa- 

Į Janiuae metodas Z-Ray Ir kitokius 
toiekt/os prie tojaus,

Ofisas ir Labaratorija: 1E2I W. 
18th St., n®toU Firsk St.

VALANDOS: Nct® 1P-1P piėte, 
Ir avis 6 iki 8 vai. vii-Ynmls,

( Dienon.•;>: Caaai

1 f n Drexei
I m - /r»r 4186 

* GYVENIVA.g: ’313 S. rUIstod Si.
'f \L.» 9— Hl to Ir { 9 vai. rak.

I LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIKTI VIS
KĄ agentų — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta .1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems kėliau jautiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų į
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETU

inkų ant stoties.
k pagal dieninį kursą.

ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai
nau, jeigu kas klausia.

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

KM er<3 ■» SMSCf W?T GMM GQHI
T. Pullman 548fl

A. SiiOSHO
AKUSERM
Turiu patyrimą 

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

Chlrago. fll.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8962

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 a^tal 

Ofbaa
4723 Be. Ashiaad Ave^ 2 labo® 

Ck’eago, Ullnoto.
Sped>?feta!i džiovos

atida- 
apvaikščio- 

ivyks nedėlioj, sausio 
dienų kaip 2 vai. 

Apvaikščioj imas pra- 
Naujosios svetainės, 
visas,, draugijas " ir 
kurie gyvenate Čiu

8514-16 RooBCvelt Rd.
Arti St. Loviu Ave^

CHICAGO, ILL.

MCI*

utką Ligą.
OFISO VALAND6B1

iki 12 ved. ryto, nuo B Iki 
m p® piet U nuo 7 iki 8:3fl vai 

vakaro. Nadžiiomis nuo 10 vaL 
yslandos ryto iki 1 vpL ett pi**,

XcletoDaa Dreve! 288d

PRANEŠIMAS.
Cicero Lietuvių Svetainės 

Statymo Bendrovė praneša vi
soms draugijoms, kad 
rymas svetainės ir 
j i mas
(Jau.) 22 
po pietų, 
sidės nuo 
Užprašom 
pavienius,
cagoje ir apielinkėj, malonėsi
te temyli laikraščius visų nedė- 
lią,. Imis daugiau aprašyta apie 
lai. Programas bus vėliau pa
skelbtas.

Su pagarba,
A. Klainis, komitetas.

v Ar Ju.3 Kankinu Ploinkanou?
NAUDOKITE
Ar J ūmo Galvei Odą, N tolti? 
NAUDOKITE gįufyteS' 
Ar Jus‘t Plaukai Slanka?
NAUDOKITE y

Af Jus Norit® Apsaugot? Juos?, / 
f NAUDOKITE JįuffleS 

Užlaikymui savo plaukt} gražiais ir tankiai!
NAUDOKITE IfyįįįftteJ ,

^JŽlekfcymai galvos odos rveilou ir švariai
NAUDOKITE jfyįfflej

Rufflos galimyįautl visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iš išdirbeju per pašty už 75c. bonkp,

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. & 36th St. Brooklsnm. N. Y.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

I
l’er ilgą laiką aš sirgau 
ir tik buvau' suvargęs, nus
tebęs, kad net ir gyventi bu
vo atsibodę, kiek uždirbda
vau tai visą daktarams ir 
išmokėdavau, ir buvau pri- 
stygęs vilties, kad bepasveik- 
siu?

Mane kankino vidurių no- 
dirbimas pilvalio nuslah- 

nėjimas, skilvio ncmalimas 
' ir nervai; skaudėdavo gal

vą, pb krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimu; abelnai 
buvau visas suvargęs.

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa

sisekė surasti vaistus, var
du SA LUTES STOMACH 
BITTERIS ir į 6 mėnesius 
palikau, sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasirodau 
visuomenei; taipgi yra tūks

tančiai žmonių pasveikę nuo 
SALUTSa BITTERIO ir dė- 
— kavojn jo* Geradejystci.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki ir

DR. S. BIE2IS 
gydytojas ir chirurgas 

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

LeKvitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd SL 
' Tei. Latayette 4988.

tai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietą.
am..w -wnf

TaJ. AurIIb 787

DS. MABYA 
DOW1ATT—S.1SS.

niirrlfc H CiUforalJoi Ii 
tęs ą m J(®.

5208 Jjį 81. \
fatondeiM 8—12 kaadio'ną fj t—f

»akar® IŠ«lririrht

Perviršis
$75,000.00

■ i— i n r—
Dabar Pirma ........ ........ ...... ....... .........

tvirti tai naudokite SALUTĘS BITTERl ir jum suteiki sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pokruttfres ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, iy?suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kilų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par

davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose. 
Kaina I bonka $1,00 12 bonkų $9.00. Siunčiant į kitus miestus už vie
ną bonką $1.25, o už 12 bonkų $lt,QO

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, iai reikalauk tiesiai iš Siutęs Manufacturing Co./Taipgi norėda
mi greit aplaikyti siųskit sykiu su užsakymui ir ftlbney Ordor dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikęį tuoj prisiusime 
dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.

P a s a r g a: Prisiųskite tikrą ir aišku savo antrašą ir adresuokit 
taip: SALUTES MANUFACTURING CO., 
616 W. 31st St., Chicago, III.

—1=---------------- ------------- .I

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Ate. 
leki Yards 994

Ofino vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Iki 8 
ir 7 iki 9 v. Naktimi ir nedilioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294

DR M. STAPUUONIS
Gydą* h< gyduolių ir be operaciją 

>317 Emcrald Ate.
9 Iki 11 ryte ir 9 Iki 10 Takai*® 

Tel.: Boulevard 9397
711 W. 18-ta gat. 2 iki S kak.

Tcl.j Canal 279

Tel.: Boulevard 7351

Perkelk savo pinigus
Į šį Didžiausi Lietuvių Valstijinį BankąUNIVERSAL STATE BANK

/ v
(Po priežiūra Illinois Valstijos ir Chicago Clearing House Assn.)

Mokėsime pilną nuošimtį iki 15 tai dienai Sausio
Dabar patogiausia laikas pasirinkti tinkamų Bankų

( Ne vergaukime Svetimtaučiams-
Susipraskime ir auginkime savo vardų ir savo tikras įstaigas. '
Per keturis su virš metus savo gyvavimo UNIVERSAL STATE BANKAS 

išaugo į milžiniškų stipriausių lietuvių finansinę institucijų, su keliais milijonais 
doleriu turto. Tas liudija didį Banko stiprumų ir progresų.

'Jeigu"dar neturi šio Banko Knygutę, tai gauk jų šiandie.
Chicagos Miesto Valdžia, šimtai Lietuviškų Draugijų ir Kliubų laiko savo pi

nigus. šiame Banke.
ĮSTOK MUSŲ KALĖDŲ TAUPYMO KLUBAN

(Christams Savings Club) ( , .
Naujas Planas pinigų taupymui

Vaikams ir Suaugusiems s

PINIGAI LIETUVON
Gerai, gi eitai ir Saugiai nueina per 

UNIVERSAL STATE BANKĄ
Siųskite Dabar
Kol žemas kursas

Banko \Llandos: Kasdiena, apart Nedeidienų, iki 4 vai. po pietų.
\ Vakarais: Utarninkais nuo 6 iki 8:30. Subatomis: Visa diena iki 8:30 vakare.

UNIVERSAL STATE BAN
3252 So. Hab f d St. Chicago, III.

Gera sveikata, yra didžiausia palaima
Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot 

; dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris
supranta, kaip sugrąžint sveikatą.

BF Aš žinau kaip
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 
per kurį kentėtę ir nepaisant kiek kartų esate 
apsigavę bejieškodami savo sveikatos, esu pri- 
sirengęs parodyt, ką gero jtnns galiu padaryt, 

garsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus 
pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos.

Mano kaina labai žema ir išlygos prieinamos.

Dr. Whitney 175 N. Clark St., Chicago, III.
Tarpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso va).: 9 ryto iki 8 vai. vak. kasdie

ną. Nedėlioinis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

- ------ -----------------------------------

Federal Bond & Land Company
Siunčia pinigus į Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar telegramais.

< Parduoda laivakortes į visą pasaulį. , 
Parduoda namus, žemes, farmas ir bondsus.

OFISAI:
666 W. 18th St., Chicago iu 1439 S. 49th Court, Cicero
201 Chambers St., New York. n 602 Asso’nJBldg., Chicago.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus j savo narna dabar. Kaina stebėtinai 

tema. Pagabus išmokesči® planai outeildamas, jei norite. Mielai 
apdainavimą suteikiame. \

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c. 
1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892 Chicago, 111.

DR. C. K. KLIAUGA
bfiNTISTAS

IMI fi®. Hsteted 8t„ Chfcaff®, JŪJL, 
kampas 18th St.

Valandas: 9—12 ryt® Ir 1—f yak. 
Phon® Canal B&7

Telephono Yarda 6834

DR, P, G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

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

Telephona Boulevard 5052 ,

Dr. A. Juozaitis ,
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
ro. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedil* pagal bu tarimo. 
1261 So, Halsted St., Chicago, I1L

Talatonasi Boulevard 7041

011. G. Z. VE2ELIS
• f

Uetavis Deatlstaa

art) 47-los ealvRs

' PRANEŠ,

Dr. C. L1 CHierrys 
Dentistas ir Radiografas 
2Ž01—W. 22nd St., Kamp. Leavitt

Phone Canal 6222
Įsteigė savo ofise pilnai aprū

pintą X-spindulių ^aboratoriją.

Traukiama X-spindulių paveiks
lai įvairių dantų, galvos ir žandų 
ligų-

AS



Pranešimai
Miko Petrausko koncertas, kurį ren

gia “Birutė”, įvyks trečiadienį, sau
sio 25, American Bohcmian salėj, 18-' 
ta gatvė prie Ashland av. Be komp. 
M. Petrausko koncerte dalyvauja žy
miausios vietos artistinės jiegos. Vi
suomenė kviečiama gausiai atsilanky
ti.— “Birutė”.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIESKAU savo tėvo Juozapo Lie

pos, Ramygalos par.; Naujamiesčio

PARDAVIMUI

NAUJIENOS, Chleaga, m

PARDAVIMUI
J Subata, Sausio 14 d., 1922

C O A L Y A R D 
PARDAVIMUI didžiausia “CICEROvolo-ties, 20 metų gyveno Chicagoj, o ’ ARDAvIMUI didžiausia ‘CICERO 

dabar nežinau kur. Mama mirus, COAL VARDAS” 5 lotai, trakės, ofi- 
paliko n?.mc Lietuvoj. Malonūs atsi- •’as> seifas, trokai, vežimui, arkliai, 
šaukti, arba žinanti teiksis pranešti. I kitl įtaisymai ir daugybė visokių ang- 

Ona Liepukė, po vvru Millcr, 535 ,nb Iš visų šonų apgyventa lietuviais 
|ir k“~* ‘ VT’ " , ,x------ ’----

| do.Greenwich St., New York, N. Y.

RAKANDAI NAMAI-2EME. STOCKAI-SEROS

Lietuvių Švietimo Draugijos prakal 
bos bus nedehoj, sausio 1d, 7:3U v. v. 
Raymond Chapelėj, 816 W. 31 gvė. 
KaAbes siud. Kubilius. Kviečiame pub
likų gausiai atsilankyti. —Valdyba.

APSIVEDIMAI.
ir kitom tautom. Npra kito coal yar- 

| pi aukos yra labai didelės, o 
biznis yra išdirbtas plačiai ir labai 
gerai. Didelis bąrgenas 
įmokėti reikia $16,500.

FEDERAL BOND & 
COMPANY

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

už $20,000.

LAND

EXTRA BARGENAS , 
5 kambarių vėliausios mados ra- 

___________ t kandai turi būt ūmai parduoti aut 
davimo priežastis — partnerio liga.' syk ar atskirai už. teisingą pasiuly- 
Parduosiu greitu laiku ir pigiai. No-1 mą. Taipgi groiik is pianas prijung-

PARDAVIMUI BUČERNR IR GRO 
šerno ,visokių tautų apgyventa. Biz
nis išdirbtas per daugelį metų. Par-

rlnti padaryti gerą gyvenimą, kreip 
kitos: 8856 Lowe Avė., arba te 
Stewart 9074.

tą L1 kūlele ir didelis dube<’tava sp- 
re-mzlna phonograpns su rekordais. 
Viskas gvarantauta. Rezidencija

1922 S. Ko Izie Avė.

Gclbvkim Lietuvos Našlaičius.
(hieagos Komitetas Našia.iėu,ms 

Šelpti rengiu rankų darbų ir namie 
gamintų valgių ba/arą vasario 12 d. 
19£2 m. Mildos abiejose svetainėse. S. 
Halsted ir 32-roą gatvės, šiuumi 
kreipiamės į gerbiamą visuomenę, 
'taringai Chicagos ir kitų n.iii'.j ir 
miestelių moteris ir mergaites mels
dami paaukauti pagal savo išgalę ke
lis, arba nors vieną kokį Ji* tesiu ar 
Lūžesnį rankų dirhbų ar namie ga
mintą valgį aukščiau minėtam dažn
iui.

Išdirbinius meldžiame siųsti antra
šu: N. Valančauskienė 3246 S. Hals
ted Str., Chicago, 111. (3-ėics lubos), 
arba, kam parankiau?, atnešti dieno
je bazaro tiesiai į svetainę, kuu at
sidarys 5-tą vai. po pietų.

Siunčiant išdirbinius malonėkite 
pridėti savo pilną vardą pravardę ir 
antrašą, taipgi kainą už kiek galima 
parduoti. Geistina butų kad išdirbi
ni} kainos nebūtų neraukštos, kad ne 
apsunkintų išpardavimo.

— Bazaro Rcnųimo Kuiuisija,

JIESKAU apsivedimui merginos 
nuo 18. iki 22 metų amžiaus. Geisti
na, kad galėtų kalbėti lietuviškai, an
gliškai ir lenkiškai; šviesplaukė, gra
ži, malonios širdies, nodidesnio ūgio 
kaip 5 pėdų ir kad turėtų nors kiek 
turto. Esu 25 nv.' vaikinas, 6 pėdų į 
ūgio, malonios širdies ir labai turiu»... .
malone lį merginas. Todelgi norėčia Pnimsm i mainus; 
pasipažinti su gera mergina. Nevar
toju svaiginančių gėrimų, turiu biskį 
turto. Su pirnju laišku prisiųskite ir 
paveikslą.

A. K.
3027 Farrell St.,

Cicero.

EXTRA.
Pardavimui nesvaiginančių gėlimų 

dirbtuvė. Parduodu savo .dalį už pri
einamų kainą. Savininką matyt ga
lima po 6 vai. Vide ir nedėlioj per 
dieifą 2839 W. 40th St., 3-ios lubos. 
Klauskite P. Sniegaičio.

Liet. Darbininkų Dr-jos Am. meti
nis susirinkimas įvyks žemaičio svet., 
18 ir Union Avė. gt., sausio 14 d., 
7:30 v. v. Bus naujų viršininkų jvez- 
dinimas, raportas iš Ch. LLT. ir dr- 
jos Reikalai aptariami. Visi nariai 
prašomi atsilankyti. — bu Rugis.

Pirmas Puikus Bunco Party, ren
giamas Ziono Liet. Ev.-Liut. Mašyto 

>Koro, įvyks sekmadienį, -sausio 15, 4 
vai. po pietų Raymond Chapel salėj, 
816 W. 31-ma gatvė. Kviečiame pub
liką gausiai atsilankyti. Bus įvairių 
žaislų su iaimėjim-ais.

—Kviečia Maišytas Keras.

Brighton Bark.— Keistučio Pašel- 
pos Kliubo metinis susirinkimas bus 
nedėlioj, 15 d. sausio, 1-mą vai. die
nos 3925 S. Kedzie Avė. Malonėkit 
atsilankyti visi narai, nes turim daug 
svarbių reikalų, kurie neturi būt ati
dėti.— Pirm. G. K.' MaleJož -------------- (

A public debate will be given at 
tho Ashland Auditorium, Ashland 

Avė, and Van Burcn St, Sunday 
Aftemoon, Jan. 15tb, at 2>:30 o’clock, 
bet\veen the Rev. St. John Tucker, 
Affirrnative, and Atty. Clarance 
Darrow, Negative, on the Quastion: 
“Is Socialiam* the Only Hope of the 
Rače”?

Lietuvių 'rtutiškų Kapinių laikyta
me susirinkime sausio 1 <1. Kapinių 
globėjų tapo nutarta laikyti vasuoti- ' 
ną susjrinkim’ą sausio ričn. 22, 12 vai- I 
dienos/Mildos svet. Bus pranešta; 
visas \Kapiniu stov.’s. Be' to bus rin
kimas penkių Kapinių globėjų šo-

• šiems metams. Visi lotų savinikui 
ir draugijų atstovai kviečiami atsi
lankyti. — Kapinių Valdyba.

North Sidės Dr-jų Sąryšio vakarai 
su lįfcažiu programų bus sekmadienį, 
sausio 15 d. Sehocnhofeno salėj, kam- 
pasMihvuukee ir N. Ashland gatvių. 
Programa.4 bus labai įvairus. Kvie
čiame publiką skaitlingai atsilankyti.

—Komitetas.

Lietuvos Mylėtojų • Draugijos meti
nis susirinkimas įvyks šeštadienį, sau
sio 14, 8 v. ė. A. Urbono salėj, 3338 
S. Auburn Avė. Visi nariai kviečiami 
susirinkti. Bus knygų revizijos ko
misijos raportas ir daug kitu svarbių 
rąj&alų. — Rašt. K. J. Demereckis.

Ratine, Wis.— Bus metiniai susi
rinkimai sausio 15 d. “Union Hali”, 
1 .M. D. 121 kps., prasidės po. pietų 
kaip 12:30 vai. Ateikiti visi nariai 
atsiimti knygas “Kitas Karas”, užsi
mokėti duokles ir išrinksime naują 
kuopos valdybą.—A. L. T. Sandaros 
35 kuopos metinis susirinkimas bus 
toj pačioj svetainėj, tik prasidės kaip 
3 vai. Visus T. M. D. ir A. L. T S. 
narius kviečiame būtinai dalyvauti 
susirinkim4. Turime (lauk reikalų 
aptarti.—Rašt. M. Kasparaitis.

Draugiškas vakaras su protrramu ir 
vakariene.—Rengia LSS:4 ir 22 Kuo* 
pos sekmadienj, šaudo 22, 1922. Pal
iulio Restorane, 3202 S. Halsted St., 
antros lubos. Pradžia*7:30 vai. vaka
re. Įžanga $1.25 asmeniui.

'I ikietai parduodami Naujienų ofise, 
’ <39 S. Halsted St. ir Naujieną 
P.ridgeporto skyriuj, 32l0 S. Ha'.rted 
St. ir pas narius.

Kas nori dalyvauti musų tlmugiš- 
krme vakare, lai išanksto nusiperka 
tkikietą, nes vieta vakarui hcpecdi- 
džiausia; kas pasivėluos, gali negau
ti vietos.

Programas bus įvairus ir nuikus /

LDLD 19 Kuopos susirinkimas J- 
vlks sekuvadien., sausio 15 d., 11 va
landa rvto, “Naujienų” name 1739 S. 
Halsted St. Visi draugai malonėkite 
ateiti į susirįnkimą, gausite knygą už 
pereitus metus — Valdyba.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo švogerio Kazirųioro 

Ma.iaus, Kauno rėd., Raseinių apskr., 
Laukuvos parapijos, Bučių kaimo. Gir
dėjau buk gyvena po adresu: Box 222, 
Cedar Peint, Pa. jei gyvas, malonė
kite atsišaukti. Pranešėlui suteiksiu 
atlyginimą $5.00. Agnieška Mdizaitė- 
Girkantienė, 317 RuKinley St., West- 
▼ille, III,

$500.00 piginus, negu yra verta.
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė; geroj vietoj, lietuvių ir kitų tau
tų apgyventoje, biznis “cash”. Taip- 

; automobilių ar
ba lotą. Priežastis pardavimo yra la- 

‘ bai svarbi. Atsišaukite tuojaus: 4602 
S. Rockwell St.

PARDAVIMUI grosemė ir bučernė 
su namu. Vietai dėl biznio išdirbta ir 
randasi tarp visokiij tautų. Biznis 
yra visas ant cash.

Platesnių informacijų kreipkitės te
lefonu:

Prospect 3590.

PARDAVIMUI rakandai, playeris 
pianas, odos ir vefouro gyvenimo kam 
barių setas, vvalnut valgojomo kam
bario setas, misinginė lova, kaurai ir 
miegkambftrio setai, dreseris, pasta
toma ant grindų lempa buffet ir t.t. 
Parduosime pigiai ant syk ar atski
rai. Kreipkitės 4959 Prairę Avė. 
Apt. 1. Tęl.: Oakland 5925.

Ar turi $5,000.00?
Jeigu turi ir i turėti linksmą 

gyvenimą,-tai nusip amą geriau 
šioj apielinkėj ChicagoS,\kur nei juo 

 

dūkų, nei fabrikų, nei malinių triobų 
nebus, čia turėsit geriausįNiorą, trans- 

 

portaciją, o ypatingai vandenį. Siojo 
apielinkėj parsiduoda labai puikus 
beveik naujas mūrinis namas po nu
meriu 6142 S. Kockvvell Street, Chica
go, Illinois, geležies balkiai ir išplcs- 
teruotas basementas. luotas 30 pėdų 
rendos $150.00 į mėnesį. Kaina $12,- 
000.00. Priežastis pardavimo—liga.

Platesnių žinių kreipkitės pas
FABIONAS & MICKIEV1CZ

809 V/. 85th St., Chicag

EaTKA
$60 pardavimui 10 Šerų Pioner Fire 

Insurance Co. of America. Kainuoja 
$600, parduosiu už $510, nes išvažiuo 
ju tuoj į Lietuvą. Norinti sužinoti 
apie Companijos stot’, kreipkitės 29 
So. La Šalie St.

Walter Sardikevviicz, savininkas 
10323 So. Michingan Avė.

PARDAVIMUI kornetą visai kaip 
Chicago, III. nauja, aukšto ir žemo tono, sidabru 

plcityta. Parduosiu visai pigiai. Ma- , » «• • i ir • i .

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT rendos kambarys dviem 
vaikinams: vana ir elektro švie

Atsišaukite.

lyti galima visada. Kreipkitės: 
T. J. WARACIIINSKY 
833 W. 33-rd Street

■Sint pirmų lubų iš užpakalio.

NORIU MAINYTI ŽIEDĄ ver
tės $500 dailu^k pasipuošimas 
jauniems ant biznas namo ar
ba automobilio. Kreipkitės.

S. T. 3720 Emerald Avė.

RAKANDAI 4 KAMBARIŲ 
mažai dėvėti taip kaip nauji, 
parsidttcda labai pigiai visi kar 
lu arba atskirai, kas norūs ga
lės ir kambarius užimti rendos 
$15.00. ’ 3247 S. Union Avė.

NAMAI-ZEME

sa.

2010 N. Robey St. 
ant 3-čių lubų.

KAMBARIS ANT RENDOS 
vienam arba dviem vaikinams 
North Side. Kreipkitės po 6 
vai. vak., arba pedūlioj visą
diena.

1750 Wabansia Avė., 
2-ros lubos iš užpakalio

ISRENDAVOJIMUI KAMBA 
rys prie mažos šeimynos, gerai 
rpšildonias, be valgio, tinka
mas. dėl vieno vaikino. Ineina- 
ma ntur užpakalio ant 2-rų lu
bų.

Illinois

$1,000 Cash.
Parduoda kontraktą $11,000 6% už 

$10,000, proga uždirbti pinigą turtin
gam žmogui. Pinigai ant geros Real 
Estate prapertės yra saugus. Atsi
šauk it nedelioj

3423 Šo. Wa1lace St.
S. J. MITCHELL

BRTGHTON J?AR
Parsiduoda beveik nauju! urinis na
mas ant pusantro loto 2 flatai po 5 
kambarius, cementavotas basementas, 
plovykla beliznai ir kiti parankumai. 
Kaina $6,400.00. {mokėjimas pagal 
sutarties.

/

MOKYKLOS

EXTRA
Didelis Bargenas

Žmogui norinčiam padaryti pinigų. 
Pardavimui biznis: cigarų, cigaretų 
ir tabako krautuvė, visokių tautų ap 
gyventa; sykiu ir karčiama su ba
rais ir visais įtaisymais. Taipgi, par
duosiu sykiu ir automobilių. Parduo
siu pigiai. Biznis gerai eina; tūks
tančiai žmonių pro šalį praeina kas 
dieną. Pardavimo priežastis, negaliu 
pragyvent,todėl, norintis įsigyti biz
nį, nepraleiskite progos. Laisnis už
mokėta už visą metą $200.00. Kreip
kitės:

laidavimui turiu keletą skalbiamą 
mašinų priimtų į mainus: elext?os, 
rankomis arba kita spėka. Naujos 
nuo $10 ir aukščiau. Tai yra bange
lius, ir tęsis tik keletą dienų. Kreipki
tės arba telefonuokite:

5758 S. May St.
Tel.: Wentworth 1604.

Gera proga įsigyti 
sau namą.

MAŽU Į MOKĖJIMU GALI NU-

1844 Canalport Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų; 
visokių tautų apgyventa vieta; biz
nis rask. Parduodu pigiai. Priežastį 
pardavimo, patirsite ant vietos.

1334 W. C Lt Street 
Tel.: Wer.t. 0077.KAMBARTS FR>NTINIS ANT 

rondosi vienam- arba <Ivicms vaikinam, ' 
fu valgiu ar be valgio prie mažos i 
šeimynos, ge»ai apšildomas. Visi pa- PARDAVIMUI soft drinks parlor. 
rnnkum.’i. Win. Stukos Barborskop Geras biznis. Turi būt parduota iš 
2515 S. Halsted St., Tel.: Yards 4480 priežasties ligos.

FRED SOMMERS,
2721 Archer Avė., savininkas 

Tel.: Yards 5332 J.REIK ALINGI žmones gyve
nimui j lietuvių viešbutį (ho
tel). $8 j savaitę valgis ir kam- 
baris; $3 be valgio. Kamba- 
' * ’Tn /'( T* kambariai gyvenimui, apšildomi.

loUt) S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė; lie
tuvių kolonijoj. Sj’kiu 4 kam-

1803 W. 47th St.

ISRENDAVŪJ1MU1
6 KAMBARIŲ

PRIE DAIKTO.
3132 So. Wallace St.

JIĘSKO PARTNERI!!.

PARDAVIMUI daugelis mažų 
vieno arklio vežimų, kurie buvo var
toti Express Company. Kreipkitės: 
AMERICAN RAILWAY EXPRESS 

COMPANY
Klauskit Mr. Blakely.

SU .
sipiikti vieną iš sekančių namą, ku
rie parsiduoda labai pigiai. Paskolas 
patars savininkai padarys, už tai ne
reiks nė commission mokėti, taigi 
vien tik rendom galima lengvai iš
mokėti.

SOUTH SIDE
Parsiduoda naujas mūrinis 
1917 statytas, 2 flatai po 6 
rius, furnis apšildomas, elektra, mau 
dynes ir visi parankumai, lotas 75 
pėdų frontas, kaina tik $8,000.00, rei
kia įmokėti $4,000.00.

Parsiduoda mūrinis namas 6 mehį, 
elektriką, maudynės, cementavotas ba- 
somentas, 5 ir 6 kambariai, lotas 50 
pėdi|. Kaina tik $9,700.00. Garadžius 
2-vieim karam. Nepraleiskite šios 
progos.

MOKINKIS
namas 

kamba-

Design ir pasisiūti san * 
drapanas.

PARDAVIMUI saliunas. Kai
na $600.00. Priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos.

3225 S. Halsted St.

BARGENAS NAMAS IR ČEVERY- 
kų krautuvė parsiduoda1'* už $6,500. 
Vienas stakas ir fixturiai yra verti 
tiek. Biznis išdirbtas per 18 metų. 
Savininkas priverstas parduoti iš prie 
žasties ligos. Randasi ant Bridge- 
porto.

BRIDGEPORT
Pačioj širdyj lietuvių kolonijos arti 
33-čio ir Lowe Avenues parsiduoda 2 
aukštų mūrinis namas, aukštas base- 

mentas, 2 flatai po 6 kambarius, 
elektriką, maudynės ir viskas dcl 
džiaustymo beliznos. Kaina $8,000. 
Įnrokėjimas pagal sutarties. -

FABIONAS & MICKEVICZ, A 
‘Platesnių žinių kreipkitės pas 

809 W. 35th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir 
kitų tautų kolonijoj. Biznis senas 25 
metus. Pardavime priežastis, va
žiuoju j Lietuvą.

1637 S. Jefferson St.

PARDAVIMUI saliunas su 
barais ir fumičiais svetimtau
čiu apgyventoj vietoj. Priežas
tį pardavimo patirsite ant vie
tos.

927 W. 54th St.

PARDAVIMUI greitu laiku pusė 
saliuno, Esu priverstas važiuoti į 
laetuvą. Biznis gerai eina. Atsi- 
faaukite greitai, <bus trumpame lai
ke ir už pirmąjį pasiūlymą turi būt 
parduota. Laisnis ir remia užmokė
ta nuo 1 d., šio mėnesio.

1400 S. Uhion Avė. !
PARDAVIMUI Storas lietuvių ap- 

gyventoj vietoj, biznis nuo senai iš
dirbtas vyriškų apiedalų ir avalines: 
vyrų, moterų ir vaikų. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

JUOZAPO RIDIKO štoraą 
3354 S. Halsted St.

18 kambarių viešbutis (Ho
tel). Didūji įeiga Stock Yards. 
Pardavimo priežastis — liga. 
Pašaukite YaKis 3669.

PARDAVIMUI 2 saliunai, su 
barais ir kitais gerais įtaisy
mais. 1940 S. Halsted St. ir 6759 
S. Halsted St. Kreipkitės 1940 
S. Halsted St.

Dar yra proga 1 
kelioms ypatoms 
prisidėti pinigais 
ir darbu prie mu
sų naujo patento 
išdirbinčjimo. At
minint, kad mvs 
turimo tokius
daiktus, kokių
dar pasauly nesi
randa. Taigi, be 

•abejonės atneš dij 
delius nuošimčius 
ant įdėtų pinigų 
ir suteiks jums ir 
/įsų 
'darbus ant visa
dos.

d raugams

Kreipkitės 
ypatiškai ar per laišką į mus. Tik- 
ką tveriame dirbtuve.
FOŲNTAIN PAINT BRUSH MFG.

CO

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne visokių tautų apgyventoj 
vietoj. Norime "parduoti greitu 
laiku-i—parduosime gana pigiai. 
Priežastis pardavimo-^TVažiuoj u 
į Lietuvą. Kreipkitės sekamu 
antrašu: 3537 So. Wallace Str.

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 stamponrs.

PEARL TRAIDING CO., 
Box 122,

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

-------- . _ ----------- Didelis Bargenas.
REIKIA PARTNERIO PRIE PRO-1 < PARDAVIMUI barzdaskutykla; biz 

duktyvio biznio, su nemažiau' kaip 
$1,000. Pinigai užtikrinti ir gerą nuo
šimtį neša. Taipgi gali turdt užtik
rintą darbą, tad nereikės bijot, kad iš 
darbo neatleistų. Kreipkitės J. Mar
cinkus, 708 Edvvard St., Kenosha,, 
Wis. Tel.: 2723. Arba Sinkus, 4033 S 
Campbell Avė., Chicago, UI.

Tel.: Lafayette 7340.

nis išdirbta per 8metus, visokių tau
tų apgyventa. Vieta randasi pigi par
davimo priežastį patirsite ant vietos. 
Pasinaudokite proga.

T. R.
3943 So. Francisco Avė.

REIKIA DARBININKU

i PARDAVIMUI mažas groseris Ir 
! kendžių krautuve. Parduosiu labai 
pigiai, už pirmą teisingą pasiūlymą. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos. Atsišaukite,

2917 Lowe Avę.

vyku

REIKIA BARBERIO. ATSI- 
šaukite šiandie, arba po nedū- 
liai, vakarais ir subirtomis, 
arba tik subatomis.

PARDAVIMUI grosernė geroj apic- 
linkėj. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Pardavimo priežastį1 patirsite 
ant vietos. Kreipkitės greitai.

1736 W. 47th St.

PARDAVIMUI saliunas. Kas 
nori padaryti pinigų, lai tuo

jau perka šį saliunų.
5301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas (soft 
drinks Parlor) priegtam randasi 5 
maudynei kambariai. Muro namas, 5 
kambarių pragyvenimas užpakalyj 
saliuno ir 2 flatai viršuj saliuno. Sa
vininkas važiuoja savo tėvynėn. Kreip 
Ritėsi524 Arnold St., Chicago Heig- 
hts, III.

PA RiD AVIM UI SALTI INAS 
gera vieta. Uždaryta dėl perei
tų metų laismių; parduosiu pi
giai — visi fixturc’ ai savinin
ko. Atsišaukite

602 W. 14-th st
5PARDAVIMUI PUSĖ 

liūno. Pardavimo 
važiuoju ILie 
pigiai, už 
metų, pi vi renda su pagyveni
mu. 1715 W. 46-th st.

i priežastis, 
n. Parduodu 
. Lystas ant

BTZNIAViA PRAPERTfi 
PARDAVIMUI SU SALIU 

NU. LABAI GEROJ 
VIETOJ.

1915 W. 19-th St.

REIKI APATYRUSIO ACETYLE- 
no burner į geležies atmatų kiemą 
Atsišaukite

A. LEVINE & CO.
1475 S. State St.

Tel.: Calumct 584.

PABlkAVIMUiT bučernė ir 
grosernė lietuvių kolonijoj. Biz 
uis senas. Parduosiu pigiai. 
Priežastį patirsit ant vietos.

3247 S. Morgan St.

PARDAVIMU I SAMU N A S, GE- 
roj vietoj, geras bizfiis, lietuvių ir ai
riu apgyventa kolonija. Parduosiu vi
sai pigiai, nes išvažiuoju j Lietuvą, 
greitu laiku. Savininką galima ma- 
tvt. tik nuo 4 \ki 8 vai. vakare. Tel.: 
Boulevard 5201. 755 W. 32 St.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI 

bučernė su namu, labai 
Atsišaukite:

D. MINIAT 
2462 W. 46th PI.

grosemė ir 
pigiai.

ŠTORAS PAREIDAVOJI-
__  MUI 4951 S. Halsted st. Ren- 

duojam bile kokiam bizniui.
I . , '
Kreipk i les prie savininko:

— 3314 S. Morgaft Str.

PARSIDUODA FOTOGRAF 
I studija su visais įrengimais, v 
$2,000 už pigią kainą, savjninka 
leidžia šį kraštą ir todėl turi 

ir pigiai parduoti. Kreipkitės 
S. Halsted St. Stanley Petrauskas.

. W1NTHĖR SIX
1922, automobilius, visai naujas, 5 

sėdynių su žieminiu Califomia vir
šun?. Pilnai įrengtas: pečius, už
dengtos sėdynės ir 1.1. Motoras 60 
arklių spėkos. Parduosiu už pusę 
kainos. Imsime Roadster kaipo dalį 
užmokesčio. Kreipkitės 4033 S. Camp
bell Avė. nuo 10 iki 3 po pietų.< Ar- 
a tel. Lafayette 7340.

_ NEPRALESKTTE PROGOS, kurie 
Jprite automobilių ir norėtumėt par
afuoti arba mainyti ant namo ar biz- 

,inio, atsišaukite tuoinu pas:
A. GRIGAS, 

3114 S. Halsted St.

NAUJAS DVIEJŲ LUBŲ AUKŠČIO 
muro namas. Vėliausios mados. Sty- 
mu šildomas, maudynės, elektro švie
sa, bufetai, konsolai, sun parlors, beis 
mante skalbyklos. Rendos per mene- 
sf $135.00. Randasi 5434 S. Sawyer 
Avė. 
su mažu 
lygą- 
NAMAS 
krautuve 
dos neša 
roj vietoj lietuvių apgyventoj.

BIZNIAVAS NAMAS ANT IIALS- 
;ed gavtės. Gera vieta dėl visokio 
dznio. Lotas vienas vertas $8,000. 
Mamas dviejų lubų aukščio, mūrinis 
3 pag., 2 po 4 kam. ir '1 po 5 kam. 
ii- štoras. Aukštas cimentuotas beis
mantas. Kaina tik $12,800.

Namas parsidūoda labai pigiai, 
įmekėjimu ir ant lengvų IŠ

SU MINKŠTŲ GĖRIMŲ 
parsiduoda už $7,000. Ren- 
į mėnesį. $90. Randasi ge

NAUJAS DVIEJŲ LUBŲ AUKŠČIO 
muro namas. Du pag. po 5 ir 6 kam. 
Aukštas beismantas. Baltos maudynės 
ir sinkos. Elektro šviesa. Aržuolo flo
rai ir vidus ištaisytas. Randasi 3609 
S. Lowe Avė. Kaina tik $8,200.09. 
rtendos per metus $840.

DU NAMAI, VIENAS DVIEJŲ 
aukštų muro namas 4 pag. po 4 kam. 
Aukštas beismantas, toiletai, ir kiti 
įtaisymai. Antras dviejų aukštų me
džio namas. 2 pag. po 7 kam. Mau
dynės gasas ir luti įtaisymai. Ren
dos per abudu $100.00 į rnčnesį. Sa
vininkas priims mažą namą arba lo
tą kaipo įmokėjimą. Parsiduoda labai 
pigiai. /

PARSIDUODA DVIEJŲ AUKŠTŲ 
namas. 3 pag. 1 po 5 kam. 2 po 4 
kam. Elektro šviesa, maudynės, ir ki
ti įtaisymai. Rendos per mėnesį $80.- 
00. Kaina tik $4,300. Randasi 3312 
S. Union Avė.

Mes taipgi siunčiame pinigus j visas 
šalis, žemiausiu dieniniu kursu. Par
duodame laivakortes per geriausias li
nijas.

M. J. KIRAS & CO.
3331 S. Halsted St., 

Chicago, III. Yards 6894

ATIDAI NAMŲ TROKŠTANTIEMS

Puikios South Sido vietos su 52 lo
tais. Ištaisyti ir apmokėti, 2 gatve- 
karių linijos eina. Bizniavi lotai prie 
gatvekarių linijos $900.00. $135.00 į- 
moket;ir po $9.00 į mėnesį. Rezidenci
jų lotai 8500.00 $75. įmokčt ir po 
$5.00 į mėnesį. Kreipkitės Naujienų 
ofisan numeriu 418.

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 St.

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes. 

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

2826 Emerald Avė. 216 aukštų mū
rinis 6 ir 7 kambarių namas, gara
džius/ $7,500.

10808 S. Troy St , Mt. Greervvood, 
5 kambarių modemiška muro bunga- 
lnw; lotas 125x125. $1,500 cash rei
kia, kaina $6,500. Kreipkitės prie 
vininkų.

h OCH & CO. MORTGAGE 
BANKERS,

2603 S. Halsted St.

sa-

PARDAVIMUI biznio nartas, 2 
pagyvenimų ir štoras su hardware ir 
painting.vNamas beveik naujas, karš
tu vandeniu apšildomas, garadžius 4 
automobiliams. Parduosiu pigiai, ar
ba mainysiu ant 2 pagyvenimų namo 
arba bučernčs. Atsišaukite.

SZEMUT & LUCAS
4211 Archer Avė.

Lotai’ ant Mainymo. x
Turiu keletą kampinių lotų ir vi

durinių. Rezidencijoms ir bizniavų. 
Puikiausioj vietoj Chicago ir geriau
sia transportacija. Parduosiu su ma
žu {mokėjimu, arba mainysiu ant au-

.kites Naujienos 520.

MAINOME, pardgbdame namus, 
formas, bnčemes, automobilius ir ki
tokius biznius; turime namų didžiau
siame pasirinkime visose dalyse mies
to. Taipgi apdraudžiame visokius 
turtus nuo ugnies, pavogimo, užmuši
mo ir kitokiu nelaimių. Kreipkitės. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO 

808 W. 33 PI. arti Halsted St.

PARDAVIMUI namas South Side 
prie Garfield Blvd., nebrangiai arba 
mainysiu ant bile biznio. Namas yra 
gerame stovyj, mūrinis ir naujas ga
radžius užpakaly, 2 flatai po 6 kam 
barius, vanos, elektra, ftnmace heat ir 
geras beismantas. Kreipkitės prie 
savininko •

4948 So. Laflin St.
Tel.: Yards 6627.

NAMAS ir lotas pardavimui. 
Turime būtinai parduoti, visai 
pigiai. Atsišaukite2123 W. 51- 
st St. City.

PARDAVIMUI — $6.500 — 4 flatų 
medinis namas prie 5539 S. Justine 
St. Rendos $84.00 į menesį. Ga- 
sas, elektra — Savininkas 
kenhagen, 5703 S. Ashland Avė. 

2-os lubos.

Bor-

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
melis, šeši kambariai, nauios madoss 
įtaisymai; parduosiu už $7,800. Prie
žastis pardavimo — bedarbė ir Jiga 
namuose. Savininkas randasi 

6837 S. Washtenau Av. „

PARDAVIMUI namas ir lotas apie 
33-čią ir Lowe avė. Muro namas, su 
ivesta elektra, vanos, šiltas vanduo, ir 
visoki paskutinės mados nagerinimai. 
Parduodu pigiai, neš išvažiuoju į Lie
tuva. Kreipkitės Naniicnu B’idge- 
porto skyrius 3210 Halsted St. No 80.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ 
muro namas, 5 ir 5 kambariu 
2923 W. 38-lh St. Maudynes 
ir gasas. Kaina $4,500. Pusę 
cash Tel. Lafayette 3189. 

» .......- —
PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ 

medinis namas po 5 kamb. 
3739 So. Washtenaw Avė. 
Maudynes, gasas, ir elektros 
šviesa. Kaina $6,000. Pusę 
Įmokėti. Tel. Lafayette 3489.

’ PABDAVJMUI pigiai 5 
lių kambarių cottago, su 
įausios mados įtaisymais, 
dvne, elektra. Parduoda 
ninkas.

4232 S o. Artesian Avė.

dide- 
nau- 

Ma ti
są vi-

600 akerių Oceana paviete; 140 ako 
rių dirbamos, likusi giria ir ganyk
los; aptverta. 8 kambarių štuba,,?' 
didelės burnos i,r kiti budinkai. Gra
žus upelukns, mokykla ant farmos. 
Kaina $1*200.00. Tusę cash, likusi 
ant 10 metu. Imsiu miesto prapertę 
i mainus. Stcve Zeucek, cĮo Chicago* 
Hotel, 22 So. Clark St.

įvairus skelbimai
SVARBUS PRANEŠIMAS visiems 

namų savininkams: Atliekame Viso
rius plumberiškus darbus senus ir 
naujus už labai žemą kainą. Patari
mai dykai.

CHAS DARASZKA, 
3020 Tx>we Avė.

Phone Yards 4502-J

Mokiname: pątrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvam-ą mašiną. Mašiną va
ro augŠta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
PrincipalftR 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

P lis E. KAZLAUSTCAJTftS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
if MOKYKLA

f

Mokina: kirpti, aluti, pritaikyti ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikam*.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMT OF 

GOWN DESTGNING
Room 402, 59 E. Adams St., 

Harrison 1421. Chicago.Tel

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo, Mūvimo — Dienomis ar 

x vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirrrdninkė

Vakarinė Mokykla
Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik
rina kiekvienam greitą progresą. .

Mokinama anglų ir lietuvių kalbų, 
aritmetikos, istorijos, geografijos ir 
visų high school šakų.

Sunaudokite liuosus vakarus pasi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

VVaitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Avė., 

’ Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 0 
iki 10| valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ

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

3001 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Leveskio Mokykla
PERSIKELS

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengiama 
prie kvotimų į visas augŠtesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry-. 
to iki 4:00 p.p. Vąk.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliontfs nuo 11 ryto iki 1 ▼. p. 
p. mokinama lietuvių gramatika.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

IMPERFECT IN ORIGINAL




