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Lietuva ratifikavo internaciona 
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Už suvaržymą immi 
gracijos

SpešelŲ vargai Oarbininky vadovai {ieškos 
“gerą kandidatą”

Svarstys Lietuvos pripažinimą
I t .11

Angliakasiai bando išvengi streiko

Lietuva ratifikavo Tarptau
tinio Teismo statutą

Naujas sukilimas 
Meksikoje

Siekiasi prailginti vieniems me
tams dabartihius parųbežiuo- 
tos immigracijos įstatymus.
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wASHI*NGTON, vas. 20. — 
Atstovi butas šiandie priėmė 
ir pasiuntė senatan bilių, kur 
tino prailginama iki birželio 
30, 1923 m., veikimas dabarti
nių įstatymų apie immigraciją, 
kuriais iš kiekvienos šalies ga
li įvažiuoti ‘ metus laiko 3 
nuoš. tos šalies jau esančių 
Amerikoje ateivių.

Šakalis gieda paprastą 
seną giesmę

dabar, 
ir jų

Atmokėsiąs, bet ne 
Harrington ir West 
agentai apkaltinti. . šiandie 
gal prieis ir šakalio eile.

vir-Chicagoje laikomas unijų 
šininkų suvažiavimas pasi
tarti kokius kandidatus rem
ti ateinančiuose rinkimuose.

’vVASHINGTONAS, vas. 16 d. 
(Elta). — Tai*ptautinio Teismo 
statutas vasario 15, buvo Lie
tuvos Steigiamiojo Sei<no rati-

Siekiasi Diazą padaryti Meksi
kos prezidentu.

Svarstys Lietuvos 
pripažinimą

Amerikos Vyriausybė svarstys 
Lietuvos nepriklausomybės 

pripažinimo klausimų.

WASHJNGTONA|S, vas. ,16 
d. (Elta). — Gautimis iš pa
tikimų šaltinių žiniomis, netru
kus Suvienytų Valstybių Vy
riausybe svarstys Pabaltjurio, 
reiškia Lietuvos, Latvių ir Es
tų respublikų pripažinimo klau
simų.

EL PASO, Tex., vas. 20. — 
Gautomis žiniomis, pulk. Este- 
ban Cantu, kuris buvo žemo
sios Kalifornijos gubernatorium 
prie Carranzos, pradėjo naują 

į sukilimą prieš Obregono vald
žią.

Naujojo sukilimo tikslu yra 
nuversti Obregono valdžią ir 
Meksikos prezidentu padaryti 
gen. Felix| Diaz, kuris prisižaj 
da tuoj aus panaikinti 1917 m. 
konstituciją ir pripažinti visas 
pirmesnio Diazo suteiktiĮS tei
ses ir koncesijas svetimų šalių 
kapitalistams.

Švedija nepripažins 
Rusijos

Angliakasiy referendu 
mas bus kovo mėn.

Portugalijos valdžia 
pabėgo

INDIANAPOLIS, vas. 20. — 
Angliakasių unijos viršininkai, 
svarstydami apie konvencijos 
nutarimų skelbti visuotinų an
gliakasių streiką, j jei jų reika
lavimai nebus išpildyti iki ba
landžio 1 d., sako, kad refe
rendumas apie paskelbimą 
streiko bus laikomas ne ankš
čiau kaip jpo kovo 1 d. Betgi 
balsai turės sugrįsti prieš ba|. 
1 d., nes tų dienų turės pra
sidėti streikas, jei referendu
mas jį patvirtins.

LISBONA, vas. 20. — Iš prie
žasties didelio pavojaus sukili
mo Lisbonoje, Portugalijos pre
zidentas Almelda kartu su ki
tais valdžios nariais apleido 
Lisbonų ir apsistojo citadelėj 
Caxias. netoli miešto. Sukilimu 
grūmoja kairieji revoliuciniai 
elementai. Prigrumorfltnas kįlo 
delei areštavimo ofieterių sąry- 
šyj su pereito spalio sukilimu. 
Respublikonų gvardijos nusi
statymas yra abejotinas, todėl 
valdžia dėl atsargumo persikė
lė į Caxias. Krizis Lisbonoje 
tebesitęsia, bet miestas yra ra
mus.

STOCKHOLM, vas. 20. — So
vietų Rusijos derybos apie eko
nominę sutartį su Švedija bu
vo jau arti pasirašymo, bet 

dabar tapo pertrauktos iki ne
įvyks Genda ekonominė konfe
rencija. Tas reiškia, kad Mas
kvos valdžiai visai nepavyko 
išgauti Švedijos ir Norvegijos 
pripažinimų Rusijoje de jure.

Tūlą laiką atgal Skandina
vijos šalįs buvo labai palinku
sios pripažinti Rusiją, bet il
gainiui atšalo, kada pamatė, 
kad Rusija duoda tokius pri
žadus, kokių ji/negali išpildy
ti, tuogi tarpu prekybos iš Ru
sijos Skandinavijos šalįs 
įstengė sulaukti.

CHICAGO. , — Vakar grand 
jurįr išnešė apkaltinimus prieš 
Harringtoną 27 kitus jo ir 
Westo agentuŠ už suokalbius 
papildyti suktybes ir už suo
kalbius išgauti iš žmonių pi
nigus melagingais prižadais.

Be Harringtono apkaltinta 
dar 16 sekamų jo agentų: Luke 
Byrnc, Thomas Morai), Adolfas 
Rubeževičius, Paul Janis, John 
Miarauskis, John Derkinkes, 
John Cibouskis, Alex. Rutkau- 
skis, Justinas Juškėnas, John 
Lok s, Anthony Lubecki (Le- 
bečkis?), Petras ži|vitis, Ed
vardas Budkevičius, Stanley Ki- 
janauskas, John Petroskas ir 
Tony^ Gutįcs. Visi, išėmus pit> 
mit du, yra lietuviai, tik ke
lių labai suambnintos yra pa
vardės.

kurie brangina pamatines žmo
gaus teises, nuo dabar turi 
būti renkami.”

Taip tai Johnson apibudino 
susirinkimo tikslus pradedant 
susirinkimų. *

Tarp kitų dalyvaujančių ši^- 
rne susirinkime unijų yra taip
jau ir šios didesnės unijosj: 
Illinois Darbo Federacija, Kan
sas angliakasių unija (Howat), 
svičmenų, geležinkelių klerkų, 
.depo pečkurtų ir aliujuotojųr 
geležinkelių prižiūrėtojų ir ki
tos geležinkeliečių unijos, Mon
tana, Pennsylvanią, 
Wyoming J r West
valstijų Darbo Federacijcž,an
gliakasių unija, rubsiuvių ir 
hioterą siuvėjų unijos, boiler- 
makerių, rakandų apmušėjų 
daugelis kitų unijų.

........... . ...................... 1_______

Boikotuoja aly
LON'DONA^S-jas. 20, 

Londono dokų darbininkai

Lietuvos žinios
/ Lietuvos prezidentas priėmė 

naują Rusų atstovą Lietuvai.

WASHINGTONAS, vas. 16 
d. (Ejlta). — Vasario 14 d. 
Lietuvos Prezidentas, p. Stul- 
ginskas, priėmė naujų Rusų at
stovų Lietuvai, p. DaVtian, ku-

riausybės paskirtoji vieton at
šauktojo p. Aralovo.

ne-

Kansas;
Sirgimą

Nauja nota Rusams
Ryga E. Latvijos Užsienių 

Reikalų ministerija įteikė Ta
rybų Rusijos vyriausybei notųf 
kurioje protestuojama prieš 
neteisėtų Latvijos piliečių su
ėmimų Rusijoje. Latvijos vy
riausybė reikalauja visus suim
tuosius- Latvijos piliečius, ei
nant taikos sutartimi, netrukus 
paliuosuoti.

Latviy Vokiečiu derybos
) Bando vengti streiko Žmogėdystė Rusijoje Ryga. E. Latvių Vokiečių de-

Angliakasiai vėl siūlo derybas 
minkštųjų anglių kasyklų sa
vininkams.

BadaujantĮs žudo kitus ir pas
kui juos valgo. /klaiko, nuo

unijo- 
narių, 
valsti- 
kurios 
šimtus

Savickis paskirtas charge 
af f aires Švedijai ir 

Norvegijai.

ir

ir

16WASHJNGTONAS, vas.
d. (Elta). — Buvęs Lietuvos 
Atstovas Danijoje p. Jurgis Sa
vickis yra paskirtas Lietuvos 
charge d’affaires (reikalų vedė
jas) švedams ir Norvegams.

INDIĄNAPOUS, vas. 20. — 
Angliakasių konvencija nors ir 
nutarė skelbti streikų bal. 1 
d., jei reikalavimai nebus iš
pildyti, bet kartu unija deda 
pastangų, kad kaip nors išven
gus streiko.

Unija nutarė vėl neužilgo pa
kviesti minkštų ji) anglių kasy
klų savininkus bendron kon- 
ferencijon su angliakasiais, 
kad bendrai besitariant butų 
galima išrišti algų ir darbo 
sąlygų klausimas.

Grūmoja mirtim
IšLONDONAS, vas. 20. — 

Cairo pranešama, kad visiems, 
turintiems šaunamus ginklus 
įsakyta sudėti juos bėgyje ke
turių dienų. Jei paskui pas kų 
bus rasta ginklas, tas bus ati
duodamas karo teismui, kuris 
galės) teisti juos nužudymui.

STOCKHOLM, vas. 1 (paš
tu).
Hjalmar Branting gavo tele
grama nuo generalinio konsu
lo Ekstrand, galvos Švedijos 
šelpimo komisijos Samaroje, 
kurioj pranešama apie kani
balizmų tarp Rusijos badaujan
čiųjų, apie kų pirmiau buvo 
pranešęs Dr. Nansen.

Ekstrand telegramoje sako:
“Baisus kentėjimas gyvento

jų verčia mane siųsti karštą 
atsišaukimą į Švedijos valdžią 
ir žmones, kad dar daugiau 
pagelbėtų kovoti su nuožmiau
sia ir baisiausia nelaime žmo
nijos istorijoje.

?‘Bado distrikte yrla vietų, 
kur žmonės kenčia tokį skur
dą, kad išeina iš proto. Lavo
nai jau tapo suralgyti. Dabar 
jie* pradeda žudyti žmones, kad 
paskui juos suvalgius. Nežiū
rint dabartinių Švedijos vargų, 
aš varde žmogiškos labdarybės 
maldauju riksdagų suteikti pra
šomų pagelbą”.

Švedijos ipremieras

urio pradėti nuo
stolių apskaitliavimų. Latviai 
reikalauja Jskaitliuot nuo pat 
pasaulio karo kada vokiečiai 
faktinai pradėjo Latviją naikin
ti. Vokiečiai gi sutinka atly
ginti tik už nuostolius pada
rytus po Latvijos nepriklauso
mybes paskelbimo t. y. 1918 m. 
lapkričio 18 d.

Kitu apkaltinimu apkaltinta 
tame pačiame dalyke M. P. 
West ir 10 sekamų jo agen-, 
tų: Charles E. Phillips, Char
les Urnick, Kazys J. Pilipavi
čius, Frank Brooder, Walter 
Petkus, Tony Maknuža, Mike 
Burns, Frank Girdvainis, Frank 
Bagdonas ir Tony Greenfield. 
Beveik visi; išėmus porą, jie 
yra lietuviai.

Iš visų apkaltintųjų reikalau
jama užsistatyti po $20,000 
kaucijos. Didžiuma jų dar nė
ra sugauti, bet policija stro
piai jų jieško.

Harringtonui, matomai, pa
sisekė pasprukti iš valdžios na
gų, nes, apie jį vėl’ nieko ne
girdėt, nors buvo tikėtųsi 
areštuoti Palm Beach, Fla.

Sena šakalio giesmė.
S. J. šakalis ir mergina, 

pas kurių jį rado, sėdi kalė
jime. Veikiausia šiandie bus 
paduota teismui reikalavimų, 
kad jį apkaltintų, kad tas teis
inas apkaltino kitus 
Sėdėdamas šakalis 
gieda labai senų ir 
tokių žmonių giesmę:

“Pinigingi interesai
mane įgrūdu markute. Aš nie
ko nebeturiu. Bet jeigu ji^ ma
ne paliuosuotų, aš atmokėčiau 
kiekvienų skatikų, kokį aš esu 
skolingas.. Klausykis, štai mano 
pienas. Aš žinau kaip padary
ti $300,000 į šešis mėnesius 
— ”. Bet policija tik juokia
si iš jo “pienų”.

Šakalio ir Baltic States De- 
velopment Co. ofise, 
born St., susirinko 
nia 
šak
jis bats prisipažįsta, praleido 
su /mergomis ir spekuliacijoje 
Su grūdais.

Šakalio mergina irgi gieda 
senų giesmę; kad jis nieko jai 
nesakęs ir ji nežinojusi, kad 
jis yra vedęs.

šakalio gi pati sako, kad jis 
vislia v pinigus praleidęs su ta 
mergina ir jo šeimina nebetu
rinti iš ko gyventi.

Ir pas Šakalį yra sudėję pi
nigų ne. tik paprasti darbinin- 

inteligentų. 
sudėjo pas 
kiekvienas, 
Archer &

Dr. Leo 
Ivvotifi, 1920 S. Halsted St.

jį

spešclus. 
kalėjimo 
paprastų

“pagavo”

3 žmonės užmušti Anglų oficierius užmuš
tas Dubline. ,

Airijos sutartis busian
ti atmesta

DUBLINAS, vas. 19. — Ai
rijos laikinės valdžios galva 
Michael Collins sako, kad vi
suotiname sinn feinerių kliubų 
susirinkime Ard ' Fheis, seka
mų utaminką, Airijos sutarties 
su Anglija priešininkai turės 
didelę didžiuipą balsų. Tai bu
siąs neišvengtinas galas Sinnsiųs neišvengtinas 
Fein • organizacijos.

CHICAGO. — Užvakar auto
mobiliai užmušė tris žmones ir 
4 sunkiai sužeidė. Visuose at
sitikimuose buvo kaiti munšai- 
nė ir nepaisymas važinėjimo 
tvarkos.

DURLINAS, vas. 20. — An
glų leitenantas Mead liko už
muštas ir anglų seržantas ir 
trįs civiliniai žmonės tapo su
žeisti susirėmime Dubline.

Kunigas sustreikavo
BILACkiPOOL, Anglijoj, vas. 

20. — Hųn. Adam Hamilton 
paskelbė, kad jis sustreikuos 
dviems' savaitėms. Jis sako, 
kad bažnyčios tuštumas rodo, 
ar kad jo pamokslai yra nie
kam netikę, ar kad netikusi 
-yra pati bažnyčia.

35 S. Dear- 
didelė mi- 

monių, kurte sudėjo pas 
iį pinigus, kuriuos, kaip

CHICAGO. — Vakar Maso- 
nic Temple prasidėjo svar
biausių šalies unijų viršininkų 
ir atstovų suvažiavimas, su
šauktas tikslu pasitarti kokius 
kandidatus į valdiškas vietas 
remti sekamais rinkimais. Su
sirinkimą sušaukė geležinkelie
čių unijos.

Susirinkime dalyvauja apie 
200 delegatų. Kiek jie narių at
stovauja, dar tikrai nežinia, 
bet vien geležinkeliečių 
se yra apie 2,000,000 
taipjau dalyvauja daug 
jų darbo federacijų, 
kiekviena turi po kelis
narių. Vakar susirinkime pir
mininkavo mašinistų unijos 
prezidentas Wm. H. Johnson.

Susirinkimo tikslas bus susi
tarti remti tik tokius kandi
datus, kurie bus prielankus 
darbininkams ir bus darbinin
kų patvirtinti. Susirinkimo šau
kėjai mano, kad tokis pienas 
— remti sau prielankius kan
didatus iš senųj 
bus daug sėkmi 
kad kūrimas naujos politines 
partijos. Jie atsimena nesėk
mingą bandymą suorganizuoti 
darbininkų ir ūkininkų parti
ją. Buvo tikėtųsi, kad darbi
ninkai ir ūkininkai rems savo 
partijos kandidatus, bet jie tos 
paramos visai negavo. Taip
jau primenama ir nesėkmingas 
bandymas suorganizuoti libera
lų partiją. ’

Pirmininkas Johnson pareiš
kė, kad šis judėjimas yra sa
votiškas ir kad jis privers “pa
sitraukti iš viešojo gyvenimo 
tarnus plutokratijos ir privile
gijos”. Jis nebando teisinti 
darbininkų ir sako, kad už esa
mąją padėtį išdalies yra kalti 
ir patįs darbininkai. Jis sakė:

“Mes leidome įtarams ir 
smulkiems skirtumams pada
linti mus. Mes turime laikytis 
išvien, arba mes busime išsklai
dyti. Pirmoji problema, su 
kuria mes turime susidurti, 
yra atstovybė legislaturose. Ko
de! mes turime tęsti ir toliau 
tą paikių praktikų leisti dau
geliui advokatų ir bankierių 
pripildyti valstijų ’legislaturas 
ir šalies kongresų? Mes gerbė
me tuos “blokus” gana ilgai 
ir už musų pasitikėjimą susi
laukėme tik išdavystės.

“Dabar greitai artinasi lai
kas, kada galima bus padaryti 
permainas. Prisirengkime prie 
lapkričio 1922 m. rinkimų. Pa
sinaudokime savo pilietybė no
minacijose (primanęs) ^daugiau 
bendro labo naudai. Jeigu mu
sų idėja Amerikos laisvės tu
ri būti išlaikyta atstovyhinės si
stemos, tai pradėkime vykinti 
tikrąją atstovybę.

“Tikresni ūkininkai 
ninkai turi būti renkami kai
po atstovai musų legislaturose. 
Vyrai ir moterįs, kurie tikrai 
supranta žmonių reikalus ir

partijų — 
jsnis,4 negu

darbi

PINIGŲ KURSAS

kai, bet yra ir 
Taip spalio 5 d. 
Šakalį' po $7,000 
Kazys Drangelis, 
7rancisco Avės., ir

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Vakar, vasario 20 d., užsienio pini
gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.40 
Austrijos 100 kronų ............... 8c
Belgijos 100 frankų ........... $8.75
Danijos 100 kronų ............... $20.80
Fijių 100 markių .....   $2.02

y Franci jos 100 frankų ........... 9.17
Italijos 100 lirij ..........   $5.02
Lietuvos 100 auksinų ...............  45c
Lenkų 100 markių .... ;............. 3c
Norvegų 100 .kronų ........... $1694
Olandų 100 guldšnų ........... $37.90
Švedų 100 kronų ............... $26.42
Šveicarų 100 markių ........... $19.50
Vokietijos 100 markių ........... 45c

----------- ------ ___ _____________

Londono 
vežikai, pakvietimu transporto 
darbininkų federacijos, pradė
jo boikotuoti alų. Boikotas ta
po paskelbtas delei augštos 
alaus kainos ir delei bravarų 
nukapojimo' darbininkams al
gų.

Mano alaus boikotą paskelb
ti visoje šalyje.

NEW YORK, vas. 19. — Tau
tų sąjungos komisija, kuri ty
rinėjo limpamųjų ligų išsiplėto- 
jimą Rusijoje, sako, kad tyfu 
Rusijoje serga apie 20,000,000 
žmonių. Petrograde taipjau 
siaučia dizenterija.

5 pašauti teisme

Atsisako aiškinti apie derybas. 
, WASHINGTON, vas. 20. — 
Prezidentas Hardingas šiandie 
atsakydamas į senatoriaus 
Hitchcock rezoliucijų, prašančių 
smulkesnių žinių apie keturių 
valstybių Pacifiko sutarties ta
rybas, sako, kad tų žinių ne
galįs suteikti, nes tarybos dau
giausia buvo vedamos nelai
kant jokių rekordų? Preziden
tas taipjau sako, kad nebūtų 
publikos interesuose atidengti 

konfidencialius pasitarimus tarp 
delegatų, betgi kartu pareiškia, 
kad nebuvo jokių slaptų susi
tarimų, negi nebuvo apsimai
nyta slaptomis notomis.

ARDMORE, Okla., v. 20.
Penki žmonės liko pašauti vie
tos teisme, iškįlus kovai tarp 
šerifo London ir pašalintojo 
šerifo Garrett šalininkų. Visi 
pašau tieji yra buvę ! ar tebes- 
antįs šerifo pagelbininkai.

SNIEGAS PALAIDOJO
4 ŽMONES.

DENVER, Colo., vas. 20.
Keturi da.Lininfiai Denver & 
Salt Lake geležinkelio žuvo, 
kada sniego nuslinkimas nu
nešė juos ir garvežį į 7JM) pė
dų gilumo griovį. Nemanoma, 
kad jų lavonus galima bus iš-

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

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

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

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

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

523 West J20th St., West Pullman^ III.
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titarninkas, Vasario 21, ’22

škotas gamtininkas ir tyrinė
tojas rengiasi 3,000 mylių 
gin po Sacharos dykuma^tffei- 
nantį pavasarį. Jis jip^kd sau 
bendrakeleivio, kuriam jis ne
žada, kad jiedu kada sugrįš 
atgal civilizacijom Jo tikslu 
yra rinkti zoologijos ir archa- 
iologijos spccimenus ir Mtiipgl 
naujus gyvulių specimenus.

Amerikiečiai važiuodami
Meksikon nereikalauja turėti 
pasų. —-

Bausmės už perlaikymą 
tykios knygų sumokėtos 
šiam Chicagos knygynui 
metus siekia $11X000, kaip 
gius praneša. Šitie pinigai 
į pensijų fojįdą Chicagos kny
gyno tarnautojams. Dabar šita
me fonde yra apie $200,000.
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JAUNA MOTINA

TVIRTA DABAR
Jos motinos 

vertė išmėgin
Pinkham
pound.

urnas pri- 
Lydia E. 

Vegetable Com-

Kenosha, Wisconsim — 
tiek žodžių pagerbimui

■ “Neturiu 
hii Lydia E. 

Pinkham Vegeta
ble Compound. M a 
no motina turėjo 
progą išmėginti, 
ir kuomet sirgau 
po kūdikiui, ji da
vė ir man. 
daugiau man pa
gelbėjo, negu kas 
kitas, todėl pata
riu visoms mote
rims, sergančioms 
moteriškoms 4 li-

Jis

goms, kad gerai išmėgintų ir esu ti
kra, kad geriau jaustųsi, kaip kad 
aš.” — Mrs. FRED P. HANSEN, 562 
Symmonds St., Kenosha, Wisconsin.

Gyduolė, kuri yra vartojama netoji 
penkiasdešimts metų ir aplaikanti pa
gyrimus nuo motinų ir močiučių verta 
ir pačiai pagalvot apie ją.

Jei kenčiante kokį nesmagumą, ku
rie kartais yra po kudikui, nepamirš
kite Lydia E. Pinkham' Vegetable 
Compound kaipo moters gyduolės. 
Ypatingai yra priimta atitaisymui 
sveikatos.

Laiškai, kuriuos garsiname, turi 
pertikrint jus; klauskite savo drau
gių moterų arba kaiminkos — jos ži
no-jo vertę. Jums bus ir ant naudos, 
jei tik gerai išmeginsit.

jlche?
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos 

/
Arba kitokį skausmą, 

mėgink

br. Mllcs Antl-Pain Pilis
On^i or two and tho paln stopa 

Contain no habit-formlno drlios 
Have you trisd Dr. Milės’ Nervine?

AsJt voztr Jirugztat

Bllllllllllllllllllllllllllllllllllioillllllllllll^

Nematoma Armija Užpaka 
lyj Elevatorių Patarnavimo

5385 darbininkų — 4847 vyrų ir 538 moterų kasdie
na dirba prie eleveitorių geležinkelių.

Daugelis važinėjančių ELEVEITORIAIS nepersi- 
stato sau, kad tiek daug darbininkų reikia, kad sutei
kus pervažiavimo patarnavimą, kadangi biskį daugiau 
kaip pusė šių darbininkų stovi tikroj, susitikimo su pu
blika eilėje. Šie yra\^asdieną publikai matomi: -

2486 dirbančių prie traukinių ir
780 vyrų ir moterų tikietų pardavėjų^ ,

»

t

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

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

•----------------------;i ■ v
Seyetos Gyduoles užlaiko 

šeimynos sveikatą.

683 vyrai dirba dirbtuvėse prie taisymo karų.

634 vyrų rūpinasi bė^ų saugiu padėjimu,

101 vyrų parūpina elektHšką pajiegų,
189 vyrų ir moterų reikalinga generalių ofisiį dar

bo atlikimui, 3

!
 Sustabdyk persišaldymą. 

Sulaikyk kosulį.
Yra jie tikrai pavoingi ženklai. Ne
doras ligas su tolin sekančiais pa- 

I sekiniais tankiai gali būti prašalin
tas turent tajn tikrus vaistus.

Severa’s 
Cough Balsam

(Severo Balzamas nuo kpsulį) ne 
doda ilgai viešpatauti paprastam 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli
niu išsišakojimu, palengvin sukepi- 

|g mo, pradeda skrepliavim^ ir padara 
J kvėpavimą lengvesni. Kaina 26 ir 

M 60 centai.—Severa’s Cold andGrip 
! Tablete (Severo Plyškelei nUo Per

sišaldymo ir Gripos) sulaiką persi
šaldymą nedodant jam išsivystyti. 

S Kaina 50 centai. Visose Aptiekošeu

KRUPA
Prašalina į 15 minutų be vėmimo! 

Glessco išmeta smaugiančią gličią me- 
degą iš visos sistemos. Nelauk praei
nant krupo! Jis užpuola vidurnaktyj 
be perspėjimo ir be pasigailėjimo. Bu
kit visuomet prisirengę ir turėkit 
Glessco ant rankų. Vartojamas per 35 
metus milionų motinų. Pardavojamas 
visose vaistinėse už 50c butelis, bet 
kaip-galit pamieruoti dalyko vertę 
kuris gali išgelbėti gyvastį?

GleSco
For Coughs,Coldsand Crojip

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisai i
127 N. Dearborn SL, Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
1823 Se. Hahted.St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, ifekyrua utarrfrjhi ir 
ketvergi. Nedilioms nuo 9 iki 12 r.

iriasi Ar gavote Severo Kalendorių 
1922 metams. Galem^ jįjį gauti 
dykai pas savo Aptiekano, ar nuo

376 vyrų reikia prie durų ir ant skerskelių,*
‘5?

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

136 atlieką įvairų darb^, kurie nesusitinka su 
liauninkais.

ke-

Visi šie nematomi keliauninkams darbininkai būti
nai reikalingi ir be kurių negalima apsieiti teikiant per
vežimo patarnavimą, l^aip kad kurie tikrai valdo trau
kinius. * J

»
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Parašyk jei įdo
mauji ar dirbi 
prie išradingų. Pa 
aiškinimas veltui.

PIRMI A U KLA USKIT 
S A PO BANKO

V )Pirmiau negu pirkšite stakąk ar bondsusj kodėl nepa
klausti tikros vertės to stako ir informacijų apie kompa
niją, kuri stovi užpakalyj stako?

Viršininkai šio banko mielai stfteiks šias inform-asijas 
“visiškai veltui.’.

Šis, didelis, saugus, tvirtas bankas'nori pagelbėti pi
nigus taupyti ir sulaikyti nuo leidimo Sutaupytų pinigų.

Mes esame jūsų draugai. — Ateikite ir pasikalbėimė.

Didelis Šmotas

Puikios Rųšies

Į LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai

Red Star Line
Tiesus patarnavimas į LIBAVĄ
Dideli smagus laivai. Geras mais

tas ir pakankamai duodama. Dau
gelis uždaromų kambarių. Manda
gus patarnavimas jūsų kalboj.

White Star Line
Į Cherbourg ir Southampton ar

čiausia susinešimas su Lietuvos mies
tais.

MAJESTIC (56,000 tonų)
Didžiausias laivas pasaulyj.
. OLYMJ’IC (46,000 tftnų)

HOMERIC (34,000 tonų)
LABAI PUIKIAI APRŪPINTA 

3-IOS KLESOS KELIAUNINKAI.
Užsirekordavimui kreipkitės į
PASSENGER DEPARTMENT

Arba prie vietinių agentų.
F. C. Brown, Western Passanger Mgr.
14 No. Dearborn St„ Chicago, III.

N EPĄ PR A ST A S PASIŪLYMAS 
LYTIŠKAI NUSILPNĖJUSIEM

VYRAMS.
Prisiųskit mums tik 50c

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

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

JOHN KUCHINSKA8
U2TOVI8 ADVOKATAS* 

3281 W. 22nd St., kerta Leavitt St.
Telepkone Canol 2552.

Valandos: 4 iki 6 po piat, k 
7 iki 9 vaksura.

Vada vIsoHm bylai, visudu 
teiąmuoR.0. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokuman- 
tua, perkant arba parduodant, Lo
tus, Napiua, Fermas ir Bizniua. 
Skolina Pinigus ant pirmo morga- 
liaus ant lengvi

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

19 S. La Šalie St. Room 324 
Tel.: Central 6390

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

79

8. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M.
1811 Rector Btailding

Vest Monro© Street, Chicaga.
Phone Central 256D

Rėz. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

Td. H.ymark.t 3689
JOSEPH W. GRIGAI.

Lietavie Advokatu
Kambaris 806, Roma Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
OHu yal.i nuo 9 iki 6 ir aao 7 

iki 9 vakaro.

z

KIRK’S

AMERICAN
FAMILY

SOAP
-

pirkit gerą muilą ne 
naujas drapanas

r
1\ J. P. WAITCHES 

kLAWYER Lietavys Adrokati____ _____Lietuvya Advokatu
Dienomis: Room 511 —■ 

X27 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6096 

Vakarais! 10726 S. Wabash Ava.
Tel.: Pullman 8377.

J

A...........——....................................................i

‘ ‘ ' I

E R Bv Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai

(Apgarsinimas)
BULGARIŠKA KRAUJO 

ARBATA
Imk šutintą karštą einant gulti 

PAGELBSTI GAMTAI
UŽMUŠIMUI SLOGŲ
Apsaugojimui nUo influenzos
Sutvarkimui jaknų.
Bulgariška Kraujo Arbata susideda 

iš tyrų žolių. Jos sutirština, padaro 
raudoną kraują gįslose, priduos tvir
tumo apgalėti ligas.

Vaistininkai visur pardavinėja
Arba prisiusime apdraustą paštu 1 

dideli šeimynai baksą už $1.25, arba 
3 baksus už $3.15, 'arba G baksus už

įprašomi pirkinių reikalais

eiti | tas sankrovas, kurios į
j $5.25 . Antrašas: II. H. Von schlick,
President Marvcl Product Co./ 451

skelbiasi Naujienose.
rresKiem iviarvei rrouuei v>o.

?"’■" ■ "w. ? t—tr Marvel Building, Pittsburg, Pa.

■

Pa
savo 
arba

NAUJAS BUDAS 
Virimui ir kepimui 

Sumažinkit 
kuro išlaidas 
— anglies ir 
malkų, 
keiskit 
virimui
apšildimui pe 
eių į gasinį 
pečių įvedant 
1922 modelio Uni-Hete Gas Burner, 
VELTUI IŠMĖGINIMUI.

Įsideda į ugnies užlaikomą vietą ir 
gasas dega, kuris pasidaro iš pa
prasto kerosino, — pigiausis kuras 
kuris yra žinomas. Visuomet išduo
da karštą ugnį urnai. Visuomet kon
troliuojama kl'ano UŽSukimU. Ste
bėtinas moksliškas išraclimaš, kuris 
kainuoja trisyk mažiau ir greitai 
patsai išsimoka. Interesinga litera
tūra VELTUI.

REIKIA AGENTŲ 
Acorn Brass Mfg. Co.,

208 Acorn Bldg., Chicago, III.

AR BIJOTE “FLU”?
Paprastai atsiranda nuo mažo

ŠALČIO
Jei kosit — šiurpuliai ’ vaikščioja 

arba gerklę skaudr _s—
gultrSįtrl 
nas ir spi 
Šapoment

Jis sulai&is slogas per naktį ir jei

'SAPOMENTOL
taip pat pasielgsite iš ryto, tuojaus 
jausitės ir vėl gerai.
Sapomentol

SAPOMENTOL
Yra tvirtesne už kitą kokią gyduo

lę kokios tik yra pardavojamos. Pa- 
mėginimu persitikrinsit patys.

Taipgi yra labai geru nuo reuma- 
tiškų skausmų.

Galite gaut pirkti kiekvienoj vais
tinėj po 65c.

Polo Chemical Company
2824 W. Chicago Avė.,

. CHICAGO, ILL.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IRPATARBJAI 

1805-7 127 N. Dearborn St. 
Randolpk 3899

MAURICE J. GOLAN 
Rm. 1102 S. Ashland Blvd.

Seeley 3678

t

J

pirm eisiant 
;ą, krutini, strė- 

ndą su mažai.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

\ Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOC1ATION BLDG.

19 So. La Šalie SU 
Room 1303 ' 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
M* •»«■•••••••••••••••••«•  M* • M 

Namų Tel.: Hyde Park 3395
M ... r,. ........... ' ■ ,.įįį - n—

I

i

Phone Boulevard 53D1

ANTANAS GREDUiKA
ttenar&lit

JKoatraktorivs fcr 
budavotojai. 

Budavojama Ir tetosona.
1401W. 47th St, Chlcar*

MHR/HERZMAN^M ik bosuos
Peniklia >«• U12 S«. Malrted Si
IM Ne. MII Be. 81.

Merai Itotuviama Kmsam per 
taMta kaipo patyria krdytajaa, iki- 
rarffaa ir akaierls.

Klydo aitrias Ir ehroniikau U««Ef 
Vyra, moterį Ir vaiki, pagal eaK- 
Jausiaa metodas K-Ray ir Kitokiai 
elektros prietaisas.

Ofisas ir Labaratcrijai IBM W, 
18th St., netoli l*iak Si.

VALANDOS! N«o 19—11 ptoto, 
Ir aka fl iki 8 yaL vakarais.

( Dienoto!. i Badas!
8110 arka 857

liktiniu Mii 
, 951 - Dravor <LM į

GYVENIMAS: 8813 S. Halated St.

TalaphMutfl

Pratuštiiiimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, rain 
kotų, kelinių, trunku ir siuteasių už 
tokie} žemą kainą, kad apsimokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui.

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

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

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

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly
gas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėta vežti kitur, mes teorime iš- 
pardu, . Ateikit© anksti ir pasirin
kite kot.’Fj dar visko yra. Užsiganč- 
dipimas gvarahtuojamas. įsteigta 
1902.

Atd k'asdlexM| iki 9 vai, Nad. iki 
6 rak. i

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

DIDYSIS NAUJIENŲ KONCERTAS
Kovo-March 5,1922

ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM }

l
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NAUJIENOS, Chicago, UI., Vasario 21, ’22

Telefonas BoulevardSouth Halsted Street 96633210

Telefonas Boulevard 06721614

Telefonas / Laf ay etteArcher Avenue 76744138

0169

ir ant Town o f Lake tuo tikslu, idant geriaus

ėst Pullman

naujienos

To prašo Lietuvos 
žmones ir taip 
pataria Lietuvos 
Bankai.

To prašo Lietuvos 
žihones ir taip 
pataria Lietuvos 
Bankai.

Siųskite per
NAUJIENAS
Pinigus
Lietuvon

Siuskite per
NAUJIENAS
Pinigus
Lietuvon

Priima pinigus siuntimui Lietuvon;
Išduoda čekius ir perlaidas;
Parduoda Laivakortes;
Parduoda Knygas;
Parduoda Naujienas ir prižiūri jii platinimą 
Priima apskelbimus, spaudos darbus ir atlieką 

kitus reikalus.

Naujienos įsteigė ir atidarė savo skyrius ant Bridgepo 
patarnavus visięms Lietuviams, kurie gyvena pietinėje Chicagos dalyje, kad siunčiant pinigus Lietuvon 
reiktų toli važiuoti 
kaip Naujienos, kadangi Naujienos geriausia atlieka savo užduotį; kadangi Naujienos visuomet turi didelį 
pinigų balansą Lietuvos Prekybos ir 
niųjr atidėlojimų. Idant užganėdinus tą teisingą Lietuvos pageidavimą ir* davus visiems lengviaus pasi 
naudoti Naujienų patarnavimu, Naujienos atidarė 
PaĮ-k i

Iš VISŲ NAUJIENŲ SKYRIŲ pinigai Lietuvon taipjau kaip ir iš 
vyriausio ofiso išeis ne ilgiaus kaip į 24 vai. nuo jų priėmimo. 

Nes tai yra Naujienų taisyklė

Naujienų Skyriai Atlieka Sekamus Reikalus

ienų WestPullmano Skyr. Priima Pinigus Siuntimui Lietuvon 
v ir Atlieka Kitus Reikalus, išskyrus Pardavinėjimą Knygų

Lietuvos Bankai pageidauja, kad pinigų siuntimas iš Amerikos eitų tik per tokią įstaigą

ramonės Banke, kad užtikrina greičiausią pinigų išmokėjimą be abejo

t
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' The Uthmbui DbUx Newi

BMtaK R ■rigottlfc

1739 SQ. HALSTEC ST., 
. CH1CAG0, ILLINOIS.

Talaphona RooMyalt 85M

l Subscription Ra tesi
per year in Cauada.

i7JQ per year outaide of Ghięaga.
|8.N per year in Ghicaga.

8c. per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

March.lTth, 1914, at the Poat Office 
vt Chica^e, III., nndar tiui afii of 
March 2nd. 1871.

dar tebėra suskilę ir kovoja 
tarp savęs; jie vieni suda
ryt valdžią šioje valandoje 
nepajiegtų.

Bet pas komunistus tokio 
apsirokavimo nebuvo. Jie 
nepaisė to, kad dabartinės 
valdžios puolimo labiausiai 
troško atžagareiviai, ir bal
savo kartu su monarchis- 
tais. Kraštutiniai “revoliu
cionieriai” susitiko ant vie
no tako su kraštutiniais re
akcionieriais.

Sveikatos Dalykai
IKJiį iiraikStas Siame skyriuje 
nuomones Redakcija neateakoj

AR GALIMA APSEITI BE 
CHIRURGIJOS?

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nadil dienius. Leidžia Naujiena Ben- 
drovft, 1789 Se. Halatad SU, Chicago, 
HL — Telefonai! Beesavelt 85NL

. Bisimokijlma Kalnai
Chlcagoja —> paltai

Metami ... ............. . „
Pum! matų ■ , > . -
Trinu minėdama
Dviem mtneaiamj f r n a

fhlcagoje •— per neiietejui 
Viena kopija , , , , 

Savaitei , ......
Minėsiu! t A x u t

. Suvienytose ValetiJeM na Chicegoj, 
paltu;

Motame , j i _r i. n
a

Apžvalga

|8.00
, 4.50

2.25
, 1.75
i 1410

D8
18 
76

4.00
2.00
1.50

.75

Trims minesiams . .T -
Dviem minesiams , ,t , ,
Vienam minėsiu! ,

Bietuyon ir kitur uisienleoatf 
{Atpigintai

Metams t į $8J0
Pusei meta —..............-
Trims minesiams - ■ ■ 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakyme. >

Kraštutinybs 
vėl susitiko.

Vokietijos reichstagas di- 
' džiuma balsų išreiškė pasi

tikėjimą ministerių pirmL 
ninkui, Dr. Wirth’ui.' Ufi 
pasitikėjimo išreiškimą bal-. 
savo socialdemokratai dirl 
džiumiečiai ir katalikų cen
tras su demokratais, kurie 
visi kartu sudarė 220 balsų. 
Prieš Wirth’ą balsavo atža
gareiviai nacionalistai, mo- 
nlrchistai ir komunistai; 
jie sudarė 185 balsus.

Kancleriui pritariančioji 
didžiuma tuo budu nedidelė, 
tik 35 balsai. Jo kabinetas 
butų griuvęs, jeigu prieš jį 
butų balsavę nepriklauso
mieji socialdemokratai^fku- 
rių reichstage yra 61. Bet 
jie susilaikė nuo balsavimo.

Musų supratimu, šitoks 
nepriklausomųjų socialde
mokratų pasielgimas buvo 
visai 'teisingas. Jie negalė
jo balsuoti už Wirth’o kabi
netą po to, kai jisai pavarto
jo žiaurias priemones prieš 
geležinkelių darbininkus. 
Bet jie negalėjo balsuoti nei 
prieš Wirth’o kabinetą, ka
dangi, jam su s, val
džią butų paėmę į sa 
kas atžagareiviai. Vokieti
jos socialistai, ant nelaimės,

ran-

u

KONSULŲ PASKYRIMAS 
SULAIKYTAS.

<< rašo:
iš“Vasario 10 d. gauta 

Kauno sekama kablegrama:
“ ‘Jurgutis paskyrė Lietu

vos konsulais Amerikoje: 
Ne\v York u i Bielskį, G^iea- 
gai Elijošių. Įsikišus Vilei- 

su-

zi

di-

šiui, paskyrimas laikinai 
laikytas.’ ”
S. L. A. organas dej tos 

nios pastebi:
“Negalime neišreikšti

džiausio nusistebėjimo, kad 
Lietuvos ‘katalikiškoji’ val
džia yra ant tiek įsimylėjusi 
į p. Bielskį, kad jam norėtų 
visus Lietuvos valstybinius 
darbus Amerikoje atiduoti. 
Jis yra ir finansų ministeri
jos įgaliotinis, ir dabar vėl 
konsulu skiriamas ir kas ga
li žinoti kuo dar jis gali būti 
paskirtas.- O visiems tiems 

/ skirtas. O visiems tiems 
darbams jisai tiek tinka, kiek 
tiko jam Lietuvos armijos 
kapitono laipsnis.”

KAPSUKAS KARALIAUČIAUS 
KALĖJIME.

“Sandara” rašo, kad Kara
liaučiaus policija dar tebelai
ko Vipcą Kapsuką (Mickevi
čių) ir Gabrį Liutkų, kuriuodu 
buvo suimtu laike slaptos ko
munistų konferencijos, 
t eibes

Juodu
le.

LOGIKOS IR IŠKALBOS.
PAVYZDYS.\

Brooklyno “Laisvė” 
kad “Naujienos” pirma 
kailį Geležėlei ir nesiskaitė su 
juom”, o dabar jau giria jį. 
\ Taip pat esą ir su Jukeliu: 
pirma “Naujienos” “plūdo Ju- 
lęelį ir su juomi nenorėjo skai
tytis”, o dabar jau ėmė jį girti.

Kad “Naujienos” giria Gele
žėlę arba Jukelį, tai yra, žino
ma, tuščias prasimanymas. Bet 
jau yra visai nesąmonė sakyt, 
kad “Naujienos” pere kailį tiem 
asmenim ir kartu nesiskaitė su 
jais!

Ar nebūtų gerai, kad “Lais
vės” redaktoriai truputį pasi
mokintų logikos ir gramatikos, 
pirma negu kritikuoti kitus 
laikraščius ?

Šimto Nuošimčių
Patrijotas

X UPTON SINCLAIR’© 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

h ii—■■ "’i ■■■■■. i

(Tęrinyi)

Šitas darbas visas buvo Petro, tik Jonas 
nenaudėlis užsigeidė jį pasisavinti, ir atimti iš 
Petro nuopelną! Bet Petrui buvo linksma, ka
da federalinės valdžios peržiūrėję bylą, pasakė, 
kad tM yra netikęs padarymas ir su juo neapsi
moka tąsytis. Bet įrodymai tapo perduoti ap
skričio teisininkui Burčardui, kuris nebuvo toks 
gaigus ir jo agentai padarė azitrą puolimą, vėl 
išdraskydami leistuvę ir įkibdami pagrįžusį ka
reivį į kalėjimą. Teisėjai pareikalavo penkioli
kos tūkstančių dolerių laido, o Amerikos Mies
to laikraštis “Times” įdėjo visą aprašymą bai
dančia antrašte per visą pirmą ^puslapį apie tai, 
kaip “Kareivių Draugo” redaktorius tapo su
imtas bedarant suokalbį su* priešu; laikraštis

sa|ko,

Pusė kaltės gula ant 
agentų už “gpeše- 

1ų” pasekmes.
' Ar bus dar tokių drąsių 
agentų, kurie užsiėmė “speše- 
lų” bizniu, kad jie drįstų rody
tis tiem žmonėm, iš kurių iš
kaulijo pinigus žadėdami jiems 
neapsakomai didelius pelnus? 

Jie tvirtino žmonėms, kad jų 
pinigai negalį žūti, kad “kom
panija” turtinga ir gerai veda
ma; o dabar vislias žuvo. Jei 
tų agentų sąžinė negraužia, tai 
jie bent išlaukinio pavojaus iš 
nuskriaustųjų pusės vengdami 
bijosis vaikščioti ir^jjems ro
dytis^ Retas tų agentų gali pa
siteisinti žodžiais: davė — 
ėmiau, nes buvo tokių, kur be 
prikalbinėjimo davė. Agentai, 
kurie tuo užsiminėjo ir tuo da
rė sau uždarbį, negal šaltai at
sakyti: “davė,” nes jie pini
gams gauti turėjo vartot prie
monių: meluot, kaulyti. Barbe- 

smuklininkai, bartende-
riai ir kiti vinto agentais, vi
siem rūpėjo ^uždirbti.” Ir jie 
“diribo.” Jų buvo didelė didelė 
gauja. Jie kits už kitą stengė
si daugiau surinkit pinigų ir 
todėl kiekvienas stengėsi su
rasti, sugalvoti būdų, kaip dau
giau gauti, by 'tik gauti.

Jei agentas pats įkišo ir sa
vo pinigų “spešelams” gauti, 
tai ir tas šiuo atveju nė kiek 
jo nepateisina, buk jis nežino
jęs dirvos, kurią dirba. Jis at
sako prieš tuos, kurie jo prikal
binėjimais ir tikrinimais pati
kėję davė jam savo pinigus.

Del šito “spešelų” skandalo 
Chicagos lietuviai turi ne tik 
baisių piniginių nuostolių, bet 
ir skaudų moralinį antausį 
kaipo dideli lengvatikiai, ku
riuos kiekvienas sukčius ir svie
to pereiva gali išnaudoti.

—A. Rūkas.

riai

SUNKL PADĖTIS ANGLIJOJ.
Sausio 10 dieną bedarbių 

Anglijoje buvo 1,933,000, o 
sausio 1 d. buvo jų 1,885,000. 
Dabartiniu laiku Londono bir
žoje pinigai skolinama 1 nuoš. 
palukų, o komerciniai kredi
tai neša 3 nuoš., nes pinigams 
nėra pelningo įdėjimo.

šitą Anglijos biznio susmu
kimą padarė Versaliaus sutar
tis ir dėlto Lloyd George deda 
pastangas Rusijos pripažinimui 
ir Vokietijos prekybos atgaivi
nimui. Anglijos žvilgsniu Frau 
oijos politika turi pasibaigti, 
nes kitaip Anglijoj gali įvykti 
revoliucija. ’

Radiogramos pasiekia Aust
ralijos išmėginimo stotis iš 
Londono ir Paryžiaus per vie
ną penkioliktą dalį sekundos ir 
per vieną aštuonioliktą dalį 
sekundos iš New Yorko. Radio
gramos atsieiną trečia ‘ dalimi 
pigiau negu ka'blekramos.

Daugelis gydytojų neužsiima 
chirurgija, bet jie neatmeta jos. 
Mat gyvename tokiais laikais, 
kada viskas daroma pusėtinai 
tobulai, kada paprastas, viršuti
niai atliktas darbas nepatenkina 
žmonių, todėl kiekvienas amat- 
ninkas ir profesionalas nebegali 
užsiimt generaliu darbu, o pasi
renka tik mažą šaką jame. Ne
kaip išrodo vieno kurpiaus pa
siūti čeverykai, da blogiau bthtų 
su vieno žmogaus darytu auto- 
mobilium. žmogaus kūno sudė
jimą ir įvairių organų veikimą^ 
nukrypimus nuo normališkumo 
ligoj — reikia išlavintų smege
nų ir daug melų studijavimo. 
Vienas žmogus negali jokiu bil
du turėt Įtiek gabumo ir atmin
ties, kad/išstudijavus kūno nor- 
maluipe ir ligoj, todėl po paviro 
šutinio jo išstudijavimo einama 
į speciahimus: pasirenkama ko
kie nors organai ar kūno dalįs 
studijuot sveikatoj ir ligoj ir ne
retai šalinti lįgas ir nenormalu
mus išstudijuotų kūno dalių. 
Gydytojas, kuris gydo ir lytiš
kas ligas, ir plaučių, ir širdies, 
ir įvairių gilių ligas; ir gerklės, 
ir ausų, ir nosies, ir vaikų; mo
terų ir vyrų ligas, gali būti vidu
tiniškas, vienok geras jis nėra 
jokioj šakoj. Generalis r prakli- 
kuotojas supranta savo silpnu
mus ir jis linkęs yra rekomen
duoti ligoniui specialistus - keb
lesniuose atsitikimuose. Jeigu 
jis pats stengiasi viską apžioti, 
galų gale susilaukia nepasiseki
mo ir nepasitikėjimo. Publika 
specialistų nežino, jų bejieškoda
ma ji neretai patenka į apgavi
kų rankas. Generalio praktikuo
tojo užduotis yra parūpinti spe
cialistą reikale; ir specialisto už
duotis yra* pasiųsti pas kitą, jei 
ligonis ne jo specialybei priguli.

visuomet taip daroma, bet tu
rėtų būt taip daroma.

Chirurgija y ra* viena specialy
bių, vienok pasakymas, kad tas 
ar kitas gydytojas yra chirur
gas da nereiškia, kad jis yra tik
ras specialistas. Mat visi medi
cinos daktarai yra sykiu ir chi
rurgais — gali daryt it daro tū
las operacijas ir pataisymus. 
Juk chirurgija nereiškia vien 
tik piaustymą peiliu: atitaisy
mas kreivų kojų, nugaros, ran
kų ir kitokių nenormalumų, iš- 
narinimai, kaulų perlaužimai, 
žaizdų valymas ir t varstymą s ir 
daug-daug kitokių dalykų įeina 
į chirurgiją. Operacijų dary
mas, kur peilis yra reikalingas, 
yra tik dalis chirurgijos. Chi
rurgija be peilio sutvarko ir su
augina nulaužtus kaulus, išniru
sius sąnarius, kreivas kupras ir 
kojas, padaro lygiomis nelygias 
kojas, sustabdo kraujo bėgimą 
iš žaizdų, apsaugoja jaĄnuo už
kietėjimo ir t.t. ir t.t. Operacijo
se, kur peilis, žirklės ar kaltas 
reikalingi, irgi atrandame spe
cialybes. Kimo organai ir dalys

ją ir kopiją laiško nežinomo vokiečio sąmoksli
ninko,, su kuriuo jis susirašinėjo! Jie praleido 
daugiau kaip metus laiko benagrinėdami šito 
redaktoriaus bylą ir, nors jis buvo paliuosuotas 
po laidu, Gofė pasirūpino, kad jis niekur ne
gautų darbo Amerikos Mieste; jo laikraštis ta
po sunaikintas ir jo šeimynai prisiėjo badas 
kentėti.

LXXVIII.

PETRAS dabar dirbo ištikimai šešis ar aš
tuonis mėnesius ir visą tą laiką jis religin

gai laikė savo pasižadėjimą duotą Gofei nei nc- 
m irk teidamas į moteris. Bet tai yra nenaturalis 
gyvenimas vyrui; Petras jautos apvienejusiu ir 
satinuose jam vaidės veidai Nelės Dulinaitės, 
Rožės Sternaitės ir net Onelės Todaitės. Vieną 
dieną dar vienas»veidas sugrįžo pas^ jį — vei
das Frišbytės nagašveitės, kuri buvo jį atme
tusi dėl jo Taudonumo. Dabar tas buvo kaip tik 
priešingai, jis buvo didvyris, jo paveikslas buvo 
atspaustas Amerikos Miesto laikrašty “Times”

ra mergina, teisinga ir dabar tikrai butų gera 
ją suradus. , •

Taip Petrai nuėjo j nagųvšvcitimd saloną ir 
ištikro atrado geltonplaukę mergytę; taip, ji 
jierskaite viską apie jį ir vis svajojo, kad ji vėlį t | \ V X U C    J • j » — -

atspaude fotografinę Jo išdavikiško laiško kopi- kada nors su juo susieis; Petras pakalbino ją į

/

_sx

taip komplikuoti, kad vienas 
žmogus pristigtų ir techniško 
gabumo ir proto išnašumo vis
ką gerai atlikti ir žinoti, todėl 
vieni chirurgai išsilavina tik 
pilvo operacijas daryt, kiti šla
pimo ir lyties organų, tfreti ausų, 
nosies, gerkles lir akių ir lt. Vie
nas chirurgas niekad neišmoks
ta daryt visų operacijų ir ant 
visų kūno dalių, o jei daro, tai 
darbas nelabai kam tikęs. Aky- 
vaizdoj to, kad chirurgija reika
lauja liiokinimosi ir lavinimosi 
ir tik apribotą darbą tegalima 
išmokti, yra aišku, jog chirurgi
ja, kaip ir medicina, nėra men
kas dalykas. Tiesa, ji nereika
lauja tiek smegenų, t. y. tiek 
mokslinio žinojimo ir logikos, 
kaip medicina, vienok reikia 
daugiau technikinio gabumo ir 
įpratimo.

ė Chirurgijos keliu milionai iš- 
sigelbsti nuo mirties. Ji praša
lina mirtingus navikus (vėžį,

sarkomą, ir kitus) ; ji prašalina 
užkrėtimus, nuo kurių įvyktų 
mirtis (apendiciiį, pulius nuo 
plaučių plėvės ir t.t.); ji užtaiso 
pratrukusias žarnas, gyslas, 
pūslę ir kitus organus; ji i^ima 
iš kūno kulipkas ir kitus paVo- 
jingus daiktus. Sunku butų ir 
suskaitliuot atsitikimų įvairu
mus, kur'žmones mirtų ir mirė 
be chirurgijos.

Kartais mirtis negręsia (tu* 
hiose aklumo atsitikimuose, rup- 
turoj, pas moteris gimties orga
nų sugadinime, nosies nenorma
lumuose ir t.t.), vienok gyveni
mas darosi keblus ir nesmagus, 
sveikata neretai nyksta. Kas gi 
čia pagelbės, jei ne chirurgija?

Niekus kalba tie žmonės, ku
rie sako, kad be chirurgijos, be 
operacijų galima apseit, kad be 
jos visos ligos galima išgydyti. 
Ir save apgaudinėja tie, kurie 
gydosi kitais budais tuomet, ka
da chirurgija butų jiems tikru

IŠGELBĖJUS 5°0 DOL, 
DĖKOJA “NAUJIENOMS”

J. Dambauskienė, 2058 
Culter st., atsiuntė mums 
šitokį laiškelį:

“Duodu “Naujienoms” 
širdingą dėkayonę, kad 
mane išgelbėjus nuo dide
lės nelaimės. Praėjusią va
sarą buvo Eringtono 
[Haitrfngtono] piknikas. 
Prieš pat pikniką tą pėt- 
nyčią buvau nuvežus pen
kis šimtus dolerių pas 
Eringtoną. Man bevaikš
čiojant po daržą radau ant 
suolelio “Naujienas”. Be
skaitydama radau perser
gėjimą, kad visuomene 
apsisaugotų v nuo tokių 
“spešelų”. Tuojau man 
uždavė rūpestį ir sumisli- 
jau atsiimti. Parvažiavus 
iš pikniko pasi$a(kiau ki
liems,' kad panedėlį va
žiuosiu pas Eringtoną pi
nigų atsiimti, tai visi sa
kė: durna motere, nenor 
pinigų uždirbt. Bet aš vis 
tiek atsiėmiau, ir dabar 
nesumanau, kaip atsnička- 
vot “Naujienoms”, kad 
mano pinigus išgelbėjo. 
Užtai dabar visados “Nau
jienas” skaitysiu.”

dalyku.
žinoma, jeigu chirurgija užsi

ima neišsilavinęs chirurgas, jei
gu jis daro visokias operacijas 
ant viso kūno dalių ir organų, 
tuomet aišku, kad jam pinigas 
daugiau rupi, negu ligonio svei
kata. Iš tokios chirurgijos daug 
mirčių ir nepasisekimų. Bet jei 
akių specialistas darys operaciją 
ant akių, moterų ligų specialis
tą ant moterų organų ir 1.1, tuo
met skųstis nereikės.

Tiesa, apie pusę ar daugiau 
visų operacijų yra daroma berei
kalingai. Ar chirurgijos moks
las čia kaltas? Ne. Esama gy
dytojų, kurie greitu laiku pui
kaus pinigo nori padaryt, o juk 
operacijos apsimoka, todėl jie ir 
kalbina netoli kiekvieną ligonį, 
kad eitų ant operacijos. Ypač 
Amerikos lietuvius kitataučiai 
“profesoriai” greitai prikalbina. 
Bet neretai ir sąžiningi chirur
gai daro dėl stokos ištyrimo, ar 
yra tikras reikalas. Tankiai ran
dama chirurgus neišstudijavu
sius tinkamai generalės medici
noj klaidingai statančius di- 
■agnbzą, todėl klaidų daug. Bet 
chirurgai susipranta ir vis tan
kiau kreipiasi dėl pasitarimo į 
vidujinių ligų gydytojus ir la- 
baratoriįas, todėl juo tolyn, tuo 
mažiau' daroma nereikalingų 
operecijų.—Dr. A. Montvidas.

PRANEŠIMAS LIETUVOS 
ŽEMĖS BANKO DALI

NINKAMS.
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paveikslinę Vaidyklą. Eidami namo jietįu labai 
susibičiuliavo ir kol savaitė pasibaigė, jiedu bu
vo tokiais draugais, kaip kad visą gyvenimą 
draugavę. Petrui paklausus Frišbytės, ar jis ga
lėtų ją pabučiuoti, ji atsakė kukliai, kad jis galįs, 
bet jam kelis kartus ją pabučiavus, ji paaiškino 
jam, kad ji yra pati sau gyvenimą padaranti 
žmona, pati viena niekeno neužstojama; kad ji 
visuomet buvusi ^padori žmona ir kad ji nori, 
idant jis tą žinotų, kada jis norės ją vėl pabu
čiuoti. Petras pagalvojo ir nusprendė, kad jam 
gana jau vėjai* gaudyti; jis pasiruošė surimtėti 
ir sekamą kartą, pasimatęs su Frišbyte jai tą 
pasakė; tą patį vakarą Jiedu jau buvo sukalbėję.

Petras nuėjo pasimatyti su Gofe, nuėjęs at
sisėdo ant kėdės briaunos sale Gofės rašomojo 
stalo ir, gniaužydamas skrybėlę rankose, kais
damas, pradėjo mikčiodamas pasakoti apie savo 
namų reikalą. Jis«mane, kad Gofė ims juoktis iš 
jo ir jo širdžiai labai palengvėjo, kada Gofė pa
sakė,, kad jis, Gofė, pilnai pu tinka su tuo, jei 
Petras tikrai gerą merginą pasirinko ir tikrai 
nori apsivesti. Gyvenime nėra nieko geresnio 
per motęrs įtaką ir Gofci daug geriaus patiko 
turėti savo žvalgus’ vedusius, gyvenančius ant 
vietos ir padoriai. Tuomet jais gali patikėti, o 
kartais, kada reikia žvalgės, jų pačios gali tai 
atlikti. Jei Petras seniai butų apsivedęs, tai jis 
jau gerai pinigų butų pasidėjęs banke.

Petras prisiminę, kad dvidešimties dolerių 
į savaitę nevisai užtenka vedusiam žmogui aky- 
vaizdoj dabartinio pragyvenimo brangumo. Go
fė atsakė, kad tas tiesa, ir jis tuoj aus apsiima 
pakelti Petrui algą iki trijų dešimtų dolerių, 
tik jis nori pamatyti jo merginą ir pažiūrėti, ar 
ji yra to verta. Petras labai džiaugės ir pasiun
tė savo merginą privatiniai pasikalbėti su šei
mininku. Bet po pasikalbėjimo jis nevisai džiau
gės, pamatęs ką Gofė padarė. Jo busimajai pa
čiai jis, papasakojo apie jo silpnybes ir pasakė 
jai, kad jis iš jos reikalaus, kad jos vyras eitų 
tiesiu keliu. Taip, už savaitės laiko po Petro 
susirišimui šventais moterystės ryšiais, kada 
tarp jo ir Gudžienes išėjo pirmutinis jų šeiniy- 
nos nesusipratimas, Petras staiga patyrė, kąs to
je šeimynoje yra viršutiniu šunim. Sykį ant vi
sados jam buvo parodyta vieta ir jis ją užėmė 
— šalo to vyro, kuris savo naminius santykius 
apibudino sakydamas, kddjis ir jo pati puikiai 
suteikia savo tarpe, sutarę, kad jis rūpinsis vi
sais didesniaisiais klausimais, o ji, visais ma
žesniaisiais, be didesniųjų klausimų pas ’ juos 
niekad nesiranda.

šiuo turiu garbes pareikšti 
tamstoms, kad nuo šios dienos 
(15 d. vasario, 1922 m.) rezig
nuoju iš Lietuvos Žemės Ban
ko Komiteto. Prie to skaitau 
reikalingu pranešti, kad apie 
Žemes Banko organizavimo 
budus," apie jo stovį ir reika
lų vedimą aš nieko nežinojau 
ir nežinau.

ši mano rezignacija yra pa
siųsta nuorašuose kun. Jonui 
Žiliui Lietuvoje, kun. N. Petkui 
Brooklyne ir Amerikos lietuvių 
laikraščiams.

Jonas Skritulskis.
26 Rroad St., New Britain, Ct.

■
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(Bus daugiau)

ERENCH LINE
■ COMPAGniEKNf«M£'mAMSATLANTięUE I 
pi Poetai ■BHB

Greita kelionė

NEW YORK — MEMEL
S. S. PARIS

♦Vas. 15, Kovo 15, Bal. 5, Bal. 2G
S. S. FRANCE

Kovo 22, Bal. 12, Ge#. 10
♦Jungiasi su S. S. Pologne plaukian

čiu iš Harve.Kovo 29
3-ios klesos kaina ......   $110.00

Puikiausi 8-ios klesos parar.kumai, 
2, 4, 6 ir 8 lovų kambariai šeimy
noms. Taip pat puikiausia patai na- 
vimas ir valgio gaminimas, kuris yra 
žinomas FRENCH LINE suteikda
mas savo keliauninkams.
• Platesnių informacijų kreipkite^ 
prie vietinių French Line agentų.

p
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CHICAGOS
:: ŽINIOS:

“Draugo” 
Redaktoriui.

Kiekvienas naujas šmeižtas, 
kuriuo Tamsta niekini ar ap- 
terši mano vardą per savo re
daguojamą laikraštį, yra nau
ja man skriauda, už* kurią už
ganą padarinio jicškosin teises 
nustatytu keliu. Ginčyties su 
Tamsta ar aiškinties Tamstai 
nematau reikalo, ypač kad 
man , labai abejotinais išrodo 
Tamstos doros principai ir tei
sės pagerbimas. Užuot kad aš 
besiaiškinčiau, verčiau Tamsta 
pasiaiškink teisme, o savo nau
dai truputį geriaus susipažink 
su šios šalies įstatais ir išmok 
juos pagerbti.

Kl. Jurgelionis.

“Spešelų” meisteris 
S. Šakalis.

Valdžia, pagalios, užklupo ir 
St. šakalį-šokalskj, kuris vare 
“spešelų” biznį, rinkdamas pi
nigus iš lengvatikių, norėjusių 
umu laiku pralobti. Tai jau 
yra penktas tos rųšies “biznis”, 
susilaukęs nelemto galo.

Tikrų žinių apie tai, kiek pi
nigų pražuvo p. Šakalio kiše- 
niuje, dar nėra žinoma; bet 
spėjama, kati jisai ir jo agen
tai buvo sukolektavę suviršum 
$100,000. Jisai pats prisipaži
no surinkęs $60,000. Kada p. 
šakalio kreditoriai, nugąsdinti 
Bischoffo ir Harringtono skan
dalais, užklupo jį ir pareikala
vo sugrąžint pinigus, tai jisai 
pasakė jiems, kad visus pinigus 
jisai išleidęs.

šakalio agentai.
šakalis turėjo apie 20 agentų. 

Vyriausias Jų buvo Uktveris- 
Kuzmickas, Jiuris pildė taip pat 
ir menadžerio pareigas. Bosas 
jam buvo prižadėjęs $5,000 ge
gužės mėnesyj, jeigu jisai ge
rai ves jo‘“biznį”. Supranta
mi, kad dėl tokio gero atlygini
mo jisai darbavosi kiek drūtas.

sai buvo apsiėmęs nusiųsti Lie
tuvon, skundėsi, kad pinigai nę- 

“Spešelais” p. šaka lis pradė
jo užsiimi tuomet, kai dirva jau 
buvo prirengta Bischoffo it 
Harringtono. Pirma jisai už
siėmė pinigų siuntimu Lietu
von. šitas bizfiis jam nesise
kė. Žmonės, kurių pinigus ji-

C *nueina. Lietuvos bankai skun
dėsi, kad p. - Šakalis padaręs 
jiems milžihiškų nuostolių, ka
dangi jisai n ©padengęs daugy
bės perlaidų, kurias bankai bu
vo išmokėję pagal jo orderį.

šakalio pinigų siuntinio biz
nis pradžioje buvo garsinamas

(Seka ant 6 pusi.).

±

LIETUVIAI
Sunaudokit savo sunkiai uždirbtus dolerius 
saugiai ir naudingai.
Mes nesiulom jums serų su nepaprastai di
džiais dividentais ar kitokiu ^spekuliacijų, 
bet patariant jums jdeti pinigus ant, pirmų 
mortgečių atnešančių iki 7% nuošimčio ant 
metų. '

ARBA
j namus kurie atneša dar didesni nuošimti ir 
jus sučėdysįt pinigus nustodami mokėti ren- 
dafe įsigiję propertę.
Šiuo budu uždirbsit gerus procentus ir suma 
niekados nežus. Pas mus gausit 6% hots ir 
už viena šimtą doleriu padėtu ant pirmu 
mortgečiy, kad ir ant pusės metę.
NELAUKIT ILGIAU, BET KREIPKITĖS 
PAS MUS IR IŠTIRKIT ,APIE MORTGE- 
ČIUS PLAČIAU. TAIPGI PAS MŪS GALĖ
SITE IŠSIRINKTI SAU NAMĄ KOKIOJ 
TIK NORIT DALYJ MIESTO, MES DIR
BAM ŠIOJ ŠAKOJE ANT DIDELĖS SKA
LĖS.
UŽTIKRINAM JUMS TEISINGA IR ATSA
KANTĮ PATARNAVIMĄ. .

S. L. FABIONAS CO.
809 West 35th St., Chicago, Illinois.

(Baltas Namas).

Atpirkimo Pranešimas
Savininkams Victory notų ir kitų dalykų.

1. Kreipkitės atpirkimu 3-%% Victory notų: Visos 3%% seri
jos Suvienytų Valstijų šiaurinės Amerikos pakeičiamos auksinės no
tos 1922—923, kitaip 3%% žinomos Vidtory notos, šiuomi bus atper
kamos birželio 15 d., 1922, sekąs tuom laikinis atpirkimas, -ant kurių 
notų yra ir Treasury Departmento Cirkui iorius No. 138, datuota ba
landžio 21, 191£), kuomet originales notos buvo išleistos. Nuošim
čiai už Victory notas 3%% serijų išsibaigia minėtoj dienoj, birželio 
15, 1922.

2. Lkikas užsibaigia Victory ndtų pakeitimo privilegijų. Iš at
žvilgio, rėikia krėiptis atpirkimui visų 3%% Victory notų birželio 15 
d., 1922 Šekąs tuom laikinis minėtas Treasury Doparthiėnto Cirku- 
lioris No. 138, tiesas pakeitimo Victory notų, kaip ir serijų į Vi^ory 

noths kitų jįerijų šiuom yra susperidudtos nuo vasario 9, 192 
birželio
tos/aiškiai išsibaigs, kurios buvo paliestos vasario 9, 1922 ir ant to 
dienos, arba vėliau nebus pakeičiamos. 1

3. Smulkmeniškos informacijos visais atžvilgiais 3%% Victory 
notų atpirkimui suteikiamos Treasury Department Cinculioriuj No. 
297, datuotos vasario 9, 1922, kurias galima gauti pas Treasury ir 
Federal Resėrve Bankuose.

iki
> 1922, abeji talpinasi, ir ant birželio 15, Į922 Victory no-

Ą. W. MELLON,
Turtų Raštininkas.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Tel. BoUlevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja
gimdimo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo- 
tefims ir mer
ginoms.

'M

hos
Pa- 
pa- 

prie

Vas. 9, 1922
___ i____ :____ i___ ■ _________________------------------ i------------------—ii

■ .rr.m, -.Tr?y, ■ ' - ■
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T"» m LsMiiimį SMis
Kuorndt'esate alkani, tada nieks nemiela, bet, kad skaniai pasi

valgyt, tai irgi reikia jieškoti geros vietos. Todėl, tik tam mieriui ir 
įsteigė lietuvšką pirmos- klesos valgyklą, kurioje pasidrūtinę visai ki
taip jausitės.

SVEIKI VALGIAI
Daugelis valgyklas lankančių skundžiasi, kad valgykloj gamina

nti valgiai viduriams kenkia. To mes visai nežinome! Musų kuko- 
rlai yra geriausi, už tai padaro viduriams nekenkiantį valgį ir šimtų 
metų valgytumėt musų gamintą valgft. Ateikite persitikrint, o patys 
patirsit, kad tai tiesk yra.

Nepamirškite musų antrašo:

LIETUVON

KURIE NORITE SIŲSTI 
PINIGUS LIETUVON.

N .

Savo tėvui, motinai, broliui ar kitiems, kviečiami neapsilenkti musų 
ofiso, mes pasirengę greitai išpildyti visus mažus ar didelius siunti
mus, žemiausiu dienos kursu per LIETUVOS PREKYBOS IR PRA
MONĖS BANKĄ Kaune, kuri greitai išmoka musų orderius siuntė
jams per paštą arba banką.

M. J. DAMIJONAITIS
yra vedėjas pinigų ir laivakoręių skyriaus. Taipgi kviečiame su 
“Income Texu” blankoms, mes Jums išpildysime jąs. Ofiso valan
dos: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakarais.

M. J. KIRAŠ & CO.,
3331 So. Halsted Street, Phone Yards 6894

Peoples Restaurant
' 1628 W. 47th St, arti Ashland Avė.

Vm*!''1.!'- ii..,, ,nU...    Į 'Ui J A'L'-L, ..... ....... ....................-

SIUSK PINIGUS

Savo tėvams ir giminėms per Lietuvių Prekybbs Bendrovę, kuri 
geriausiai ir teisingiausiai pinigus išmųka per paštą ir savo sky
rius. Pilna gvarancija ir po valdžios priežiūra. •

Laivakortes parduodam į Lietuvą, iš Lietuvos ir į kitas pasaulio 
dalis.

, Pasportus parūpinant važiuojantiems į Lietuvą ir murintiems par- 
traukiam gimines iš Lietuvos Amerikon.

Lietuvių Prekybos B-vės Šerai dar parsiduoda po $Z
Pinigus priimam padėjimui į Lietuvos Tarptautinį Banką ir mo

kame 7% per metą.
Legališkus patarimus suteikiame visiems dykai. Patarnavimas 

teisingas, mandagus ir greitas. ' *
Visais reikalais kviečiame kreiptis šiuo adresu:

LITHUANIAN SALES
CORPORATION

• * 'N

3313 So. Halsted St. Chicago, Illinois
Tel. Yards 6062 „

■ . ( -

Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 v. vakaro. Vakarais: Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
iki 9 v. Nedėliomis: nuo

■<«

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466
III ii U......................................................

■ ‘Į i Į 1 ■ . I ■ I ■ I ..

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, ill.

5LL II ii L

T. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 
oterų Ilgose; ru-

pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St„ 

Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofhas 2201 V/. 22nd St., kajnpaa & 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd 8^ 

TeL Lafayette 4988.
Va!.: 1-4 ir 7-9. N*d. 10-12 pietą.

'fe

DR. MARTA 
DOWIATT—SAS8.

Kątik ii CaUfemiJee Ir
yU tąe aave praktikavimą p* M*.

*1D8 W. fiarrbon St

Gera sveikata, yra didžiausia palaima

5CHWEERS
1645 W. 47th St., Chicago.

Sveikame Kūne Tvirta Ovasia
Kam tai kentėt per daugelį metų, kuomet gali išsigydyt į kelias

Savo specialiu gydymu stučkinės kirmėlės, esu iš
gydęs daugelį žmonių, kurie jau buvo nustoję išslgydy-
mo vilties. Tūkstančiai ypatų kenčiančių nuo stučkinės į 
kirmėlės nežino, kad tai ta liga, todėl ima vaistus nuo Į » > 
kitos ligos. Todėl tas gydymas nieko nepagelbstL 

Stučkinės kirmėlės symptomai.
Žmonės kenčianti nuo šios baisios ligos turi seka

mus symptomus: pilvo skaudėjimas, jautimas, kad kas 
lipa gerklėj, stoka apetito ,galvos skaudėjimas, vidurių 
užkietiėjimas, krutinės skaudėjimas. Jei turi vieną iš mi
nėtų sympatomų, turit tuoj pamatyt mane, o aš išgydy
siu įtrUmpiausį laiką, kaip galima. Gydau visokias vyrų 
ir inoterų ligas, su pagelbži vėliausiu elektrikiniu įran
kiu. l 4.-|i •»

savaites?

Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot 
dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris 
supranta, kaip sugrąžint sveikatą.

Aš žinau kaip
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 
per kurj kentėtę ir nepaisant kiek kartų esate 
apsigavę bejieškodami savo sveikatos, esu pri
sirengęs parodyt, ką gero jums gįdiu padaryt. 
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus 
kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos. 
Mano kaina labai žema ir išlygos prieinamos. 
Patarimai veltui.

itney 175 N. Clark St., Chicago, UI.Dr.
Tarpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 vai. fhk. kasdie

ną. Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.
"y. T

PASIRŪPINKIT LOTĄ
o mes pastatysim jums namą ar flatą ant labai lengvų ir patrau
kiančių išlygų; mes imame tik aprubežiuotą skaičių kontraktų ant 
gegužės mėnesio. Patariame susižinoti su mums tuojaus. Rašykit 
mums Šiandien ar kreipkitės:

Chicago Home Construction Co.,
14 W. Washington St.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal £118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Telfcphone Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro .
■ --f •

latephoM Vau1 BurM.
Hm. 1189 Indep*ndw)ce Blvd. Chic«gt

DR. A. A. ROTH
RW8A8 GYDYTOJAS Ir CHIRURGE 

B^eclalifltan Moterišką, Vyrišką,
Vaiką Ir vlaą chronišką ligą 

Oflau: 8354 So. Halsted 81 Cklcafš 
Telephon* DroVar 9698

Tėlephčne Yards 1532

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.

G

Vakar* iisklrUnt aadildlanlaa.

Dr. Maurico Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

#631 So. Aahand Ava. 
Tel.! Varde 994

Ofiso vai.: 8 iki II ▼. ryto, 1 iki 8 
irJHki 9 ▼. Naktimis ir nedalioj p* 
pietą. Tel.: Oakland 1294

DR. M. STAPULIONIS
Gydą* be gydaolią ir be operaciją 

3347 ’Emerald Avė.
9 Dd 11 ryt* ir 9 iki 10 vakar* 

Telj Boulevard 9897
731 W. 18-ta gat 2 iki g kak.

Tai.: Canal 279

r
DR. C. K. KLIAUGA 

DANTISTAS 
IMI Ba. Halsted 8t„ Ckieag*, W. 

kaiapaa 18th Si.

Fhcn* Canal W7

Telephon* Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 !l 

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

Telophon* Boulevard 5053 .

Dr. A. Juozaitis i
DEN TĮSTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 Vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryt* iki 12. Va
karai* 6—9. Nedil. pagal sutarim*. 
8261 So. Halsted SU, Chicag*, BL

• Ofiso Tel. Blvd. 782Ū 
Pranešimas .

DR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą i 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:80 iki 12; 8:80 iki 5 ir 

v 6:80 iki 8:30. Ned.i 10:80 iki 
12:00 dieną.

N am.: 2914 W. 43rd Stroot. 
Tel. Lafayett* 268 '

T*I*fona*i Boulevard 7BU|

DU. C. Z. VEZELIS
Uetavte Doatirta*

KRAUSTYKITĖS GEG. 1-mą
I savo nuosavų namą, gražiausioj Brookficld Manor, tik 27 minutos 
į vidurmiestį, prie C. B. & Q.; 5 kambarių modemiška bungalovv ant 
loto 30x125 pėdas, tik už $4,800. Išlygos — $250 cash, likusius kaip 
renda. Rašykit mums šiandien ar kreipkitės:

Chicago Home Construction Co.,
14 W. Washington St.

10 vai. lyto iki 3 vai. iio piet.
Kuriems arčiau, kreipkitės į musų Skyriūs:

BRIDGEPORT CHICAGO 
A. Bružas, 
3303 Auburn Avė. 
BRIGHTON PARK CHICAGO
A. Andreliunas, 
4436 S. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 5605. 
CICERO, ILL.
B. B. Posanka. 
1422 So. 49th Avė., 
Tel. Cicero 5362

A. MASALSKIS I
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopigiau- 
siai. Mažus gra 
bus turime nuo 
$3 ir augščiau; 
dideliems nuo 
$25 ir augš
čiau. Taip pat 
turime gerus 
automobilius dėl 
vestuvių, krik 
štynų į r t. t.

Reikale kreipkitės 
t 3307 Auburn Avė.

- Tel. Boulevard 4139

ROSELAND, ILL.
J. Ramanauskas, 
10808 Michigan Avė., 
Tel.: Pullman 974. J 
KENOSHA, WISCONSIN I
J. Trakšelis, 
464 N. Sheridan Rd., 
ROCKFORD, ILLINOIS \
P. Kutro,
1012 S. Main St., 
Tel. Main 1726.

buk pinigus siųstus per Lietuvos Pre- •__i... ...

SPRING 
Mr. Alb. 
227 West 4th St. > 
VVAUKEGAN, ILLINOIS 
A. J. Sutkus, 
1317 So. Victory Street, 
Tel. Waukegan 1306 R.
A. S. Precinauskas 
760 So. Sheridan Road

Tel. Waukegan 1017
PASTABA: Nekurie blogos valios žmonės leidžia paskalas buk pinigus siųstus per Lietuvos Pre

kybos Bendrovę reikia važiuoti atsiimti į Kauną. Tai yra bjauri melagyste. > Pinigai P .
Lietuviu Prekybos Bendrovę yra išmokami per Lietuvos paštus ir Bendroves ■ Skyijus 
traukimo. ' V- M- STULPINAS, Manager.

VALLEY, ILL. 
Pilipaitis,

įįjįjįjį
.f » y 

-M—

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebė

tinai žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. 
Mielai apkainaviirfą suteikiame.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I ne.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892, Chicago, BĮ.

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas i
3149 S. Morgan St., kerti 82 SU 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chroniškų Ligą. 
OB15O VALANDOSi

Nuo lt ryto iki 3 po pietų, 5—1 
vakare. Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephonė Yards 687

vaje PE
V K ....
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Chicagos Žinios PASKAITA APIE 
BEPROTYSTĘ.

(Seka nuo 5-to pusi.) Pereitų septintadieriį, vasario 
19, Pef’cy Ward laike paskai
tų apie beprotystę Kimball 
Hali svetainėj. Jis labai aiškiai 
ir nuosekliai nušvietė šį klau
sima.

Penki šimtai metų dar prieš 
Kristaus gimimų vienas mok
slininkas atrado, kad beproty-

NAUJIENOS, Chicago, D!.
i IMI>_I||.|I-IH... Į Į, įiiuhi.i<

be miestų ir( tenai Jakštas paro- 
iš jam» kad jo pirktieji šė- 

/ rai nėra jokios “spešelų” kom-
I REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

Utarninkas, Vasario 21, ■ ■■■■..■..Į..—... ■■■ ii|Wiii.p.WMMI»n R— R

NAMAI-2EME

ėmė
kli

visuose lietuvių laikraščiuose; 
bet kuomęt pradėjo vis dažniau 
atsikartoti tie nusiskundimai, 
tai padoresnieji laikraščiai atsi
sakė imti jo apgarsinimus. 
“Naujienos” gi ne tiktai atme
tė jo- apgarsinimus, o ir viešai 
persergėjo visuomenę.

Kadįgalėjus pataisyt savo biz
nį ir'aftsitcist su pinigų siun
tėjais, kurie ėmė vis labinus 
spausti p. Šakalį, jisai sugalvo
jo eiti Bischoffo ir Harringto- 
no pėdomis: paleido agentus 
“spešelų” rinkti. >

Susirado talkininkų.

Savo biznį jisai dabar 
plačiai garsinti “Žiniose”
rionis buvo malonu ir pinigų 
uždirbti ir įsigyti keletu naujų 
sėbrų kovai su “Naujienomis”. 
Šakalis dėdavo ištisus puslapius 
savo apgarsinimų “Žiniose” ir 

r pasamdydavo žmones išnešioti 
jas po stabas ir .išdalinti prie 
bažnyčių, svetainėse, viešose 
lietuvių įstaigose ir 1.1. Buvo 
girdėt, kad pundai to laikraščio 
yra siunčiami ir į kitus mies
tus ir išdalinami dykai.

To negana, kad Straztio-Ja- 
monto organas dėdavo sieksni
nius šakalio apgarsinimus, kuo
met jau buvo žinoma, kokios 
rųšies biznį jisai varo, — bet 
jisai spausdindavo ir Šakalio 
arba jo menadžero, Unrerio, 
straipsnius!, teisinančius šakalio 
biznį.

Gruodžio 17 d., pav. “Žinio
se” tilpo p. šakalio “Laiškas 
Redakcijai”, beveik špaltos il
gio, kur mėginama prirodyti, 
kad “Naujienos” neteisingai jį 
užpuolusios. Sausio 1 d. š. m. 
tose pat “Žiniose” išspausdin
ta “teisių patarimais” Uk t ve
ri ui, kur yra aiškinama, kad 
pinigų siuntėjų, kuris nenusiun- 
tė kur reikia žmogaus pinigų, 
negalima priversti sugrąžint 
visų sumų, jeigu markės- yra 
nupuolusios.

Šakalis susibičiuliavo su ta 
“partija”, kurios oficialis orga
nas yra “Žinios”. Tarp šaka
lio agentų yra minimas A. F. 
Kazlauskas, kurio pavardė sto
vi pirmoje vietoje ktrazdinio 
“Social-Demokratų Sųryšio” 
organizacijos komitete. ę Jo ofi
se nuolatos lankydavosi ir P. 
M. Kaitis (kuris anąmet turėjo | 
“bankų” North-Sidėje).

Ponuliai iš “Žinių” šiandie 
mėgina užsiginti Kazlausko. 
Bet jie negali užginčyti to fak
to, kad šis šakalio agentas yra i 
jų sąryšio organizatorius ir “Ži-1 
nių” agentas. Pereitos pėtny- 
čios vakarų jisai išnešojo tų 
lakraštį pagal Halsted gatvę ir 
surankiojo nuo kampų neišpar- 
duotuosius numerius.
“Specialų”* meisterio drąsa.
Rinkti “specialus” p. šaka

liui, gerai sekėsi, nes trumpu 
laiku jisai ėmė statytis labai 
dideliu žmogum. Važinėjo pui
kiu automobiliu, lankėsi į svar
besniuosius lietuvių parengi
mus, aukavo, šimtines “tautos 
reikalams” ir smarkavo. Koks 
trejetas savaičių ^atgal jisai 
grasino “Naujienų” redaktoriui 
padėt $20,(MM), kad jas subank- 
rutijus: girdi, “aš dabar galiu 
tų padaryti; pinigai man nieko 
nereiškia!”

Tas. jo bluffas susprogo, kaip 
muilo burbulas. Nežiūrint to, 

šimtinės j ir tūkstantinės 
plaukė į Šakalio rankas iš visų 
pusių, jisai nesusidėjo nė tiek, 
kad galėjus laiku pasprukti. 
Kuomet detektyvai atėjo jį su
imt, tai jisai mėgino išdumti 
užpakaliniais laiptais. ..

Tie žmonės, kurie '^patikėjo 
Šakaliui ir jo agentams, dabar 
labai susirūpinę, kadangi jisai 
neturi jokios nuosavybės. Kai- 
kurie buvo “in vestinę” pas jį 
po keletu tūkstančių dolerių.-

LIBIKIO BYLA.
Teisėjas Rush nuteisė P. L4- 

bikį užmokėti savo buvusiai 
pačiai užvilkintų “alimony’l 
sumoj 457 dol., arba eiti “džė- 
Icm”,

Gri-
Kon-

MOTERŲ

Simuose ir susirinkusieji, 
abejo, daug pasimokino 
aiškinimų. i

Pirmoj savo kalboj d. 
gailis išaiškino Lietuvos
stitucijų, St. Seimo darbus, že
mes reformų ir švietimo rei
kalus. Pasak jo, Lietuvos £on- 
stiitucija 
Liętuvos 
vai savo 
joje yra 
ragrafai, 
valdytojams paskelbti karo sto- 

| aiškina, bet yra liga, kurių ga- I vi ir tokiu budu paversti visų 
Įima išgydyti. - konstitucijų vienu “serap of

Per tūkstančius metų prieš paper”.
I Kristaus gimimų religiškos sek- Antroj savo kalboj kalbėto- 
tos tikėjo, kad į pakvaišusį jas išdėstė atsivertusių komu- 
žmogų yra ilin<lę>s -velnias. Ir Į nistų nesenai snsi-tverusios par- 
tokių žmonių — ragonų pas tijos pro-granią, to atsivertimo 

religiškas sektas buvo tukstan- priežastis ir kų gera tokia par
ėtais. Jie burtais ir lazdomis tija žada darbo žmonėms. 
Gorėdavę išvaryti iš jų vclnį. Toliau, kalbėtojas aiškino, 
Bet niekas negelbėdavo. Vėliau, kad svarbiausis tos partijos 
kuomet tapo pripažinta, kad tikslas, kai]) programe yra aiš- 
pakvaišimas nėra velnio apsė- kiai pasakyta, priversti kapt
elimas, bet liga, tuomet raga- talistus pildyti jų gerus ir blo- 
nų ir raganių skaičius žymiai | gus įstatymus, 
sumažėjo, 
mažai liko.

Ačiū toms religiškoms sek
toms, šimtai tūkstančių žmonių 
tapo išžudyta kaipo velnio ap-

kaip kad religiškos dogmos

yra gera ir duodanti 
piliečiams teisės lais- 
reikalais rūpintis; bet j 
įrašyta pataisymo pa- 
kurie leidžia Lietuvos

O dabar jų visai p Atsivertusieji,1 tverdami nau
jųjų savo partijų viskų iššlavė 
lauk kas pas juos pirmiau bu
vo ir viskų pasiėmė atgal nuo 
sųšlavyno, kų jie pirmiau bu
vo iššlavę iš savo programo. 
Visas pas juos likęs dabar r- 

Į r-revoliucingumas tai keikti 
nešvariausiais budais socialis

tus, kad apdumus savo nesusi
pratusių pasekėjų akis ir 
kiu budu nuplovus savo 
valias rankas. *

Komunistai, sutvėrė su 
kiu programų organizacijų, ku
ri daug daugiau į dešinybes 
nužengė ir už konservą tingiau
sių liberalų partijų. Tat nevel
tui dabar juos “laimina” ir 
“bustina” visi Marshalai, Brya- 
nai ir kiti stambus kapitali^ 
tinęs tvarkos ginėjai.

— Vestsaid ietis.

Dabar pakvaišusius 
gydoma ne maldomis, 
mais ir pakrapinimais, 
prastu gydymo budu.

Mokslas paėmė viršų, ant 
I tikybinių burtų. Juo tamsesni 
žmonės, juo dar labiau ir da
bar jie tiki visokioms religiš
koms dogmoms. / < u

Jeigu mes išanalizuosime la
bai smulkiai žmogaus palinki
mus, tai mes surasim, kad pas 
jį randasi du pamatiniai pro
tavimo principai, būtent: pasi
linksminimo principas ir natu- 
ralis principas.

Pas normališkus žmones, ku
rie nuosekliai ir logiškai pro
tauja tie du principai visuo
met turi lygsvarų ir /balansų. 
Bet pas taip vadinamus silp
napročius tie du principai ne
turi lygsvaros; taj vienas ar
ba kitas jų ima viršų ir tuo
met mes tokį žmogų vadina
me bepročiu arba pakvaišusiu, 
ar tam panašiai.

Religiškos dogmos tuos du 
principu pas tikinčius žmones 

| dar labiau paaštrina, įkalbėda- 
mos jiems ir pažadėdamos po 
mirčiai dangaus karalystę, ir 
fanatiškai tikintis žmogus įsi
vaizdina sau, kad jis nors po 
mirčiai turės užtektinai links
mybių, ir tai dar tokių dide- ■ ’ . . ..
lių linksmybių, kokių jis čia !“ 'fn.VĮ,"an1S duot! paragmimą, 
gyvendamas negali net ir) įsi- ka£ «enau Al/ri?
vaizdini sau. Tokie fanatikai L Dntugijos kviečiamos sąry- 
dažAiausta ir lieka bepročiais šl° A“*™ k"y8y-
arba pamišėliais. Pas juos tie ną’ JU P^gmiųs lankyti 
du palatiniai principai neturi' ■ 0 om e s"
lygsvaros. « Pasilinksminimo 
principas pas juos tampa nu
keltas po mirčiai, o natūralia 
principas užmirštas. Ir 
žmonėms lieka vien 
protnamis.

Mes tikime į mokslų 
kųi^lfcTfinaine mokslo dėsniais. 
Tikimo, kad kiekvienas žmo
gus gyvendamas čia ant žemės 
privalo turėti rojų. Kiekvienas 
žmogus visuomet 
sveikas, linksmas, 
žiūrėti į gyvenimų pilnu pasi
tikėjimu ir kovoti 
aplinkybėmis, kurios kenkia jo 
gyvenimui. — Ten buvęs.

žmoncs 
šventini- 
bet pa-

tokiems
tik be

ir vis-

turi būti 
energingas;

su visomis

Lietuviu Rateliuose
WEST SIDE.

Socialistų prakalbos.
Vasario 17 dienų LSS. 22 

kuopa surengė prakalbas Mel- 
dažio svetainėj. Prakalbų tik
slas, kaip buvo garsinta, bu
vo supažindinti visuomenę su 
politikos atmainomis, įvykusio
mis paskutiniu laiku Lietuvoje, 
o taip pat ir su naujais apsi
reiškimais komunistų judėji
me. Kalbėjo “Naujienų” redak
torius P. Grigaitis apie pasku
tiniuosius įvykius Lietuvoje ir 
apie Komunistų naujųjų parti
jų. Kalbėtojas nušvietė daug 
įdomių dalykų abiejuose kldu-

ROSELAND.

to
ri c-

to-

Draugijų Sąryšio delegatų 
palaikančių Aušros knygynų 
susirinkimas įvyko vasario 14 
d. Aušros kambariuose. Dele
gatų atsilankė nuo 12 draugi
jų. Nutarta atsisakyti nuo sve
tainės koncertui, kur buvo pa- 
jima kovo 19 dienai, ir kon
certų rengti balandžio 2, Ghas. 
Strumilo svet., 158 E. 107th 
str., kampas Indiana Avė. Nu
tarta ateinančių vasarų sureng
ti išvažiavimų j girias; iš ka
sos paskyrė dešimkę ir dar nu
tarta dovanų rinkti iš biznie
rių naudai išvažiavimo. Nutar-

TOWN OF LAKE.
Bišofo aukų mitingas.

Praeitų nedėldienį, prieš pie
tus buvo Bišofo apgautų žmo
nių susirinkimas Coluinbijos 
salėj. Žmonių buvo susirinkę 
labai daug ir kalbėta apie at
ėmimų Bišofo turtų iš Central 
T rust kompanijos, kuri yra pa
skirta resyveriu. Resyveris mat 
ima 1(M) dolerių dienai. Susi
rinkimas išrinko 24 jiettfvius ir 
10 lenkų rūpintis tuo reika
lu, bet jie reikalauja, kad kiek
vienam jų žmonės mokėtų po 
penkis dolerius dienai. Bet tuo
met išpultų mokėti jiems 170 
dolerių dienai, vietoj 1(M) dol. 
resyveriui. Aš murėjau balso 
gauti, bet mitingo vedėjai ne
leido, —. sako, nėrg čia ko aiš
kinti.

— Naujienų Skaitytojas.
V •

SAKOSI ^EDĖJĘS Į 
“SPE&ELUS”.

Jakštas prašo pranešti/ 
jisai neturėjęs nieko ben- 
sii A. Kairiu ir nedėjęs

kad 
d ra 
pinigų į “spešelus”. Parėmimui 
savo žodžių ' jisai pasako šito
kį faktų:

Pamatęs, kad Čižinauskas 
sakė, jogei jisai, Jakštas, davęs’ 
pinigų “spešelų” agentui, jisai 
rfuvykęs pas jį ir susiginčijęs 
su juos iš $10.00. Po to Jak
štas ir čižinausįas nuvykę į

panijos. Čižinauskas tuo budu 
prakišęs “betų”.

Taigi Jakštas neturėjo jokių'ką varomų siuvamų mašinų 
nuostolių su “spešelais”, o lai- (operatorkų į žiurstų dirbtuvę, 
žyibomis dar laimėjo dešimti- Nuolatinis (įarbas, Acme Apron 
nę.

I

REIKIA PATYRUSIŲ' SPĖ-
PARDAVIMUI BUčERNjE IR 

grosernė “Cash biznis”, vieta apgy
venta lietuviais ir svetimtaučiais, se
niai ir gerai išdirbtas biznis.

Kreipkitės į Naujienų Brenčių ofi
są, 3210 So. Halsted St. No. 86

PARDUODU ARBA MAINYSIU 
savo puikią farmą labai linksmoj lie
tuvių kolonijoj, netoli Rhinander. 
Gera proga, užtektinai didelė dviem 
šeimynoms.

Kreipkitės j Naujienas No. 542.
Mfg. Co., 819 W. 47th St. PARDAVIMUI SALIUNŲ 

fixtures, visokių dydžio, pilnas 
pasirinkimas, labai pigiai, J. 
Kraus, 918 W. Madison St. Tel. 
Haymarket 3016.

DIDŽIAUSIS BARGENAS SO. 
Side 10 flatų, šiaur-rytinis kampas, 
43 Place ir Union Avė. Mūras ge
riausiame padėjime, pečium apšildo
mas, elektros šviesa kiekvienas kam- 
baris šviesus. Ix)t 71x125 pėdų. Ren- 
dos $3,648. SAvininkas reikalauja 
cash $15.000, 'greitas veikimas rei
kalingas ir teisingas pasiūlymas ne
bus atmestas.

J. A. BUCKLEY, 
724 W. 47th St.

REIKIA PATYRUSIŲ MER- 
ginų vilnų sortavimui. Kreipki
tės. B. Cohen & Sons, 1100 W. 
22nd St. Matykit Mr. Wil- 
liams.

Dienos Nuotikiai
(

"i i m m   )
I

“Spešėlai” “subytino” socia- 
zmą...

—- Et, a socialistai. Jie jau 
nuo senai skelbia lygybę, bet 
kaip jiesjos neįvykina, taip ne
įvykina. '

---- Tai ką, ar tamsta manai, 
kad socialistai gali įvykinti pil
ną socializmą, kol žmonės nėra 
įflar prie to pilnai priaugę ir tam 
sąlygos dar nėra tinkamos?

~ Kų? Sąlygos? O kodėl 
šakaliui, Bischoffui, Harringto- 
nui ir kitiems ^spešelų” mokė
tojams buvo tinkamos sųlygos? 
Kodėl j ie įvykino lygybę ? Da
bar visi lygus, niekas nič nic^I 
nebeturi nei dešros svarui nusi
pirkti. Tai ar dar reikia geres
nės lygybės ? '
t

— Taip, tas tiesa, pirmiau 
būdavo vienas turi šimtinę, ki
tas tūkstantinę, o dar kiti net 
desėtkus, tūkstantinių, o dabar 
visų kišeniuose nei pažaliavusio 
cento.

Taigi tą dabar ir tu pripa
žįsti ?

— Taip, tas tiesa.
— Tai kurių balų tos “Nau- 

jenos” per visų laikų rašė ir 
žmones perspėjo, kad “spešė- 
lams” nesiduotų savęs “sulygin
ti”? Ir tik dėl tos priežasties 
dabar dar daug tokių mandra- 
galvių, kaip tu, yra ir jų kiše
nės nič nepratuštintos?

— Taip, taš tiesa. Aš pats'
likau sveikas ii* žinau, kad 
kitų žmonių liko dar “nesuly
ginti”, kurie skaitė “Naujie
nas” ir jų perspėjimų paklausė. 
Bet socialistai tokios “lygybės” 
neskelbia; jie škelbia tokių ly
gybę, kur nei vienas darbiniu-' 2300 S. Leavitt St., 
kas nebus skriaudžiamas ir iš
naudojamas, ir kur visi galės, 
tuomet gyventi kaip tikri bro
liai. — Tonlaikietis.

Pranešimai
Į). L. K. Keistučio Paš. ir Polit. 

Kliubas, rengia pramogų vakarą su 
labai gražiu programų vasario 28 d., 
(Užgavėnių vakarą) M. Meldažio 
svet. Visas pelnas skiriamas šelpi
mui Rusijos baduolių. Meldžiame ki
tų kliubų ir draugijų tą dieną ne
rengti panašių vakarų, kad nepaken
kus vieni kitiems.

— Vakaro Komisija.

REIKIA PATYRUSIŲ MO- 
terų sortavimui skudurų. 
Kreipkitės Engianti Iron & 
Metai Co., 6621 So. Halsted

PĄRDAVIMUI PUSĖ SA- 
liuno, arba visas; rusų ir lietu
vių apgyventoj vietoj. Kreip
kitės: 1434 So. Solon Avė. ir 
14th Place. i

REIKIA MERGINOS LEN 
gvani namų darbui.

Kreipkitės
4534 So. Ashland Avc.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI SALIUNAS 
ir fixtures, lietuvų apielinkėj, 
pigiai greit perkant, 3058 West o 
40th St., kampas Albany.

PARDAVIMUI KARČIAMA 
lietuvių ir rusų apgyventoj vie
toj, lysas ant 3 metų. Kreipki
te sekamu antrašu, 4522 South 
Honore St.

SUSTOK 
savo pinigus ant nielcų -----

buk ūmai turting-u, įstodamas propo- 
zicijoj su geriausiomis aplinkybėmis 
Chicagos gyvenimo real estate.

ĮSIGYKIE NUOSAVŲ NAMĄ
Aukštos kle'sos pripiiestyj 33 min. 

iki vidurmiesčio, prie C. B. Q. gele
žinkelio, netoli stotis, mokykla ir tt. 
4 kambarių stuba, $1,50'0.00. $600 
cash. likusius tik po $15.00 į m€nesį. 
Didelis 50 pėdų lotas; prirengiamas 
į 30 dienų arba ant geg. 1, jei tik 
norėsi.

OLIVER SALINGER & Co., 
Room 628, 

Ist National Bank Building.REIKALAUJAME AGENTŲ
Kurie norėtų užsiimti pelningu ir 

teisingu bizniu. Pardavoti namus, 
lotus ir fannas. Jeigu kurie dar pa
tyrimo neturite, tai mes pamokinsi
me. Atsišaukite greitai.

Liberty Land & Investment Co.
3301 S. Halsted St., Chicago.

REIKIA AUTOMOBILIŲ PARDA- 
včjų, pasitikinčių, energiškų, prie 
gerai žinomų 6 cilinderių automobi
lių, kurie parsiduoda po $1,385.00. 
Puikiausia proga, teisingam žmogui.

SIMONS MOTOR CO., 
2211 S. Michigan Avė. 

Chicago, III.

RAKANDAI
PARDAVIMUI MAŽAI VARTOTI 

rakandai už ląbai pigią kainą. Vi
sus ar “po vieną. Puikus gyvenimui 
kambariai. Proga dėl jaunavedžių. 
Matyti galima visada.

713 W. 19th St., 
2-ros lubos

SALTUNAS SU NAMU
s 6 flatų bizniavas narnąs parsiduo

da bile u^ teisingą pasiulijimą. arba 
mainysiu ant mažo namo ar bučer- 
nės. ,

• Atsišaukite pas savininką
4304 So. Wood St.

REIKALINGA ATSAKAN- 
tis bučeris

Atsišaukite
5617 W. 63rd PI.

Tel. Prospect 0567

REIKIA PARDAVĖJŲ, par- 
dayoti Reo ir Moon autojnobi- 
lius. Taipgi Reo speed wagons. 
Tel. Prospect 0654.

REIKRlLINGI OPl^ATO- 
riai prie moteriškų drabužių. 
Atsįšaukite:

M. Z. PALIONIS,
Chicago.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI GROSERNĖ 

geroj vietoj, biznis gana geras, 
lietuvių kolonijoj. Atsišaukite:

3264 S. Morgan St.
PARDUODU SIDABRU PL/EITY- 

tas trubas, nes man nereikalingos, 
todėl parduodu už numažintą kainą.

D. B.,
10216 Indiana Avė.,

> Arba States Photo Studio 
11104 Michigan Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ' IR 
grosemė, už cash arba mainau antNORTH SIDE. — Labai svarbios _

prakalbos. — Vasario 23 dieną, ket- ( automobiliaus arba loto. Kas nori- 
virtadienį, rengia L. S. S. 81 kuopa te mainyti ar pirkti, tuoj atsišaukite, 
Liuosybės svetainėj, \1822 Wabansia nes panašių progų (nažai randasi. Tą 
Avė., dideles prakalbas, kad supažin- į viską parduosiu beveik už pusę kal
dinus visuomenę su politikos atmai-. nos greit atsišaukusiam sekamu ant- 
nomis, įvykusiomis paskutiniu laiku rašų: 41>37 So. Paulina St.
Lietuvoje, o taip pat ir su naujais 
apsireiškimais komunistu judėjime. 
Kalbės “Naujienų” redaktorius, P. 
Grigaitis ,temoje: “L 
rikalų Lietuvoje” ir naujoji darbinin
kų partija”. Pradžia lygiai 7:30 vai. 
vak. Įžanga visiems • dykai.

— Prakalbų Rengimo Komisija*

PARDAVIMUI GROSERIS Ku
riame laikoma visokia mėsa, išski- 

Įsigalėjimas kle- ■ riant šviežią, taipgi saldainiai laiko
ma. Per 4 blokus kitos tokios krau
tuvės nėra. Visokių tautų apgyven
ta, biznis gerai eina. Renda pigi. 

2858 W. 39th St. 
kampas Francisco

APSIVEDIMAI. PARDAVIMUI BAKERNĖ IR 
grosernė, geroj yietoj, lietuvių, len
kų ir rusų apgyventa. Parduosiu pi
giai. Pardavimo priežastis nesuti
kimas partnerių.

ER- 
žiaus.

j Kreipkitės į Naujienas numeriu 
542.

PARDAVIMUI RAKANDAI, 
taipgi galima ir flatas paimti.-. 
Kreipkitės.

1124 W. 14th PI.
1-os ūbos.

AUTOMOBILIAI

REIKALINGA BUČERNĖ, 2-JU 
flatu naujas mūrinis namas po 6 
kambarius su visais įtaisymais; turi 
būti; parduotas ar išmainytas 
trufhba laiką,

Atsišaukite nas
C. P. SUROMSKI & CO.

3346 So. Halsted St.
Phone Boulevard 7328

1

OAKLAND 5 sėd., sedan, mažas 
“Six” $400. Mažas įmokėjimas; li
kusius mėnesiniais mokesčiais, šis 
Autom-obilius gerame mechaniškame 
stovyj, sėsk ir važiuok be jokių iš* 
laidų. Dirbtuvės Brenčius, Oakland 
Motor Car Co., 2426 Michigan Avė. 
Tel. Calumet 5310. Atdara vakarais 
ir nedėliomis.

MOKYKLOS

j

NAMAI-2EME.
DURYS ADAROS

Nuo 9 rytb iki 9 vakare. Mes par
duodam ir mainom; namus, lotus, far- 
mas, automobilius ir visokius biznius. 
Pas m-usų greitas, teisingas ir pigus 
patarnavimas, visokiais reikalais. 
Kreipkitės pas v- 

a. ofcir 
3114 S. Halsted StV

/ P-Iis E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirpti, .luti, pritaikyti ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADfeMT OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SU

Tel:. Harrison 1421. Chicago

GAS,
Chicago, III.

FARMA IR BIZNIS
' Parsiduoda 120 ženiės prie mieste
lio ir biznis nuo senai išdirbtas, ku
riame atlieka pelno apie $500.00 j 
nvenesį. Parsiduos labai pigiai. Del 
platesnių paaiškinimu kreipkitės pas

* J. SINKUS,
3301 S. Halsted St. Chiėago.

PARDAVIMUI NAMAS SU 
groseriu ir delikatesen, geroj 
vietoj. Atsišaukite į Naujienų 
Bridgeporto Skyrių, 3210 South 
Halsted St., No. 88.

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo, siuvimo — Dienomii ar 

vakarais.
Specialia vakarinis klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimul 
sau dresSs.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

24*7 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

%

Kreipkite ypatiikai arba rašy
kit iilygų paklausdand.

Sara Patek, pirmininką.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

JIEŠKAU APSIVEDIMUI 
ginos nuo 25 iki 35 metų 
Geistina kad mylėtų graž 
mą. Aš esu 35 metų ąmžihus, naš- 
ys. Turiu porą vaikų: sūnūs 9 me

tų, duktė 7 . Turiu nuosavų namą. 
ANTANAS LUKOŠIUS

P. O. Box 26, Orient, III.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- e _ _ 
ginos arba našlės be vaikų, nuo 201 einu į savo namą, 
iki 30 metų senumo. Geistina, kad 
mokėtų anglų kalbą ir butų biskį pa
siturinti. Aš 28 metų vaikinas. Tu
riu savo grosernę. Sutinkanti turi 
(jreit atsišaukti^prisiųsdama savo pa
veikslą, A. P. K. 8139 So. “Halsted 
St., Chicago.

JIEŠKAU NAŠLĖS APSIVEDI- 
mui nuo1 25 iki 30 metų senumo. Aš 
esu našlys be vaikų — 34 met>i se- Tyškewicz, 314 E. Kensington Avė., 
numo. Geistina, kad butų iš Čhica- Kensington, III. Bučemės tek Pullman 
gos, kad butų galjma ypatiškai pasi
matyti. Meldžiu atsišaukti.

J. M. R. — Box 537 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
saldainių krautuvė Brighton Park 
apielinkėj. T Parduodame į trumpą 
laiką, pigiai. Pardavimo priežastis,

Kreipkitės
3302 W. 38th PI.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
Grosemė su visoms mašinoms: pjau
nama ir šaldoma. Biznis išdirbtas 
per 16 metų, lietuvių apgyventoj vie
toj, ne mažai yra kostumerių ir sve
timtaučių. Pardavimo priežastį pa- 
tirsit ant vietos. Kreiptis pas J. G.

1468, gyvenimo Pullman 7229.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PARDAV1MUI ANGLIMIS 

(visokioms) kutinamas pečius. 
Visai ne daug vartotas, par
duosiu pigiai, 2017 So. Union 
Avė.

2 KAMBARIAI SU RAKANDAIS 
arba be rakandų duodu dykai šeimy
nai dėl gyvenimo tik už patarnavimo 
vienai ypatai. Kambariai puikus: įtaisymai pirmos klesos — vietą lie- 
maudynė, elektros šviesa ir toje apie- tuvių apgyventa, kaina prieinama, 
linkėję oras yra geras sveikas. Kreip- i Gera vieta tiems, kurie nori įsigyti 
kitės sekamų antrašu: M. Uginskas,1 panašų biznį. Priežastį pardavimo 
4000 Gunnison SL Phone: Kildare. patirsite ant vietos. Kreipkitės seka- 
4953. P. S.: Jei (nežinotumėte kur mu antrašu: P. K, S., 4600 South 
randasi ta .vieta, tai klauskit telofonu Marshfield Ąve.

PARDAVIMUI BARBER SHOP 
3.-jų kėdžių, veidrodžiai dailus ir visi 

kaina prieinama.

SPEŠELAI — UŽSIBAIGĖ 
šimtas už šimtą daugiau nebus

Musų daug kartų buvo gar
sinta, kad dėkite pinigais į ne
judinamų turtų, kur Jums nie
kad negali prapulti, kur visada 
pinigai bus šąugus ir neš gerų 
nuošimtį. Ši ai musų kostu

 

merių šiądien \ džiaugiasi ir' 
dėkavoja m 
klausė. i 
lybėje, kurie beša gerų nuošim
tį ir parduodami gali padaryti 
gerų pelnų. Ir šiandien nereikia 
jiems dejuoti ir yerkti.

Todėl mes patariame visiems 
kurie dar turite keletu desėtkų 
dolerių nieko nelaukdami įdėki
te į nejudinamų turtą kaip tai, 
namus, lotus ar farmas. Tada 
ir tamstos busite taip laimingi, 
kaip ir tie kurie musų patarimo 
pirmiau paklausė.

Norintiejie gauti tikrus nuro- 
dimus ir patarimus apie įdėji
mų pinigų, tai atsilankykite į 
musų ofisų. Mes taiflistoms 
nurodysime geriausias progas. 
Mes turime visokių nuosavybių 
dideliame pasirinkime, galėsite 
išsirinkti, pagal savo norų. Pra- 
dedant su $100 ir aukščiau.

Kreipkitės visokiais reikalais, 
kaip tai pirkime, pardavime ai 
mainyme.
LIBERTY LAND & INVEST- 

i MENT COMPANY, 
3301 South Halsted St., ' I 

Chicago, III.

ūtie musų pa
pigai yra čie-

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
• KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo- 

: zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Liakis 3314 

į So. Aubum Avė.; nut. rašt. Ant.
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 

! turtų raŠt. Adolfas Kaulakis 2259
W. 22nd St.; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontrolės 

' rašt. Jonas Adomaitis 3322 So.
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emeralcl Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio pirm^ subavVakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

I CHICAGOS LIETUVIŲ DRAŪGYS- 
TĖS SAVITARPINĖS PAšELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairis 
3247 W. Division St.; prot. sekr. 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė.; kasierius J. De
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 
kvot. A. Moi]tvid 1824 Wabansia 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLfi"- 
^TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metams: — pirm. Wal- 
ter J. Markowskis, 855 E. Kens- 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
John Valanchius 10910 Edfrrooke 
Avė.; turtų raštį Vincentas Dargia 
10520 So. State St.; kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing- 
ton Avė. — Susirinkimai laikomi" 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie- 

/iaio vak. F. Shedvillo svet., 341 E. 
( Kensington Avė. — Nariais pri- 
•\imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki

I 4Ų metų.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A. Rudauskąs 3328 South 
Aubum Avė.; padėjėjas P. Rudo
kas 1164 W. 19th St.; nut. rašt. J. 
Danta 2308 W. 22nd Place; fin. 
rašt. A. Piaulokas 2723 Emcrald 
Avė.; ižd. K. Paulauskas 2245 W. 
22nd St. — Susirinkimai laikomi 
paskutinį sekmadienį kiekvieno mė
nesio,




