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Reikalauja nukapojimo antracito 
angliakasių algų
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Badas siekia Kaukazą
Anglija žudo indus ir Afrikoje

Reikalauja nukapoti ang 
liakasiy algas

Antracito kasyklų savininkai 
sako, kad maineriy algos tu
ri būti nukapotos.

NEW YORK, kovo 17. — 
Savo atsakyme į angliakasių 
reikalavimų pakelti algas 2Q 
mioš., antracito (kietųjų ang
lių) kasyklų savininkai sako, 
kad reikalinga yra sumažinti 
anglių produkcijos kainą, tai
gi nukapoti angliakasių algas, 
kad galėtų nupigti anglis ir 
kad sutvirtėtų industrija. Te- 
čiaus kasyklų savininkai ne
duoda* jokio pasiūlymo ant 
kiek algos turi būti nukapo
tos. Tą klausimą jie palieka 
tolimesnėms deryboms su an
gliakasiais. Derybos tęsis ir to
liau ir bus j ieškoma kompro
miso. Kasyklų savininkai nie
ko nesako apie kitus anglia
kasių reikalavimus. Juos irgi 
palieka deryboms išspręsti,; r

Griežtai atsisakė tartis

jvininkais, nelaukiant susitari
amo visame centraliniame lau
ke.

Darbininkai rems ang
liakasius

WASHINGTQN, kovo 17. — 
Aštriai pasmerkdamas kasy
klų savininkus, Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas Sa- 
muel Gompers pareiškė, kad 
Amerikos organizuoti darbi
ninkai visi iki vienam rems an
gliakasius jų kovoje su pasi- 
mojusiais nukapoti algas ir su
ardyti uniją kasyklų savinin
kais. Jis betgi nesako, ar kitų 
pramonių darbininkai tenkin- 
sis moraline parama, ar skelbs 
ir užuojautos streikus, p a re-, 
mimui angliakasių.
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Davis sako, kad ir jam kasy
klų savininkai griežtai atme
tė derybas.

VVASHINGTON, kovo 17. 
— Darbo sekretorius Davis 
šiandie paskelbė, kad centra- 
liriio lauko minkštųjų anglių 
kasyklų savininkai griežtai at
sisakė priimti jo pasiūlymą pa
daryti bendrą konferenciją su 
angliakasiais ir pasitarti apie 
padaijymą naujos sutarties, 
vieton kovo 31 d. užsibaigian
čios sutarties. Išimtim yra tik 
Illinois kasyklų savininkai, ku
rie sutiko priimti pasiūlymą ir 
tartis su angliąkasiais. Taipjau 
buvo tuotarpiniai priėmę pasiū
lymą ir Indiana kasyklų savi
ninkai, bet vėliau jį atmetė ir 
atsisakė .nuo konferencijos su 
angliakasiais.

Atsisako, atskirai tartis
Angliakasių unijos 5 distrik- 

tas atsisako vesti atskiras 
derybas su kasyklų savinin
kais.

PITTSBURGH, Pa., kovo 17.
Robert R. Gibbons, prezi

dentas penkto distrikto anglia
kasių unijos, šiandie pasiuntė 
laišką Pittsburgho kasyklų sa
vininkų asociacijai, kuriame 
jis atmeta tų kasyklų savinin
kų kvietimą į atskirą su jais 
konferenciją, kad nustačius al
gas ir darbo > sąlygas Pittsbur
gho distrikte. Konferencija tu
rėjo įvykti kovo 20 d.

Gibbons atsakyme sako, kad 
algų sutartį turi daryti visas 
centrą linis laukas, vak. Penn- 
sylvnnia, Illinois. Indiana. ir 
Ohio, bendrai, o ne kuris diš- 
triktas atskirai. 'Tuo atsaky
mu Pittsburgho apielinkės an
gliakasiai užėmė visai skirtin
gą poziciją nuo Illinois ang
liakasių, kurie sutiko, kįlus 
streikui, pradėti derybas vien 
su savo valstijos kasyklų sa-

Badas grūmoja Kaukazu!
y * 1 ~

žmonės pradeda jau ir ten mir
ti badu. Kaltinama bolševi
kų šeimininkavimą.

LONDONAS, kovo 17. — 
Senas Gruzijos patriotas Var
iam čerkesov, kuris dabar yra 
Londone, gavo oficialinių do
kumentų, kurie rodo, kad Ru
sijos badas plečiasi ir Kauka
zan ir kad padėtis yra kritiš
ka.

“Amerikos artimųjų rytų 
šelpimo komitetas”, sakė Čer- 
kesęv, “pasiuntė savo direkto
rių Dr. Yarrow ir du eksper
tus, prof. Golden ir prof. 
Hutchison, kad jie ištirtų Gru
ziją ir Armėniją ir raportuo
tų tiesioginiai Hooveriui. . Jau 
dabar daug žmonių miršta iš 
bado ir padėtis žymiai pablo
gės už kelių mėnesių.

“Bolševikai sako, kad neuž
derėjo javai, bet tas jiems nė 
kiek nepakliudė pasiųsti Rusi
jos kareivius su kulkasvaifl- 
žiais ir čekos agentus į kai
mus, kur didelės kontribuci
jos maistu tapo išplėštos. Gal
vijai ir arkliai liko išgabenti, 
o vynuogių sodnai liko sunai
kinti. Gruzijos valstiečiai netu
ri nė sėklų, nė užtektinai gal
vijų, kad apdirbus laukus se
kamam derliui. Kada valstie
čiai pasipriešina tiems konfis
kavimams, daugiau Rusijos ka
reivių prisiunčiama ir vis'us 
juos turi maitinti, ir duoti pa
stogę Gruzijos žmonės. Nieku
te valstiečiai turėjo laikyti 
nuo 5 iki 8 Rusijos kareivių 
savo namuose.

“Miestuose' dar blogiau. Ne
tik didelė Rusijos armija, bet 
ir tūkstančiai pabėgėlių, kurie 
paseke armiją, turi būti mai
tinami. Visas tautinis gyveni
mas Gruzijoj yra užgniaužtas.

‘.‘Čeką veikia su dviguba en
ergija ir kasdie būna žudo
mi žmonės. Universitetai ir 
kolegijos, leurių studentai <la- 
lyvavo demonstracijoj prieš 
bolševikų armiją, yra uždary
ti, o daugelis profesorių ir stu
dentų sukimšta į kalėjimus.

“Politiniai Gruzija yra pa
vergta ir ekonominiai yra su
naikinta Rusijos invazijos. Tik 
Amerikos labdaringumas gelb

sti mažinti vargą Kaukaze, bet 
jis nieko gero negali atlikti 
kol Rusijos armija pasilieka 
Gruzijoj, kurios nepriklauso
mybę pati sovietų Rusija ir 
Europos šalįs yra pripažinu- 
sios”.

Nauji mūšiai Afrikoje
Dabar anglams tenka karian

ti su Rytinės Afrikos indais, 
20 žmonių užmušta.

LONDONAS, kovo 17. — 
20 indų liko užmušta ir 30 
sužeista Nairobi, Anglijos Ry
tų Afrikoje, susirėmime, kuris 
ištiko po demonstracijos dėlei 
areštavimo indų agitatoriaus 
Thuku.

Thuku tapo areštuotas sere- 
doj ir tuojaus prasidėjo kivir- 

’čiai. Apie 1,000 apsiginklavu
sių lazdomis indų susirinko prie 
policijos stoties ir pareikala
vo paliuosuoti Thuku. Juos 
betgi išvaikyta policijos durtu
vais.

Paskiau indai darbininkai pa
skelbė streiką ir prasidėjo di
desnės riaušės. Indai ,verte eu
ropiečius lipti lauk iš rikšų ir 
eiti peštiems. Policijai nevyko 
nuvalyti gatves. Tada policija 
perskaitė riaušių aktą ir atvy
kę kareiviai pradėjo šaudyti į 
žmones. 50 žmonių kritus de
monstracija išsiskirstė.

Francija užmokėsian
ti skolas

* . ■

Taip sako Francijos preziden
tas Millerand.

PARYŽIUS, kovo 17. —< Pre
zidentas Millerand užtikrinęs 
Amerikos senatorių Robert L. 
Ovverr, kad Francija mano už
mokėti Amerikai karo pasko
lą ir kad prezidentas apgaila
vęs, kam buvęs ministeris Lou- 
chetir nesenai pasakė, kad 
Francija ąkolų nemokės.. Mil
lerand prašęs senatorių ližtik- 
rinti kitus Jungt. Valstijų se
natorius, kad • Francija nema
no šalintis savo obligacijų ir 
vien tik pageidaujanti Jungt. 
Valstijų simpatijos išgavime iš 
Vokietijos ir Rusijos to, kas 
priklauso Francijai.

Taip sako Owen draugai. 
Pats senatorius yrą išvažiavęs 
į Londoną, iš kur grįš į Jungt. 
Valstijas. Būdamas Paryžiuje 
jis apsilankė ir pas Francijos 
prezidentą. 

%

Triuškina sukilimą
LONDONAS, kovo 17.— In

dijos ministerijos išleistas pra
nešimas sako, kad agrarinė pa
dėtis agrikulturinėse Jungtinė
se Indijos provincijose, kur 
buvo pereitą savaitę didelių 
riaušių, yra suvaldyta kariuo
menės ir policijos.

Skaičius policijos ir kareivių 
labai padidintas. Kareiviai iš
sklaidyti po visą provinciją ir 
jie stropiai seka visą padėtį.

Suėmė streikierig vadovą
JOHANNESBURG, k. 4 7. 

— Joe Thompson, prezidentas 
Pietinės Afrikos Industrinės 
Federacijos papildytojo pildo
mojo komiteto, tapo areštuo- 
tas sųryšyj su. muinerių strei
ku., , , , , ......

Oficialiniai tapo paskelbta, 
kad streikierių vadovai Fisęher 
ir Spendiff, kuriuos rasta ne
gyvus darbininkų salėj Fords- 
burge, patįs nusižudė. Girdi, 
šrapneliai juos užgavę kada 
jie jau buvę mirę.

Iš netolimos praeities

Liūdnai atminčiai buvu sios “spešelų” orgijos

Lietuvos žinios
t

Klaipėdos atstovai Lietuvos delegacijos į
Varšuvoj

KLAIPĖDA, Ėsk. — Klaipė
dos vyriausybės siunčiami, iš
važiavo Varšuvon Krašto Di
rektorijos Prezidentas d-ras 
Steputaitis, Staatsrat’o Vice
pirmininkas Kraus ir Konsu
las Jahn. Kiek girdėti, jie no
ri mėgirfti susitarti dėl preky
bos sutarties, šitie ponai trum
pu laikyti žadą atvažiuoti ir 
Kaunan. Komisijoj tartis su 
Lietuva nėra nei viena tikro 
lietuvio, tik vokiečiai ir ištau- 
tėliai.

Solidarumas su Lenkais

Bolševikai rengiasi at
naujinti teroru 

’ , f y *

Visų šalių socialistai prašomi 
užsistoti už persekiojamuo
sius Rusijos socialistus.

t ' •

LONDONAS, kovo 17.— 
Darbo partija šiandie paskel
bė, kad Arthur Henderson, 
darbietis narys atstovų buto, 
gkvo telegramą nuo partijos 
Rusijos užsienio delegacijos, 
kurioj sakoma, kad Rusijos 
sovietų valdžia vėl rengiasi at
naujinti savo teroristinę poli
tiką linkui Rusijos socialrevo-
liucionierių partijos.

Pasak telegramos, vadovai 
Rusijos socialistų partijos, ku
rie jau tris metus sėdi kalėji
me, bus teisiami kovo 20 d. 
už šalies išdavystę. Betgi teis
inu bolšėvikai tik bandys pri
dengti savo tikruosius tikslus, 
būtent vien atkeršyti savo po
litiniams priešams, šaukiamą- 
si į viso pasaulio socialistus pa
daryti griežtą ir tuojautinę in
tervenciją ir užsistoti už kan
kinamuosius socialistų vadovus 
Rusijoje.

Hendersonas tuojaus telegra
favo komunistų vadovams, iš
reikšdamas savo susidomėji
mą ir griežtai reikalaudamas, 
kad jokio pikto nebūtų daro
ma tiems politiniams kali
niams.

Paskelbta taipjau, kad ir 
Belgijos Darbo partija padavė 
aštrų protestą trečiąjam inter
nacionalui.

Turkai rengias ofensyvan
KONSTANTINOPOLIS, kovo 

17. — Mustapha Kėniai Paša 
išvažiavo iš Angoros į Turki
jos nacionalistų, armijos vy
riausią kvatierą, kur peržiūrės 
priekynes Turkijos divizijas, 
prisirengiant prie naujo ofen- 
syvo.

PINIGŲ KURSAS
-------- y—.......

Vakar, kovo 17 d., užsienio pini
gų kaina, pferkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo įkai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų....... $4.36
Austrijos 1OO kronų ____ ____ _____  1 Vz c
Belgijos 1OO frankij ................  $8.43

' Danijos 100 kronų..............$20.95
Fipų 100 markių ............  $2.12
Francijos 100 frankų ........... $9.00

d Italijos 100 lirų ..............  $5j12
Lietuvos 100 markių ..........  36c
Lenkų 100 markių ............... 2 V? c
Norvegų 100 kronų ........... $17.40
Olandų 100 guldenų ........... $37.75
Švedų 100 kionų ............... $26.07
Šveicarų 100 markiu ..........   $19.44
Vokietijos 100 markių ........... 36c

Šeimininkauja...
MANILA, Filipinų salos, ko

vo 17. -r— Jungt. Valstijų pa
skirtasis Filipinų salų general
gubernatorius gen. Leonard 
Wood jau pradėjo šeiminin
kauti visoje pilnumoje. Savo 
šeimininkavimą pradėjo tuo, 
kad vetavo 16 bilių, kuriuos 
buvo priėmęs Filipinų kongre
sas. Tarp vetuotųjų bilių yra 
ir paskirimas $9,000,000 Fili
pinų universitetui, kurie turė
jo būti išleisti per 9 metus. 
Gen. Wood vetuodamas tą pa- 
skirimą sako, kad toks paski
ntas esąs perdidelis ir bereika-
liūgas.

O filipiniečiai negali gauti 
nepriklausomybes, kadangi jie 
buk esą' tamsus ir nepribren
dę savyvaldai. Bet savo univer
siteto palaikyti jiems neleid
žiama...

TALINAS, II. 18. E. — Len
kų valstybės atstovas Taline 
Ncumanir pasikalbėjime su Es
tų telegramų agentūros “Etos” 
atstovu kategoringai dementa- 
vo visus gandus, kad Lenkai 
daugiau nebesidomį Pabaltju- 
rio valstybių politika. Lenkų 
vyriaus, visuomet rėmusi Pa- 
baltjurio valst. sąjunga, džiau
gsmingai sveikinusi naujų Pa- 
baltjurio valstybių susikūrimą, 
kai kuriomis jų siūliusi savo 
paramos; nesusipratimai Lat
vių Lenkų santykiuose, kurie 
pini) kelių mėnesių buvę ne
geri, tikimasi pašalint, ginčai 
apie lenkų pretenzijas Latga
lių atžvilgiu neturį pagrindo; 
su Lietuva Lenkai turį vilties 
susitarti. Esą svarbu, kad Pa- 
baltjurio valstybės ir Lenkai 
bendrai laikytus Genuos kohfe- 
rencijoj, parodydami tuo savo 
solidarumą.

■ Genuą sudėtis
KAUNAS, II. 22. E. — Ten

ka patirti, kad musų delega
cijos nariais Gėnuon- bus: pp.’ 
Ministeris Pirmininkas Galva* 
nauskas, Lietuvos Atstovas 
Londone Norus-Naruševičiusj 
sekretoriais Užsienių Reikalų 
Vice-ministeris P. Klimas itf 
Lietuvos Atstovas Paryžiuje 
Milašius.

Be to bus atatinkamas eks: 
pertų ir technikos personalas.

Lietuviai atšaukia : 
savo atstovą

KLAIPĖDA, Ėsk. — Vasariu 
21 d. Klaipėdos Tautos Tary
ba buvo sušaukusi visuotiną 
susirinkimą ir vienu balsu nu
tarė atitraukti iš krašto direk-* 
torijos savo atstovą krašto Di- 
rektorį Bruožai t į ir pareikšti 
nepasiitikėjimą Steputaiičiui ir 
Reidžiui dėl jų griežtos anti
lietuviškos Freistaato politikos. 
Tuo budu Taryba stoja į opo
ziciją, nenorėdama toliau drau
ge nešti atsakomybę už ten 
varomą politiką.

Lietuviy koncertas Berlyne
BERLYNAS, E. — Vasario 

24 d. įvyko Lietuvių koloni
jos Berlyne Koncertas Balius 
neturtingų studentų naudai. 
Koncerte dalyvavo Petrauskas, 
Kazys Oleka, Andrius Oleka ir 
Januškaitė. Koncertas labai 
gerai pavyko ypač širdingai 
buvo sveikinamas Petrauskas, 
sudainavęs arijas ir “Rigoletto” 
ir lietuvių liaudies dainų. Pa
jamų daugiau, kaip 100,00(1 
markių.

■a!
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Japonai apleis Santungą
TOKIO, kovo 17. — čia pa

skelbta, kad pildant Washing- 
tonp konferencijos sutartį, Ja
ponija pradės evakuoti šan- 
tungą balandžio 1 d.

Valdžia tai darys pasitikėda
ma, kad Juhgt. Valstijos rati
fikuos sutartį ir todėl jau da
bar rengiasi pradėti vykinti vi
sas sutartis apie šantungą, lai
vyno mažinimą ir k.

3 žmonės užmušti
t

CHICAGO. — Užvakar au
tomobiliai užmušė vieną vai
ką, Edwin Quinn, 10 m., 5627 
Emerald Avė. ir du suaugu-, 
sius žmones, Hubercus Mul- 
der, 72 m. ir John Cotten.

Atsisako nustatyti gatve- 
kariy karterius

CHICAGO. — Federalinis 
teisėjas Carpenter, kuris išda
vė injunetioną prieš vykinimą 
Illinois prekybos komisijos nu
statytojo 5 centų gatvekarių 
karterio, dabar atsisakė pats 
niistatyįi teisingą karferį. Jis 
sako, kad karterio kainą turi 
nustatyti - Illinois prekybos I<o- 

misija, kurioj nustatytąjį kar
terį jis pirmiau atmetė ir pri
pažino neveikiančiu.

Tikimąsi, kad teismui taip 
nusprendus, ta komisija išnfeš 
naują nuosprendį apie balan
džio 1 d. ir nustatys naujus 
karterius. *

" "... 11 ' ■ ' -------- ----------—~’

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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

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

- NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted St^ Chteago, III.
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted St., Chicago, UI.
Town of Lake Skyrius

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

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

523 West 120th St, | West PuIIman, III.
J11' 11 H ......................... . ........ ■!! ........................... /
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Badas siekia Kaukazą
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Anglija žudo indus ir Afrikoje

Reikalauja nukapoti ang
liakasiu algas

Antracito kasyklų savininkai 
sako, kad mainerių algos tu
ri būti nukapotos. '

NEW YORK, kovo 17. — 
Savo atsakyme į angliakasių 
reikalavimų pakelti algas 2Q 
nuoš., antracito (kietųjų ang
lių) kasyklų savininkai sako, 
kad reikalinga yra sumažinti 
anglių produkcijos kainą, tai
gi nukapoti angliakasių algas, 
kad galėtų nupigti anglis ir 
kad sutvirtėtų industrija. Te- 
čiaus kasyklų savininkai ne
duoda’ jokio pasiūlymo ant 

. kiek algos turi būti nukapo
tos. Tą klausinių jie palieka 
tolimesnėms deryboms su an
gliakasiais. Derybos tęsis ir to
liau ir bus j ieškoma kompro
miso. Kasyklų savininkai nie
ko nesako apie kitus anglia
kasių reikalavimus. Juos irgi 
palieka deryboms išspręsti. • 

— !-- -—.

Griežtai atsisakė tartis
Davis sako, kad ir jam kasy

klų savininkai griežtai atme
tė derybas. 

« % 
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VVASHINGTON, kovo 17. 
— Darbo sekretorius Davis 
šiandie paskelbė, kad centra- 
linio lauko minkštųjų anglių 
kasyklų savininkai griežtai at
sisakė priimti jo pasiūlymų pa
daryti bendrų konferencijų su 
angliakasiais ir pasitarti apie 
padaijymų naujos sutarties, 
vieton kovo 31 d. užsibaigian
čios sutarties. Išimtim yra tik 
Illinois kasyklų savininkai, ku
rie sutiko priimti pasiūlymų ir 
tartis su angliakasiais. Taipjau 
buvo tuo tarpiniai priėmę pasiū
lymą ir Indiana kasyklų savi
ninkai, bet vėliau jį atmetė ir 
atsisakė .nuo konferencijos su 
angliakasiais.

Atsisako, atskirai tartis
Angliakasių unijos 5 d įstrik- 

tas atsisako vesti atskiras 
derybas su kasyklų savinin
kais.

PITTSBURGH, Pa., kovo 17. 
— Robert R. Gibbons, . prezi
dentas penkto distrikto anglia
kasių urfijos, Šiandie pasiuntė 
laišką Pittsburgho kasyklų sa
vininkų asociacijai, kuriame 
jis atmeta tų kasyklų savinin
kų kvietimų į atskirų su jais 
konferenciją, kad nustačius al
gas ir darbo sąlygas Pittsbur
gho distrikte. Konferencija tu
rėjo įvykti kovo 20 d.

Gibbons atsakyme sako, kad 
algų sutartį turi daryti visas 
centralinis laukas, vak. Penn- 
sylvania, Illinois, Indiana ir 
Ohio, bendrai, o ne kuris dis- 
triktas atskirai. \Tuo atsaky
mu Pittsburgho apielinkės an
gliakasiai užėmė visai skirtin
gų pozicijų nuo Illinois ang
liakasių, kurie sutiko, kįlus 
streikui, pradėti derybas vien 
su savo valstijos kasyklų sa-

i

1

Į vininkais, nelaukiant susitari
mo visame centraliuiaine lau
ke.

Darbininkai rems ang
liakasius

WASHINGT()N, kovo 17. — 
Aštriai pasmerkdamas kasy
klų savininkus, Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas Sa- 
muel Gompers pareiškė, kad 
Amerikos organizuoti darbi
ninkai visi iki vienam rems an
gliakasius jų kovoje su pasi- 
mojusiais hū^hpoti algas ir su
ardyti unijų kasyklų savinin
kais. Jis betgi nesako, ar kitų 
pramonių darbininkai tenkin- 
sis moraline parama, ar skelbs 
ir užuojautos streikus, pare-„ 
mimui angliakasių.

Badas grūmoja Kaukazu!
žmonės y ’adeda jau ir ten mir

ti badu. Kaltinama bolševi
kų šeimininkavimą.

LONDONAS, kovo 17. — 
Senas Gruzijos patriotas Var
iam čerkesov, kuris dabar yra 
Londone, gavo oficialinių do
kumentų, kurie rodo, kad Ru
sijos badas plečiasi ir Kauka
zan ir kad padėtis yra kritiš
ka.

“Amerikos artimųjų rytų 
šelpimų komitetas”, sakė Čer- 
kesųv, “pasiuntė savo direkto
rių Dr. Yarrow ir du eksper
tus, prof. Golden ir prof. 
Ilutchison, kad jie ištirtų Gru
ziją ir Armėniją ir raportuo
tų tiesioginiai Hooveriui. Jau 
dabar daug žmonių miršta iš 
bado ir padėtis žymiai pablo
gės už kelių mėnesių.

“Bolševikai sako, kad neuž
derėjo javai, bet tas jiems nė 
kiek nepakliudė pasiųsti Rusi
jos kareivius su kulkasvaųl- 
žiais ir čekos agentus į kai
mus, kur didelės kontribuci
jos maistu tapo išplėštos. Gal
vijai ir arkliai liko išgabenti, 
o vynuogių sodnai liko sunai
kinti. Gruzijos valstiečiai netu
ri nė sėklų, nė užtektinai gal
vijų, kad apdirbus laukus se
kamam derliui. Kada valstie
čiai pasipriešina tiems konfis
kavimams, daugiau Rusijos ka
reivių prisiunčiama ir vis'us 
juos turi maitinti, ir duoti pa
stogę Gruzijos žmonės. Nieku
te valstiečiai turėjo laikyti 
nuo 5 iki 8 Rusijos kareivių 
savo namuose.

“Miestuose dar blogiau. Ne
tik didelė Rusijos armija, bet 
ir tūkstančiai pabėgėlių, kurie 
paseko armiją, turi būti mai
tinami. Visas tautinis gyveni
mas Gruzijoj yra užgniaužtas.

“Čeką veikia su dviguba en
ergija ir kasdie būna žudo
mi žmonės. Universitetai ir 
kolegijos, kurių studentai da
lyvavo demonstracijoj prieš 
bolševikų armiją, yra uždary
ti, o daugelis profesorių ir stu
dentų sukimšta į kalėjimus.

“Politiniai Gruzija yra pa
vergta ir ekonominiai yra su
naikinta Rusijos invazijos. Tik 
Amerikos labdaringumas gelb-
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sti mažinti vargą Kaukaze, bet 
jis nieko gero negali atlikti 
kol Rusijos armija pasilieka 
Gruzijoj, kurios nepriklauso
mybę pati sovietų Rusija ir 
Europos šalįs yra pripažinu- 
sios”.

Nauji mūšiai Afrikoje
Dabar anglams tenka kariau

ti su Rytinės Afrikos indais, 
20 žmonių užmušta,

LONDONAS, kovo 17. — 
20 indų liko užmušta ir 30 
sužeista Nairobi, Anglijos Ry
tų Afrikoje, susirėmime, kuris 
ištiko po demonstracijos dėlei 
areštavimo indų agitatoriaus 
Thuku.

Thuku tapo areštuotas sere- 
doj ir tuojaus prasidėjo kivir- 

’čiai. Apie 1,000 apsiginklavu
sių lazdomis indų susirinko prie 
policijos stoties ir pareikala
vo paliuosuoti Thuku. Juos 
betgi išvaikyta policijos durtu
vais.

Paskiau indai darbininkai pa
skelbė streiką ir prasidėjo di
desnės riaušės. Indai x vertė eu
ropiečius lipti lauk iš rikšų ir 
eiti pėstiems. Policijai nevyko 
nuvalyti gatves. Tada policija 
perskaitė riaušių aktą ir atvy
kę kareiviai pradėjo šaudyti į 
žmones. 50 žmonių kritus de
monstracija išsiskirstė.

Francija užmokėsian
ti skolas

Taip sako Francijos preziden
tas Millerand.

PARYŽIUS, kovo 17. — Pre
zidentas Millerand užtikrinęs 
Amerikos senatorių Robert L. 
Ovven, kad Francija mano už
mokėti Amerikai karo pasko
lą ir kad prezidentas apgaila
vęs, kam buvęs ministeris Lou- 
chetir nesenai pasakė, kad 
Francija skolų .nemokės., Mil
lerand prašęs senatorių ližtik- 
rinfi kitus Jungt. Valstijų se
natorius, kad • Francija nema
no šalintis savo obligacijų ir 
vien tik pageidaujanti Jungt. 
Valstijų simpatijos išgavime iš 
Vokietijos ir Rusijos to, kas 
priklauso Francijai.

Taip sako Oiwėn draugai. 
Pats senatorius yrą išvažiavęs 
į Londoną, iš kur grįš į Jundt. 
Valstijas. Būdamas Paryžiuje 
jis apsilankė ir pas Francijos 
prezidentą.

Triuškina sukilimą
LONDONAS, kovo 17.— In

dijos ministerijos išleistas pra
nešimas sako, kad agrarinė pa
dėtis agrikulturinese Jungtinė
se Indijos provincijose, kur 
buvo pereitą savaitę didelių 
riaušių, yra suvaldyta kariuo
menės ir policijos.

Skaičius policijos ir kareivių 
labai padidintas. Kareiviai iš
sklaidyti po visą provinciją ir 
jie stropiai seka visą padėtį.

Suėmė streikieriy vadovą
JOHANNESBURG, k. >17. 

— Joe Thompson, prezidentas 
Pietinės Afrikos Industrinės 
Federacijos papildytojo pildo
mojo komiteto, tapo areštuo
tas sąryšyj su mainerių strei
ku., . , ,

Oficialiniai tapo paskelbta, 
kad streikierių vadovai Fisęher 
ir Spendiff, kuriuos rasta ne
gyvus darbininkų salėj Fords- 
burge, patįs nusižudė. Girdi, 
šrapneliai juos užgavę kada 
jie jau buvę mirę.
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Bolševikai rengiasi at
naujinti terorą

Visų šalių socialistai prašomi 
užsistoti už persekiojamuo
sius Rusijos socialistus.

' * ' 9

LONDONAS, kovo 17. — 
Darbo partija šiandie paskel
bė, kad Arthur Henderson, 
darbietis narys atstovų buto, 
gkvo telegramą nuo partijos 
Rusijos užsienio delegacijos, 
kurioj sakoma, kad Rusijos 
sovietų valdžia vėl rengiasi at
naujinti savo teroristinę poli
tiką linkui Rusijos socialrevo- 
liucionierių partijos.

Pasak telegramos, vadovai 
Rusijos socialistų partijos, ku
rie jau tris metus sėdi kalėji
me, bus teisiami kovo 20 d. 
už šalies išdavystę. Betgi teis
inu bolšėvikai tik bandys pri
dengti savo tikruosius tikslus, 
būtent vien atkeršyti savo po
litiniams priešams, šaukiamą- 
si į viso pasaulio socialistus pa
daryti griežtą ir tūojautinę in
tervenciją ir užsistoti už kan
kinamuosius socialistų vadovus 
Rusijoje.

Hendersonas tuojaus telegra
favo komunistų vadovams, iš
reikšdamas savo susidomėji
mą ir griežtai reikalaudamas, 
kad jokio pikto nebūtų daro
ma tiems politiniams kali
niams.

Paskelbta taipjau, kad ir 
Belgijos Darbo partija padavė 
aštrų protestą trečiąjam inter
nacionalui. i

Turkai rengias ofensyvan
KONSTANTINOPOLIS, kovo 

17. — Mustapha Kernai Paša 
išvažiavo iš Angoros į Turki
jos nacionalistų. armijos vy
riausią kvatierą, kur peržiūrės 
priekynes Turkijos divizijas, 
prisirengiant prie naujo ofen- 
syvo.

PINIGŲ KURSAS
------ r

Vakar, kovo 17 d., užsienio pini
gų kaina, pferkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų....... $4.36
Austrijos 100 kronų .....   IV2C
Belgijos 100 frankų ........... $8.43
Danijos 100 kronų ...........  $20.95
Fipų 100 markių ............  $2.12
Francijos 100 frankų ........... $9.00

d Italijos 100 lirų ................... $5J12
Lietuvos 100 markių ..... i„_.....  36c
Lenkų 100 markių ............... 2 lt? c
Norvegų 100 kronų ........... $17.40
Olandų 100 guldenų ........... $37.75
švedų 100 keonų ............... $26.07
šveicarų 100 markiu .......... . $19.44
Vokietijos 100 markių ........... 36c

l

Šeimininkauja...
MANILA, Filipinų salos, ko

vo 17. — Jungt. Valstijų pa
skirtasis Filipinų salų general
gubernatorius gen. Leonard 
Wood jau pradėjo šeiminin
kauti visoje pilnumoje. Savo 
šeimininkavimą pradėjo tuo, 
kad vetavo 16 bilių, kuriuos 
buvo priėmęs Filipinų kongre
sas. Taip vetuotųjų bilių yra 
ir paskirimas $9,000,000 Fili
pinų universitetui, kurie turė
jo būti išleisti per 9 metus. 
Gen. Wood vetuodamas tą pa- 

' skirtiną sako, kad toks paski- 
mas esąs perdidelis ir bereika
lingas.

O filipiniečiai negali gauti 
nepriklausomybės, kadangi jie 
buk esą tamsus ir nepribren
dę savyvaldai. Bet savo univer
siteto palaikyti jiems neleid
žiama...

Japonai apleis Šantungą
TOKIO, kovo 17. — čia pa

skelbta, kad pildant Washing- 
tono konferencijos sutartį, Ja
ponija pradės evakuoti šan- 
tungą balandžio 1 d.

Valdžia tai darys pasitikėda
ma, kad Jurigt. Valstijos rati
fikuos sutartį ir todėl jau da
bar rengiasi pradėti vykinti vi
sas sutartis apie Šantungą, lai
vyno mažinimą ir k.

3 žmonės užmušti
• •« ■ ’

CHICAGO. — Užvakar au
tomobiliai užmušė vieną vai
ką, Edwin Quinn, 10 m., 5627 
Emerald Avė. ir du suaugu
sius žmones, Hubercus Mul- 
der, 72 m. ir John Cotten.
I • * •

Atsisako nustatyti gatve- 
kariy karterius

CHICAGO. -y Federalinis 
teisėjas Carpenter, kuris išda
vė injunetioną prieš vykinimą 
Illinois prekybos komisijos nu
statytojo 5 centų gatvekarių 
karterio, dabar atsisakė pats 
nustatysi teisingą karferį. Jis 
salto, kad karterio kainą turi 
nustatyti Illinois prekybos ko
misija, kurios nustatytąjį kar
ferį jis pirmiau atmetė ir pri
pažino neveikiančiu.

Tikimąsi, kad teismui taip 
nusprendus, ta komisija išnkš 
naują nuosprendį apie balan
džio 1 d. ir nustatys naujus 
karterius.

Lietuvos žinios
>'l T l l| ................ į.

Klaipėdos atstovai 
. Varšuvoj

KLAIPĖDA, Ėsk. ’ — Klaipė
dos vyriausybės siunčiami, iš
važiavo Varšuvon Krašto Di
rektorijos Prezidentas d-ras 
Steputaitis, Staatsrat’o Vice
pirmininkas Kraus ir Konsu
las Jahn. Kiek girdėti, jie no
ri mėgirfti susitarti dcl preky
bos sutarties, šitie ponai trum
pu laikyti žadą atvažiuoti ir 
Kaunan. Komisijoj tartis su 
Lietuva nėra nei viena tikro 
lietuvio, tik vokiečiai ir ištau- 
tėliai.

Lietuvos delegacijos į
■ Genug sudėtis

KAUNAS, II. 22. E. — Ten^ 
ka patirti, kad musų delega
cijos nariais Gėnuon- bus: pp.’ 
Ministeris Pirmininkas Galva-, 
nauskas, Lietuvos Atstovas 
Londone Norus-Naruševičius,’ 
sekretoriais Užsienių Reikalų 
Vice-ministeris P. Klimas ir 
Lietuvos Atstovas Paryžiuje 
Milašius.

Be to bus atatinkamas eks^ 
pertų ir technikos personalas.

Solidarumas su Lenkais
TALINAS, II. 18. E. -- Len

kų valstybės atstovas Taline 
Neumann pasikalbėjime su Es
tų telegramų agentūros “Etos” 
atstovu kategoringai demonta
vo visus gandus, kad Lenkai 
daugiau nebesidomį Pabaltju- 
rio valstybių politika. Lenkų 
vyriaus, visuomęt rėmusi Pa
balį jurio valst. sąjunga, džiau
gsmingai sveikinusi naujų Pa- 
baltjurio valstybių susikūrimą, 
kai kuriomis jų siūliusi savo 
paramos; nesusipratimai Lat
vių Lenkų santykiuose, kurie 
pirn) kelių mėnesių buvę ne
geri, tikimasi pašalint, ginčai 
apie lenkų pretenzijas Latga
lių atžvilgiu neturį pagrindo; 
su Lietuva Lenkai turį vilties 
susitarti. Esą svarbu, kad Pa- 
baltjurio valstybės ir Lenkai 
bendrai laikytus Genuos kohfe- 
rencijoj, parodydami tuo savo 
solidarumą.

Lietuviai atšaukia i
' 1 ' iJ' I •

savo atstovą
KLAIPĖDA, Ėsk. — Vasariu 

21 d. Klaipėdos Tautos Tary
ba buvo sušaukusi visuotiną 
susirinkimą ir vienu balsu nu-; 
tarė atitraukti iš krašto direk-* 
torijos savo atstovą krašto Di-» 
rektorį Bruožai t į ir pareikšti 
nepasitikėjimą Steputaičiui ir 
Reidžiui dėl jų griežtos anti
lietuviškos Freistaato politikos. 
Tuo bildu Taryba stoja į opo
ziciją, nenorėdama toliau drau
ge nešti atsakomybę už ten 
varomą politiką.

Lietuviy koncertas Berlyne
BERLYNAS, E. — Vasario 

24 d. įvyko Lietuvių koloni
jos Berlyne Koncertas Balius 
neturtingų studentų naudai. 
Koncerte dalyvavo Petrauskas, 
Kazys Oleka, Andrius Oleka ir 
Januškaitė. Koncertas labai 
gerai pavyko ypač širdingai 
buvo sveikinamas Petrauskas, 
sudainavęs arijas ir “Rigoletto” 
ir lietuvių liaudies dainų. Pa
jamų daugiau, kaip 100,00(1 
markių.

■ ■ * ?•

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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

I

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

r.

• NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted St^ Chičago, III.
Bridgeporto Skyrius

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

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

4138 Archer Ave0 Chicago, III.
West Pullmano Skyrius

523 West 120th St., West Pullman, m.
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KANTRI ALENA

175 auks, 
90 auks 
45 auks 
15 auks

Priimamą prenumerata 1922 m. naujam mė 
nesiniam ūkio ir finansų laikraščiui. •

Kaina metams
Pusmečiui ......
3 mėns..............
Atskiras Nr. .

PUIKUS 
TEATRAS

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Pasaka apie darbininku 
trukumą Portlande.

Subata, Kovo 18 d

8514-16 Rooserelt Rd. 
Arti St. Loais Ave^ 

CHICAGO, ILL.

senai bebuvo 
Be kelio tle- 
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ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St.
Randolph 8899 -

MAURICE J. GOLAN 
Ręs.'1102 S. Ashland Biyd.

Seeley 3676 4

JS. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Recter Bujlding

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

daugėjant nu- 
,vokiečių markės

Jau dabar Lietuvoje 
miliardų mar-

P. Karuža.
, —Kaunietis

...___ Musų ly-
ąžls mėnesyj ir kad 
itur, mes norime iš- 

Ateikite anksti ir pasirin- 
Užsiganė- 

Įsteigta

PINIGU siuntimas"-’ apsaugos SPINTOS 
AI’DRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

Tikslesniam išsprendimui va
liutos. klausimo išrinkta komi
sija, į kurią be paties A. Mo- 
rauskio įėjo dar J. Vileišis, L 
Oržinskis

’ ilgą laiką. Dideli šal- 
be pertraukos jau laikosi

Dr. AL. DAVIpONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
\Valahdqs:

nuo 16 ryto iki 3 vai. pe piet.
Telefonas Victory 9082

Kovo 26, 1922, Kimball Hali, 
Jackson ir Wabash Avė.

Pradžia 8:15
Apart “Marijonos”, Karolis Sarpaiius, Theodo- 

re du Maulin violoncello’istas Chicagos symfonijos, 
Salomėja Staniuliutė, Jonas Byanskas ir A. Olis.

Gerbiamieji! Nepraleiskite nepamatę šio puikaus perstatymo, 
nes šis veikalas /ra vienas iš puikiausių istorijos veikalų. Kas matė 
šį veikalų, vaidinant, T; Kl. “Lietuva” pirmiaus, beabejo norės vėl 
pamatyti. Dar labiau naudinga pamatyti tiems, kurie nėra matę.

Pradžia 7 vai. vakare. x \ x
Kvįpdia TEATRALIŠKAS KLIUBAS “LIETUVA”.

JOHN KUCHINSKAS 
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt St.
Telephonė CanaK255t

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavbja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Furmas Ir Bitnius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

RIMTAI RUOŠIASI IŠLEIST 
SAVO VALIUTĄ.

ADVOKATAS • 
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG. 
19 So. La Šalie St...

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hydo Park 3395

Ambasadorius” Bach 
metiem ir. Ameri

kos valdžia.
V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 324 

Tel.: Central 6890
, Vak. 812 W. 33 St., Chicago.

Tel. Yards 4681

CICERO LIUOSYBĖSĮ SVETAINĖJ, 
14 St. ir 49 Court, Cicero, III.

Pradžia 6:30 vai. vakare.,
Kviečiame visus skaitlingai atsilan

kyti j šį dailės vakarą.
Taipgi pertraukose grieš puiki muzi

ka. Po teatro prasidės šokiai.
Kviečia Cicero Meno Draugija.

nuo 
lig Naują 

normalės žiemos nebti- 
tarpais būdavo nemaži 

tarpais

šešių Veiksmų Devynių Paveikslų Drama 
Rengia

Teatrališkas Kliubas “Lietuva”
Nedėlioj, Kovo 19 d., 1922

SCHOOL HALL SVET.; PRIE 48tos IR HONORE GAT

Kongresinės sąrašų knygos 
puslapy 397 yra parašyta:

“Russia — M c Boris Bakli- 
meteff, ambasador extraondi- 
nary and plenipotenliary.” (Ru
sija — P-as Borisas Bachme- 
tievas, nepaprastas ir įgaliotas 
ambasadorius).

BAUBS SU PROGRAMŲ!
Ęengia

L. S. S. 81 Kp. ?
Nedėlioj,.Kovo 19 d., 1922 

LIUOSYBĖS SVET., 1822 WABANSIA AVĖ.
Pradžia 7:30 vai. vak.

Bus gražus programas, po programo šokiai.
Komitetas

(Musų koresp.)
Kaunas, vas.’ 13. — Paskia il

siuoju laiku Lietuvos valdžia ir 
užintėfesuo lieji visuomenės 
darbuotojai labai ..susirūpinę 
kuogreičiau įvesti savu^ pini-

Vletoj dabartinių ogto ,ir 
Up tikslu 
Universi- 

iš ei-

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

Tėmykite sekamas kaiųąs: 
$2?Vt25°irl^! f'0, tl2-6°' *15’

Siutai: $7.5°, ?10'-50’ *2<h *25,
$<J0 ir $85.

Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeiginės ir darbinės ke

lines po $2.50 ir aukščiau 
sas baigiasi ge 
nereikėtų vežti 
parduoti. / " 
kitę koliai dar visko yra. 
dinimas gvarantuojamas. 
1902 m.

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted SK

New Yorke.
Kartais kongresas parody

davo kiek susidomėjimo Bacli- 
metiavu, bet, matomai, niekas 
nežino, kodėl jam leidžiama 
laikytis milionai suteikti Ame
rikos valdžios, arba kodėl jis 
oficialiai yra pripažintas amba
sadorium. - The New Day.

Phone Boulevard 6301
ANTAN-ĄS GRĖDUšKA

Generalis •
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Būdavo j ame ir taisome

1401 W. 47th St Chicago

Kaunas, vas. 3. — šiandie 
gavau nuo savo draugo A. Z. 
laišką iš Rusijos. Rašytas 17 
praėjusio sausio mėnesio. Apie 
padėtį tame laiške tiek terašo: 
“Musų gyvenimas begalo sun
kus, aprašyti apie jį- negalima 
ir nėra jėgų”.

Ant paprasto laiško pašto 
ženklų pirilipinta už 500 rub
liu; — Pet. Klimka.

Angliakasių padėtis Vakarų 
Virginijoj eina blogyn. Uniji
nėse kasyklose nedarbas ir su 
juo drauge badas varo misi mi
nimali organizuotus darbinin
kus. Yra apskaitoma, kad iš 
115,000 darbininkų valstijos 
angliakasybės pramonėj 70,000 
yra be darbo ir kad 35,000 šei
mynų neturi ką valgyti. Esant 
tokiai ^sunkiai padėčiai tokiu 
dideliu plotu kasyklų savinin
kei bando pradėti darbus ka
syklose neuuijuotu pamatu, 
kad balandžio 1 d.. kcAitraktui 
su Jungtinių Kasyklų Darbi
ninkais pasibaigus turėjus bo
tagą rankoj.

gus 
vokiečių markių, 
nedėlioj, vasario 
to salėj įvyko jau trečias 
lės diskusinis pasitarimas

Referentu Alintos klausimu 
buvo pil. A. Morauskis. Su
sirinkusieji plačiai išnagrinėjo 
savosios valiutos klausimą ir 
priėjo prie tos nuomonės, kad 
savieji pinigai reikia stengtiš 
išleist kuogreičiau, nes kitaip 
Lietuvai gresia ekonominio kri- 
zio pavojus, vis 
puolusios 
skaičiui, 
esą net ligi

r Greita kelionė
NEW YORK — M’EMEL

, S. S. PARIS
*Bal. t, Bal. 26, Gcg. 24

S. S. FRANCE
Bal. 12, Geg. 10, Geg. 81

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

3-ios klesos kaina........... $110.0b
Puikiausi 3-ios klesos paranka

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

Portland, Ore.— Yra pareiš
kiama busią šitame mieste ir 
apiclinkėje nedarbas mažėja. 
Bęt pačiam mieste mažiausia 
10,000 žmonių yra be darbo ir 
kasdien keli šimtai be reikalo 
laukia lies miesto malkunu, 
kuriame daugybė gauna darbo 
už karališką atlyginimą trinu 
20-cenčiais . Valgio tikietais it 
25 centais grynais pinigais už 
3 valandų darbą.

Apie mėnuo tam atgal Los 
Angeleso dienraštis įdėjo “ext- 
ra” naujieną, busią Portlande, 
Ore, reikalaujama 10,000 dar
bininkų. Ačiū tani daugybė su
važiavo nemokamu būdu ir da
bar bando surasti, kur tie dar
bininkai reikalingi. Portlando 
Prekybos skyrius taipgi priė
mė rezoliuciją reikalaujančią 
Oregono senatorių Washingto- 
ne, D. C., kad jie rytuose iš
garsintų, kad šitoj apylinkėj 
darbininkų trūkstą, šitos me
lagystės priežastis yra tame, 
kad visur čia skynymuose ir 
lentpjūvėse prasideda darbai ir 
kad laukiama, jog mažne visi 
bedarbiai sutilps ten. Kadangi 
rąstininkai yra pasiryžę pada
ryti kelias permainas savo apy- 
stčvose, tarp kurių yra šešių 
valandų dienos įvedimas, kom
panijos paruipinimas pakloto 
su paklotu, laiškų necenzuravi- 
mas ir 11., kurios darbdaviams 
nepatinka, tai jie mano, kad 
šitie tūkstančiai darbininkų su
kviesti iš kitų lųiylinkių padės 
jiems streiką sulaužyti, kada 
raštininkai jį pradės.

Darbininkų čia netrūksta. 
Jei trūksta ko, štai užmokesnio.

—lud. Solidarity.

, kad A. J. Kwedaras yra vienas iš musų automobilių par- 
un.s Keruuisiaą patai-n ius. Turime duuję eeiiį automobilių 

___ Pa? duodame už labai prieinamą kainą ir ant lengvų išmo- 
Marmom automobilius gvarantuojame nuo 35,000 iki 50,000 mylią, 

nuo 75,000 iki 100,000 mylių, tai yra vienas iš ge- 
Vartotus, arba perbudavotus automobilius gvaran- 

Norintieji pirkti, ateikite 
i, o aš stengiuosi jums kubgeriau- 

TEL. CALUMET 5800.
Te).. Calumet 5800.

Atstovas Marmori Chicago Company.

1921 m. gruodžio mėn. šio laikraščio Nr. 1 kainuoja 10 auka., galima 
gauti knygynuose, gelžkelių stotyse, pas laikraštininkus. Jo turinys: 
Musų uždaviniai; Lietuvos ūkio padėtis po katės; dėl akcinių bendro
vių įstatymo; pabaftes valstybių ir Rusų ekonominė konferencija; vo
kiečių finansų krizis; žemės ūkis; iš Klaipėdos krašto; iš Vilniaus; 
Lietuvos respublikos 1921 m. biudžeto projektas; Lietuvos užsienio 
prekyba; rugių, kiaušinių kainos š. m. ir tt.

DIDELĖS RISTYNĖS
Įvyks nedęlioj, kovo 19 d., Brighton Park 

’g^rapijos svetainėj, ?;44-ta iri Eakfield Ąve. 
Pradžia 3 vai. po piet. Risis visi svarbus risti- 
kai, Juozapas^ Bancevičius, kaipo lietuvių ge- 
riausis ristikas. Jis risis su keliais policmo- 
nais da ir seržentais. Antra pora Sarpaiius su 
Bil Jaru. Trečia pora Tom Rolawicz — jis ap- 
sima pagulydyti Daveiką į 25 miliutas. O po 
Propotniko ir Domeikos Dudinskas. Dar ir 
daugiau žingeidumų bus. Nepraleiskite tos 
grogos, o labjausia pamatyt Bancevičių ritan
tis su poliemonais. Rengėjai.

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAI, 

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

iki 9 vakare.

j Rusiškos ir Turkiškos tas (
3 12th STREET
M Tel. Kedzie 8902

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

Šiemet LįptUvoj labai nejia 
prasta žiema. Iš rudenio 
pradžios lapkričio 
Metų 
vo; tarpais būdavo 
šalčiai, tarpais polaidis. Apie 
vidurį sausio ihėnesio pradėjo 
stipriai šalti, prisnigo' ddug 
sniego ir toks oras jau laikosi 
gana 
čia i 
trečia savaitė, neretai esti virš 
2()O šalčio, o sniego tiek daug 
prisnigo, kaip 
tiek Lietuvoje, 
siog negalima 
pravažiuoti.

Del’ tokios daugybės sniego 
žmonėms ypatingai sunku at
sivežt medžių iš miško. Pava
sarį reikia laukti ditfelių pa- 
tviniu. —Kaunietis.

SPECIALIS PARDAVIMAS
Pranešame 

davėjų, kuris j 
biskj vartotų, 
kėjimu. LL_ 
o ant šratų (bearing) 
riaušių automobilių* 
tuojamd nuo 20 iki 22 metų, kaip kad naujus 
pas mus pasižiūrėti. Musu žertfos kainos 

2230 SO. MICHIGAN AVĖ.,
2230 So. Michigan Avė., ' 

Namu tol.: Boulcvard 2651

6 veiksmų, 9 paveikslų dramą, zkuris įvyks 
Nedėlioj, Kovo 26 d., 1922 m.

šv. Jurgio par. svetainėje, 32 PI. ir Auburn Avė.
Durys atsidarys 6 vai. Pradžia 7 vai. Įžanga 75c. ir 50c. vaikams 85c

Nuoširdžiai kviečiam visus atsilankyti, nes nesigailėsite apsilan
kę ant šo vakaro.

Programe dalyvauja “Birutės” . choi'as su geiK 
koįr/pozitorium p. A. Pocium priekyje; taipgi p-lė 
Mariutė Rakauskaitė, p. N. Gugienė, balerina- p. 
Vem Pavlova, p. O. Biežienė, p-lė S. Staniuliutė, 
mažoji šokikė p-lė Irena Jonaičiutė ir kitos. Kaip 
matome, rengiamo vakaro programas ytin bus tur
tingas ir įvairus, taigi gerbiama visuomenė skait
lingu atsilankymu netik sau suras dailės žvilgsniu 
daug pasigėrėjimo, bet ir musų gerb. rašytojui “Dė
dei” šernui suteiks daug moralės ir materialės pa
ramos. Po koncertui šokiai.

Kviečia visus
Koncerto Rengimo Komisija.

B I RUTE RENGIA 
MARIJONAI KAltAUSKAITEI 

KONCERTĄ

HEinRlIHBUHHHHHNHBIHHI ■ ■■■■■■■■■ EU ■■■■■■«■ fra ■■

sPuikuS
■ Pagerbimui rašytojo “Dėdės” šerno

Rengiamas

Liet. Mot. Draugijos “Apšvieta”

! /Kovo 18 d. jseštad ieni j e J
; 1 9 2 2 m.
J M. MELDAŽIO SVET.,
« 2242 W. 23rd pi.

Pradžia 8-tą vai. vak.

ČIUŽENS STATE BANK
MELROSĘ PARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) . • ■ 
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VlETIJiLUMj: BANKE.
3% palukio mokama- už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS'APSAUGOS SPINTOS

Daugumui anierikiečią bus spaudos biurus Washingtone 
naujiena girdėti, kad Jungt. 
Valstijij valdžia yra oficialiai 
Rusiją pripažinusi ir kad rusų 
ambasadorius formaliai yra pri
imtas baltnamy visose valsty
bės funkcijose. Tame slepias 
keista pasaka. ‘

Šitas Borisaš Bąchmetievas 
buvo paskirtas Kerenskio tuo- 
jaus caro valdžią nuvertus. Jis 
apsigyveno Washinglone ir 
tuojaus užtraukė šimtą milio- 
nų ar kiek paskolos pas Ame
rikos valdžią.

Didfelę dalį pinigų jis išleido 
kontraktams su firmomis kon
troliuojamomis musų tarptau
tinių bankininkų, bet dar ne* 
pristačius daiktų Kerenskio 
valdžia griuvo ir bolševikai pa
ėmė Petrogradą.

Baclimetięyas pasiliko šitoj 
šaly ir pasilaikė pinigus. Jis 
vis dar juos tebeleidžia 
01‘ipažinanias kaip hisų amba
sadorius. Yra sakoma, kad jis 
finansina priešbotševistines
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Subata, Kovo 18 d., 1922

Pinigai gatavi visuomet
Kada perkate BIRŽOJE parduoda

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

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

Duodame visus pamokinimus ir nu
rodymas apie PELNINGĄ šėrų ir bo-1 
nų pirkimą.

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

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

Priimame pardavimui Lietuvos val
džios bonus.

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

Stocks & Bonds
611-612 Union Bank Bldg., 

25 N. Dearborn St., 
Chicago, III.

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

z

Ar gali atspėti
1000 mįslių?

Dabar Tuti Tą Progą
Susiūtas, bet ne drabu
žis, su lapais, bet ne me
dis, ne žmogus,, o viską 
pasakoja.

?

Atminkis kas tai?

...................... ..........................■■■ŲTĄ

Lindau į uolą ir akmenį,
• pelniau peilį brangiai 
•pirkta, pirma buvau tė
vo duktė, paskui tapau

• tėvo motina. —
* ’ ?

Atminkis kas tai?

Tik ką dabar tapo atspausdinta didelis rinkinys, ko
kio dar niekad nebuvo, lietuvių mįslių — vienoj di
delėj knygoj vardu

MĮSLIŲ KNYGA
Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 mįslių — naujų ir 
senų — su palyginimais prie kitų kalbų mįslių. Kiek
viena mįslė yra žingeidi istorija pati savyje, ir todėl 
MĮSLIŲ knyga bus kiekvienam žingeidžiausio 
skaitymo šaltinis. Ir jaunas ir senas naudosis MĮS
LIŲ KNYGA ne vieną sykį, bet nuolat, prie kiek
vienos patogios progos — sueigose, pasišnekėjimuo
se, prie ginčų, prie meilės ir visokiuose atsitikimuose.

Tuojaus įsigykite Mįslių Knygą, 
Jos kaina tik $1.00.

Jos Vertė Neinkainuojama

Del savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų 
smagumo tuojaus išsirašyk Mįslių Knygą, atsiųsda
mas $t.00 į Naujienas.

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois.

GarsinkitesNaujienose

KORESPONDENCIJOS
WATERBURY, CONN.

Nėr kanr parašyti.

NAUJIENOS, Chicago, Dl \
________________________________ ;............... ........ ..... ....... ............. ..................

va 1512 Lee st.,” bet ar tai jo 
sesers adresas, ir ar jis tikras, 
mes nežinome [vardu “Lee” 
gatvės Chicagoj nėra. Gal tai 
turėtu būt 
Red.]

A. a.
norėtų gaut artimesnių apie jį 
žinių, kreipkitės šiuo adresu:

M. Wolters,
Dudlcy Coal Co.

David, Ky.

’il i Juras Žuraitis nušautas.

J

Nežinau, kame yra dalykas, 
kad musų kolonijoj, kurioj gy
vena didelė daugybė lietuvių — 
apie 15,000 — neatsiranda nei 
vieno, kuris patarnautų visuo
menei kaip korespondentas. To- 
kis korespondentas, savo raši
nėjimais pripratintų žmones

Mus žmonės myli skaityti 
daugiausia žinias, o labiausia 
korespondencijas; jei kartais 
yra kas iš vietos žmonių gyve
nimo parašyta, tai visi tuojaus 
kimba j laikraštį ir kiek galė
dami silebizuoja po kelis kar 
tus iki gerai perskaito; tokiu 
budu pripranta skaityti ir il
gainiui tampa nuolatiniais skai
tytojais. Taigi, sakau argi ne
galėtų rastis bent vienas, ku
ris patarnautų visuomenei. O 
pas mus medžiagos yra gana; 
reikėtų tik nepatingėti geram 
plunksnos vartotojui. Aš pats 
esu senas ir prastai rašau, to
dėl netinku tam.

Boblaukio Juozas.

WATERBURY, CONN.

Auka Dėdei šernui.

Lietuvių Ukėsų Politiškus 
Kliubas savo susirinkime kovo 
3 d. baigęs svarstyti savo rei
kalus pakėlė klausimą dėl šel
pimo musų gerbiamojo rašyto
jo Šerno, kurs visą savo gyve
nimą dirbęs lietuvių švietimo 
darbą ir prirašęs daug mokslo 
knygų, dabar, pajėgų nebete
kęs, randasi sunkiame padėji
me, patsai nebegalėdamas sau 
duonos užsidirbti. Kliubas tuo
jau nutarė iš savo kasos paskir
ti 25 dol. jo sušelpimui, o taip
jau nutarė ir toliau jį šęlpti.

■Reikėtų, kad ir kitos musų 
draugijos neužmirštų Dėdės 
Šerno nuopelnų, o tatai atsi- 
mindamos skirtų aukų jo iš
laikymui. Padėti Šernui jo sun
kiose gyvenimo valandose yra 
visų musų priedermė.

Sekr.A. Šeštakauskas.

SO OMAHA, NĘBR.

. Naujienų 49 nuin. tilpo ko
respondencija p. Proletaro pa
rašu. Autorius sako, kad kal
bamajame susirinkime A. Sa- 
b-nė davus įnešimą prašalinti 
tam tikrą asmenį, kas visai ne
tiesa. Atėjus p. Juzeliunui sa- 
lėn A. Sabaliauskienė matyda
ma, kad prasidėjo diskusijos, 
davė įnešimą leisti nubalsuok 
o ne prašalint. Apie prašalini- 
mą ji nieko neišsitarė.

Kitas kolfespondentas (lio
vęs) rašo, kad So. Omahos tau
tininkai, pakviesti Čarneckio iš 
Washingtono, surengę, apvaik- 
ščiojimą. Ištikro gi jie jokio 
pakvietimo nebuvo gavę; ap- 
vaikščiojimas reYigta T. M. D. 
17 kuopos sumanymu. »

Toliau Proletaras sako, kad 
A. Sab-nė nežinojus, apie ko
kius pinigus kalba. Aš žinojau 
tiek, kad čia jokių L. G. D-jos 
pinigų nėra, o kurie buvo, tai 
jau yra pasiųsti. Kam nepa
matuotais priekaištais klaidin
ti visuomenę? Dar kartą pri
minsiu apie tuos pinigus. Jie 
yra pasiųsti per Lietuvos At
stovybę Washingtone, J. Spra- 
naitį gegužio’ 17, 1921 m. per
laidu Nr. 15179 $38.55 Našlai
čių prieglaudai per V. R. So
cialus Apsaugos Dep., Kaunas; 
antras Nr. 15180 $38.55 moks
leivių šelpimo draugijai “ži
burėliui” per Feliciją Bortkc- 
vičienę.

Manau, fcad tas bus gana 
aišku, ir 'tie pikti ir neteisingi 
užsipildinėjimai ir kandžioji
mai turėtų galų gale pasibaigti.

Į kitus Proletaro ir j<y drąu- 
gų tepliojimus nėra reikalo at
sakinėti.

—A. Sabaliauskienė.

■ David, Ky. — Kovo 12 die
ną čia tapo nušautas lietuvis, 

/Juras Žiūraitis. Nušovė jį ka- 
Ižin koks Henry Miller. Nušau
tojo giminių adreso mes neži- 

Įnoine, tik jis sakėsi, kad turįs 
seserį Chicagoj. Jo knygelėj 
mes radome įrašytą šitaip: “Je-

Lake st?”

Žiūraičio gimines, jei

Kojų šutimas 
yra liga

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 S’o. Halsted St., kampas 31 gat. 
Viename name su Dr. Monkevičium 

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

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi įPenn- 
silvąpijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

f
M

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sls. 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 šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojoto 

>o trijų ar keturių kartų varto- 
imo. Kojotą reikia vartoti talpi 

kvortą šilto vandens reikia 
iripilti 4 pilnus šaukštus Kojoto, 
r tam vandenyj su kojotu mir

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

Kojol
Išgydo ko j m

Telefonai:

<»

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

dirbėjaros adresui

Bingol Chemical Co.,
2816 So. Michigan Avė., 

Chicago, III.

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

■

KNYGOS
Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų 
Tel. Boulevard 6437

Lietuvos Bankų pagaj dienos kursą 
arba doleriais.

GERIAU NEGU KITUR

Šiandie Dar Laikas
K?as šiandie pasiųs per Universal State Banką 

pinigus Lietuvon, to pinigai bus išmokėti
F»rieš VELYKAS

Pigiausia kaina. Gvarantuotas pristatymas.
Draftai ant

Kapitalas ir Perviršis 
$275,000.00

M^DR.HERZMĄN^l
Iš RUSIJOS •

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kajpo patyręs gydytojas, chi
rurgas i? akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

UNIVERSAL’STATE BANKAS i 
IBUVO ■ YRA IR PASILIKS
TVIRČIAUSIA, DIDŽIAUSIA IR PARANKIAU

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

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

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

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

Saugios skrynutės po $3.00 metams.
LIETUVIAI REMKIME SAVO ĮSTAIGAS

Banko Valdyba:
JOS. J. ĖLIAS, President,
MIKĖ MELDAŽIS, Vįce-President, 
WM. M. ANTONISEN, Cashifer, 
S. V. VALANCHAUSKAS, Asst. Cashier.

UNIVERSALSTATE BANK
3252 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

STOVIO ATSKAITA 
BIZNIO APSKAITLIA VIMO 

Kovo 10, 1922 
TURTAS 

Paskolos ir diskauntas ..
Suv. Valst. ir kiti bondsai 
Banko savastis etc. ...........
Cach ant rankų ................
Kitųkis turtas ....................

Išviso turtas ................ ......

$5,172,468 
... 617,248 
... 583,194 
... 935,358 
..... 80,318

$7,388,586
ATSAKOMYBĖ:

Kapitalas (Išmokėta cash ) ..................   $1,000,000
Perviršis neišdalinto pelno ...................................... 213,413
Rezervas .............................................. -....... -........ —46,040
Išmokėjimas rezervo Federalio banko ir kitų ...... 239 608
IŠ viso depozitų ..... ,............:........................   $5,889,505

Išviso atsakomybės ..........................   $7,388,586
Didelė dalis fondo musų pačių ant depozitų, kurie yra 

pas mus, bet tai yra kita priežąstis, kodėl turi pasirinkt šį 
tvirtą savo apielinkėj instaigą už savo banką visokiam fi
nansiniam patarnavimui.

Į Moel giate Bank
JL1 ♦ » U V» *..1K F ■ AND NOHVH *VI Ati*!. ♦

“Visų žmonių bankas”
S

S
Puikiausis su 
keliauninkais 
apsiėjimas.

Priprasti lie
tuviški val
giai. ANCHOR - DONALDSON

Yra musij a- 
gentas jūsų 
mieste ar ne- 
toliesia. Už- 
įsakykit vie
tą dabar.

YPATIŠKAS PRAVEDIMAS LIETUVIŠKOS EKSKURSIJOS ANT 
GREIČIAUSIO MODERNIŠKO LAIVO 

,Per Southampton
AQUITANIA — Kovo 21

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

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

Speciales kainos: iki Pilavos $106.50, Kauno $107.50. Antra klesa 
$155, taksų* $5.00. • ♦

Kiti išplaukimai

Per Hamburg

ABANIA (tik antra klesa) Bal. 1 
'CARONIA — Bal. 8 — Geg. 13

SAXONIA — Bal. 18 — Geg. 25

Per Southampton, Liverpool 
ir Glasgow

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

CAMERONIA ................... Bal. G
■ Per Angliją iki Libavo $110, taksų $5. ,
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■b

Knygos yra geriausi žmogaus 
draugai. Kas skaito knygas, tas 
turi didelę moralę naudą ir tuo 
pačiu sykiu lavina savo protą. 
Knygų skaitymas netik lavina 
protą, bet jos suteikia ir didelį 
smagumą. Su gera knyga, kaip su 
geru draugu ,sunku persiskirti.

čia mes paduodame keliolikos 
knygų vardus ir kainas; pasirin
kite ir tuojau prisiųskite užsaky
mą — nesigailėsite.

Jurašas knygų:
Aukso Veršis ..........   15c
Amerikos Pilietis ................».. 25c
Audėjai .... ’........ .............. ;..... 50c
Anjerikono su grin. pasikalb' 10c 
Apie Rusijos Politines Partijas 30c 
Atsitikimas ............   15c

. 5Čc 
$2.00

BDc 
75c 
50c 
50c 
10c 
20c 
50c

$1.00 
. 30c

BedieVių šventraštis ...........
Baltas Rūbas ................
Darbas .....................................
Dr-jos ir Organizacijos Evol. 
Darbo Žmonių Istorija .........
Dainelės ................ ....................
Dainos vienam balsui ir kitos 
Gludi-Liudi ............  /....
Gyvulių Protas -..., 
Kryžius . .... ..........
Kas yra taip, o kas netaip .... 50c 
Kaip Žmogus mąsto .......
Kas išganys liaudį ..........
Kas yfra Socializmas ......
Kišeninis Žodynėlis ..........
Kunigas Macochas ,...\......
Klesos ir Klesų Kova ......
Iš širdies ..... .................
Lokis ..................................
Lietuvos Socialdemokratų

Partijos Dekleracija 
Moralybės Išsivystimas . 
Machbeth apdaryta ..........
Machbeth neapdaryta......
Mulkių apaštalas .............
Mfslių knyga ...................
Minykų kunigų darbai Filipi

nų salose ............. v.... :......
Nuosavybė ir Darbas ...............
Nuosavybės Išsivystymas 
Namai Pragarai ......................
Portugalų Miniškos meiliški 

laiškai ................................
Pasakojimai apie Jėzų ...........
Pavydas .................. ........ ..........
Pačiavimas pas įvairias tautas 
Paskendusis Varpas ...............
Pasakos ...................!...... A.........
šešiolika Kristų »......................
Spąstai ............. ........................
Socializmo Minties Blaivumas

neapdaryta ......................... $1.00
Socializmo Minties Blaivumas

apdaryta ........   $1.50
Sveikata .................   $2.00
Socializmas ir Religija, tik 20

knygučių .....    J5C
Sapnininkas, neapdarytas ....... 75c
Teisingos Paslaptįs ................. 25c
Vėliavos Akyvaizdoje ........... $1.00
Vagis ...........................  ioc
Vokiečių Nepriklausomųj'ų So

cialdemokratų Veikimo Pro- 
x grama .............................   36e
Žemaitės Raštai Karės Metu 50c

Perskaitę šį knygų surašą, tuo
jau ražykit mums, prisiųsdami rei
kalaujama sumą pinigų, o knygas 
gausite tuojau. .

Naujienų Knygynas
1739 S. Halsted St 

Chicago, III.

.. 15c 

.. 50c 

.. 15c 
$1.25 
. 25c 
.. 35c 
. 15c
.. 15c

.... 20c 

.... 25c 

.. $1.00 
...  70c 
.... 15c 
. $1.00

35c 
05c 
50c 
10c

35c 
50c 
20c 
20c 
50c 
20c
30c 
15c

m/

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Ave<
Kampas 47th St.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerte 32 St.

Chicago, Illinois. „ 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

vakare. Nedėliomis nuo 12 —
2 po piet.

Telephoite Yards 687

, .......................■■■■i-----------------------

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisaa . ' ,
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. .ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėljomis nuo 10 vai. 
• ryte iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drexel 2880

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
< -1' Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po 
pietų. • Tel.: Oakland 1294

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

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

Tel.: Canal 279
Y

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 111. 
kampas 18th S t

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

T

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telephone Boulevard 5652
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. NedSl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted Stn Chicago, III.

? ’ 1 1' k- ĮtfbLh X' i -Jliu /C.iii ■
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New

Publtshed Daily except Sunday by

Editor lt (lirttfattta

CHICAGO ILLINOIS..
Tėlephone Roofcev<flt 850®

Subscriptio* Rates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per yeatf otttside of Chfeagp,
$8.80- per yea# ifl- CHicago;

8c. per eopJF.
. . ------- A——.  ...............—mi

tntered as Setam# Class Matter 
March' 17th, 1914, at the Post Office 

Chicago,. IU;> nnder thtf act oi 
MarcK Žnd,

■« lli*» ».»« ■ 1 !*>■ '

Raujiųpos eina kasdien, iSskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So> Halsted St.. Chitago, 
I#. Telefbnas: ftoosevelt 8500.

$8.00 
4.50 
2.25 
1.# 
1.00

Jjžsimokfijimo kainas
Chicagoje — paštu;

Metams
Pusei metų
Trims menesiams
Dvtem mėnesiams
Vienam menesiui

Chieagoje- per neliotojus:
Viena kopija ___      3č.
Savaitei ----------------------------  18c.
Mėnesiui .............----------   75e;

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj 
pastų;.

Metams __________________  $7.00
Pugei rhetų _______________  ^.OO
Trims mėnesiams____ —-------2.00
Dviem mėnesiams   .....—. 1.50
Viltam* menesiui ..........    .75

Afetuvon1 it kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams >.........   L— $8.00
Pusei Tzactaųp.     . 4!-H (J
TrfrtiS rnCMesIaYns ............... 2.35

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

H

Subata, Kovo d., 1922
't

kritika dabarįįnio valstybės 
gyvenimo,- Joje randama, kad 
“puikus matomosios Amerikos 
valdžios, sąstatas yra sveikas ir 
geyai pritaikytas musų žmonių 
gabumui. Bet ačiū žmonių nu
siminimui’ ir jų pasidavimui 
dėl bereikalingų dalykų kojifro- 
lią^vimas šitos' matomos val
džios pateko* nematomai jdu- 
'tokratų ir privilegijuotų val
džiai ir kiekvienoj! šakoj veda
ma* ją plauko žmonių ir paka
likų patapo pragaištinga toms 
•šventoms teisėms, kurių sau
gojimui ji tapo įsteigta.”

; Taigi ’ atitaisymui to visa 
konferencija priėmė šitokią re
zoliuciją:

“Mesį todėl, Amerikos Jun- 
-gtinių Valstijų piliečiai, silsi- 
riinkę konferencijoj, iškilmin- 

igai paskelbiame ir .pareiškia
me, kad musų valdžia sulig 
tiekos turi būti vedamai visų 
labui ir apsaugojimui, žiflonių 
gerovei ir laimei; kad plulok- 
ratų ir privilegijuotųjų nema
tomos valdžios dabartinis pa- 
sigrobimas jos turi būti sut
riuškintas; kad tas geriausiai 
seksis padaryti jungtine politi
ke akcija atatinkama savototns 
kiekvienos dalies ir valstijos są
lygoms ir reikalams; ir kad 
tam tikslui mes čion pasižadani 
susiorganizuoti ateinančiam va
jui kiekvienoj valstijoj ir kon
gresinė j apygardoj taip, kad ji 
Vėl ištikro pataptų ' Valdžia 
-žmonių,, žmonėms ir iš žmo-

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

: Mfiinkf šaudymas.

< 1     ■" I   —■1

vaujamas Kuiikuilio, pralaimė
jo. Bolševikų centro paliepi
mu, Kurkulįs ir keletas jo drai^ 
'gų; tapo išmesti iš partijos. A- 
merikoje “cen-tristai”’ taip’ pat 
užkariavo svarbiausias pozici
jas, įsigalėdami “Laisvėje” ir 
kitur. Ant galo, Angarietis ėmė1 
nemielaširdingai bombarduoti' 
“Rankpelnį.” Jisai Apkaltino jį 
dezorganizatorių rėmimu Ir 
'pataikavimu “menševikų agen
tams;” atsišaukė į “Rankpel
nio” skaitytojus, kad jie “žiu
rėjų,” kur .juos Veda tas laik
raštis; prikišo jam širvydizmą, 
ir t. t.

i Ir “Rankpelnis” pamatė, kad! 
.jum gali būt riestai. Todėl jo' 
Redaktorius 9-am numeryje jau 
teisinasi dėl savo “klaidų” ir 
žada ateityje pasitaikyti. Dau-

dra, išskiriant kritiką dabarti
nių sąlygų ir pasipriešinimą 
joms, šitų gaivalų įvairumas 
ėjo nuo tam tikrų gelžkelių or
ganizacijų, kurių suoprotis 
apie politinę akciją reikalavo 
pa rainos Darbo draugams de
mokratų sąraše,, iki Socialistų 
Partijos delegatui, norinčių ne
priklausomos politinės akcijos 
su revoliuciniu programų.

Tuoj aus x tapo pastebėt'#, kad' 
liūs negalima sutikti jokiu 
programų ar paskelbimu prin
cipų, kurie' butų priimtini • vi
siems susirinkusiems delega
tams. Tapo priimta “Kalba į A- 
merikos žmones/’ švelniai pa
reiškiau tiį esamųjų Sąlygų kri
tikavimus > ir veikimo planą, 
teidžiantį kiekvienai organiza
cijai daryti taip, kaip ir kad- 
šitos konferencijos, nebūtų bu
vę visai. Tą, be abejo-, jos ir 
daris. Gelžkelių organizacijos 
parems Darbo draugus seno
sios partijos sąrašuose, Nepar
tinė Lyga ir Ūkininkų organi
zacijos stengsis nominuoti sa
vo kandidatus senos jiartijos 
kandidatų rinkimuose, o So
cialistai Ukininkų-Darbo Par
tijos varis toliau savo darbą' ir 
ves savo vajų taip’ kaip ir kon
ferencijai nebuvus. Vienur ki
tur vietomis gal bus bendro- 
Veikimo tarp- sociąlistų ir Uki- 
ifinkų-Darbo partijų bei tokių 
kitų grupių, kurios jungsis ne
priklausomai politinei akcijai 
darbininkui klasės- programų. 
Tas, supranla-ma', a»tsitik« tik 

Keliose vietose ir nepadori# žy
mios veikmės į apskritą padėtį.

Apskritai, konferencija . su- 
vylė, žiūrint greitųjų sėkmių 
Žvilgsniu. Konferencijos svarba 
yra tame, kad atstovai konser- 
vačiųjų ir radikalių unijų, ūki
ninkų organizacijų ir Neparti
nės Lygos, * Ukininkų-Darbo

ir tuos Francijos reikalavi
mus, kuriuos ji stato Vokia- Sąjungos (Amsterdanio 
tijaį įpasfremdama tomis 
sąlygomis.

Bet už tai bolševikai norį, 
kad Vokietija atsilygintų ^žinią, kad ir Maskvos įtakoje 
jiems didesniu prielankumu, esantys organizuotieji darbi- 

i Jeigu vokiečiai neparodysiu 
daugiau^ draugiškumo1 so
vietų. valdžiai, tai ji turė
sianti perkeisti savo nusi
statymą, Nuo vokiečių el
gimosi priklausysiąs režul- 
tatas derybų tarp Rusijos 
ir Francijos.

; Šitame savo ; pareiškime 
i (tilpusiam laikraštyje “Ro
te F'ahne?’> Radekas prisi- 

■ pažįsta, kad tarp- Lenino ir 
įPoincare kokios tai derybos 
įeina. Jisai duoda supras^ 
kad tos derybos gali prive-’ 
šti> prie perkeitimo bolševi
kų politikos linkui Vokietii- 
įjos:’ bolševikai, girdi, gali 
paliaut priešinęsi Versailio’ 
taikos sąlygoms ir gali p^ 
pažint tas karo kontribuci
jas, kurias talkininkai uždė
jo ant Vokietijos.

Sovietų valdžia pareng
sianti Franci ją, jeigu vokie^' 
čiai nebusią nuolankesni 
Rusijai.

'T’iiip’i bolševikai meg'ina 
tartis kartu ir su vokiečiais 
ir su- franeuzais. Derybas 
su •Francijos- atžagareiviais'' 
jie nori panaudoti tam, kad 
padarius -spaudimą įi vokie*- 
Čiuš.

Gal tai yra labai “gudriP 
politika, bet vargiai ją gali
ma vadint pastove, y Franci- 
jjos valdžia šiandie yra reak- 
cijos stulpas Europoje. Jei- 
|gu bolševikai persimestų į 
■jos pusę, tai imperializmas' 
•Europoje labai sustiprėtų.

Tarptautinės; Darbininkų U

internacionalo) biuras pabrėžė, 
kad ši organizacija visuomet! 
stojo už darbininkų klesos vie
nybę, ir su džiaugsmu priėmė

mukai jau suprato', jogei tar- 
piVsaVinė darbininkų kova ir 
jiegų skaldymas stiprina reale-* 
•riją. Biuras pareiškė, kad jisai 
sutinka bent kada susieiti su 
įgaliota Maskvos internaciona
lo atstovybe ir apsvarstyti vie
nybės klausimą.

Taigi' komunistų internacio
nalas jau įieško susiartinimo 
su didžiorrisioms darbininkų 
unijomis, kurios įeina į Amster
damo internacionalą, 
Čia senai “raudonasis interna
cionalas” keikė tas unijas “bur
žuazijos agentais,” ‘'pardavi- 
kais” ir “geltonaisiais”

Jeigu Amsterdamo unijų’ in
ternacionalas ištiesų butų toks, 
kokiu jį> per keletą metrų piešė' 
komunistai, tai kaip gi jie galė
tų dabar kviesti jį į “bendrą 
frontą’? Aiškus kad Maskva ir 
jos agentai patys netikėjo į 
tuos šmeižtus^ kuriuos jie skel
bė;:

O ka i j)

te tardytojo reikalavimą.
Diskusijų tokio posėdžio, ku

ris yra laįkomas prie uždary
tų dinų/negalima skelbti spau
doje. Šita aplinkybe pasinau
dodami, klerikalai ir jų sėbrai 
ėmė vėt visokius melus skelbti 
apie socialdemokratus. Jie ba
ko, kad socialdemokratai buvę 
priešingi teismo tardytojo rei
kalavimui dėl Phric'kio. Jie,, 
girdi, stengiasi apginti Purickį 
dėlto, kad patys jaučias-i esą* 
kalti.!

O tuo tarpu socialdemokratui 
.frakcijos nariai nurodo, kad td-i’ 
! yra* melas. Fa v. 7-am “Social
demokrato” numeryje, drgv 
Venslaus’kis išreiškia pasipikti
nimą tuo, kad Seimas neleido* 
tėismo- tardytojui
W navj P-eM —
ir jj suiro i. , ^uosi{is “centristų” ir' kiaušy-j
Tam pačiam 

redakcija- sako:
numeryje'

i

*

Rusija ir 
Francija.

Europon laikraščiuos^- 
daug rašomu apie tai, kad! 
bolševikų valdžia vedanti 
derybas su Francija. Kaip 
sovietų spauda, taip ir ofici
aliai Francijos valdžios pra
nešimai, keletą kartų užgin
čijo tuos gandus, bet kalbos1 
apie Rusijos ir Francijos de
rybas nesiliauja.

Pasirodo; kad jos turi pa-- 
mato. Bolševikų atstovas,. 
Radekas, pereitą mėnesį va
žinėjo1 po užsienį ir, kuomet 
jisai atsilankė Vokietijoje,) 
tai buvo priverstas viešai* 
pasiaiškinti * dėl vokiečių 
spaudos priekaištų,z kad so
vietų valdžia j ieškanti paraj 
mos Francijos atžagarei
viuose. Savo pareiškime ji
sai pasakė, kad bolševikai’ 
griežtai atmeta Versalio tai
kos sąlygas ir todėl atmeiaiurontas.

- ■' ■ ». *■ ' —

PADEGĖLIS KAS»ATĖ.

Vainikai

MASKVA TARJASt SU 
amsterdamc.

1 Vasario 16 d1. 1'922 mV Briu
selyje įvyko pasikalbėjimas 
tarp1 Ole Lian, atstovo Nbrv#- 
gijos darbininkų unijų, prik

ala tįsančių Maskvos internacio 
nalui, ir tarp Amsterdamo hv- 
Jernacionalo biuro. Pasikalbėji*- 
mo tema buvo ąugančioji fe^ 
akcija Europoje ir bendras ar
gai i ižu otų unijose darbininkų

(Tęsinys)

Taip atrodo lietuvių dirvoj išdygęs medin
gas ekspresionizmas. Pas mus jis nustojo, savo 
dirbtinojo- • barbaringumo požymių ir pasidarė 
visai padoria kūrybos metodika. Šis ekspresio
nizmas pąs kitus autorius (Bitkelskį^ šemerį) 
šio švelnumo yra nustojęs, yra daugiau sve
timtaučiam* pamėgdžiojimas, bet jo pavyzdžių 
V a i n*i k u o s e nėra.

Atskirą grupę sudaro Faustas Rirša\ it *16 
metų pasimiręs Ed. Steponaitis, ir’ kiti mažiau 
žymus, bet kuriantieji ta pačia sistema.

Tai yra filosofinio pobūdžio poetai. Vi
suomet labai tiksli forma, išlaikyta —« rymai, 
ritmas, visuomet gili mintis, kuri kartais, iš- 
pradžios-, nėra taip lengvai susekamaV bet užtat 
jų kūryboj dažnai slauga nujaiitimo, inkvėpi- 
mo,. paties pagrindinio lyrikos elemento. Tiesa,- 
šiuo žvilgsniu Kirša antrojoj savb' eilių knygoj 
(pirma “Vergtai,” antra — “Aidų aidu
žiai”) daug patobulėjo; inešė' kurkas daugiau 
jausmo,’bet užtat minties žvilgsniu klek nus
tojo.

Per tylą atplaukia nakties paslaptis 
ir margos svajonės, ir vyTO' mintis, 
ir žino krutinę? tylos siautime • 
ir meilę atepėfL ir audrą semi. 
Banga suputoja, bangu ir nutyla; 
ir lupomis graužia žvaigždelių akis. 
Bet, Dieve, per tylą iš požemių kyla 
pasaulių pasauliai ir sapno vilnis, (pf. Iu3).

JEZUITV TAKTIKA.

Klerikalai, kaip ir visi nu
puolę dbroje gaivalai, stengia
si paslėpti savo juodus dhrbus,( šiiicižclaiYii pi-iešiis.

Kuomet Lietuvoje iškilo 
skandalas dėl šmugelio, priver
tęs! bėgti iŠ ministerio vietos 
kurt. Piiriekį ir įvėlęs visą eilę 
kitų stambių klerikalizmo šulų, 
tai klerikalų laikraščiai ir jų 
agitatoriai ėmė visokiomis in
sinuacijomis purvinti socialde
mokratus, kurie tą skandalą 
iškėlė aikštėn.

«J>ie ėmė šaukt, kad ir kai ku
rte socialdemokratų veikėjai va
žinėj ę su bagažu iš Kauno į 
Maskvą ir atgal; ir tame baga1- 
že gal taip pat Buvę, šmugelio! 
Niekas niekuomet neprirodė, 
kad šitos insimiacijos turi ko
kio nors pamato; niekas nie
kuomet nebuvo radęs jokio 
šmugelio pas socialdemokra
tus. Bet klerikalai šaukė ir te
bešaukia, kad socialdemokra
tai “gal” taip pat esą kalbi.

O Ghicagos kunigų organas 
eina dar toliaus, ir salto1, kad 
socialdemokratai tikrai esą nu
sidėję — tik kun. Purickis tai 
e'&ąs be reikalo apšmeižtas!

Poliaus. Šmugelio byla tapo 
atiduota teismo tardytojui. Ji
sai kreipėsi į St. Seimą, reika
laudamas, kad Seimas išduotų 
kun. Purickį. Klerikalai nuta
rė; kad tas reikalavimas butų 
svarstomas prie uždarytų durų; 
ir slaptas Seimo posėdis atme-

■ .■■■.■■U............. ............................................................... ................ ..

edakcija* sako:
“Posėdžio Uždarymas tuo1 

tarpu neduoda s.-d. frakcijai 
galimybės viešai paskelbti,, 
kų kalbėjo jos nariai tuo rei-* 
kalu ir kokia rezoliucija 
frakcijos buvo pasiūlyta.- 
S.-d. frakcija jau yra pada-- 
riirsi žingsnį, kad gautų Sei-* 
mo prezidiumo leidimo pas-- 
kelbti savo pareikštąjį misis-- 
tatymą, bet leidimo iki šiol! 
hera gavusi ir tuo tarpui ne-- 
gali visoj pilnumoj dalyko iš
kelti; Tuo, matomai, naudo-- 

i>. Voldei»a ras it" iž už-- 
kerčio po truputį drapstosi.”’

Chicagos gi “Draugas” drap-- 
stosi kupinoms rieškėms — 
norėdamas apginti savo partiją. 

Ir nėra jokios vilties, kad ta 
išsigimusi jėzuitų veislė kuo-* 
met nors pasveiktų, moraliai. ’

siųs Kominterno. \
Rusų rašytojas Čechovas vie

noje vietoje sako: “Kiškis, jei
gu jį ilgai muši, išmoks brie- 
žiukus braukti.” Mugu komu
nistiški didvyriai taip pat, ma
tyt, daugiausia mokinasi tuo
met, kai gauna į kailį.

politinei akcijai.
po-

nors pasveiktų moraliai.

‘'TAISOSI.

Kuomet lietuviški komunis
tai AmcKikoje' suskilo į “tik
ruosius” fr “centristus,” tai 
Škotijos “Rankpelnis” atsidū
rė keblioje padėtyje^ Jisai ne
žinojo', su katra frakcija eiti, 
nes dar buvo neaišku, katra jų 
paims viršų. Jam rodėsi, kad 
geriaus bus laikytis kairiosios1 
pusės, nes, ji yra “revoliucin-- 
gesnė.”

'rodfel jisai ėmė užtarti Kur-' 
ku-lį, kuris Rusijoje kėlė “re
voliuciją” prieš Kapsuką ir 
Angarietį; dėjo Sabo-Ballrli»- 
šaičio straipsnius ir net davė 
pipirų kai kuriems įžymiatik 
siems lietuviško komunizmo- 
stulpams. Išrodę, kad tafp- 
“Rankpelnio” ir “centristų”' 
elementų prasidės tokia pat ko
va, kokią dabar veda “Darbit- 
ninkų Tiesa.”

Bet kairysis lietuvių komu
nistų sparnas Rusijoje, vado 
. > v ' , . \

. ...............i . .............................................

Konferencija pažangiąją! 
litinei akcijai, sušaukta šešioli- 
kos norminių fjeljŽlcelinių 
nižacijų, įvyko Chicagoj, vas. 
20 ir 21 d., 1022 m.

Keletas Sbcialistų Partijos 
narių buvo kviečiami kaip vie
netai ir pakvietimą priėmė su
tinkamai su rezoliucija priim
ta Nacibnalio Vykinamojo Ko
miteto jo susirinkime Cleve- 
lande, lapkr. 25 d., 1921 m. 
Tarp šitų draugų buvo Morris 
Hilųuit, James O’Neal, Otto 
Branstetter, Bertha Hale 
Whitc, Vietor Bcrger ir Daniel 
W. Hoarf. Daugelis kitų Socia
listų Partijos narių buvo kaip 
atstovai nuo įvairių darbininkų 
organizacijų.

šita konferencija, kaip ji iš
turėjo 
Ik i ui n-

Talento požymiai didėli, bet be jausmo gi
lumo dar nėra niekur buvę kiek didesni re
zultatai lyrikos srity pasiekti. .Paskutiniuoju 
Jaiku ir Kirša pradeda pereiti į kitą kūrybos 
,metodą, atsisakydamas nuo klasinės formos ir 
dhugnau jausmų sūkury kurdamas (. šiuo žvilg
sniu pasižymi jo poema* “Miohls”),. bet Šios' 
krypties jo eilių' V a i nxi‘ k u o>s e nėrav

Bagaliau, paskiitiiriąją> g’rupę sndb/ro sava- 
kūrybos metodu — M. fial'Sdų Kau
ke, Balys Sruoga.. Prie jos šlyja savo paskuti
niais kuriniais Mikuckis, Binkis, Kirša ir dau
gelis kitų jaunesniu Pagrindinė šios metodi
kos savybe, tai kad nekuriama kokio nors vie
no- aiškiai1 apčiuot>iamo vaizdo; nieko’ nepiešiau 
'itia', bet metama' visa eilė kontūrų, kurie tarpu- 
jsavy žodžiais nepasakytu veiksmu1 yra surišti. 
Eilėse nėra jokio- vaizdo, bet kontūrų santaros 

'ręzultate ištisas veiksmo’ paveikslas. Kuriniai 
: (išskiriant Kalėdų Kaukę,, kuris’ ne visa siela 
šiai grupei priklmiso, kurį dėl jo kitų kurinių 
butų galima ir kitur priskaityti) paprastai ne
turi klasinio pobūdžio formos, net gal ir aiš
kios, ne tik pagiąmlinės minties neturi’, bet pil
ni kažkokio vidujinio judėjimo. Dauguma jų — 
inkvėpimo valandos ar mimitės rezultatas.

Suskambėjo • ' '
ledo lyra 
ir padiejo ' \
skardą tyrą — •
gedulingą.
Oi tu,' lyra v .
nelaiminga!
Kam pravirgdef

Arba?:
Vandenyne žuvys skraido —

• » ' J

. ' v t t

Rhode Islando valstijos kar 
rciviai aną dieną Pawtucktete 
šaudami į minią streikininkų, 
streikininkų jiačių ir, vaikų Vie- 

;ną nušovė ir apie tuziną sužei
dė, kurių du ar trys gal nu
mirs. Portugalijos ir Italijos 
konsulai tyrinėja dalyką, no
rėdami apsaugoti nuo užmuši
mo kitus savo piliečius. Nėra 
pasauly kitos tokios šalies, kur 
kareiviai Tokia lengva širdžia 
šaudytų į darbininkų minias, 
o . tas-, kįas atsitiko Rhode Is
lande, yra paprastas dalykas 
Jungtinėse Valstijose. Tankai, 
raitija ir kulkosvaidžiai sau
goja Kentucky’ės miesto New- 
porto gatves, kur* kočiojamo- 
sios dirbyklos darbininkai yra 
išėję į streiką; raiti kareiviai 
įjoja į darbininkų namus, o 
Lulkasvaidininkai' šaudo per 
juos kiaurai tartum tas butą 
ugnies linijoje Belgijoje karo 
'metu. Vakarų Virginijoje tik
ras karas šautuvais ir kulkomis 
yra chroninis dalykas. Ludlovo 
skerdynė, kur valstijos kareiviai 
šaudė į šėtrinę streikininkų ko
loniją, kur buvo streikininkų 
pačios ir vaikai pas Rockcfelle- 
rio kasyklas Coloradojc, dar vis 
hesenas dalykas. Nbfs šalis ne
paprastai liuosa nuo ginkluotų 
revoli uci n i ų st»k i Ii m ų, k u rie nuo 
latos atsikartoja Europoje, bet 
nei viena europinė šalis neturi 
tokių nuolatinių kruvinų pra

moninių susirėmimų, kokie čia 
atsitinka; neigi ten ginkluota 
valstybes jieg-a yra vartojama 
prieš darbininkus be jokio atsi
žiūrėjimo kaip čia. Bet visuo
menė — ta pati visuomenė, kuri 
ramiai žiuri, kaip gyvi negrai 
deginama pietuose; — giriasi sa
vo “civilizacija” ir savo “aukš
ta pramonę^ išrutula”. Turi 
būti kas nors pamatiniai blogo, 
jei darbininkams sustreikavus 
dėl dlgų numušimo ir darbo sa
vaitės prailginimo ShJtu krauju 
laisvai, be baimės šaudoma.

posėdžiavo dvi dienas, kalbėjo 
apie sąlygas ir vaistus joms ir 
išsiskirstė* be keršto ar susipy
kimo, su didesne pagarba ir 
pąkanta vieni- kitiems ir vieni 
kilų įjažiurbms ir pasirįžę vėl 
sttsirinkti konferencijoje, kad 
pasiekus .artimesnių susiprati
mų ir ant galo, jei galima, kad 
suvienijus veikimą bendra pro
gramų. * /

Socialistų Partijos nariui 
įteikė pareiškimą konferencijai 
besibaigiant, kuriame jie pasi
sako, kad jie dalyvavo konfe
rencijoje- kaipo vienetai ir kad 
jie patyrė, jog didžitųna daly
vaujančių konferencijoje nėra 
pasirengę organizuotis neprik
lausomai- darbininkų klasės po
litinei akcijai.

j -Konferencijos priimtoji kal
yba į Amerikos žmones yra pa-

gaivalų, neturinčių nieko ben-’ s-tijų konstitucijos principais ir
k ii.fc i. n   liii.Uy   i . - - -- j---* - * ‘

tėškė šviesiu siW4rtt.
> Išsidraikė gelsvos kasos, v 
" žiba gintaru.

Putė vėjas pietvakaris, 
ūžė jura vis smarkiau, 

' Vėjo sučiuptas grėbėjas 
į save šaukiau.
Ir kai jura įsiužus 
svaidė 
aš čia pąt sykiu turėjau 
jurą ir mergas. >

pradžių buvo sumanyti 
susidėti iš tų elementų 
kų-Darbo darbuotėj, lAirie pa
lankus nepriklausomai politi
nei akcijai, ir kurie norėtų iš
dirbti tam tikrą pamatą su
jungimui jų pajiegiį tokiai ak
cijai. Bet leisdamos pakvieti
mus konfercncijoiV Gelžkelių 
organizacijos išsižadėjo to^ 
minties ir pakvietė visų taip 
vadinamų pažangiųjų organi
zacijų viršininkus ir narius, 
nežiūrint to, ar jiems rupi ne
priklausomos politinės akcijos 
principas, ar ne. Ačiū tam kon
ferencija susidėjo iš maiŠtrių j remta pamatiniais Jungt. Vai-

tylios, ramins — pačios vienos. 
Gal ne žuvys vandenyne, 
gal ten jaunos mano dienos 
po Vėlių tėvynę 
skraido ramios- ir be' aido.
Tegu skraido * sau bedalės. 
Jų likimai — labas rytas — 
amžinai' jmv užgesytas. (pusi. 49-51)

> T;iip dairtu^ja Gustaitis. Bet jam retai ka- 
’da pavyksta sukulti' iki galui išlaikytas eiles. 
Permaža technikinio pritirimo, permaža sąži
ningo darbo. Visa paliekama taip, kaip pirmą 
kartą iš krutinės išsiveržė. Jeigu jis kiek sąži
ningiau rašybų eiles, butų netik poetas, bet ir 

‘dailininkas, jis galėtų būti Vifenas didžiausiųjų 
,musų dailininkų. Nes negana inkvepimo valan
da parašyti’ eiles, reikia jas tobulinti ir derinti, 
kol jos atitiks tobulybės reikalavimams. Ir šis 
fObubnimo darbas dažnai yra sunkesnis už pa
čių kūrybą. Mes visi po trupučiuką esame poe
tai,- bet dailininkų musų tarpe labai maža.

Artimas Gustaičio dvasios giminaitis 
Kalėdų Kaukė. Šįs žmogus parašęs keletą lie
tuvių kalba šedevrų (“Jura ir Mergos,” “Pasa- 
įka”),- keletą eilių išvertęs labai vykusiai iš ki
tų rašytojų (nors ir neparašęs^ kad tai yra ver
timas, kaip antai “Atmintis,” kuri yra imta iš 
Feto), pastaruoju metu nutilo, jokios savo gy
vybės žymės nerodydamas. Q#kad tai butą di
delio talento — matyt, pavyzdžiui, ir iš seka- 

lmo kurinio:
Kai mergelės grėbė šieną, 
aš stovėjau pajūry.
/Puiki jura, puikios ‘mergos’, — 
neramu širdy.
Kilo Juros' baltos bangos,

lig manęs putas, ——

Kaip matyti iš paduotų pavyzdžių

♦

dąr 
lyrikos srity lietuviams nepavyko nieko įžy
mesnio' kol kas sukurti. Vis tik talentai, aiškus, 
daugiau ar mažiau pilni, daugiau ar mažiau 
gausus, sukūrę. palyginamai lobulių kurinių, 
bet kol kas nieko tokio, kuo* mes toli skirtu-' 
įmemėsjuio kitų tautų. Visi paprasti motivai ir 
medžiagos sunaudojimai. Net paskutinioji gru
pė, parodžiusi gal daugiausia originalumo bei 
kūrybos impulso, tėra dar toli gražu nuo savi- 
:taus; kūrybos kelio. Lietuvos poezija dar tebe
laukia savo genijaus, kuris ateis, sukaups vi- 
įsa, kas iki jo padaryta; iš tos lųedžiagos ir esa- 
įmo kūrybinio pritirimb sukurs naujus žiedus 
■naujam vainikui —. pagarbins Lietuvos vardą 
pėr amžius amžinuosius! O kad jis ateis, kad 
jjs turi1 ateiti,, tai mums * patikrina tas pasiilgau- 

;tinas lūkesys, tos kūrybinės kančios, kuriomis 
mes jo Ihukiaihe. Pagaliau ir pasiektieji kūry
boje rezultatai sako, kad jo atėjimo dierfa jau 
nebe’ už jUrių-marių...

ir

(PABAIGA)

; Redakcijos Atsakymai
87 Kp. Nariui, So. Omaha.

— Apie rengiamąją leist kny-i 
gą mes tiek težinome, kiek su-l 
manyto jai skelbė spaudoj. Kle
rikalai ją leis, dėlto apie kle
rikalą “nuopelnus” daugiausia 
joj ir bus prirašyta.

J. Audžiulis, No. Chicago. — 
Del informacijų savo reikalu 
kycipkitės į “Soviet ftufesk”, 
fio W. 401h St. New York 
City.

i
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Sveikatos Dalykai Didelis nesitenkinimas Biznis gerėja. ±&£

MEDTNK) AlKOHOLfO 
PAVOJINGUMAS.

Jei žmogus išgęria Kolum- 
binio Spirito, ar kokios kitos 
“bekvapsnio’* medinio alkoho
lio rūšies, tai jam gręsia grei
tas pavojus. Jam reikia tuo- 
jaus šaukti gydytojas. Pagydy
mui jo reikia išplauti skrandas 
(skilvis), duoti stiprinamąją 
vaistų ir dėti- karštis prie kū
no.

Didesnis ir svarbesnis klausi
mas apsaugojimo nuo užsinuo
dijamo apskritai geriant jį, įk
vepiant, ar įtrinant į odą, veda 
prie švietimo ir {statybos.

Žmones reikia prasergeti 
nuo vartojimo’ kiekvieno me
dinio alkoholio taip vadinamų- 
jų grynytų gaminių ir nuo to 
indo, kuriame medinis alkoho^- 
lis buvo. Jiems reikia pasakytis 
kad bemuitis grudų alkoholis 
atstoja medinį ir yra pigesnis 
negn nuodingasis medinis al
koholis. Jis yra vadinama “iš- 
noturintu“ alkoholiu deltb, 
kad į jį įdėta mažti dalis tokių 
dalykų, kurie padaro jį netin
kamu pardavinėti kaipo gėraL 
k- .į

Darbdaviai pramonėse varto
ja utie ji alkoholį, ar jo pakaita
lą, turėtų žinoti, kad meilinis’ 
alkoholis nieku nėra geresnis 
už “išnoturintąjį” alkoholį; jis 
nei pigesnis, nei geresnis. Jie 
taipgi turi žinoti, kad jie” pa
daro save atsakomingais Už 
nuostolius dėl sužeidimo ar 
mirties jų darbininku aptarė- j 
tų bedirbant marą skleidžiančio » 
medinio alkoholio atmosferoj.-

* Nesenai buvo statoma reikala
vimas, kad tie darbdaviai, ku
rie būtinai reikalauja, kad jų 
darbininkai vartotų medinį al
koholį, butų baudžiami kalėji
mu. , - T . ' ,

Biznis, matomai^ tikrai ge- 
įreja. A^Ie Šitų gerėjimą giv- 
hdime ne tik iš Baltnamio ir 
Į užtikrinimo firmų, o jr nuo 
mokslinių spėjikų, tokių kaip 

ĮjHarvardo Komitetas ekonomi- 
Sva^biausios priežastys — at- f jai tyrinėti; net bankiniai pa- 

ic .. j reiškiniai taituni tą paliudija.
įNet daugiau laivų yra veikian
čių. Bet kiek tas pagerėjimas 
liečia visuomenę apskritai, tai

kričio metalo dar 
taku. z

švietimo vajų turėtų 
miestų ir valstijų šveis
ta ry bos, šalies valdžia ir

varyti 
kates 
laikraščiai.

m. kongresas priėmė 
“išnoturintojo” alkoholio -pro 
jekttj, išstatydamas rinkoje- pi
gų ir nežalingą alkoholį gerą 
visiems pramoniniams tiks
lams. Tai buvo pirmutinė ap
linkinė įstatybos pastanga^ pa
dėta prieš “bekVapsnį” medinį 
alkoholį. Yra siūloma įstaty
mas reikalaujantis, kad visi 
daiktai turį savy kolumbinį 
spiritą kitus ir,, priskaitimius 
prie nuodų butų šitaip para- 
šuojami: “Šitas skysčius paim
tas į vidų gali apakinti“.

Projekto sutrauka yra' tokia.
1. Medinis alkoholis ir visi 

bekvapsniai jo gaminiai yra 
smarku^ nuodai gerti, ar kvė
puoti.

2. Jis pardavinėjama visur ir 
yra daugely naminių 
Jį vartoja kaikuriuose 
se ir pramonėse.

3. Tik nežinojimas
pragaištingą veikimą ir braVo- 
rininkų godumas yra kalti tam, 
kad jis yra vabtojtima.

1. Iš jo vartojimo nėra jo
kio patogumo.

5. Grudų alkoholis galima 
gauti taip pat pigiai ir jis yra 
geras visiems tikslams.

6. Tik tie, kurie jį gamina’ ir 
tie, kurie jį panaudoja maisti
niams gaminiams falšuoti, turi’ 
iš jo naudą.'

7. Turi būti pradėtas smar
kus švietimo vajus prieš jį.

8. Kol tajis išleistas- atatin
kamas įstatymas uždraudžian
tis gaminti mediftį alkoholį, 
visi gaminiai turį jo savyje tu
rėtų turėti nuodų parašą, pra- 
sergintį, kad jį vartojant gali1- 
ma apakti ir numirti.

9. Medinio alkoholio, 
kurio jo bohvapsnių
labiau pavojingų gaminių iš- 
dirbjmas turi būti uždrausta’ 
įstatymu.

10. Medinis alkoholis yra nuo
dai! Nuo jo apanka ar numirš
ta!-

daiktų, 
memio-

apie jo

statymas*, al|rų rtufcaŲoJimak, 
unijos nesugebėjimas 

’ prieširitis.
Tarp Čhicagos ir apielinkj&s

metalo darbininkų yra didėlis I nematyt jokios atmaino^. VT 
'nesitenkinimas. Daugelis di'
džiųjų pramonių' gamyklų daug l’vis nematoma. . Nedarbas dar 
savo dhrbininkų atleido ir žy- | vis rodos didėja, ir kentėjimas 

ImiUi nukapojo algas. • įnuo jo aštrėja, nors jis nėra
Visai nesenai Western Klec-hkir tiek aštrus’, kad Vers-tų de- 

tric atleido du tuksiančiu vy-pnonst'racijas kelti. Amerikie- 
'rų ir’ motefų elektrlhiam'e sky- Į lis pakantrus ir kenčia ilgai ne
riu j. Šitie darbininkai visuo- tekęs darbo; jo kaimynai yra 
met buvo konservingi, pasi- duosnųs ir net jo politinis* kliTi^- 
duo<lU kompanijos norams ,bas pasirūpina pagelbėti jam 
konksmiiTgiems jiems patiems, bėdoje. O kas dėl WaBfgatv'ib>

Tai yra tos* pačios rūšies tai jis neverkia dėl skaitlingi) 
žmonės, kurie 191D*m. kompa- meklerių subankrutijimo'. D4- 
nijns verčiami rengėsi turėti džiuma jų silpnai stovėjo, o- diu 
išvažiavimą Miclugano ežere ir (lieji finansininkai visuomet sž^ 
per laivų kompanijbs nepaisi- ko, kad jiems lengviau, kada 
irimą bei Western Electric mažesnieji žiburiai u?žg^sta. 
kompanijos norą sutaupyti Tas, girdi, apvalo orą/ Visgi 
tuos pinigus, kurie jai reikėjo mums dar daug reikia iki mes 
išdėti skelbimam^ suvirs 1,200 i stovėsi m ant tvirto pamato, 
jų žuvo Chicagos upėj pirma Užtenka tik perskaityti kaiku- 
ftegu ta supuvusi gelda, kurią rių musų didžiųjų1 firmų pa- 
valstija buvo jau paniekinusi, reiškimus; o paiiiafysim, kad 
galėjo įplaukti ežeran. dlar vienus metus joms pasisė

jai yra tik vienas daugelio Tinus antviršio ir atsargos tiek, 
tų dalykų, kuriuos šitie darbi- kiek jos pasiėmė jų 1921 me- 
ninkai nukentėjo kompanijos tais, jų šaltiniai išdžius. Jei ge- 
labui praeity ir jų prityrimai ri ženklai paminėtieji ankš- 
apturėti- seninus ir dabar lau* Į Čia u yra pi^ephidžio' sugrįži- 
žo jų konservą tingumą ir ke- mo įrodymais, tai jis dar ne- 
lia nešiteuivinimą. hlaug nuo nuoslūgio pakilęs.

Pultmane kompanija sten- Todėl mums rtetenka nuleisti 
ginsi įvesti dešimties valandų ak ių> nuo' to fakto-, kad -pusto- 
dieną' ir, žinoma, tas jai pa- vusis- imgvrčjimas pareis Ue tik 
vyks;- nuo musų vidujinių dalykų, o

rūkstančiai darbininkų kiek-1 ir nuo tikimosios permainos šek- 
vienoj pram'onėj yra be darbo I orių ekonominėse sąlygose 
ir bastosi gatvėmis. svetur. — (Nation). ,

Am. Darbo Fed. stengiasi .. _______ .
parodyt, kad ji kovoja su n>e‘- _____________
darbo padėtim’, Bet lai’yra tik > |f-f
kanioflažas. Ji negali nieko [ '

, padaryti. • J
Mažne visos unijos moka rite- * j j ' m*į

darbo pašalpas, kurios patrina | | 
iš skylėtų kišenių kitų vergij, 
kurie yra bent tiek laimingi, 
kad gauna dirbti nors numuL 
žinta* užmokestim.

Šimtai* uždarymų įvyko mies
te ir i 
unijos neįstengia kovoti 

jai^.-
Darbininkai dabar turi- 

fališkus laikus darbininkų 
šomis. Jie dabar atsiima 
kę buvo prakišę bemokėdami 
algas karo metu.
» Visa, darbininkai tuomtet 
laimėjo, dabar turi išsižadėti 
kelis kartus daugiau.

Už darbus mokėtus po1 $1.25 
iki' $1.35 į valandą “išlavini 
tiems” darbininkams pramonė
je, dabar moka iki 4$c. ir šiu 
ta kaina tukstančiai atsiliepia1 į 
darbdavio v pamojimą-.

Metado Anratų Asociali ja pri
verčia kiekvieną atsiliepusį pas 
ją suteikti jai savo gyvenini^ 

, istoriją,- kuri įrašoma į kny
gas pavartojimui prieš jį atei
tyje.

suoųienei tikroji gerove dar
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už jo ribų ir ariiatinėš
su

i !. kai
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Nephmirškite papra
šyt L. Klein štampų.

StlPAMOJT K1CDE 
VVindsor mados;- ma 
hogąnjt baigimo; 
gražaus dezainini- 
mo; gaubta sėdynė, 
padaryta smagumui 
labai specialiai

$9.75

Jarcelėno viršum1 balto ene- 
melio kukniai stalas; didelis 
stalčius, geriausios rūšies.

1

iSi

KŪDIKIAMS 
LOVUKAS 

Gražinusios it ory bai 
glhio; sprlngsų apaį 
čia; stori guminiai 
ratlankiai. Spesialihi 
po

$6.75

DfNlNG STALAS 
1 I 1!

Tikrb- balto arŽuolo; griklfeh’ 
baigimo; daug išskVčittrtirik 
viršus, plati apačia.- Kibai

S1”“ $18.75

į--”**’-*- .• •Zi.VĮ ,-ž

J-±irrrn

3Kį}£

JOE SHfMKUS 
Gerieralts, Lietuvis 
^atdhvSjas No. 4 v.i........... .

M

" ŠIANDIE PINIGŲ' 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon peu muir 
41' cent. už 100 auk. 

arba “ 'j - 
245 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

PriStatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

■ Central Manufacturing 
Distrid Bank 
State Bank-^

Clearing Ėouse Bank \ 
ftlZ West 35tti Street 

, Turtas $0,000,000.00A—•• ---- .....  .... .....
T. Pullman 5432

ir * * . . rr~~r-n~TrTTT i i . . n i lj

5EVERA_S
£ S K O

Afjtfeeptfšl^js HosiTa

ifiežli; išbcrin|W> B 
ir Ų tolųii odines Ifyos.

Klubsk'ie pas dpUe Igoriu s

W. F. SEVERĄ CO.
C^DAR RAPIOS, IOWA

. .. • it • v ; \ ’ -s

- .......... ■ »- ■■ ■. ■

ROSELANDO LIETUVIŲ 
ATIDAI.

Turime pardavimui malt, padary
mui gero alaus ir kitų gėrimų. Vi
sokį įrankiai padarymui. Turimo 

■Bačkų', galionų ir katilų: Cigaro tai 
-iv tabakas po- 10- centų. Lietuvaitė 
pardavėja.

11154' S. Michigan Avo
■ ... «■»..’ v. ■ ..-J. . , r .......... — ... r , į.,.

PALANKUS VELOŪRO IŠKIMŠTAS SETAS.
Vienas iš geriausių' pasiūlomų; šmotai ekstra dideli; 
plačios iv giliok sėdynės; Mrirshall palaidos springti- 
nSs paduškaites; labai plati vieta rankoms. pasidėti; 
šilkais aptraukti priekiniai stulpai; apm-ušti aukštos 
rūšies parinktos patrinks velouro;
Labai specialiai

A.SHUSHV
AKUSERKA

$239.50
, Turiu' patvrfri^ 

moterų ligose; ni‘ 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi- 
kj laikė ligos.
10929 S. State St, 

Chicago, Ilt.

MISINGINĖS LOVOS
i šios lovos negalima palygint madoje, baigime ir subu-
• drivbjime; stulpais ir virbalais 2 colių; dideli antgaliai; 
geriausio lekierio, atrodo kaspininės; visokio dydžio, 
taipgi* stailo, ekstra

■ specialiai \ . M* ■ ■ "Vv

SPECIALIAI DVI

w w ■ M# ii

Didžiausias, ateal 
giarisiris rakaridri

Lietuvon ir iš Lietuves
.AIVAK

as i) 
jas ant 

Bridgėporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam* taip ir mažesniam 
darbe.

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

Tel. Blvd. 9336' ‘ ,

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

Ofiso Tel. Blvd. 7220
DR. M. T. STRIK OL’IS

Lietuvis
GYDYTOJAS- I*R'CHIRURGAS 

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

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

Narn.: 2914 W. 43rd Street'.
Tel. Lafayette 203

.------------ 7

Telephone Yards 1582

Dr. J. KULIS
Lietuvis 

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas. .

3259 So. Halsted St^ Chicago.

Į Talafanaai Boulevard 7MW

tfefavb DeaMataM

arba’ 
ir tuomi

NEPAPRASTA PROGA TAPTI TURTINGO. 1
Reikalingai pusininkai į rakandų isdirbystę. 3

Jau 2' metai, kaip šitą išdirbystę' egzistuoja. Per S; 
tokį trumpą laiką biznis žymiai užaugo.. Dirbtuvė g. 
aprūpinta su vėliausios' Triados mašinomis ir viso- ! 
kiais šitai išdiTbystei reikalin’gaiš įtaisymais; taip, S: 
kad dabar dirba 20 darbininkų. Bet biznio refkalai < 
verčia mus padidinti' iki 40 daTbininkųy todėl yra rei- £ 
kalingas pusininkas su kapitalu, kuris galėtų inves- » 
tyfci septynis tūkstančius ($7,000.00) dolerių. Čion J 
yra gera proga turinčianfr minėtą sumą ir norinčiam- į 
turėti gerą pelną per visą amžių..

Dirbtuvė dabar biznio daro nuo $8,000.00 iki ■ 
$15,000.00 į mėnesį. Viskas išmokėta, jokių skolų ■ 
nėra. Kas norite pasinaudoti šitą progą,, atsišaukite *

4524 South Paulina Street. w
Tel. Boulevard 1493' !

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant Visu geresniąju linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos. -
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
knogeviausia pratarnauti keliautojams ir 
visu kuo- juos aprūpinu 
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalais.
PAŠPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 

* parūpina Naujiertu ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksy. ‘ f i Ji• ■
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos1 išmaino Lietuvos bankas 
be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto- 
liy. Naujieny čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ -

.... 1 l......................----- ■» uin 

J—......................

i Ytiška
' 1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso Valandos nuo 10 ryto iki

8 vakaro
Residencija^c 2811 W. 63rd St 

u i Tel. Prospect 8466

Chicago

Z MM,* >lr~T> MM MįUBiJB

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar _
; kuopigiau 
šiai. Mažus 
grabus turime

! I nuo $3 ir aug- 
’ ščiau, dide-
‘liem's nuo $25 
■ ir augščiau.
Taip pat turi
me gerus au-

• • tomobilius, kri 
kŠtynų ir tt.

1 Reikale kreipkitės
' 3307 Aubum Avė. .

Telephone Yards 5082'

DR, M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto

ir nuo 5 iki 8 vakaro

FM'TiMrtiiM II į girtai I in—HM 
Saule nedegus nosį 
Vartok apsčiai šaldančia

ntenthdalūm
Lengva! gydo, greitai’ w 

tihtišepitifikai;

BRIMEPORT 
a£Giw ce.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbų* gvarantuojame.
.Elektriškam darbui

v
Telefonai Boulevard

Plačiai pagarsė-. 
jęs fotografistas 
A. Voitkevičius, 
pagrįžo iš Lietu
vos ir savo- name 
6B6 Weėt 18 St1., 
Ghicėgo, III. ati
darė piltčefrię šu 
naujausio išra
dimo prietaisais. 
Reikalui atsiti-

, eikit prie

7101
1892

1619 W, 47th Street
Ant- išmokėsčių, jei pagei- 
* daujama.

Telephone Van Buren 294 
'Ros. 1139 Indėpendence Blvd. Chicago

Dr. A. A. Roth
RUSASGYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaiku ir visų chroniškų ligų

Ofisas:3$54 So. Halsted St. CHiųago.
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10^—11 ryto; 2—3 po piet, 
17—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

1 Ii I ii' iT

'tek Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas if Chirurgą#

• j VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

i Tel. Aaustin 737

' DR. MARYA 
DOWIATT—S A SS.

ICiĮtik Sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl' tęs saVo praktikavimą po No. 

3208 W. Harrison St.
> Valandos 8—12 kasdieną ir 6«—8 
- vakare išskiriant nedčldfenius.

-* - — - - <
r"*............ r 1 i .

Canal 0257
I Naktinis Tel. Canal 2118

i DR. P. Z. ZALATORK 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
r 1821

Rampas 18 if Halsted St

• '
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CHICAGOS 
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_ “Spešelai” teisme. _
Vakar prasidėjo federalinia- 

me teisme Golden G rovės Es
tą te “spešehį” promotorių by
los tardymas. Kol kas dar nię- 
ko galutino nėra' padaryta.. Da
bar, taippat kaip ir Bischoffo, 
norima patirti kiek susiban- 
krutijusiu “špešelų” turto ran
dasi.

Advokatai, kurie veda ta by
lų pranešė “Naujienų” repor
teriui, kad jie kiek vėliau ga
lėsią duoti svarbesnių infor

macijų kas link minėtų “spe- 
šelų”. O' dabar, tai, girdi, dar 
neviskas sužinota.

IR ALDERMANAI PRIEŠ * 
DRESES.

Dvidešimt antro \vardo ai- 
dernianas Lco C. Klein įteikė 
miesto tarybos transportacijos 
komiteto nariams rezoliucijų, 
reikalaujančių, kad moterys, 
ypač jaunos merginos, pradė
tų dėvėti ilgesnes dreses. Trum
pos dreses, pasak jo, esti prie
žastimi daug nelaimių gatvė
se, nes dažniausia draiveriai 
arba šioferiai pamatę trumpa 
drese panelę užsižiopso ir taip 
sakant užvažiuoja kur nerei
kia. Jis, įduodamas minėtą re
zoliucija priparodė, kad. dėl 
trumpų dresių sužeidžiama ne
mažai žmonių gatvėse.

Visuomet pavargusi
Be ambicijos

l LIETUVĄ IR*1Š LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentų - G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursų.
ĄTYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai-; 

nau, jeigu kas klausia.

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

PLĖŠIKAI NUVILKO MER
GINAI KAILINIUS.

Rusų, opera Chicagoj.
» Pirmų kartų Chicago išgirs 
rusų operų. Šių savaitę atva
žiuoja čia dviem trim savai
tėm gastroliuoti Rusų ■ Operos 
trupa ir nuo ateinančio pane- 
dėlio pradės savo darbuotę 
Olympic teatre, Randolph ir 
Clark gt. Savaitės reperi naras 
skelbiamas toks:

Panedėlį, kovo 20, 8 vai. vak., 
Rimskio-Korsakovo opera “Car- 
skaja Nieviesta”.

Utarninke, 8 vai. vak., Čai
kovskio “Pikovaja Dama”.

Seredoj, 2 vai. po pietų, Ru- 
binšteino “Demon”; vakare, 8 
vai., Dragomyžskio “Rusalka”.

Ketverge, 8 v. vak., Mussorg- 
skio “Boris Godunov”.

Pelnyčių, 8 v. vak., Čaikov
skio “Evgenij Oniegin”.

Subatų, kovo 25, 2 v. po pie
tų, “Rusalka”; 8 vai: vakaro, 
“Rimskio-Korsakovo “Sniegu- 

ročka”.
Operoms bilietai išanksto 

galima gauti teatro kasoj.

Du gerai pasirėdę jauni plė
šikai pasekė Miss Jean. Olson 
iš valgyklos ir potam pasiga
vę jų nusivedė po elevatorium 
ir nuvilko jai kailinius ir nu
movė du žiedu. Du polisistai 
tai patėmiję paleido į juos net 
12 šiuvių, bet. nei vienu nei 
vienam nepataikė. Plėšikai lai
mingai pabėgo su savo grobiu.

( Tųsa ant 7-to pusi.)

Nervai, svaigulys ir vis
kas atrodė kad man kenkia. 
Kaip pasitaisiau.
Larwill, Ind. — “Taip strėnas skaudė
jo kad negalėjau skalbinių išplauti. Vi 

suomet jaučiausi 
pavargusi, be am
bicijos; nervai, 
svaigulys ir taip 
atrodė, kad viskas 
man kenkia ir tu
rėjau didelį skau
smą dešiniąja™ šo 
ne. Jaučiausi taip 
prastai apie ketu
ris metus ir nega
lėjau darbo atlik
ti, kuris turi būt

padarytas. Pamačiau Lydia E. Pink
liam Vegetable Compound pagarsini
mu, kad jis tiek daug žmonėms pa
gelbėjo, tad ir aš pradėjau imti. Da
bar labai gerai jaučiuosi ir visi sakų* 
kad ne yra mane matę taip gražiai 
atrodančią. Gyvenu ant ūkės, atlie
ku visą darbą ir prižiuriu savo tris 
mergaites. Rekomenduoju šią gy
duolę savo draugėms ir žinau, kad ji 
pagelbės, jei tik jos naudos, kain kad 
aš dariau.” — Mrs. HERBERT 
LONG, R. R. 3, Box 7, Larwill, Ind.

Daugelis moterių dirba savo dar
bą, kuomet joms reikėtų gydytis. Jos 
visuomet pailsę, be ambicijos. Kuo
met esat tokiame padėjimo, kreipki
te domę į tai. •

Imk Lydia ‘ E. Pinkliam1 Vegetab
le Compound, nes jis ypatingai yra 
priimtas atitaisymui panašių nesma
gumų, kaip kad padarė Mrs. Long.
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LIETUVIAI PAS MUS JAU 
CIASI KAIP NAMIE —

Galite pasiųsti Velykoms pi
nigų į Lietuvą per musų sve
ti ink a Ibių skyrių.

Galite užsimoket gaso 
ir taksus pas mus.

Pasidaryk šį bankų 
banku. Mes patarnausime

failas

savu
dau-

Jlcbe?
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

br. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the pain stops 

Contaln no hablt-formlno druba
Have you tried Dr. Milės’ Nervine? 
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•/PASIRINKIMAS

Kovo 4-tų 1922
Ponas Earle A. Kiefer,

14 E. Jackson Blvrf.
A

Chicago, Illinois.
Daug gerbiamas Kiefer:

Noriu viena dalykų pasakyt I 
sųjungoj su citriniais fruktais 
čionai augančiais. Žinau vienų 
gojų šešių m) lių kalkakmenių 
žemes, ant kurios yra šešias-, 
dešimts trijų (G3) metų senu
mo medžiai. Vynuogės šįmet 
išdavė po keturiasdešimts dė
žių medis, už dėžę $1.00, tad 
lyginasi $40 nuo medžio, arba 
$2,000 nuo akerio. Orinčių me-i 
džiai išdavė 18 dėžių medis po 
$1.50 už dėžę, $27 nuo medžio 
ir $1,350 nuo akerio meto lai
ko užderejiinas. Paminėjau tai, 
kad parodžius, kad nėra ru- 
bežiaus medžio gyvavime, jei 
tik jie gerai yra prižiūrimi, 
šis gojus, yra savasčia Arca- 
dijos žmogaus. Savininkas pa
aiškino man, kad trisdešimts 
penki metai atgal nebuvo nei 
geležinkelių, tada reikėjo pri
statyt prie Peace upes ir upe 
vežti iki Punta Gerda kur bu
vo perkraunami ant didesnio 
laivo, kad nuvežus į rytinius 
marketus. Tame laike reikėjo 
surinkti ir supakuoti į stati
nes, apsiųti maišais viršus; sta- 
tinen tilpo apie du ir pusė krei- 
to ir pardavojamas po pen
kiasdešimts centų. Persistaty- 
kit brangių surinkimo ir per 
vežimo metodą ir kokių kai
nų gavo už orančius tame lai
ke. Milionai krleitų pampinta

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

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

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

Ant trečio augfito viri Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėliomls nuo 9 r. iki 12 pietų.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK, 
1112 West 35th St.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

nų dolerių.

BB

BB

J

BB
BB

BB 
BB

BRIDGEPORTO
LIETUVIAMS

jn,uzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų! žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, 111.

butą didelio užderėjitno. Va
sario 26 d. šių metų tapo iš
vežta iš šios valstijos, šiame 
mete 23,843 karai, arba apie 
8,573,580 dėžių išvežta tolyn 
ir mažiau kaip karas išvežta 
čia pat ekspresais.

NAUJIENOS Chicagos lietuviams pasidarė taip 
kaip duona, be kurios negalima apseiti.
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui.

Idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrium visokiausiuose rei
kaluose, Naujienos įsteigė savo šaką ant Bridgeporto.
Naujienų Pinigų Siuntimo Lietuvon yra pavyzdys ge
riausio, rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilną atsar
gos užtikrinimą. i . y

A-tcikite t 1 . /
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kokį tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visą rūpestį tam padeda.

Sveikatai ir Linksmumui

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

Viso labo,
T. W. Parsons, 

Vice-Presddent & General 
Managcr, Charlotte Harbor
& Northern R,ailway.

Gojaus žemę su kalkakme
niais parduoda. %

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

Chicago, III.

Gerk b
South Side Beverage Co’s.

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

žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavoja,

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

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

NESIŲSKITE PINIGU
. Saugokite
F Savo

Akis

BB

NAUJIENOS
' BRIDGEPOR TO SK YRIUS

3210 S. Halsted St

UŽ

Chicago, III.
Telephonas Boulevard 9663

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

SERGANTI VYRAI
* * . • ' ' ■ 

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

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

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

Geriausis medikalis patarimas kuris
“Ačiū gydytojui

išgydymą”.
Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui 

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

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

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

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI. y

Nepamirškite, draugiškas pasikalbsimas nieko nekainuos. 1 •
DR. B. M. ROSS’, SPECIALISTAS.

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

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

Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 
Zto iki 1:00. T J ‘ * ' * * ‘
INSTEIGTA dv

Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub.'5:800 iki 8 v: v. 
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

DR. KOERTS ĮŽYMUS TOBULIN- 
TOJAS, turys 40 metų patyrimo Chi
cago su tūkstančiais užsiganėdinusiu 
ligoniu visoje šalvje, PRADEDA ŠJ 
PASIŪLYMĄ. Kenčiąs AKIŲ PER
ŠĖJIMĄ ARBA GALVOS, ypatingai 
tokis turi užsiinteresuot šiuo pasiūly
mu. DR. KOERTS pasiųs kiekvie
nam ant išmėginimo kuris tik jam 
parašys, pažymėdamas metus . am
žiaus ir ar dėvėjai akinius ii* kaip il
gai — ekstra didelius akinius, AP
VALAINIUS RĖMUOSE RUDUS 
akinius kurie jums tiks ant 10 dienų 
IŠMĖGINIMO VELTUI dėvėjimui vi
sokiame užsiėmime. šie stiklai iš
tekinti iš tyriausio kristalo, kokį tik 
už pinigus gali gauti. Iš savo paty
rimo žino, kad šiais stiklais galėsit 
skaityt smulkiausią spausdintą raštą,
arba ploninusią siūlą įvelti i adata. 
Jis NEPRIIMS JŪSŲ PINIGŲ NEI 
CENTO, koliai nebusi tikrai UŽSI
GANĖDINUSIU. šitie akiniai už 
$4.98 ir Ivginasi kuriuos retai par
davoja po $12 iki $15 ir jie laikvs vi
sam .gyvenimui. Dr. KOERTS na
šius našta apmokėjęs šiuos akinius, 
irražioi aksominėj dėžutėj VELTUI. 
Jei užsiganėdinsi, prisiusi $4.98, H 
ne. pasiusi atgal, be JOKIO PINIGŲ 
IŠLEIDIMO. Jei esi virš 48 metų 
amžinus, turi turėt dubeltavo žiūrėji
mo akinius — tolumoj matvmo ir ar- 
tumni. Už šitokius akinius DR. 
KOERTS rokuoia $1.00 ekstra. Jei 
tokiu akiniu nori, turi pažvmet, Skhi- 
tvrnui stiklus i^ciusimn tik v? $4.98. 
Taiperi nenamirškite uždėti skyriaus 
numerio 17.

DR. U. R. KOERTS 
MANUFACTURERS OPTICIAN

1509 Madisnn St.. Dept. 17, 
CHICAGO, ILL.

r$2DOVANU^O
DABAR šitas I 
didžiausias ir I 
geriausias dak- | 
tariškas kny
gas parduodam 
už $7.00. L" 
TIES MOKS
LAS, tai pir
mutine knyga, 
kuri drįso ai
škiai pasakyti 
ir atvirai (iliu
stracijomis) į- 
rodyti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir mote- 
rei žinoti apie 
savo lytį: — 
lyties organų 
i š s i v ystymą, 
funkcijas, svei
katą ir* ligas; 
moterų reika
lus : gimdymą, 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mą, jų ligas; 
meiles ir šei
ni o s visokius 
sekretus. Gra

žiai apdaryta; labai daug pa
veikslų, kaina $7.00. (2)

SVEIKATA,' tai knyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą 

pažint ir geroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai Įsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote, kad šitos knygos kai

nuoja $9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norite kitokios knygos 
dovanoms, tai pasirinkit bile 
vieną iš šitų.* KAIP RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta,$2. 
APIE ŽEMĘ ir KITUS SVIE
TUS; apd., $2. LIETUVIŲ 
PRATĖVIA1 MAŽOJOJ AZI
JOJ; at,d., $2. MEILĖ ir DAI
LĖ; apd., $2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; apd., $2.00.

v Pirkit knygas ir siųskit jas 
į Lietuvą! Jei mylit daug skai
tyt, tai reikalaukit musų DI
DŽIAUSIO KNYGŲ KATA
LOGO. Jei mylit mokvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
musų MOKYKLOS KATALO
GO.

Matote, kad mes visko turim; 
TIK PRISIŲŠKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprupinsim.

AL. MARGERIS 
2023 St. Paul Avė.

CHICAGO, ILL.

d? m ■
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$2 DOVANŲ S2

ASHLAND
MUSIC

JEWELRY 
STORE

DeiMantal,
Laikrodžiai,
Auksybi, Co- 

lumbijoa Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.
4537 S. Ashland 
Av^ Chipgo, I1L

NAUJAS METAS
NAUJA IDĖJA

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

Vardas ................ -.....................................

Adresas .....................?...............................

Reumatizmas Sausge'e
Nesikankyldte savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai pralalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padika- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

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

Justin Kulis
3268 So. Hilitod SI. Ckicigo, III.



Subata, Kovo 18 d., 1922 
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Chicagos Žinios
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

SUAREŠTUOTAS GYDYTO
JAS Už NELEGALIŠKĄ 

OPERACIJĄ.

Dr. Fre<l J, Hobbs, 3506 In- 
diana avė., tapo suareštuotas 
už padarymą nelcgališkos opej- 
racijos Miss Mollie Diedrich’ci, 
33 metų amžiaus, 6457 Lang- 
ley avė. Užsistačius 5,000 do-> 
lerių, jis tapo paliuosuotas.

“SVOBODNAJA ROSSIJA” 
PERĖJO Į KITAS RANKAS.

Vietos rusų komunistų dien
raštis “Svobodnaja ' Rossija”, 
kurį iki šiol leido tam tikra 
akcinė bendrovė, perėjo į ki
tas rankas. Nežiurint į. visas 
leidėjų pastangas pastatyt dien
raštį ant kojų, jis vis slinko 
ir slinko žemyn, skolos .didė
jo. Išeities nebebuvo kitos, 
kaip likviduoti. Čia pasisiūlė

draugiją dienraštį atpirkti, ir 
a t pil koj.' Suprantamas daly
kas, kad ir dienraščio krypsnis 
bus dabar kitoks, bent neko
munistiškas.

EX-KAREIVIS PRISIPAŽINO 
NUŽUDĘS ŽMONĄ IR KŪ

DIKI; PRAŠOS PAKARTI.

Ex-kareivis Phtrick J. Tier- 
ney be advokato stojo teisman 
ir teisėjui prisipažino: “Aš esu 
kaltas ir noriu būt pakartas”.

Jam buvo pranešta, kad jis 
turįs gauti advokatą, • nes to 
reikalauja šalies įstatymai. 
Teisjėas paskyrė jam advoka
tą, bet jis griežtai pareiškęs, 
kad jis nenorįs jokio advokff* 
to turėti ir visai nei artyn jo 
nesileido.

Kiek laiko atgal jis nužu
dęs savo žmoną ir pusketvir
tų metų amžiaus sūnų.

NUŠOVUS“SAVO 'VYRĄ.

“Jis mane apleido. Aš bu
vau pasirengus pati save' nu
sišauti, bet kai aš jį pama
čiau, sudrebėjo nianrt ranka. 
Aš iššoviau. Jis krito”.

latai pasisakė Maxwello gat
vės policijos nuovados teisėjui 
jauna moteriškė Mrs. Barbara 
Grenshaw, laikydama ant ran
kų savo septynių savaičių am-

MAŽIAU SURINKTA 
MOKESČIŲ. \ 

šįmet mokeščių nuo jėminn( 
(incoine (tax) Chicagos apskri- 
tyj surinko apie 250,000,(XX) do
lerių, t. y* 150,(XX),(XX) dolerių 
mažiau nei pereitą metą.

Visoj šalyj surinko apie 2,- 
500,000,000 dolerių, arba 1,- 
(XX),000,000 dolerių mažiau *ne- 
gu praeitą metą.

A, A.
MOTIEJUS >MOCEIKA,

Mirė kovo 14 d., sulaukęs 31 
metų amžiaus paėjo iš Mariau*, 
polės apskr. Susninkų kaimo, 
Raudenio Valšč. Amerikoj išgy
veno 13 metų; paliko nuliudime 
brolius: Joną, Povylą ir Anta
ną — Lietuvoje brolis Juoza
pas ir sesuo Ona.

Laidotuvės įvyks Subatoje, 
kovo 18 d., 10 yąl. iš ryto iš na
mų 838 W. 34 St. į Tautiškas 
kapines.

Laidotuvėms užsiima grabo- 
rius Stanislovas , P. Mažeika. 
Nuoširdžiai kviečiame visas gi

mines dalyvauti laidotuvėse. 
Nubudę broliai: Jonas, Povilas 
ir Antanas Moceikai.

konTraktorius.

Budavoju mūrinius ir medi
nius namus, o jeigu kas norė
tų medžio. darbų pats dirbti, 
tai aš tamistai pirmos rųšies 
mūrą pamurinsiu už prieina
mą kainą.

P. KVSPAR,

Tel.
5827 Archer Avė., 
ei. Lafayotte 0’238

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. VVabash Avė.

Tel.: Pullman 6377. 7

Lietuviu Rateliuose
J. Naujalio koncertui 

besiartinant.
Kaip jau daugumui chicagie- 

čių, be abejo, yra žinoma, vos 
apie savaitė laiko, kai \ atvyko 
Chicagon, iš Lietuvos, p. Juozas 
Naujalis, įžymus lietuvių kom
pozitorius ir muzikas. Jisai duos 
gražų koncertą ateinantį trečia
dienį (kovo 22 d.), Orchestra 
Hali teatre, 220 So. Michigan 
avė., 8 vai. vakare.

Mums, lietuviams yra be galo 
linksma susilaukti panašų svetį. 
Mes ne kartą susilaukiame sve
čių, kurie gana dažnai mus tik 
suerzina, supiudo vienus prieš 
kftus, ir pasėja didžiausią ne
apykantą tarpe musų. Pas 
Naujalis, žinoma, nepriklauso 
prie panašios rųšies svečių. Jis 
dėl savo silpnos sveikatos, ir gal 
būt, dėl kaikurių ankstybųjų 
kritikių jo kalbos, atsisakė dau
giau Žodžiu kalbėti! Bet nežiū
rint to, jis turi kitą, daug galin
gesnį įrankį išraiškai to, ką jis 
tvėre per daugelį metų, ką kure 
nuo savo jaunų dienų, kam jis 
pašventė visą savo gyvenimą — 
tai muzika. Jis savo kompozici- 
jošę, sudėjo tą dvasią, kurią jis 
pats jautė ir kurią jis matė savo 
brolių lietuvių širdyse. Muzika 
yra galinga, maloni, virpinanti 
miisų sielos stygas. Ką žodžiais 
išreikšti negalima, tą muzika at
liekama.

Mes nemažai smagumo iurime 
kai atvažiuoja Šaliapinas, Bak- 
lanovas ir k. ir duoda koncertus. 
Mes jiems aploduojame, jų kon
certus lankome, jais gėrimės. 
Gal. būt, kad pv Naujalis ir nėra 
toks garsus, kaip aukščiau minė
tieji artistai, bet jis, be abejo, 
yra daug arčiau mums prie šir
dies tuo, kad jis turi savo kom
pozicijose tos dvasibs, tos meno 
bei estetinės jiegos, kuri lietu
vio širdį pasieks, sujudins, su
žadins, malonesnį įspūdį pada
rys mumyse nei svetimtaučių 
artistų dainos bei kompozicijos.

Tai bus vienintelė proga iš
girsti lietuvių muziko, pionie
riaus kurinių jam pačiam išpil- 
dant juos. Tie, kurie myli mu
ziką, koncertus, koncertus, ku
rie verti to vardo, turės progos 
išgirsti. — Homp,

Atminčiai 
ONOS ČERNIENĖS

Trijų metų sukaktuvių, kuri mirė ko
vo 18 d., 1919 m. palikdama didelia
me nubudime vyrą Izidorių su vaike
liais: Kazimieru 2-jų m. ir pitsės, Pe
tru 1-nų m, ir puses. Paėjo iš Lietu
vos, Kauno rėd., Panevėžio apsk. 
Naujamiesčio parapijos, Gustonių 
kaimo. Po tėvais Liubinaitė. Trys 
metai sukako kaip mumis apleidai 
bet širdis vis liūdnumo pilna. Nors 
saulėtoje dienoje ir linksmiausioj 
puotoj nerandama ramumo niekur, be 
tavęs. Ilsėkis Onytę aukštam kapi7 
nyne, aukštam kapinyne, baltajam 
smiltyne. Lai saulės Špinddliai jus 
kapą dabina. Gentės atvežamais 
kvietkais apsodina. Lai kviesi žvaig
ždutė iš tarp debesėlių leidžia savo 
spindulius ant jūsų kapėlio. Ilsėkis 
Onute aukštajam kalnely, tarp dvie
jų obelaičių, baltajam smėlelyj. 1 Il
sėkis Onutę, ilsėkis ramiai, koliai 
mus sulauksi visus pas save.

Taigi tariu širdingą ačiū visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse ir p. Ma
salskiui graboriui už širdingą patar
navimą. Lai būna jai lengva ši6s ša
lies žemelė. Nuliūdęs vyras

Izidorius jpernius, 
Su vaikais ir broliai

Silvestras ir Jonas.

ADOMAS
Persiskyrė 

kovo 16 d.,

PASKACINAS 
i su šiuo pasauliu 
1922, 12:10 po pie

tų. 42 metų amžiaus. Paliko 
moterį Katriną, sūrių Juozapo ir 
dukterį Aliutę) du broliu, My

kolą ir Juozapo Amerikoj, mi
tina ir tęva, Lietuvoj ir du bro
li uLiotuvoj: Povykį ir Sti»nis- 
lovą ir seserį Aliunę.

Laidotuvės atsibus panedelyj 
kovo 21 d., 1922, iš narųų 3934 
So. Califomia Aye. į bažnyčią 
B. P. 8:30 vai. is* ryto. Pra-‘ 
žome dalyvauti laidotuvėse. Gi
minės ir pažįstami liekasi dide
liame nuliūdime žmona su vai
kais ir broliai.

Mirė Dr. Jonas Davidonis.
Kovo 17 dieną palaidota *Dr. 

Jonas Davidonis, po sunkios 
ligos pasimiręs kovo 15 dieną. 
Palaidotas lietuvių Tautiškose 
kapinėse.

Velionis Dr. Jonas Davido
nis buvo .apie ’ 36 metų am
žiaus, kilęs, rodos, iŠ Biržų 
miestelio, Biržų apskričio.

Velionis buvo darbštus ir rū
pestingas žmogus. Jis atvažia
vęs iš Lietuvos Amerikon lai
ko dykai neleido, bet susitau
pęs keletą dolerių tuojau* grie
bėsi prie mokslo1. Plirmiatisia 
jis lankė, rodos, Annour’o In
stitutą, vėliau Lewis Institutą. 
Šiose mokyklose jis baigė vi
durinį mokslą (kolegiją).' Vė
liau jis įstojo į Chicagos Me
dicinos Kolegiją, kurioje šįmet 
jis baigė medicinos mokslą.

Velionis ėjo mokslus savo 
lėšomis ir dažniausia jis buvo 
priverstas dirbti net per kiau
ras naktis. Tat ir nestebėtina, 
kad taip besimokindamas jis 
labai nusilpnėjo ir vos tik už
baigęs medicinos mokslą ir iš
laikęs valstijos kvotimus pasi
mirė.

Vėlioms mokinosi apie aš
tuonis metus. Lankydamas 
medicinos kolegiją jis dirbo 
po kelias valandas kasdien 
Cook County ligoninėj už pa- 
gelbininką daktarams prie vy
rų ligonių egzaminavimo. Jis 
čia dirbo, rodos, apie 6 ine- 
tuš. Ligoninėj jis buvo visų 
daktarų ir slaugių be gulo my
limas, kaipo darbštus, teisin
gas ir sumanus studentas.

Velionio palydėti į kapines 
ir atiduoti jam paskutinį pa- 
tarnayiiną buvo susirinkę šū
vi rš šimtas žmonių. Jo laido
tuvėse dalyvavo iš Cicero 
Lietuvių Simų ir Dukterų Drau
gijos nariai, 10 jo klasos drau- 
gų-daktarų, giminės ir šiaip jo 
draugai ir pažįstami. -

Į kapines nulydėjus, prie ve
lionio kapo pttgakėrirumpą, bet 
labai gražią ir turiningą kalbą 
p. K. Jurgelionis* nupiešdamas 
visą velionio gyvenimą.

GERIAUSIAS TAMISTAI 
INVESTINIMAS

Tai šio banko pirmaš mort- 
gečius nešas 6% polukio. . Šie 
užtikrinimai yra saugus ir tik
ri. Parduodame uz cash ar ant 
išmokėjimo.

Bankas atdaras šiandien vi
są dieną.

CENTRAL MANUFACTURING.
DISTRICT BANK.
1112 West 35th

Didžiau'sis Bankas
St. 
aut

DR. A. MONTVID r
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3301
1824 Wabansia Avė.

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

Pranešimas (
Atgimties Lietuvių Tautos Draugy

ste turės savo susirinkimą, nedėlioję 
19tą dieną kovo, Imą vai. po pietų po 
numeriu 8259 §o. Union Avė. Kvie
čiami visi nariai atsilankyti, nes bus 
renkami darbininkai dėl koncerto ir 
daug kitų reikalų.

Koncertas atsibus 1 dieną baland
žio, Mildos svetainėj.

J. Gučas, prez.

Paino Tąblets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame 

joj ir tt-
tas nuo slog-ų ir inflUenzos.
šuo ją vidurius. ,
šada vartosite. • Gaunamas visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus.
50 centų.

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, UI.

reumatizme, 
Geriausias vsiis- 

Uuo- 
Pabandykite ir vi- 

^4
Kaina

Jis
Po jo kalbėjo velionio kla

sos draugas Dr. Račkus. 
nupiešė velionio gyvenimą mo
kykloje ir apgailestavo, kad 
tiek darbo x padėjęs ir vargo 
turėjęs persiskyrė lietuvių 
visuomene pačiame darbavimo
si amžiuje. Jis ragino visuo
menę, kad ši labiau rūpintų
si lietuvių neturtingąja moks
leivija ir neduotų jai be laiko 
į kapus eiti.

Trečias kalbėjo Statys Dar
gužis. Jis kalbėjo Liet. Sūnų 
ir Dukterų Draugijos vardu ir 
labai apgailestavo, kad minė
ta draugija neteko tokio na-? 
rio. '

’Kętvirtas kalbėjo vardu Cook 
County ligonines Rcv. Miller. 
Jis be galo išgyrė velionį, kad 
jis buvęs labai darbštus ir jį 
visi minėtos ligoninės dakta
rai ir slaugės labai mylėję.

Didelis ir gražus vainikas 
ant velionio kapo buvo* at
neštas nuo jo klasos drauigų- 
daktarų, didelis vainikas buvo 
atsiųstas nuo Cook County li
goninės ir vienas gražus vai
nikas buvo atneštas nuo bro
lijos Alfa Pi Mui.

Kasžin kur buvo Lietuvių 
Daktarų Draugija?

Tebūnie jam lengva šios ša
lies žemele, a — Rep. 
« i. w u, i.X î ■ tam i
Dėdės Šerno Koncertas.

Taigi rytoj bus Dėdės šer
no koncertas rengiamas Liet. 
Mot. Dr-jos “Apšvieta”, į ku
rį kiekvienas/geros širdies žmo
gus turėtų atsilankyti. -Dėdė 
Šernas, tas lietuvių švietėjas, 
netekęs jėgų, sunkias dienas 
gyvena. Jisai dirbo visuomenei. 
Jis priklauso visuomenei ir vi
suomenė neprivalo jo užmiršti. 
Koncertas rengiamas vien Dė
dės šerno pagerbimui ir parė
mimui, taigi kiekvieno turi bū
ti pareiga atsilankymu. į mi
nėtą koncertą parodyti jam 
savo užuojauta.

Koncertas įvyks rytoj, kovo 
18 d., M. Medžio svet. 8-tą
gasr^TT,-!.. ,^81.'„ i,„ .'Trr

“FLU” IR JO GYVASČIŲ
SUSKAITYMAS.

... ' .......
šįmet pašildė “flu”, bet 

netaip daug ir gyvasčių atė
mimas netokis didelis. Re
miantis pranešimu Sveika
tos komisijonieriaus Copel- 
and, kad atėmė 544 gyvas
čių New Yorke laike sausio 
ir’vasario mėnesiuose. Jau 
jis užbaigė ^avo, bet kiti 
miestai ir miesteliai dar te
bekovoja su šią baisia liga. 
Jus galite apsaugoti savo 
sveikatą gerti užsilaikymų. 
Jūsų skilvis turi būt gerame 
stovyje ir pavojingi dalykai 
turi būt iš vidurių prašalin
ti, o šiam mieriui, Trinerio 
Kartusis Vynąs yra geriau
sia gyduolė. Esame aplaikę 
daugybę laiškų aprašančių 
dideliausią veikmę “flu” die 
nos,e. Panelė Marijona Ma- 
lera, Florida St., Elizabeth, 
N. J. rašė mums: “Laike in- 
fluenzos epidemijos Trine
rio Kartusis Vynas buvo di
deliu pagelbininkų mums”. 
Jei butelis vaistų, šėputėj 
tuščias, pirkit kitą pas savo 
vaistininką šiandien! ■

DR. VAITUSH. O. D
Lietuvis Aldų S; lalistaa

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai- 
sb trumparegystę ir toliyęgystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specdale atyda atkreipiama į 
mokyklos vftilcua._ _

Blvd. 966b’
Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 1O iki 1 p. p.

1553 W. 47th St. Tel. “ ’ —

Telephone Yards 5834 ‘

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, 111. 

vai. vak. Programe dalyvauja 
Birutės choras p; A. Pociaus 
vedamos, solistė p-lė Marijo
na Rakauskaitė, balerina p. Ve
ra Pavlovą, p. N. Gugienė, p. 
O. Biežiėnė, p-lė S.. Staniuliu- 
tė, mažoji šokike Irena Jonai- 
čiutč, p. A. Olįjs, p. M.. Joza- 
vitas ir k.. Kaip minėtieji ar
tistai stojo petys į petį su Liet. 
Mot. Dr-ja “Apšvieča” pagerb
ti ir paremti musų gerb. ra
šytoją, taip reikia tikėtis it 
plačioji visuomenė neatsisakys 
atiduoti tą, ką kalta Dėdei šer
nui už jo nuopelnus.

— K. Kat—nė.

VALERIJONO PEČIULIO 
REIKALU.

Naujienų 59 num. mes bu
vome įdėję Valerijono Pečiu
lio, 3028 W? 40th st., laiške
lį, kur jis skundėsi esąs sun
kiai susirgęs ir jo žmona su 
mažu kūdikiu kenčią didelį ‘var
gą, juo kad prieš susirgimą jis 
ilgą laiką buvęs be (įarbo. Dėl
to šaukėsi gerų žmonitj j>agal- 
bos. Dabar gavome antrą Jo 
laišką su tolygiu skundu ifr pra
šymu. Butų gera, kad kuri 
nors draugija susidomėtų tuo 
ir, patyrus tikrai reikalą, pa
darytų kokių nors žingsnių. 
Labai gražu, kad mes rūpina
mės Lietuvos pavargėliais, naš
laičiais ctc., kuriame draugijas 
ir komitetus jiems šelpti; bet 
vertėtų kartais pasižiūrėta ir 
j\tai, ką’ savo panosėj turime. 
.Tas pats Komitetas Lietuvos 
Našlaičiams šelpti galėtų pa- 
siinteresuoti Pečiulio reikalu.

Pranešimai!

ŽEMAITĖS 
paminklo pastatymui ir 
raštų išleidimui yra rengia
mas paikus vakaras. Dra
matiškas Ratelis ir Rose- 
fando Scenos Mylėtojų Ra
telis sulos labai gražų vei
kalą “Graži Mageliona”, 
keturių aktų melodramą. 
Tas visas pokilis įvyks 
Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23 PI. Balandžio 2 d 
1922t 7:30 vai. vakare.

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

Tikietus jau galima įsi
gyti iš kalno šiose vietose: 

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

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

— Komitetas.

Liet, švietimo Draugija rengia pra
kalbas su paveikslais nedėlioj, kovp 
19, 7:30 v. v. Raymond Chapelėj, 816 
W. 31 gatvė. Kviečiame publiką 
gausiai atsilankyti. — Komitetas.

L. S. S. VIII Rajono Centralinįo 
Komiteto susirinkimas įvyks panedė- 
lyj ,kovo. 19 d., Naujienų name. Pra
džia 7:30 vai. vak. Visi Centro Kojn. 
nariai malonėkite susirinkti laiku, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti.

— J. J. Čeponis, Sekr.

Draugyste Lietuvos Gojaus mėnesi
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
Kovo 19, 1 vai. po pietų D. Shemai- 
čio svet., kampas 18tos ir Union gat
vių, 
kyti,

Malonėkite- visi nariai atsilan- 
turime svarbių reikalų aptarti.

F. Ažusenis, Rašt.

' TIKSĖTAI.
Marijonos Rakauskaitės kon

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

Gražų koncertą ateinančią subatą, 
kovo 1S cL, tžriso ĮMToterų
Dr-ja “Apšvieti” rašytojo DedSs šer- 
no pagerbimui. Koncertas įvyks Mel- 
dažio salėj, 2242 W. 23rd PI., 8 vai. 
vak. Programe dalyvauja “Birutės” 
choras p. A. Pociaus vedamas, solis
tė ,p-lė Marijona Rakauskaitė, baleri- 
*Vera Pąulova ir k. Visas koncer- 

pelnas skiriamas Dedei šernui. Ti
kimės, kad publika parems Šį lab
daringą vakarą gausiu atsilankymu.

— “Apšvietos” D-ja.

PRANEŠIMAI.
• Draugystės šv. Antano iš Padvos 

mėnesinis susirinkimus įvyks sekma
dienį, j-mą tai. po pietų, kovoj 19, 
Dievo Apvaizdos ‘parapijos svet., So. 
Union Avė. ir 18 gatvė. Visi nariai 
būtinai malonėkit atsilankyti, nes yra 
.-Aaibių reikalų svarstyt.

Valdyba.

Bridgcport. — Šv. Dominyko drau
gystė laikys savo'niėn. susirinkimą, 
sekmadieni kovo 19, 1 vai. po pietų 
Šv. Jurgio par. salėj, 32 PI. ir Au- 
nh-n Avė . Visi nariai atvykite laiku 
ir atsiveskit naujų draugų. Įstoji- 
aus draugi-jon sumažinta iki 1 dol. ir 

gali įstot sveiki vyrai nuo 18 iki 45 
metų amžiaus.

— Rašt. A. Bugailiškis.

Pranešame Chicagos ir apielinkės 
lietuviams, kad Fountain Paint nrush 
and Sprayer Mfg. Co., laikys parodą, 
kas subatą nuo 1 iki 5 vai. vak, 1314- 
16 W. 21 st St., Chicago. Kiekvienas 
lictuvys bei lietuvaitė kviečiami atsi
lankyti. — Komitetas.

P-no Naujalio koncertui tikietai 
galima gauti šiose vietose; •

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

Dragišką vakarėli rengia L. S. S. 
81 kp. nedėlioj, kovo 19 d., 1922 Liuo- 
sybės svęt., 1822 Wabansia Ąve. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Bus gražus 
programas, žaismės ir visoki šokiai 
prie geros muzikos. Meldžiame gau
siai atsilankyti. Komitetas.

Auditorium Vakaras. Susivieniji
mas Draugijų Bridgeporto kolonijoj 
rengia iškilmingą vakarienę naudai 
Auditorium' nedėlioj, balandžio 2 d. 
Mildos svetainėje, 8140 S. Halsted 
St. Pradžia .7 ,val. vflk. Tikietus 
$1 galima gauti Auditorium bendro
vės ofise 840 W. 33rd St. ir pas drau
gijų atstovas. Bus gardi vakarienė, 
geri kalbėtojai, dar ir kitokių pagra
žinimų. Kviečiame gauškii ♦atsilan
kyti — Rengimų Komisija.

Roscland. — Liet. Evangelikų 
draugija rengia prakalbas nedėlioj 
kovo‘19 d., 7:30 v. .vak., po nūm. 
10735 Indiana Avė., Lietuvių Chape
lėj. Kviečiame visus lietuvius ir lie
tuvaites 
grumasį

atsilankyti. Bus geras pro- 
Įžangą dykai. Komitetas.

BISCHOFFO KRETORIŲ 
KOMITETAS.

R. J.

> Pranešam visiems Bischoffo kredi
toriams, kad butumet malonus rekor- 
duoti savo notas, gautas Nuo Bischof
fo į visuotiną kreditorių komitetą, ku
ris turi ofisą po 4509 So. Ashland 
Avė. atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
kas dieną ir nedėlios dieną nuo lOtos 
ryto lyg 4tos vai. po piet. Meldžiam 

\ nelaukti toliaus, nes turi būti resitos 
suneštos ligi 20tos dienos šio mėne
sio. Pranešam visiems lietuviams 
Bishoffo kreditoriams, 'neklausyt vi
sokių agentų su apgavingals praneši
mais arba agitacijomis, mes Komite
tai dažinojom iš tikrų šaltinių, kad 
advokatas siūlo Bischoffo vienam 
agentui dvidešimts • penkis tūkstan
čius dolerių. Malonėkite patys pasvar
styti kokią gerovę nori žmonėms pa
daryti. Išsitobulinę tokių dalykų, 
prašom atsiimti savo notas iš advo
katų jau žmonės pradėjo ir nuo reci- 
verio atsiimti notas. Patartam visuo
menei iš kur galima atsiimti ii’ at
nešti visuotinam komitetui, kuris vei
kia vardan visų Lietuvių ‘kreditorių. 
Sekančios vietos kolionijų bus imamos 
notos. i

Brighton Park, Ketverge, kovo 16 
d., bažnytinėj svet., 44 ir Fairfield 
Avė.

Sekančios vietos bus atdaros nuo 
4 po pietų lygi 9 vakaro.

• Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU BROLIO F. BLAŽIO, 

gyvenusio Virden, III. Meldžiu atsi
šaukti, arba kas žinote, ypatingai iš 
Virden, III. pranešti.

• JOHN BLAŽYS, 
Billings. Montana.

JIEŠKAU PUSESERĖS OLESĖS 
Mikšienės (Gasečias) ir Petro Mik
šio. Seninus gyveno Lawrence, Mass. 
Malonėkite atsišaukti, nes turiu svar
bią žinią iš Lietuvos. Žinantis, ma
lonėkite pranešti, už ką busiu labai 
dėkingas. Walter Žagaris, 2715 W. 
30th St., Chicago, III. .

JIEŠKAU DOMINYKO MAČIU- 
no, Telšių apskr., Varnių valsč., Pa
vandenės par., Spukočių kaimo. Tu
riu labai svarbų reikalą. Malonės 
atsišaukti patsai, ar kas jį žino, teik
sis pranešti. Frank Palasky, 5046 S. 
Kolin St., Chicago, 111.

JIEŠKAU SAVO BROLIO ADO- 
mo Nornuto, Kauno rėd., Raseinių 
apskr., Viduklės vol., Vanagiškių kai
mo-. Turiu svai*bi| reikalą. Atsi- 
šaukit, ar jį žinanti malonėkite pra
nešti. Jurgis Norbutas, 3324 South 
Halsted St., Chicago, 111.

JIEŠKAU SAVO BROLIO JONO 
Kvedaro; du metai atgal gyveno Wa- 
tetbury, Conn., dabar nežinau kur. 
Jei kas jį žino, malonėsit pranešti, 
arba pats atsišaukti. Turiu svarbių 
žinių iš Lietuvos. Franto Kvedaras, 
1428 Proscott St., Waukegan, III.

JIEŠKAU ŠVOGERIO JONO SI- 
ratavičiaus, gyveno McKees Rock, 
Pa. Paeina Kauno- rėd., Krakių pa
rapijos. Malonės atsišaukti patsai, 
arba jį žinhnti teiksitės pranešti:

EMILIJA SIRATAVIčAlTĖ, 
•1409 S. 50th Avė., Cicero, III.

ASMENŲ JIESKOJIMA!

Kas pirmas praneš policijai apie 
Antaną Merkelį — gaus $10 atlygi
nimo. Jis yra apie 5 pėdų ir 4 colių 
HukšČio, tamsiais plaukais, mėlynoms 
akims, turi auksinį dantį iš priekio— 
po saliunu^ lankosi ir daug šneka. 
Apleido mane vasario 21 d., 1922 išsi
nešdamas visus pinigui. Paliko pn- 

-čią ir vaiką. Iš Lietuvos paeina Šiau
lių apsk., Rudiškių kaimo. Elena Mer
kelienė, 3612 Lowe Avė, Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
APDRAUDA, VISOKIŲ BIZNIŲ 

ir paprastai, nuo visokių apgavikų 
ir netikėtų nelaimių. Platesrtių žinių 
kreipkitės antrašu: Mr. Ig. Vierbello 
2338 W. 23 PI. Chicago, III. Atdara 
nuo 4 iki 8 vak., paned., utarn., ket< 
ir subatoj.

PRAŽUVO BOSTON BULL, 
trumpos ausys, baltas kaklas 
ir pirštai. Geras atlyginimas.

3718 Wallace St.

AR TAMSTĄ NORI PARTNERIO 
į biznį? Tai aš galiu prisidėti. Esu 
gerai patyręs biznyje ir gerai apsi
pažinęs Chicagoj. Galiu investuoti 
nuo $100 iki $2,0d0 su patarnavimu. 
Geistina butų Real Estate biznis, bet 
prisidėsiu prie bilo kokio gęro ir pel
ningo biznio. Kreipkitės tiktai raš
tu, suteikdami pilnas informacijas.

/ W. Y.,
3842 S. Union Avė., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠRENUAVOJIMUI KAMBARYS 

didelis su elektros šviesa, maudykle 
ir kiti naujos mados pagerinimai.

Kreipkitės/
3152 So. Emerald Avė.

——————————....... , " ■
PARENDAVOJIMUI KAMBARYS 

vienam vaikinui, varios, elektra ir vi
si paskiausnos mados pagerinimai.

Kreiptis į Valgyklą.
750 W. 31st St.

PARENDAVOJIMUI KAMBAR1S 
dviem arba vienam vaikinui be val- 
gįo, švarus kambajis, elektra, vanos, 
apšildomas šteamu ir visi paskutines 
marios pagerinimai; nepažįstamų be 
rekomendacijos nepriimami. Kreiptis.

A. JANULIS,
3437 S. Union Av. Tel. Blvd. 4295

ANT RENDOS DU DIDELI IR 
šviesus kambariai. Gali būt 4 vy
rai ,taipgi gali vartoti virtuvę dėl 
pasigaminimo valgio. švariai užlai
komi ir pigiai. •

Atsišaukite: •
x 3215 So.‘Union Avė.

REIKALINGI ŽMONĖS ANT GY- 
venimo lietuviškam viešbutyj. Su 
valgiu arba be valgio, labai pigiai 
darbininkams, šviesus kambariai, 
viskam apžiūrėta. ’ Dieninis ofisas ant 
Imo augšto. Naktinis ant 2ro. Klaus
kite Mrs. Gedeiko, 1606 S. Halsted St.

IŠRENDUOJU KAMBARĮ DVIEM 
vaikinams arba vienam, ar vedusiai 
porai, ar dviem merginoms. Kam
baris Šviesus, didelis, iš fronto — su 
valgiu ar be valgio. 2os lubos iš 
priešakio.

JOHN KLIMAVIČIUS, 
703 W. 21 PI.

J1ESK0 KAMBARIŲ
JIEŠKAU VIENAM VAIKINUI 

gerai užlaikomą ir nemažą kambarį. 
Pageidaujama prie bizniavos vietos, 
bile dalyj miesto.

Praneškite į Naujienas numeriu 
561.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDO^ 2 KRAUTUVĖS, 

kurias bus galima užimti nuo birže
lio 1-os. Vieta 22ra ir Leavitt Sts. 
Didelė proga čeverykų krautuvei ir 
moteriškų drabužių.

J. F. HARRĄST
2118 W. 22nd St., Tel. CanAl 6991.
— I—■■■!■ I ■— 1  ............................. .....  I Į <1 110 ■ II Į j Į

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
mergina, už gašpadinę / prie mažos 

šeimynos. Nėra skalbimo,' lengvus 
darbas, mokėsiu $15.00 ant savaitės 
— valgis ir kambaris. Atsišaukite.

OREMUSr CHEMICAL 
CLABARATORY

1718 So. Halsted St. i
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. NAUJIENOS, Chicago, ūl.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJOS 
. ant farmos, 23 mylios nuo Chicagos; 

kad butų švari, gali turėt Vieną ar 
du vaiku. Gera mokestis, nėra mažų 
vaikų prižiūrėjimui.

1801 Wabash Avė., 
Dienos laiku Calumet 0081

RĘIKIA jaunos moters 
m.erginos pardavoti moterį 
drapanas. Turi mokėt lenki 
ir lietuviškai. z

4555 Si Ashland Avė.

REIKIA PATYRUSIŲ MO1 
sortavimui vilnonių skudurų.

t kios neatsišaukite. Nuolatinis 
bas, geros sanitarės aplinkybės.

Kreipkitės: ♦
1735 Diveršy Parkway

REIKIA veiterkos. Turi 
keti šnekėt angliškai. Gera 
ga. Kreipkitės.

1628 W. 47th St.

KEIKIA PATARUSIŲ 
pierų rinkėjų, 
bas.

Pastovus

5833 So.
S. Co.
Throop St.

REIKIA DARBININKU
VIKŲ \

Reikalingi agentai. U 
rintas pelno pienas. Kiel 
nas gali tapti agentu. G 
uždarbis. Kreipkitės nuo 
iki 4 vai. po piet adresu:

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

REIKIA VYRŲ NUOLATINIA 
ant lauko darbui. Gali padalyti i 
$40 į savaitę. Turi turėt gerus p 
budimus. Jei negali ypatiškai aps 
lankyt, tai rašyk: American Prei 
Installment Co., 58-60 W. Washiių 
ton St., Room 516—-Tel. Central 184

REIKIA patyrusių operatorh 
prie moteriškų kotų ir apsiauta 
lų. Kreipkitės tuojaus.

ART DRESS HOUSE * 
1051 W. 35th Street.

REIKALINGA AGENTŲ PRIl 
Real Estate biznio. Jeigu patyrime 
neturite, mes pamokysime. Gera 
pelnas, galima uždirbti $100 ir dau 
giau į savaitę. Atslluakite ,

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

Phone Blvd. 6775

II’VYRŲ REIKIA!!!
Mokintis barberystės. Labai rei

kalaujami. Didelė alga. I keletą 
'savaičių išmoksi. Jei neturi darbo, 
mokinkis! apmokamo amato. Jei 
dlenomiš dirbi, vakarais mokinkis. 
Atdara ikį 9:00 vai. Aplankyk.

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

REIKALINGAS ANTROS RAN
KOS duonkepis, turi būti tinkamas 
darbininkas, darbas pastovus geram 
žmogui. ’

Kreiptis ‘ 1 :
4435 So. Halsted St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 

barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamąiam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai/ drose
liai, lovos, ant grindų pastatoma lem
pa, grOįiklis pianaš, phonografchas ir 
tt. 4959 Prairie Av. Apt. 1.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai (fumiturė) gerame stovyje, 
parduosiu pigiai, priežastį .patirsite 
ant vietos.

Atsišaukite: -
A. J. SAMUILIS

2721 So. Halsted St, ant 3 lubų 
Tel. Boulevard 3228

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

rrojiklj pianą, su prijungta ukulele, 
šėputė, roliams ir 10 metų gvaranta- 
vimas ir didelis dubeletava springsa 
phonographas su rekordais ir dai- 
mantine adata. Taipgi vėliausios ma
dos fruntinei setas, daining ir bed 
ruimio. Ant grindų pastatoma lem
pa, kau’si, davenport, paveikslai, lan
gams užlaidai etc. Parducsiu ant 
svk ar atskirai. Rezidencija 1922 
So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ RA- 
kandai, front setas, vidurinio setas, 
buffet, 2 komodos, ice>box, karpetos 
viskas geram stovvj, kaip nauji, ma
žai vartoti — paftuosiu pigiai visus 
a’11 svk ar atskirai. Kreipkitės: 822 
W. 37th PI. 2-os lubo’s, priekis

AUTOMOBILIAI
!!! AUTOMOBILIAI!!!

VIENOS SAVAITĖS VELTUI 
IŠMĖGINIMAS

FAGET-BUICK CO., 
BUIČKS

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

39th St. ir Grand Boulevard 
Atdara vakarais ir nedėliomis. 

Tel. Douglas 06^2.

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME.
.. .. . . .
NAMAI-ZEME

Subata, * Kovo 18 d., 1922

NAMAI-ZEME. NAMAI-ZEME.
PERKAME AUTOMOBILIUS

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

DORCHESTER MOTOR SALES
\ COMPANY, 

1401 E. 67th St.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
t 7 sėdypių Haynes touring Car. Išžiu- 

1 ri ir eina kaip naujas. Parsiduoda 
as 1 pigiai. Kam reikalingas, atsišaukite 

• G. P. 618 W. 81st St. Savininką ga- 
ai Ii niatyti visados, ant pirmų lubų.

' PARDAVIMUI1 NAUJAI IŠOVER- 
holitas 1918 penkių sėdynių Fordas.

- Pirmas kupčius nupirks už $100.00 
•Ų Atsišaukite nuo 5 iki 8 valandai va- 
,o- kare. V. D. Vilnius, 132 E. 118th PI. 
ir- (2 lubos), Kensington, III.

'PARDAVIMUI Jackson auto
mobilius 1920 metų. Atro- 

Irto ir bėga kaip naujas. Kama 
į_ $725.00. Kreipkitės: 4138 Ar

cher Av. Tel.: Lafayette 7673.
PARDAVIMUI ELGIN (6) SIX 

»uton abilius geriausiame stovyje, ge- 
Į ri tajerai. Parsiduoda už $295.00. 

r- Kreipkitės ,
JOHN SCHĖIEĮt 

3602 So. Sacramento St. 
Galima matyti visada.

EXTRA BARGENAS!
a Parsiduoda. Fordas touring automo- 

bilius 1920 modelio su self started. 
Taipgi yra speedometer. eut out, 
wheel lock ir 2 extra ta.ieriai. Bėga 
kaip naujas. Kaina $225. x

1525 So. 48 Gourt 
Cicero, III. vr ......... _

;J PARDAVIMUI Dort automo- t 
s bilius 5 pasažierių naujas, tik > 
2 400 mylių važiuotas, 912 W. 35 1

St., J. J. Bagdonas, Tel. Went. j 
2269.

PARDAVIMUIi _____________________ :____________  n
»| PARDUODU GROSERIO JTAI- į1 

A sus (fixtures) pilnai įrengtas groser- ‘ 
** nei. Parduosime sykiu, ar po vieną, 
s Esante priversti parduoti greitai.

4434 So. Fairfield Avė.
4 Chicago, III.

1 r
- PARDAVIMUI BUČERNĖ IR P 

grosernė su dviems automobiliams — p 
trokas ir pasažierinis. Biznis gerai t< 
eina, geroj vietoj. Trumpame laike 
turi būt parduota visas biznis arba

I pusė iš priežasties nesutikimo part- 
nerių, 2843 W. 38th St., Tel. Lafay- G 
ette 0274. .

PARDAVIMUI ĘLEKTRIKINĖ 
čeverykų taisymo mašina ij* kiti rei
kalingi įrankiai. Gera vjeta, pigi 
renda. Pardavimo priežastis važiuo- — 
ju į savo šalį.

Kreipkitės:
, 3505 S. California Avė. * i 1 ___________________ _______  s

PARDAVIMUI didelė bučer- ~K nė ir groserne lietuvių kolom- y 
joj. Pardavimo priežastis, ne- a 
moku letuviškai.

4537 So, Paulina* St. • vi

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir. GRO- -V( 
sėmė, su namu ar be namo. Turi 
būt parduota trumpąme laike. Savi-- 
ninkas išvažiuoja į kitą valstiją. p‘.

Atsišaukite *tik laišku ] Naujienų n‘ 
ofisą numreiu 560. J

PARDAVIMUI bučernė ir rc 
grosernė, Parduosiu labai pi- tį 
giai. Biznis cash, ar mainysiu 81 
ant mažesnio.

831 E. 55th St. «

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

9400 Anthony Avė. m
Tel.: So. Chicago 0545 se. - -' se

FirrOGRAFŲ ATIDAI , ks
Pardavimui studio Chicagoj prie m 

Į didelės gatvės, labai geroj vietoj ir ' 
gerai įrengta. SavininKas eina is UJ
oiznio. Kreipkitės į ^Naujienų Bri'i- 
gęporto skyrių, Box 91, 3210 Soutn Vi 
Halsted St, Chicago.

PARDAVIMUI groąe/nS ir » 
kendžių krautuvė. Tirštai apgy- 
venta. Parduosiu už teisingą pa- že 
siūlymą. Frank Yodenas, 2745 
W. 38th PI. . • ; so

___ ,. ki
PARDAVIMUI 2 KRAUTUVI; 

viena užimta hardvvare, kita tuščia, m 
bet tinkanti dry goods^ gera vieta, 
augančioj lietuvių kolonijoj.

5114-16 Archer Avė., pr
Tel.: Lafayette 687

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ, TA- 
bako, cigarų, cigaretų ir šoft drinks l” 
parlor South Halsted St. ant Bridge- 
porto. Geroj vietoj ir pigiai. Ne- VJ 
praleiskite geros progos. „r

GEO. PETKUS, _
Real Estate, Loan & Insurance 

3402 S. Halsted St,

PARDAVIMUI saliunas, viso- 
kių tautų kolonijoj. Labai daug jc 
draiverių užeina į tą saliuną. 
Biznis senas. Gera svetainė mi- 
tingams. 1131 S. Jefferson St.

MYLINTIEJI MUZIKĄ, ATST- 
šaukite. Turiu parduot gerą smui
ką, kurią norėčia greit parduoti. No
rintieji kreipkitės.

J, NAUDŽTUNAS.
.1 3948 So. California Avė

PARDAVIMUI SALIUNAS ir HO- 
telis labai geroj vietoj,biznis išdirbtas 
Parduosiu už pirmų pasiūlymą, nes 
išvažiuoju* į Lietuvą.

Atsišaukite:
7622 — 61st St., 

Argo, III.
*

PARDUODU PIGIAI, BEVEIK 
naują phonographą su 45 rekordais 
vertės $175.00 mažiausiai,,už $65.00. 
Taip iš dalių sudedamą bookcase be
veik naują. Galima matyt po 5 vai. 
vak.

4536 S. Sacramento Avė.

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

4522 So. Donore St.

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kių tautų apgyventa, labai gražioj 
vietoj. Rendos $50.00 į mėnesį; 5 
rūmai, lystas ant trijų metų padary
tas, Brighton Park, i 
W«ashtenavv j vakarus. 

2444 W. 46th 
Tel. Lafayette 4768

blokas nuo
PI

PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- 
ii gražioj vietoj, gatvekarių linijoj, 
m,'3 pusių. Priežastis pardavimo, 
ižiuoja į Lietuvą.

11902 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 3959

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
>ai geroj vietoj, visokių tautų apgy
venta; trys kambariai pragyvenimui, 
ystas 2 metų.^ Parduosiu už teisin
gą pasiūlymą. Pardavimo priežas- 
is patirsite ant vietos.

Gero proga.
544 W. 18th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
imu arba be namo, ar mainau ant 
dėsnio namo; vieta apgyventa lie- 
vių ir anglų; biznis senas, gerai iš- 
rbta. Parduosiu pigiai pagal pa- 
jlymą. Kreipkitės į Naujienų ofi- 
,3210 So. Halsted St., No. 96.

DURYS ADAROS
Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par

duodam^ ir mainom; namus, lotus, lar- 
mąs, automobilius ir visokius biznius. 
Pas musų greitas, teisingas ir pigus 
patarnavimas, visokiais reikalais. 
Kreipkitės pas

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

FLORIDOS ŽEMĖ

PARDUOSIU 
savo 4rių lubų 
arba grosemės. 
pigus.

Atsišaukite j 
porto Skyrių, 

‘num. 98.

ARBA MAINYSIU, 
namą, ant bučernės 

Namas yra geras ir

“Naujienų” Bridge-!
3210 So. Halsted St.

NORIU PIRKTI LOTĄ Brighton! 
Park ,Į pietus nuo Archer Avė., tar-į 
pe Rookwell ir Kedzie. Mokėsiu 
cash. , . !

Kreipkitės tik laišku į Naujienų 
ofisą No. 562.

Tai yra priežastis kodėl parduodu, 
kas yra matęs visą savo žemę Flori
doj, kadangi yra geroj vietoj, molis 
su juodžemiu ir geros žemes daržo
vės auginimui, 
Pirkėjai matė, 
muoges gauna 
tą ant vietos;
agurkus ir $5 uz saoaioonus ir žir
nius; taip, kad šį metą yi;a gavę už 
žemuoges $537,693.95 ir 715 karti 
orinčių ir vynuogių, kurias išsiuntė, 
žmonės yra užsiėmę, Pnksmi ir su 
ateičia. Mes s uloje žemę tinkan
čią orinčiu auginimui; žemuogių 
ba daržovių; aprubežiuojant apie 
$50 už a^erį, ant lengvu išlygų.

EARLE A. KIEFER & CO.
14 East Jockson Blvd.

taipgi orančių gojai, 
kad farmeriai už že- 
po 40 centų už kvor- 
taipgi gauna $12 už 
už šabalbonus ir žir-

ar
po

DIDELI BARBENAI
4 šeimynų mūrinis namas. Kaina 

$5,0Q0. Mainysiu ant loto ar auto
mobilio. Likusius kaip rendą. 5 ar 
6 kambarių bungalows naujai stato
mos. $800 įmokėt, likusius kaip ren
da. 4 kambarių namelis: maudynė, 
elektra, skiepas. $5 įmokčt, likusius 
kaip rendą. 4 lotai už mažą kainą, 
$625 su mažu įmokčjimu; viena prie i 
Archer karų linijos — kaina $650. 
Viskas sudėta ir apmokėta.

4400 So. Kedzie Avė. 
Matykite ZEWERT

ĮSIGYK NUOSAVŲ NA
MĄ, $75 GALI PRADĖT.

ši yra 4 kambarių stuba

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 komannijose. Klauskite K. 
J. Filipovich, arba W. Eringis'.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
oj vietoj, svetimtaučių apgyventa, 
’riverstas parduoti šią savaitę. Kas 
irksb nesigailės. Priežastį patirsi- 
3 ant vietos.

2900 Lowe Avė.

$1,500 ant 50x125 pėdas loto; 3 
blokai nuo C. B. ir Q. R. R. stoties; 
33 minutos iki vidurmiesčio; perva
žiavimas mažiau 10c.; bus gatavai j 
30 dienų, arba ant geg. 1-os, jei no
rėsit. $600 nupirks šią stubą ir lo
tą. Likusius po $15 į mėnesį, pri- 
skaitant nuošimtį.

-r<-----------------------

ATVAŽIUOKIT NEDĖLIOJ

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

808 West 33rd Place , 
r arti Halsted St. 
Telephone Boulevard 1550

Ofiso vai. nuo 9 iki 9 vai. vakare 
kasdieną.

co.,

MEDINIS 4 PA- 
buda- 

įtaisy- 
Par- 

aplei-

PARDAVIMUI SALIUNAS. 
ras biznis, visokių tautų ap
krenta ir aplinkui yra dirb-

901 W. 37th St. or PI.?
PARDAVIMUI SALIUNAS 
priežasties, kad turiu./nplei- 

i miestų, nes šeimyna ser- 
1. Noriu parduoti greitai, 
eisingas pasiūlymas, nebus 
;mestas. 3846 S. Kedzie Avė.

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

OLIVER SABINGER & CO., 
628 —r Ist Natidhal Bank Building, 

68 W. Mdnroe Street

PARDAVIMUI 
gyvenimų namas. 5 metai — 
vota, elektriką, vanos ir visi 
m ai pagal naujausios mados, 
duosiu pigiai, nes savininkas 
džia šią šalį.

Atsišaukite
4436 So. Talman Avė.

• ' “ŪKĖS“
Netoli manės yra ant pardavimo 

pigiai, 3 tikės, norintieji pirkti, ga
liu viską ąpie jas1' pašakyti; mano 
adresas:

JOSEPH GERIBO, 
Scottville, Mich.

PARDAVIMUI SALIUNAS. SU I 
sais fixturiais. Biznis išdirbtas per 
gus metus, lietuvių ir lenkų apgy- 
mta ir netoli nuo trijų didelių dirb- 
ivių. Renda nebrangi, .4 kambariai 
^gyvenimui. Pardavimo priežastį 
itirsite ant vietos. Frąnk Latvė- 
is, 511 Enlyn PI., E. Chicago, III.

! EXTRA
i Pardavimui 2 nauji namai Brign- 
ton Parke po 2 pagyvenimus, po 5 
kambarius kiekvienas flatas, elektri- 
kos šviesa, maudynės, aukšti cemen
tuoti skiepai, skalbynės ir viskas įtai
syta pagal Šios mados mainysiu ant 
mažesnio namo, loto arba automobi
lio. Parduosiu atskirai po Vieną.

F. J. SZEMET, 
' 4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
j vietoj, biznis geras. Galima .pirk- 
su namu ar be namo, arba mainy

ti ant mažesnio namelio.
Kreipkitės:

1616 So. Halsted St.

PARDUODU prapertę ir ge
ras biznisl cigarų,‘tabako, ken- 
džių it ice creamo, geroj vietoj, 
netoli lietuviškos bažnyčios.

2300 So. Oakley Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų, 4 metų se
nas, 5x6, garo šiluma, elektra ir tt. 
41-ma ir Maplewood. Įmokėt $1,000; 
kaina ............... ,......... -....... $7,500

2 flatų, 4-4 kambarių, 50 pėdų lo
tas, 4333 S. California ........... $6,700

2934 Hayne Court, 8 kambarių, 40 
pėdų lotas .«......     $3,500

'4333 So. Mozart, 4 ir 4 kambarių 
ant pilto fundamento ............... $4,100

5329 May Street 4 ir 4 kamba
rių ............    $5,200

5125 S. Albany, 4 ir 4 ........ $4,500
4056 S. Campbell Avė., 5 kamba

riai — cottage ...................... i--. $3,000
REALTY SELLING & TRUST CO., 

3517 Archer Avb.
Tel. Lafayette 3543-1643

NAMAI-ZEME
, TĖMYKIT FARMERIAI

Reikalaujam visokių farmų ant na- 
ų mainymo . Mainytojąi laukia ofi- 
. Turime namų pasiskyrimui viso- 
dalyse Chicagos. Dabar geras lai- 

is. Atsišaukite tuoj. Užeikite į 
ūsų ofisą, pas mus, teisingas ir 
eitas patarnavimas.
RIDGEPORT REAL ESTATE CO. 
808 W. 33rd PI., arti Halsted St. 
11. nuo 9 ryto iki 9 vak. kasdieną.

ŠITA PASKUTINĖ PROGA.
Įgyti gerą 240 akerių gerą farmą. 

>0 dirbamos, 90 ganyklų ir gero miš- 
Juodžemis su moliu, geriausia 

*mė ir geriau auga visokį javai*ir 
iržovės. Budinkai visi geri: 1 — 10" 
ambarių, kitas 4 kambariųrž gražus 
>dai, per farmą bėga upelis ir pui- 
us šaltinis. 25 galvijai, 3 geri ar
dai. kiaulės, vištos ,antys, žąsys, 
aktorius ir kitos darbui reikalingos 
ašinos; šilo, malūnas, pjaunama ma
na ir kitos farmeriškos mašinos, 
arma randasi labai gražioj vietoj, 
rie pat automobilių kelio ir geležin
ei io; mylios nuo miesto, Michi- 
an valstijoj. Kaina $15,000. Pusę 
nokėt, o likusius lengvomis išly- 
oms arba mainysiu.ant geros nuosa- 
yrbės. Platesnių žinių kreipkitės

STANLEY PAKĖNAS, 
)3 W. 21st PI., Chicago, III.

PARDAVIMUI STUBA, 1 AKE- 
* žemės, vištininkas ir bamė. Lie- 
vių kolonijoj, 45 PI. į rytus nuo 
Jiet Avė.
Atsišaukite:

EDW. M. KUBAN, 
Lyons, III.

PARDAVIMUI NAMAS IR VIE- 
nns akerrs. 5 kambariai steam heat, 
eleHric. Paukščiai ir viena karvė. 
Galiu mainvt ant Chicagos namo ar
ba loto. Priežastis pardavimo 
ninkas turi kita biznj.

11300 So, Kedzie Avė.

savi

Pardavimui namas už pu
se kainos/ nes savininkas apleidžia 
Chicago. Galite matyt 5 vai. vak., 
arba nedėlioj ant pirmų lubų iš fron
to.

PARDAVIMUI nauja 5 kam
barių cottage, aukštas skiepas, 
elektra ir maudynės su 3 lotais. 
Kaina $6,000. Savininkas 7347 
S. Claremont Avė.

920 W. 3<th St.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS ’ 
2 flatų 6 ir 6 kambarių ir skiepas.' 
Furnace šiluma ir kietmedžio bai-' 
gimo% Elektra, skalbyklos, pagal šių 
dienų reikalavimus.

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

Pirmos lubos.

PARDAVIMUI 2 aukštų mū
rinis namas, 3 flatai ir krautu
vė; šiaur-ryiinis kampas 36-os 
ir Iloyne Av. Gera bizniui pra- 
pertė. Savininkas krautuvėj.

80 AKERIŲ N. MICHIGAN, 60 
ąkeriu išvalyta, likusi daliniai išvalv-' 
ta. Pulki bulvėms žemė. Au&ible 
upė bėga, 6 mylios iki Higgins eže
ro: tik % mylios į miestą ir geležin
kelio. Atiduosiu po $20 už akerį>i 
jei tuojaus pirks. Kreipkitės suba- 
toj, nedėlioj arba vakarais. Arina 
Krauąe, 2015 Dayton St., 2-os lubos.

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

•EXTRA BARGENAS 
PARDAVIMUI 43 akerių ūkė. Mi

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

M. G..
3327 Aubum Avė., 1 fl.

PRANEŠIMAS

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RE- 
zidcncija*. elektras, maudynė, karšto 
vandenio šiluma, lotas 50x125 pėdų. 
Kaina $4,700.00. 4 kambarių medi
nis rezidencijos namelis: elektra, 
maudynė, furnace šiluma, lotas 3Qx 
125 pėdų. Kaina !Ų,000. 2 flatų mū
ras, 5 ii* G kambariai, garo 
garadžius, rendos $135 į 
Kaina $10,300.00.

BEN. F. BOHAC 
2643 W. 51st St.

šiluma 
menesj

Kad graži ir gera ūkė, 40 akerių 
ant pardavimo ar mainymo ant nedi
delio. gražaus namo Chicagoj.

Visa dirbama, ausėta javais ir do
bilais. Gėri visi budinkai, rakandai, 
mašinos, pakinktai ir sėklos.

Randasi labai dailioj vietoj, tarpe 
4 miestu ir art? mokyklos.
ruoto

Aš 
gon.

Prie žvy- 
kelio: Allegąn.‘M’chigan. 
savininkas atvažiavau Chica-

M. MATULIS.
1609 N. Wood St.

PARDAVIMUI arba mainymui 160 
akerių Indjana farma, 56 mylių nuo 
Chicagos; 140 akerių dirbamos, liku
si geras miškas, gerai įtaisyta — sa
vininkas mainys ant South Side 8 
ar 6 flatų namo lygioms, arba par
duos ant lengvų išlygų — tuojaus 
gali užimti. Draper & Kramen, 341 
E. 47th St., Chicago.

BRIGHTON PARK- BARGENAS 
2-jų pagyvenimų muro namas, 4 me
tų senumo po 5 kambarius, elektra, 
maudynė, cementinis skiepas. Gra- 

[tage užpakalyj nrie 3730 Pamell Av.‘ ži vieta, netoli gatvekarių. Parduo- 
: i Parodys gvveptojams ant 2-jų lubų siu pigiai. . Atsišaukite greitai, pas 

$850 cash, likusius ant lengvų mėne- savininką, ant 1 lubu, 4529 S. Sawyer 
sinių išmokėjimų Av. Pusė bloko nuo Kedzie j vakarus.

BARGENAS
Pardavimui 2 aukštu mūras i* cnt-

FARMOS! FARMOS!
ANT PARDAVIMO

Aš parduodu geriausias farmas, 
didžiausioj lietuvių ūkininkų kolo
nijoj 'taipgi aplink miestus: Manistee, 
Scottville, Custer, Ludington, ir 
Grand Rapids, Mich. žemė labai der
linga auginimui visokių javų, daržo
vių ir vaisių; taipgi šienui. Dirba
mos žemės di’dumo nuo 20 akerių iki 
640 akerių, su puikiais sodais ir bu- 
dinkais, prie ežerų ir su upeliais. 
Žeme, molis su juodžemiu ir molis 
prie žvyro, Broliai lietuviai, jeigu 
katras iš jūsų norite pirkti sau gerą 
farmą ir gauti teisingą patarnavimą, 
tai atvažiuokite’ pas mane. Aš ga
liu -parduoti pigiausia už visus agen
tus ir administratorius Michigano val
stijoj. Kas piiks farmą vertės $2.000 
ar daugiaus, tas gaus dovanų melžia
mą karvę, tai yra kovo ir balandžio 
mėnesiuos. Taigi, kas norit farmą 
pirkti, kreipkitės pas savo tautietį. 
Daugiaus žinių rašykite laišką klaus
dami farmų kataliogo.
JOS. STANKS, FARM AGENCY. 

Tel. Bell 39F2-3 Fountain, Mich.

PARDAVIMUI ARBA IšMAINY- 
mui muriųis kampinis namas, apa
čioj štokas ir pagyvenimas; viršuj 5 
rūmai, garadžius 2 automobiliams; 
rendos $50 į mėnesį. Kaina $3,700. 
Mainysiu ant namo arba biznio. Pri
imsiu lotus ar automobilių už pirmą 
{mokėjimą. C. P. Suromski & Co., 
3346 S. Halsted St., Chicago, III.

TIKRAS BARGENAS
Brighton Parke biznio namas 3, lo

tai, 2 Storai, karčiama ir shoe ma- 
kcr, 3 pagyvenimai po 5 ir 4 ruimus, 
3 karams garadžius. Aukštas ci- 
mento skiepas, elektra ir vanos. Lo
tai aptverti, medžiais apsodinti, kam
pas 4558, 56, 54, 52 S. Sacramento 
Avė. ;$5,000 cash likusius ant išmo
kėjimo. Paskola be komišino klauski
te A. M. Barčus 4632 S. Hermitage 
Avė. antros lubos. Tel. Yards 0559.

VISA METĄ ŪKĖS NAMAS
“Altą Vista” 33% žemės su namais. 

Daugiausiai namų statymui .vieta, 
puikiausis reginys Fox upės, i vai. 
nuo Chicago. Laiveliais pasivažinėt, 
žuvaut, maudytis etc., ant privatiškos 
žemės. Gražus 14 kambarių namas, 
2 maudynės, gasas, elektros šviesa, 
karšto vandenio šiluma, vandens įstai
ga, 4 automobiliams garadžius, ledau- 
nė (pilna) paukščiams vieta etc. Ge
riausiame padėjime, netoli miesto, 
mokyklų, verta $65,000. Atiduosime 
greitame pardavime už $36,000. Iš
žiūra ir aprašymas ant pareikalavi
mo. P. O. Box 197, St. Charles, III.

PARDAVIMUI GERA PRA- 
pertė labai pigiai, 6 flatai, 3 
po 6 kambarius ir 3 po 4. Lo
tas platus, šviesus namas, ren- 
dos $210 į mėnesį. Gera vieta. 

>1841 N. Lawndale Avė.
Tek: Alb’any 6167.

LAI JŪSŲ PINIGAI AUGA.
Pirk šj 3 aukštų mūrinį na

mų netoli Douglas* Park už 
$13,000. Metines įeigos $1,440.- 
00. Geras investinimas.

• 2854 W. 21st St.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS Brigh 
ton Parke, 
namas, 4 
labai pigiai, 
savininką.

5100 Archer*Avė.
Tel. Lafayette 2014

Pardavimui naujas muro 
pagyvenimu, parsiduoda

Atsišaukite greitai pas

PARDAVIMUI ARBA ANT MAI- 
nymo muro namas ,4 pagyvenimų po 
5 kambarius . Elektros šviesa ir ga- 
sas. Mainysime ant loto, arba au
tomobilio. Kaina $4,200. Savininkas 
ant antrų lubu iš užpakalio.

948 W. 36th St.

PARDAVIMUI 2Y2 AUKŠTŲ AK- 
mens frontu, karšto vandenio Šilu
ma; 2 po 6 kambarius flatai ir skie
pe flatas. Didelis antaukštis, gara
džius su antaukščiu ir yra vištoms 
vietos. Savininkas 1-os lubos, 

6444 So. Morgan St.

SIŪLOME SEKAMUS NAMŲ 
BARGENUS:

3427 No. Kedzie Avė., 6 kambarių 
cottage, fumacc. Kaina ....... $4,200

3919 No. Monticello Avė., gražiau
sia 8 kambarių muro rezidencija; 
karšto vandenio šiluma, 50 pėdų lo
tas, 2'automobiliams garadžius. Kai
na ..... i....................................... $11,000

4129 Oakdale Avė., 6 kambarių mu- 
riųė bungalow, Belmont Gardens. 
Kaina ......    $7,400

2526 Ballow St. Logan Sųuare, 8 
kambarių rezidencija. Kaina .... $5,500

3746 Eddy St., 6 kambarių cottage, 
furnace. Kaina ...v....................$5,000

Lengvos išlygos, taipgi ir kitoki na
mai, flatų budinkai etc.

PADDEN BROS
3309 N. Crawford Avė., 

Tel.: Erving 7171.
• , •; * '

„,^■1,, ■ ..       ,

KAMPINĖ BIZNIAVA PRAPERTĖ
935 W. 59th St. Piet-vak. kampas, 

2 aukštų muro namas, krautuvė ir 3 
flatai; garo Šiluma, elektros šviesa.

3 FLATŲ' MEDINIS NAMAS 84,500
5900 Princenton Ąve. Piet-vak. 

kampas, 5-6-4 kambariai. Pečiaus 
šiluma, gaso šviesa. Lotas 40xl00v 
pėdų. Turi turėt $2,500 cash.

CLARENCE O. ROSEN
5926 Halsted St. (Zicterman) 

Normai 3678

16 FLATŲ NAMAS $45,000
Šiaur-vak. kampas Princeton Avė. 

ir 60 Place, 5-6-7 kambarių flatai: 
elektros šviesa, (naujas boileris), 
mortgečiaus $26,000, ant 5 metų. Vie
nas blokas iki elevatorių stoties. Tu
ri turėt $10,000 cash, arba priimsiu 
mažų prapertę į mainus. Savininkas 
Normai 3678.

•CLARENCE O. ROSEN, 
5926 S. Halssted St. (Zictemvan) 

Normai 3678

PARDAVIMUI FARMA 80 AKERIŲ
Wisconsin valstijoj arti Minneapo- 

lio; 60 akerių ariamos; 20 akerių ga
nyklos, geras namas dėl gyvenimo ir 
barnės; visos reikalingos mašineri
jos; 3 arkliai, 14 karvių, 8 kiaulės; 
galima mainyti ant gero namo.

Galite rašyti arba matyti ypatiškai 
nuo 7 vai. vak. iki 9.

JOHN RUDAITIS, 
3210 So. Halsted Street, 

Naujienų Skyriuje.

TURIME 3 AUKŠTŲ, 6 PRAGY- 
venimų mūrinį namų; norime mainy
ti ant farmos. Turime beveik naują 
Haynes automobilių 7 sėdynių 
naujais čeverykais, bumperiais, 
wings ir kitais pagal šios dienos 
gimais. Norime mainyti ant 
Manner lotų. Atsišaukite Ideal 
Estete Co., 3214 So. Halsted St.

su 6 
side 

įren- 
Park 
Real

PARDUOSIU lotą. 30x125 pėdų, 
kuris randasi Ant Rockwell ir 69th St. 
gražioj vietoj lietuvių apgyvento], ne
toli lietuviško klioštoriaus arba mai
nysiu ant automohiliaus. Kreipkitės. 

JONAS KERULIS.
4353 So. Artesian St. ,

PARDAVIMUI NAUJA 4 KAM- 
bariu stuba: elektra, maudynės, ant- 
fcukštis, ir skiepas. Lotas 30x12$, 1 
blokas iki Ai^hėr Avė. ga|,vekarių, 
lietuviu kolonijoj; tik 15 min. važia
vimas iki Crane Co.

4952 S. Tripp Av^.

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

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

MOKYKLOS
P-lės E. KAZLAUSKAITĖS 

LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir Vakarai 
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

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

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pąsisiuvimui 
sau dresės.

> VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

240t Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

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

Musų sistema yra geriausia. Čia 

 

mokiname atskiruose departamentuo

 

se pilną siuvimo amato. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mierpoja ir siuva 

 

drapanas, prie geriausiai įrengtų są

 

lygų. Išmokinam* j tųhmpą laiką ir 
už labai prieinamą kafina. Išmokęs 

 

amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHUOL.
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinamą! anflilkoa Ir Uetutiikoa 

kalbų, aritmętikoi, knygvedystis, ste
nografijos, typewriting, pirklyboa tai- 
sių> Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, poli tikinto 
ekonomijos, pilistystis, dailiaraiys- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
Iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED 8T„ CHICAGO.

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

3454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.




