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Amerika nedalyvaus 
Genoa konferencijoj

Mūšiai Genoa mieste
Illinois angliakasiai tarsis su 

kasyklų savininkais

Amerika atsisako dalyvau
ti Genoa konferencijoje

Sako, Europos šalįs pačios ne
sirūpinančios pagerinti savo 
ekonominę padėtį.

\VASHINGTON, kovo 8. — 
Jungt. Valstijų valdžia atsisa
kė dalyvauti Genoa ekonomi
nėj konferencijoj.

Savo atsakyme į pakvietimų 
ton konfcrencijon, įteiktame 
Italijos ambasadoriui Ricci, 
Jungt. Valstijų valdžia laikosi 
tos pozicijos, kad Jungt. Val
stijų dalyvavimas kokioje nors 
visuotinoj Europos ekonomi
nėj konferencijoj yra negali
mas, delei Europos šalių, Ame- 
likos valdžios žvilgsniu, visiš
ko nesigriebimo jokių priemo
nių užlyginti karo žaizdas ir 
pačioms pagerinti savo ekono
minę padėtį.

Sprendžiama taipjau, kad 
/Amerika nesutinka dalyvauti 
konferencijoje dar ir todėl, kad 
joje dalyvaus ir Rusija, kurią 
Jungt. Valstijos atsisako pri
pažinti.

Mūšiai Genoa mieste
trENOA, kovo 8. — Kova 

tarp fascisti ir socialistinių ele
mentų, kuri per keletą mėne
sių buvo kiek aptylusi, dabar 
vėl atsinaujino visu smarku
mu ir pereitą naktį Genoa gat
vėse buvo smarkių mūšių, ku
riuose buvo naudojami šautu
vai ir revolveriai.

Darbininkų unijos paskelbė 
generalinį streiką protestui 
prieš fascisti sudeginimą dar
bininkų laikraščio 'La vora na
mo. Unijos surengė parodą ir 
vaigščiojo didžiosiomis gatvė
mis, bet demonstracija buvo 
kelis* sykius pertraukta fascis
ti atakomis. Unionistai, kurie 
bandė laikyti susirinkimą, bu
vo išvaikyti karališkos gvardi
jos, delei ko kįlo smarkus su
sirėmimas.

Mūšiuose daug policistų liko 
sužeista ir niekurie jų miršta.

Illinois angliakasiai tarsis 
su kasyklą savininkais

Taip nutarė pildamoji taryba, 
nežiūrint centralinės tarybos 
persergėjimo.

ST. LOUIS, Mo., kovo 8. — 
Illinois angliakasiai užves ne
priklausomas derybas su savo 
valstijos kasyklų savininkais. 
Taip nutarė Illinois angliaka
sių unijos pildomoji taryba, 
kuri čia laiko posėdį.

Centralinė angliakasių taiy- 
ba, kuri laikė savo posėdį In- 
di a na polis, uždraudė laikyti de-

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose
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rybas pa^al valstijas, nes tas 
susilpnintų uniją jos kovoje 
su kasyklų savininkais.

Betgi Illinois taryba nepa
klausė to persergėjimo ir nu
tarė pradėti atskiras derybas. 
Apie tai Illinois unijos prezi
dentas Farrington pranešė il
goje telegramoje centraliniam 
unijos sekretoriui Green. Far
rington smerkia cen tralinę ta
rybą už uždraudimą atskirai 
tartis su kasyklų savininkais 
ir nepripažįsta jai teises dary
ti tokius nutarimus ir uždrau
dimus.

Tokis Illinois angliakasių 
unijos pildainosios tarybos nu
tarimas gali privesti prie su
skaldymo unijos ir pi/e to, 
kad kada vieni angliakasiai 
streikuos, tai Illinois angliaka
siai dirbs. To kaip tik nori 
kasyklų savininkai, nes tuo 
būdu jiems lengviausia yra su
naikinti uniją.

Nuteisė jūreivius 
kalėjimai!

MANAGUA, Nicaragua, kovo 
8. — 26 Amerikos jūreiviai 
(marines), kūrins rasta kaltais 
dalyvavime muštynėse su mie
sto policija gruodžio 8 d., ku
riose 3 policistai liko užmuš
ti, vakar tapo nuteisti kalėji
mam

20 jūreivių nuteista 8 me
tams kalėjiman kiekvieną, tris 
10 metų ir tris 12 metų kiek
vieną. Visi jie nuteisti prie 
sunkių darbų, šeši kaltinamie
ji buvo išteisinti.

Kitoje byloje trįs jūreivių 
korporalai liko nuteisti 20 me
tų kalėjiman kiekvienas, pride
dant dar i>o 20 metų už pabė
gimą iš armijos su ginklais, 
kada jie sausio 25 d. nuvyko 
į miestelį -Diriamba ir nušovė 
l policistus. Vienas seržantas 
liko nušautas, kada jie bėgo 
užmušus policistus.

Brusilovas už dide
lę armiją

COPENHAGEN, kovo 8. — 
Rygos žinia sako, jog viršinin
kas Rusijos techninio armijos 
štabo gen. Brusilovas išleido 
pareiškimą, kad sovietų Rusi
jai yra reikalinga didelė armi
ja, kad apgynus save nuo sve
timų šalių maišymus. Jis taip
jau sako, kad ir vidurinė ša
lies padėtis irgi reikalauja lai
kymo didelės armijos. Brusi- 
lov da^ar yra Maskvoje.

Du vaikai užmušti.
GUTTENBERG,”la., k. 7. — 

Du Schultzų vaikai liko už
mušti ir trįs kiti, taipjau ir 
jų motina, sunkiai sužeisti, 
vežimui apvirtus ir nusiritus 
nuo kalno.

NEW YORK, k. 6. — Me
tropolitan Operos baritonas 
Mario La urenti miršta nuo nu
garos smegenų plėvės uždegi
mo.

Priešinasi nukapojimui 
važmos kainą

WASHINGTON, kovo 8. — 
Nors geležinkeliai, kada pada
vė pirmą reikalavimą nukapo
ti darbininkų algas, sakė, kad 
tas ųukapojimas algų yra rei
kalingas tam, kad galėjus nu
piginti važmos kainas, dabar, 
kada algos tapo nukapotos ir 
kada tarpvalstijinės prekybos 
komisija pradėjo svarstyti apie 
nupiginimą prekių gabenimo 
kainų, geležinkeliai griežtai pa
sipriešino tų kainų nupigini- 
mui. Buvo duota visokių įro
dymų ir dabar prasidėjo bai
giamosios advokatų kalbos. Vi
sų geležinkelių advokatas ir 
dabar pareiškė, kad važmos 
kainų jokiu būdu negalima 
mtpiginti ir geležinkeliai turį 
gauti daug didesnį pelną pirm 
negu jie galės mąstyti apie nu
piginimą prekių gabenimo kai
nų. Geležinkelių advokatas pa
reiškė, kad negalės būti jokio 
važmos nupiginimo, kol pir
miau dar kartą nebus nukapo
tos geležinkeliečių algos. Bet 
ir nukapojus algas nebus tno- 
jautinio nupiginimo, bet tik ta
da geležinkeliai galės pamaty
ti ką jie galėsią padaryti su 
važmos kainomis. «

Riedamoji medžiaga 
iš Rusijos

KAUNAS. II. 1. (Elta). — 
Š. m. sausio 27 d. išsiųsta iš 
stoties Podmoskovnaja penkta 
prekių vagonų sudėtis, suside
danti iš 54 vagonų, platformų 
ir ledaunių.

Ankščiau priimta: pirmos dvi 
sudėtys 143 vag., trečia sudė
timi 71 dengtų vagonų ir ket
virta sudėtimi 50 platformų ir 
1 ledaunc.

Tolimesniam priėmimui pa
siųsta komisija į Polocką, kur 
yra prirašyta iki 4,000 vago
nų.

Keleivių vagonų priėmimas 
einąs sunkiau, kadangi Rusų 
gelžkeliuos labai maža vago
nų, tinkančių priėmimo sąly
goms.

Badaujantis puola miestus
. LONDONAS, kovo 8. — Iš 

Helsingfors pranešama, kad 
Krymo valstiečiai, įšėlę nuo ba
do, pasidarė karingi. Miestai 
yra puolami ir valstiečiai griau
na namus ir plėšia sankrovas.

AMERIKA PASKELBS SAVO 
NUSISTATYMĄ LINKUI GE

NOA KONFERENCIJOS.

WASHINGT()N, kovo 7. — 
Baltą jame namp pasakyta, kad 
Jungt. Valstijų valdžios nusi
statymas linkui dalyvavime 
Genoa ekonominėj konferenci
joj tapo suformuluotas ir ne
užilgo bus paskelbtas.

OMAHA, Neb., k. 7. — F. 
Catidi buvo kaltinamas išdir- 
bime ir pardavinėjime munšai- 
no. “Jei tu išgersi stiklelį savo 
paties munšaino, aš tave pa- 
liuosuosiu”, pareiškė jam tei
sėjas Wappick. Bet Catidi ne
sutiko. “Ne, verčiau aš eisiu 
kalėjiman”, atsakė jis.

Leninas norįs matytis su 
Lloyd George.

MASKVA, kovo8. — Niko- 
lai Lenin, po ilgio pailsio kai
me, vakar kalbėjo metalo dar
bininkų kongrese ir išreiškė 
pageidavimą važiuoti į Genoa 
ir ten asmeniškai pasimatyti su 
Lloyd George.

Illinois angliakasiai bal
suoja už streiką

SPRINGFIELD, Ilk, kovo 8. 
— Surinktomis čia atskiromis 
žiniomis, Illinois angliakasiai 
veik kaip vienu balsu balsuo
ja už paskelbimą angliakasių 
streiko balandžio 1 d., jei an
gliakasių reikalavimai nebus 
išpildyti ir iki to laiko nebus 
pasirašytas, naujas kontraktas 
su kasyklų savininkais.

. Murphysboro miestelyj 207 
balsais prieš 8 buvo balsuota 
už streiką. Tai tik trečdalis 
balsų, nes kiti dar nesuspėjo 
balsuoti.

Danville, 1914 lokalas 556 
prieš 14 balsų balsavo už strei
ką.

Andrew lokalas padavė 65 
balsus už streiką, nė vienas ne
balsavo prieš streiką. Shelby 
187 balsai už streiką ir 11 
prieš. Centralia padavė 127 
balsus už streiką, prieš — nė
ra.

Wost Frankfort 959 lokalas 
padavė 630 balsų už streiką ir 
70 prieš. Kitas lokalas dar bal
suoja.

11,000 Belleville angliakasių 
25 balsais prieš 1 balsuoja už 
Streiką. Lokalas 4650 nubalsa
vo 350 prieš 18 balsų už strei
ką.

Net ir tolimos Alabamos an
gliakasiai, kurie dar nesenai 
streikavo, irgi balsuoja už 
streiką.

Leidžia bibliją mokinti 
mokyklose

Tai galima btis daryti sulig 
Illinois konstitucijos.I

SPRINGFIELD, III., kovo 8. 
— Illinois konstitucinis susi
rinkimas vakar po visos die
nos smarkių ginčų priėmė skir
snį valstijos konstitucijoje, ku
riuo leidžiama viešose moky
klose mokinti biblijos.

Tokis įnešimas susitiko iš 
pusės chicagiečių ir kitų dele
gatų smarkų pasipriešinimą^ 
nes skaitymas biblijos moky
klose veda prie valstijinės re
ligijos, prie netolerantiškumo ir 
prie varžymo žmonių sąžinės. 
Jie patarė, kad mokyklose bu
tų skaitoma gera literatūra, o 
ne nepadorumo mokinanti bi
blija. Bet bažnytinininkai to 
protingo nurodymo nepaklauęė 
ir išsireiškė už įvedimą bibli
jos į mokyklas. Laimėjo jie 
nedideliu perviršiu balsų ir tai 
tik vienam delegatui permai
nius savo balsą. Tas delega
tas, Fifer iš Bloomington, du 
sykiu kalbėjo prieš bibliją ir 
balsavo prieš ją, bet paskui 
permainė savo balsą. Skaity
mas biblijos tapo priimtas 52 
balsais.

NEWARK, N. J„ k. 7. — 
Max Witkofski, 53 m., lošda
mas su draugais kortomis, ga
vo augščiausią kortą ir taip 
susijudino, kad ant vietos kri
to ir pasimirė.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 8 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.35
Austrijos 100 kronų ............... ]%c
Belgijos 100 frankų ............. $8.35
Danijos 100 kronų .................  $21.i 5
Finų 100 markių ...................... $2.03
Francijos 100 frankų ............. $8.90
Italijos 100 lirų ..............  $4.92
Lietuvos 100 markių .................. 40c
Lenkų 100 markių ................. 2!4r

" Norvegų 100 kronų ..............$17.90
Olandų 100 guldenų ............. $37.90
Švedų 100 kronų .................. $26.30
Šveicarų 100 markių........... $19.45
Vokietijos 100 markių 40c

Rusija apie Lietuvos 
šmugeli

MASKVA, vas. 11 (paštu). 
—• Dovanos maistu dėl badau
jančiųjų, buvo panaudotos lie
tuvių pridengimui milžiniško 
šmugelio, sako sovietų virši
ninkai, kurie piktai smerkia 
menamus nelegališkus budiis 
vedimo prekybos iš pusės tri
jų naujųjų Baltijos valstybių.

Po grūdais ir miltais, ku
riuos lietuviai prikrovė į du 
skirtus dcl badaujančiųjų va
gonus, sovietų valdininkai sa
kosi radę daugybę r kokaino, 
degtinės, sachai^no ir kitokio 
maisto, kuris buvo skiriamas 
pardavimui, ir net geležinkelių 
reikmenįs, kurios nebuvo tai
komos kaipo dovanos.

Didžiuma šmugeliu atgaben
tų prekių buvo vokiečių dar
bo. 
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Rusija bus teisiama Ge
noa konferencijoje

LONDONAS, kovo 8. — Val
džios kalbėtojais Chamberląin 
pareiškė atstovų bute pareiš
kė, kad ar Anglija pripažins 
Rusijos sovietų valdžią priklau
sys nuo pasekmių Genoa eko
nominės konferencijos.

“Valdžia neturi priežasties 
manyti, kad Rusija grūmoja 
Lenkijai ar kuriai kitai šaliai 
kariniu puolimu”, sakė Cham- 
berlain. Tai jis pasakė delei 
nesenai atėjusių žinių, kad Ru
sija buk koncentruojanti ka
riuomenę palei Lenkijos rube- 
žių.

Už lygias balsavimo teises
LONDONAS, kovo 8. — 208 

balsais prieš 60 atstovų butas 
leido lordui Robert Cecil įneš
ti bilių, kuris suteiktų mote
rims lygias balsavimo teises su 
vyrais. Dabar Anglijos mote- 
rįs turi niekurias balsavimo 
teises, bet toli ne pilnas ir ne 
visos moterįs. Apskaitoma, kad 
bilins suteiktų 5,000,000 mote
rų balsavimo teises.

GELEŽINKELIO KLERKAI 
PRIĖMĖ ALGŲ NUKA- 

POJIMĄ.

CHICAGO. — 5,000 Chica
go; Burlington & Quincy ge
ležinkelio klerkų pirmieji pri
ėmė nukapojimą algų nuo 2c 
iki 6c į valandą.

Tai yra pirmas geležinkelis, 
kuris įstengė susitarti tiesiogi
niai nors su dalimi darbinin
kų, o ne per geležinkelių dar
bo tarybą.

Mažiausia alga klerkams bu
vo nustatyta $87.50 į mėnesį, 
bet daugelis klerkų dabar ne
uždirbs nė $75.00 į mėnesį. 
Tai yra pigiausiai apmokami 
darbininkai, bet ir patįs pir
mieji sutiko sau liuosu noru 
nukapoti algas.

b’Annunzio pagelbininkas pa
skirtas Fiume prezidentu.
LONDONAS, kovo 8. — Iš 

Rymo pranešama, kad Giovan- 
ni Giuriati, atstovas iš Vene
cijos, tapo paskelbtas galva 
Fiume valdžios, kuri užims 
vietą Zanella valdžios.

Giuriati buvo D’Annunzio 
kabineto viršininku Fiume.

MASKVA, k. 7. — Po keli’ 
savaičių pailsio kaime, Leninas 
kiek atsigavo ir jau sugrįžo į 
Maskvą, kad prisirengus prie 
komunistų partijos kongreso, 
kuris įvyks kovo 20 d.

Lietuvos žinios
I »—' 1 ■ '«

Punsko srities gyven- Iš kur imti lietuvį, 
tojy skundas gudą ir žydą?

KAUNAS. II. L (Elta). — 
Užsienio Reikalų Ministerija 
yra gavusi iš Punsko srities 
neitralės zonos /gyventojų šį 
skundą:

“Mes, Punsko srities neitra
lės zonos gyventojai, kenčia
me nuo okupantu lenkų juo to
liau tuo didesnį kankinimą. Be 
nuolatinių didelių mokesnių ir 
rekvizicijų, dar kenčiame dide
lį dvasios skurdą dėl nusta
tytos jų pasienio sargybomis 
demarkacijos linijos, negalėda
mi gauti savo laikraščių «ir nu
eiti Į savo parapijos bažnyčią. 
Atskirti* nuo savo artimiausių 
ir kasdieniniam gyvenime bū
tinų reikalų skurstame ir de
moralizuojamos visa to žodžio 
prasme.

Be to, paskiausiu laiku (18. 
XIL21)' okupantai ėmė gaudy
ti mus, susirinkusius šventa
dienį į bažnyčią jaunesnius vy
rus, ir taip sugaudytus varo į 
Suvalkus į mobilizacijos punk
tą, įrašydami savanoriais į sa
vo kariuomenę, versdami tai 
pasirašyti.

Tad šiuo reiškiam visam ci
vilizuotam pasauliui griežčiau
sio protesto dėl tokių lenkų 
okupantų barbaringų darbų 
neitralinėj zonoj.

Seka susirinkusiųjų parašai.

O VILNIUJE
/

— “Nowiny Wilenskie” pra
nešimu, sausio 28 d. Vilniaus 
laikinoji valdžia uždarė dien
raštį “(įlos Litwy”, o sausio 
28 d. to laikraščio Nr. 23 (611) 
konfiskavo.

I 
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Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas 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. ) .

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

1739 So. Halstcd St., ’ Chicago, UI.
Bridgeporto Skyrius

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

1614 West 46th Sįtreet, Chicago, 111.
Brighton Park Skyrius

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

523 West 120th St., West Pullman, UI.
i__________ i

VILNIUS. II. 10. (Elta).
Valdančios sferos ruošias in
scenizuoti lietuvių dalyvavimą 
Vilniaus Seime, būtent bus da
romi žingsniai, kad tie atsto
vai kurie nors kelis žodžius 
žino lietuviškai, prakalbėtų sei
me lietuvių kalba, kaip lietu
viai. Tas pat turi būt insceni
zuota gudų kalba, nežiūrint to, 
kad lietuviai ir gudai nedaly
vavo rinkimuose.

Blogiau yra su žydų kalba, 
nes be p. Meištavičiaus, kuris 
negali kalbėti kaip atstovas, 
niekas atstovų nekalba žydiš
kai. Jei neatsirastų norinčių 
dalyvauti šioj komedijoj “Eu
ropos akyse” turi būt prista
tyti seimau pora gudų su Alek
siuku prieky, pora lietuvių 
taip vadinamo “lietuvių” sąra
šo, kurį apskričių instruktoriai 
sukomponavę per vėlai ir įtrau
kė Rinkimų komisijon, kurie 
nebalsavo ir pora žydų be są
rašo ir turi būt pasiūlyta Sei
mo grupėms koptuoti juos ar
ba nors išklausyti kaip atsto
vų patariamuoju balsu.

Mano kalėjimais ap
sisaugosią...

KAUNAS. II. 9. (Elta).
Iki sausio m. pabaigai suskai
tyta, kad Lenkų kalėjimuose 
jau sėdėjo virš 10,000 gudų.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”♦



Skaitytoju Balsai
[ITif tireikitaa Hamt akęriuja

Kodėl kunigų Draugo bend 
radarbiai taip meluoja?

yy. iy'c. . " *—•*

klausė? Aš tuomet buvau vie
tos kuopos organizatęrius ir 
dįrb^me visi išvien ąp anglų 
soc. kiloja. Jokių kliūčių nie
kas iš musų priklausančių soc. 
partijai nedarė, kad išrinkus 
musų draugus į miesto valdy
bą. Kad neišrinkta, tai ne mu
sų kaltė, bet tų nesusipratusių 
darbininkų, kurie savo balsus

nerą^yąiu: pąlicku tatai visuo
menei spręsti. , Nemėginsiu 
girti socialistų nei peikti bolr I

Kunigų “Draugas” paskelbė 
šitokią vietos žinią, pavardytą 
“Ištvirkėlių landynė:”

WEST-SIDE.“WEST-SIDE. — Nepersenai i 
musų koloniją atsibeldė senbernis — 

susinešė su tokia pat kekše V. Ž—te.. i • t • vi • _ •_

sociąlistų sėbras V. Gr. pos K. K. ir 
susinešė su tokia pat kekše V. Ž—te. 
Jiedu gyveno be jokio šliubo ir pik
tino apielinkėa žmones. Galop poli
cija sužinojo jų begędiškus darbus. 
Subatos rytą beauštant atėjo du de- 
tektivu ir sutrukdė jų meilės ryšius.

“r 
patį šeimininką munšainę 
nant. t t
mą, surinko bravaro įtaisus ir išveze 
visus į So. Robey šaltąją ant nakvy
nės.”

Pasirodo, kad nors ir įš ku
nigų Familijos kas pikta atsi
tinka, tai kunigų Draugas vis 
kaltina socialistus. Aš žinau ge
rai, kad minėtas V. (ir. nėra nė 
koks socialistas; jis jokiai poli
tinei partijai nepriklauso, jo
kių laikraščių neskaito nei nę- 
moka skaityt. Žmogus visai 
tamsus. Kiek laiko atgal jis 
gyveno VVisconsine su viena 
lenkiška davatka. Apsilankė 
garnys, ir jis pametė ją, atsi
beldė Chicagon. Čia susidrau
gavo su V. Ž-te, kunigų fami- 
liante, ir kaip ženoti apsigyve
no pas K. K., kurs per juos pa
puolė bėdon. Supykęs jis juos 
išvarė, ir dabar jie slapta gy
vena kitur — irgi 'kaip vyras 
su pačia.

V. Ž-tūs brolis Lietuvoj ėjo į 
kunigus, bet dėl ištvirkimo bu
vo išmestas ir atvažiavo Ame
rikon. Čia jis trynėsi po įvai
rias klebonijas ir dabar turi 
vietą prie bažnyčios Newarke, 
kur moko vaikus. —Bakuras.

tino apielinkės žmones.

Subatos rytą beauštant atėjo du de-

“Be šios porelės, detektivai užtiko 
begami- 

Nieko nelaukę pašaukė veži-

riams už stiklelį degtines. ,
Pradžioj 18-tų metų K. Jur

gelionis buvo Liet. Dramos Ra
telio pakviestas kalbėti tuo 
tikslu, kad atgaivinus 126 kuo
pą, hąs sėkmingai jum ir pa
vyko. Kupini buvę atgaivinta. 
Per prakalbas net 45 asmenys 
padavė savo vardus, kaipo no
rintys priklausyti kuopai, bpt 
savaitei praslinkus, kai tapo 
sušauktas< susirinkimas valdy
bai išrinkti ir mokestinis užsi
mokėti, tai atėjo tik 22 žmo
nės, kurie užsimokėjo visas sa
vo duokles ir patapo nariais. 
Pats “Mažiukas” pasisiūlė būt 
kuopos sekretorium ir tapo iš
rinktas. Bet praslinkus apie 
mėnesiui laiko kuopos suvirin
kime, vos posėdį atidarius, 
“Mažiukas“ pareiškė, kad šei
myniškas gyvenimas jąm nelei- 
džiąs prikląnsyti soc; partijai, 
ir pareikalavo, kad jo įmokėk

ką mes ir padarėme.
“Mažiukas” rašo, kadz “mes 

turėjom ir LDLD. kuopą...” 
Kas, mes? “Mažiukas” nieka
dos tai kuopai nepriklausė.

Del Jukelio ir bolševikų, 
kad jie suskaldę darbininkiš
kas orgariizacijas aš nieko čia 
” ’ I!............................-F.. ■*■■■■, ■ '

ševįkų, nes, mapp nuoipępe, ir 
vieni ir antri turi griekų.

Dabar apie save. “Mažiukas” 
visai be gėdos meluoja pasako
damas, buk aš gyręsis, jog esu 
baigęs Šiaulių gimnaziją. Norė
čiau, kad “f 
kada ir 
gyręsis.
čiąu, kąd 
dytų, . jog 
Šauliuose ir dirbęs papirosų 
dirbtuvėj. Jei jis to neįrodys, 
jis pasiliks melagis ir šmeiži
kas. Aš niekados ir niekam 
nesigydau baigęs ne tik Šiau
lių, bet ir kokią nors kitą gim
naziją. Aš esu mokinęsis 
šeinių 4-ių klesų miesto 
kykloj arba progimnazijoj 
buvau išlaikęs kvotimus iš 
ros klesos į trečią. Prieš 
pasaulio karą nebegrįžau 
kyklon, bet atvažiavau 
šalį. Šiauliuose aš 
neesu -buvęs ir Jokioj dirbtuvėj 
neesu dirbęs. Tai gryniausi 
“Mažiuko” .prasimanymai. Ir 
ne “iš sarmatos” aš į Kenoshą 
“išdūmiau”, bet išvažiavau 
kasdieninio gyvenimo reikalų 
Verčiamas.

Baigdamas, patariu p. “Ma
žiukui” būt sąžiningesniam; 
ką rašant, laikytis tiesos, ne
kraipyti faktų ir nejuddintj 
žmonių, kurie jam dėl ko nors 
galėjo nepatikti ar nepatinka.

— A. F. Steimonta#.

‘Mažiukas” įrodytų, 
kam aš esu taip 

taipgi norė- 
“Mažiukas” įro- 
aš esu buvęs

Ra- 
mo- 
. ir 
ant-

1110- 
į Šią 

niekados

NAUJIENOS, Chicago, IJL
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Laiškąs į Mlccih
Redaktoriau l

Malonėkite “Naujienose” pa
talpinti šį mano trumpą pasi
aiškinimą. “Naujienų^* 48 No. 
radau N,ewarko koncerto kri
tiką, kurioje P. K as, tarp ko 
kita rašo: — “P. Naujalis pa
sakė, jog mokyklos esą dabar 
taip išsivystę, kad kiekvienoje 
parapijoje (sic!) galimu ra^ti 
bent 15 mokyklų. Žmogui at
stovaujančiai!) Lietuvos meųi- 
ninkus, inteligentui žmogui 
nežinoti, kad musų kraštaš yra 
paskirstytas į apskričius ir val
sčius, o ne į parapijas, bu(ų 
lig ir sarmata.”

Man rodos, visai nereikia bū
ti inteligentu, kad žinoti, jog 
musų kraštas yra paskirstytas 
į apkričius ir valsčius. Aš kal
bėdamas turėjau omenyje, kad 
musų apskričiai ir valsčiai da
bar visai kitaip suskirstyti, 
ir pakol kas neduoda suprati
mo kas link ploto didumo. Pa
rapijų gi plotas pasiliko toks 
pat, kaip ir pirmiau buvo.

Kas link kitų P. K—as’o už- 
iųetimų, tai jie yra visai teisiu-

Ketvergas. Kovo 9 d., 1922

$15.60

ILLINOIS LUMP 
ILLINOIS EGG 
ILLINOIS NUT 
POCAHONTIS M. R. 
CHĘSNUT RANGĘ

Pirkite sau anglis, kurias pristatome tiesiai iš | 
retaiDkiemų, o sutaupysit pinigų.

Pavieniais tonais
$8.00
S8.00

Tris tonus imant
- $7.70

$7.70
$7.50
$7.25

$15.60
Užtikriname, gerumą, patarnavimą ir užsiganė- 

dinimą. Reikalaujant, sertifikuojame sunkumą.

DAVID RUTTER & CO.
[STEIGTA 1876 ---------------------------------------- - INKORPORUOTA

ANGLYS PAX"sA KOKSAI

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Man, kaipo senam, išvargu
siam, be i iškalbos ir iširusiais 
nervais žmogui, net uoliausia 
prisirengimas nieko negelbsti.

Todėl, nors ir bučiau Kon
certų rengėjų verčiamas, pasi
žadu daugiau jau nebekalbėti.

Su pagarbą,
J. Naujalis, 

Chicago, 5-III-1922.

Kam tie melai?
Atsakymas Chicago Heights 

“Mažiukui”.

Mažiu-

Naujienų š. m. 36 num. ko- 
respondencijoj iš Chicago 
Heigts p. “Mažiukas” prirašė 
tiek netiesos ir užsipuldinėjimų 
ant buvusių LSS. 126 kuopos 
narių, o ypątingai ant manęs, 
kad negaliu praleisti 
imi.

Imsime paeiliui, 
kas” sako, kad Chgo
paskutiniais metais prieš Soc. 
partijos skilimą pastatytų soc. 
partijos kandidatų į miesto ad
ministraciją nė vienas nebuvęs 
išrinktas ačiū bolševikų pasi
darbavimui. Ką “Mažiukas” 
žino apie bolševikų priešingą 
darbą, kuomet jis pats Soc. 
partijai tuomet visai nepri-'

TkR.RlCHTER’
rlPAIN-'PAIN- 

EXPEUER”
Kaip tik pasirodo pjrnjutipis 

apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėljnjas, 
f ad naudokite šitp papkętinę- naminį 
vaistu. Jersitikrinkite, kad kiekvie
na bouka Pain - Erpellerio^ kurią 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaina 85c. ir 70c. 
aptiekosę arba pas.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St, 

Brooklyn. N. Y.
SSCOB

BRIDGEPOBT 
ELECTRIC C0.

•
5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su

z fixtures

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard j

1619 W. 47th Street
Ant išmokesčių, jei pagei

daujama.

■A ./& * ■■■ < r- • •

IŠPILDOME BLANKAS DEL INCOME TAKSŲ
šiuomi pranešame Chicagos lietuviams tiems, kurie nori, kad jų Income Taksų 

blankos butų tinkamai išpildytos, sulyg valdžios reika!avimo,zXreipki.tčs į “Naujienų” 
Skyrių ant Town of Lake. Income Taksų blankų išpildymas musų ofise prasidės su- 
batoje Kovo-Msych 4 d., 1:30 vąl. po pietų ir tęsis iki 9 vai. vakarę, >J

Todelgi visi tire kurięnfs yra reikalinga pildyti Income Taksų blankos malonėkit 
kreiptis į mūšų ofisą pažymėtu laiku.

TOWN O F LAKE
lietuviams naujiena!

“Naujienų” Skyrius
ąnt TOWN of LAKE

Jei Tamsta nori siųsti pinigus į Lietuvą — perlaidoms, če
kiais arba telęgramais — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake. . , ' j u

•...-t ' I , i 4^1 •'0'4.

Jei Tamsta norit duoti paskelbimus bei apgarsinimus į “Nau
jienas” — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori nusipirkti visokių knygų, čia randasi ir 
AUŠROS KNYGYNAS, kuriame galima gauti tokių knygų kokių 
tik Jums bus reikalinga — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake. ’

Jei Tamsta nori užsirašyti “Naujienas” arba ir kitą pirmei
višką laikraštį pats sau arba nori užrašyti savo draugams į Lie
tuvą — kreipkitės tuoj į “Naujienų” Skyrių rfown of Lake. *.

Jei Tamsta nori duoti bile spaudos darbą “Naujienoms” •— 
tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori nusipirkti pavienių numerių “Naujienų” ar
ba ir kitų laikraščių tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town 
of Lake.

Jei Tamsta nori atlikti bile reikalus su “Naujienoms” arba 
turėti bili kokius reikalus su “Naujienoms” — tuoj kreipkitės į 
“Naujienų” Skyrių Town o f Lake.

“Naujienos” atidarė ir užlaiko savo Skyrių ant Town o f Lake 
tik todėl, kad Town of Lake ir apielinkių lietuviams geriau pa
tarnavus — todelgi visais “Naujienų” reikalais ir kreipkitės į 
“Naujienų” Town of Lake Skyrių — sekamų antrašu:

t
i a. ifA

NAUJIENOS
TOWN OF LAKE SKYRIUS

1614 West 46th Street (Prie So. Ashland Avė.) 
Telefonas Boulevard 0672.

*1

Ofisas atdaras kasdien: nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. Nedėldieniais nuo 
10 vai. ryto iki 2 po piet.

i • ■
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Originalia Thomas’o išradimas nuo

Vyriausias Ofisas 
343 So. Dearbom St. 

Tel. Harrison 1440
z North Side Yards:

1246 Melrose St., 
Tel.: Lake View 84§0

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

Reikalaujame apsukraus lietuvio pardavėjo Chicagoj ir apielin- 
kėj, Kreipkitės į South Side Ofisą.

Before Usincf\
Our Treatment

Aftor Using 
Our TreabnenE

Vietos mokslininkai ir chemlstai nustebinti
Savo originaliu mokslišku gydymo procesu gajvos odos, kurį 

esamę ant tiek ištobulinę, kąd jau 200 plikas žiponėms galvas užaugi
nome pjąukais nuo spalio 1-os,* iki kovo 1-ąi.. Tūliems jau išaugo 
apie colio ilgio ir tvirti, gražus, auganti. Ką esame padarę kitiems, 
tai padayysin)O ir jums. Ne spėliojamas darbas, be jokių “jei”, ir 
“yr” apie tai.

TIKRAI IšGYDOME
Pleiskanas, galvos niežėjimą, slinkimą plaukų ir kitas pjaukų 

ir odos ligas. Keletas gydymų, atneša stebėtinas pasekmes.
Egzaminvpjajn Veltui. / Pasekmes Užtikriname

THE THOMAS HAIR & SCALP SPECIALISTS
64 West Randolph St., ) Phone Central 5851
Room 300 Garrick Bldg. Vai.: nuo 10 v. ryto jki 9 vai. vakaro

SVEIKATA

5.
6.

8.

r

Kiekvienas privalo įsigyti šią 
labai naudingą knygą

Sutaisę Dr. A. L. Graičiunas. šioje 
knygoje rasite pamatines žinias iš
anatomijos, fiziologijos ir hygijenos, 
Kaip tai: /

1. žmogaus kūnas.
2. Valgis ir kas iš jo pasidaro.
8. Valgymo budai ir virimas.

Virškinimas.
Rūgimas arba fermęntacija.
Kas yra alkoholis.
Cirkuliacija (kraujo) 
Kvėpavimas.

9. Sudėjimas kūno (kaulai)
10. Inkstai, oda ir jų priedermės.
11. Dirksniai (nervai).*'
12. Pajautimai.
13. Liga (bakterijos)
14. Parazitai (kaip nuo jų apsi

saugoti).
15. Plaukų slinkimas; kvapo smir- 

dėjimas.
16. Kaip išsiplėtojęs kūnas.

17. Balsas (svarba gražausĄpalso).
18. Mažų vaikų priežiūra.
19. Džiova.
20. Vabzdžiai (kaip jie kenkia svei

katai) .
400 puslapių. Kaina šios knygos tik 

$2.00. Gražiai apdaryta. Reikalaukit 
tuoj aus:

—>■*

Naujienų Knygynas
1739 So Halsted Street

T' CHICAGO, ILLINOIS.

K. GUGIS
ADVOKATAS
^Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6•

Gyvenimo vieta: \ 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
kętvergą. Nedėlįoms nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCHINSJKAS 
1ĘTUVIS ADVOKATAS

220Į W. 22nd St., kerte Leavitt St.
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro..5

Vedą, visokius bylas, visuose 
teismuose. Bkzamirtiavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokuipen- 
tųp, pęrkiąt arba parduodant, Lo- 
tug, Namus, /Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų. «

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

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

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St. 
Randolph 8899 

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

Seelejc.3676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel,: Pullman 6377.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUšKA

Generalis
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome 

1401 W. 47th St. Chicago.

Telephone Yards 5834

DR, P. G. WIEGNEB
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Hajsted SI., Chicago, III.

VMogano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PIMGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Blaževi
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Mariem Street, 
Waukegan, III.

■B



■

——————————

Gfetvergas, Kovo 9 d., 1922 NAUJIENOS, Chicago, HL 
--------------------- —j---------------------- -

Į KOflESPONCENCIJDS į
HOQUIAM, WASH.

KAIP ATVAŽIUOTI 
AMERIKON.

Pastaiaisiais laikais daug kal
bama žmonėse, kad buk negali-

Tai nedidelis miestelis prie pat 
Pacifico vandenyno, apsiaustas 
didelėmis giriomis. Gyventojų 
turi apie 11 tūkstančių, bet lie
tuvių yra tik viena šeimyna ir 

• keturi pavieniai. Darbai čia 
daugiausiai medžio — lentų plo
vyklos. šiuo tarpu dirbama ne 
blogai, darbininkai gauna ma
žiausiai 3 dolerius dienai už 
darbo valandas.

—Pranas Bakševičius.

8

CAINBROOK, PA.

Vietos lietuviai, kad jų ir ne
daug čia yra — keliolika šei
mynų ir pavienių — nieku dau
giau neužsiima kaip tik girta
vimu ir peštynėmis. Neveltui 
taikos teisėjas sako: Those Lith- 
uanians are funny people, būt 1 
likę them anyhow. Mat kur du 
pešasi, tai trečias naudojasi. 
Laikraščių skaityt jie nemėgs
ta, jie sako bene jie teisybę ra
šo. Jeigu butų galima kokių 
žinių įvirinti jiems į munšainą, 
tai gal jie tikėtų... Kada jie 
prasiblaivins ir ims naudinges
niais darbais užsiimti ?

Darbai čia kasyklose visai 
niekai, žmonių daug privažia
vo iš kitur ir darbo sunku gau
ti, o kasyklų savininkai tuo nau
dodamies numažino 
taip, kad darbininkai 
pusdykę dirba. Mat 
kai neorganizuoti, tai
jai lupa nuo jų devynis kailius.

—Ornate.

mokestį 
kone už 

darbini n- 
samdyto-

ST. CHARLES, ILL.

Daktaru domei.

ge-Kažin, ar neatsirastų kur 
ras, sąžiningas daktaras lietu
vis, kurs norėtų čia musų mies
telyj atsidaryti ofisą. Lietuvių 
čia gyvena nemažas skaičius, tat 
gydytojas gidėtų turėti gerą 
praktiką. — Alex šilkaitis.

85 W. Main st.

Muziko p. J. Nau 
jalio Misija.

Muzikas p. Juozas Naujalis, 
nesenai atvykęs iš Lietuvos ir 
dabar esąs jau Chicagoj, atvy
ko čia su ypatinga misija — ne 
politine, bet grynai kultūrine: 
suįdominti Amerikos lietuvius 
Lietuvos meno reikalais ir gau
ti iš jų materialines tiems rei
kalams paramos. Atsiuntė čia 
jį Lietuvių Meno Kūrėjų Drau
gija, aprūpinus šitokiu' įgalio
jimu: ‘

Kaunas 1921 m. I. 
Lietuvių Meno Kūrėjų 
Draugija. — Num. 1088.

ĮGALIOJIMAS
Lietuvių Meno Kūrėjų Drau

gijos Valdyba kreipiasi šiuo : 
visus Amerikos lietuvius, ku
riems brangi yra musų tautos 
if> amžių glūdumos išlikusi dva
sios kultūra ir jos menas.

Lietuvių Meno Kūrėjų Drau
gijos Valdyba, atstovaudama vi
sus susijungusius vienon šei- 
mon lietuvius menininkus, šiuo 
prašo brolius amerikiečius atei
ti jiems su draugiška pagalba 
kultūros ir meno darbe.

Lietuvių Meno Kūrėjų Drau
gija, pasistačiusi sau uždaviniu 
musų tautinį meną saugoti ir 
plėsti, reikalinga yra tiems di
deliems uždaviniams vykinti ir 
labai didelių lėšų, o jų Lietuvoje 
vis dar tebetrūksta. Amerikos 
lietuviai, nekartą jau pasižymė
ję savo duosnumu tautos reika
lams, neabejojame, ir šiuo atve
ju atsilieps nemažiau duosniai.

Lietuvių menui sušelpti Ame
rikos lietuviai turi dabar progos 
jau tai įsirašydami L. Meno 
Draugijos nariais-rėmėjais, jau 
tai įteikdami vienkartines aukas 
tiesioginiai į Lietuvių Meno Kū
rėjų Draugijos įgaliotinių ran
kas. ‘ i. r1

d

Būtent, visoms aukoms lietu
vių menui rinkti ir L. Meno Kū
rėjų Draugijos nariams įrašinė
ti Draugijos Valdyba šiuo įga
lioja savo narį menininką muzi
ką pil. Juozą Naujalį, kuris vy- ma esą atvažiuoti iš Lietuvos 
ksta į Šiaurinę Ameriką. Tatai Amerikon, kad kaleiviai negau- 
liudijame Draugijos Valdybos na leidimo nuo Amerikos kon- 
Prezidiumo parašais ir antspau-! sulio ir kad nėra kam aprūpinti 
da.

Pirm, (parašas) A. Varnas 
Vice-p. V. Krėvė Mickevičia 
Sekretorius Liudas Gira.

(Antspauda)

keleivių išvažiuojant.
šios paskalos paeina, turbūt, 

iš to, kad, matoma, kaikuriems 
keleiviams ir laivakorčių pirkė
jams nebuvo gerai išaiškinta 
apie kelionę, ar gal išsiųstos lai
vakortės tokiomis linijomis, ku- 
rios netur Lietuvoje savo atsto
vybių, nei tinkainų susisieki
mų. Tą sakome remdami tuo
mi, kad visi keleiviai, kurie tu-

bordo Motorų kompanija „į i]aįvakortes išpirktas lietu- 
1920 m. laikė 60,000 darbininkų, vigkoje įstaigoje BALTIC STA- 
kurie per dieną pagamindavo 4,- TES BANK, 294 Eighth Avė., 
000 automobilių, 1921 m. 45,000 j^ew York,, neturi jokių sunku- 
padirbdavo 4,500 automobilių nej trukdymų išvažiavimui.

Mašinos išmeta iš darbo 
darbininkus.

padirbdavo 4,500 automobilių neį trukdymų išvažiavimui, 
per dieną. Vadinas, gamyba pa- States Bankas parduoda 
didėjo 12 ir puse nuošimčių ^'.laivakortes tik tų linijų, kurios 
metus iš darbo 25 nuoš., ;
15,000 darbininkų. - - - "

Mažne tas pats atsitiko Over-|Eaune 
lando kompanijoj, To'ledoje, O. 
1920 m. 14,000 darbininkų ten 
padirbdavo 500 automobilių per 
dieną. 19^1 m. 7,000 darbinin
kų padirbdavo po 550 automo
bilių į dieną’ Pcnkiosdešinit^ 
nuošimčių, arba 7,000 darbi
ninkų tapo išvaryti už durų, o 
gamyba padidėjo 10 nuoš.

Rezinos ratlankių gamyklose 
Akronc, O., 1920 m. 95,000
darbininkų padirbdavo 100,000 
ratlankių per dieną. 1921 m. 
15,000 darbininkų padirbdavo 
po 80,000 ratlankių į dieną, 50,- 
000 darbininkų atleidus.

Tas pats yra matoma ir visur 
kitur. New Yorke apatinių 
kelių automatinės įmonės leid
žia. traukinius valdyti dviem 
žmonėms, kuomet pirmiau tam 
dalykui reikėdavo keturių. Au
tomatinės važiuotpinigių priė- 
myklos ir sukamieji vartai at
statė ant tų kelių 30,000 bilietų 
pardavinėtojų. Rytų telefono 
kompanijoms įtaisius automa
tinę sujungiamąja lentą dešim
tys tūkstančių telefoninių pa
tarnautojų neteks vietos. Kitos 
automatinės mechanybės įveda
ma smulkmenų pardavinėjimo 
įstaigose, kurios daugiau ar 
mažiau padaris tą pačią veik
mę.

Kaip tik dabar daug suma
nymų yra svarstoma gaišto pra- 
šalinimui. Vienu jų, Washingto- 
no-Naujosios Anglijos apygar
dai, yra elektrinimo sistema 
pramonės įstaigoms, kuri atmes 
daugybę pajiegos gamyklų ir 
kas metai sutaupius 50,000,000 
tonų anglių.

Charles Steimnetz, elektrinis 
stebukladaris Harpero mėn
rašty už sausį straipsny “Elec-, 
tricity ant Civilization”, numa
to laiką, kur visa Jungtinių 
Valstijų gelžkeliu sistema bus 
elektrinta ir tuomi bus užva
duota du trečdaliai dabar varto
jamos anglių apšties. Tokiu bu
du visa angliakasybės pramonė 
bus mažesnė visai sunaikinta, 
jei šitie gaišto pašalinimo pla
nai taps įvykinti, šituo budu 
pagimdytasis nedarbas bus bai
sus, nors bedarbių dalis bus su
naudota naujas elektrinimo sis
temas įvedus.

arba įur parankiausi susisiekimą su 
Lietuva ir turi savo atstovybę 

. Siųsdamas keleiviui 
laivakortę, BALTIC STATES 
BANKAS nusiunčia koaiškiau- 
sius spausdintus pamokinimus, 
kur ir pas ką keleivis turi kreip
tis, kaip pasielgti ir kuo apsirū
pinti prieš išsirengimą kelionėn. 
Atstovai Kaune patarnauja ke
leiviams neapmokamai, todėl tu
rintieji BALTIC STATES BAN
KO t laivakortes nereikalauja 
ieškoti jokių -agentų ir tuomi 
apsisaugoja 
iškaščių.
apmokėtą BALTIC. STATES 
BANKE,
New Yorką, tas privalo apmo
kėti savo pinigais tik kelionę iš 
namų į Kauną, ir užsimokėti 
už valgį važiuojant gelžkeliu į 
portą. Atvykusieji į portą ke
leiviai yra paimami laivų kom
panijos globon ir neprivalo mo
kėti nei cento už kelionę iki pat 
New Yorko, ar iki vietos, ku
rion važiuoja.

Parduodamas laivakortę, 
BALTIC STATES-BANKAS iš
rašo ir reikalingiiš dokumentus

“vizos” gavimui pas Amerikos 
konsulį Kaune. Bankas taipgi 
suteikia plačiausių paaiškini
mų, kas gali, o kas negali atva
žiuot Amerikon, kaip gauti lei
dimą ir pasporto “yizą”, ir tt. 
. Nedyvai tad, kad su < 
STATES BANKO laivakortė
mis nuolat atvažiuoja būriai 
žmonių iš Lietuvos. Delei vie
tos stokavimo čia negalima su
minėti visų tų, kurie šiais lai
kais atvažiavo ir jau laimingi 
Amerikoje gyvena, bet paminė
sime tuos, kurie šiomis dieno
mis išrengti kelionėn iš Lietu
vos.

1) Jonas Karaliūnas atvažiuo
ja laivu EŠTONIA; 2) Marė 
Dabašinskiutė išpildė aplikaci
jas pas Amerikos konsulį; 3) 
Ona šedvydaitė atvažiavo laivu 
LITUANIA; 4) Ona Gronskai- 
tė išpildė aplikacijas pas konsu
lį; 5) Ona Bakšis atvažiuoja lai
vu LITUANSA; 6) Magdalena 
Kaveckaitė prirengta; 7) Teklė 
Batavičaitė prirengta važiavi
mui; S) Juzefą Bafcarevska ga
vo konsulio vizą išvažiavimui, 
bet laukia kol gaus vizą Dona- 
tilda Bonuš, su kuria, draugėje

I 
važiuos; 9) Agota Masiuliutė 
prirengta kelionėn; 10) Evsta- 
fas Golubov ir Osipas Golubov 
taippat; 11) Marijona Venys su 
dukterimis Antanina ir Juzė, ir 
daugelis kitų.

BALTIC I BALTIC STATES BANKO
keleivių reikalai yra raportuo
jami Bankui iš paštu, o kuomet 
keleiviai sėda į laivą, atsiunčia
ma žinia telegramų. Todėl 
Bankas į laiką susižino su laiva
korčių siuntėjais ir 
atvažiavime, o taipgi 
informuoja, siuntėjus 
leivių atvykimą.

I

Visiems tad, kurie 
parsitraukti savo gimines ar 
draugus iš Lietuvos, patartina 

i urnai kreiptis į BALTIC STA
TES BANK, 294 Eigh.th Avė., 
New York, N. Y., iš kur bus at
siųsta kuoplačiausių ir teisin
giausių paaiškinimų ir patari
mų.

prigelbsli 
išanksto 

apie ke-

tik ketina

Ai]1Tsepi7šl^c>s NostTs

VdrloJ<inps rjbo rpežli, išberinf]<n 

ir Ųiolųu odiųes Ii įos.

A7I/A54 JOc

l^ldLįskite pas aptl

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIOS, IOWA

ORKESTRĄ—BENĄ
Panipina visokiems 

reikalam!

J. SALAKAS
1432 So. 50th Ct.

Iii
Tel. Cicero 2537

nuo nereikalingų 
Kas turi laivakortę,

kelionei iš Kauno

ERENCH LINE
I Compagnie GenameTransatlšntioųe Ii
■ Lepros* Po a ta| Servita HM

Greita kelionė
NEW YORK — MEMEL

S. S. PARIS
*Kovo 15, Bal. 5, Bal. 26

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

* Jungiasi su S. S. JPologne plau
kiančių iš Harve Kovo 24

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

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

l LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai , 

^RED STAR LlNf
Tiesus patarnavimas į LIBAVĄ
Dideli smagus laivai. Geras mais 

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

IMKITE STAR
I Cherbourg ir Southampton ar

čio usis susinešimas su Lietuvos mies
tais.

MAJESTIC (56,000 tonų) 
Didžiausias laivas pasaulyj.

OLYMPIC (46,000 tonų)
HOMERIC (34,000 tonų)

LABAI PUIKIAI APRŪPINTA 
3-IOS KLESOS KELIAUNINKAI.

Užsirekordavimui kreipkitės j
PASSENGER DEPARTMENT

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

Puikiausis su 
keliauninkais 
apsiėjimas.

Priprasti lie
tuviški val
giai.

Swedish 
American 
Lina

LIETUVON
MI»IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllB!lllllllllin

Greitas Pasažierinis Susisiekimas 
TARP NEW YORKO IR LIEPOJAUS.

Per Gothenburgą. Pasažieriai perkialiami ant jūrių ir siunčiami 
į Liepojų.

Stockholm Kovo 11, Balandžio 18, Gegužio 27
Trečios klesos kainos: Į Hamburgą $103.50, į Piliavą ir Dancigą $106, 
į Liepojų $110 ir $5.00 taksų.
Trečios klesos kambariuose yra tik po 2 ir 4 lovas. Švedijos viza 
nereikalinga. Kreipkitės prie vietos agentų. \

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 hos 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prf 
gimdirrzo. 
da rodą yis< « 
kiose ligose ir 
kitokiuose r/f 
kaluose mo
terims ir met
girioms.

MH1R.HERZMAIKM {
11 RN8IJO8

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

telephone Central 3301 
1824 Wahansia Avė.

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

CŲgRyjaioą
ANCHOR - DONALDSON

Yra musų a- 
gentas jūsų 
mieste ar ne- 
toliesia. Už- 
sisakykit vie
tų 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, kurį pasieks j 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, 
važiuoti.

Specialės kAinos: iki Pilavos $106.50, Kauno $107.50. Antra klcsa 
$155, taksų $5.00.

Kiti išplaukimai

. Per Hamburg

SAXONIA — Bal. 18 -
CARONIA — Bal. 8 — Geg. 13

Geg. 25

Visi gali

Per Southampton, Liverpool 
ir Glasgow 

CAME'RONIA ........... Kovo 11
SCYTHIA ..................  Kovo 17

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

i Per Angliją iki Libavo $110, taksų $5. \ g
■■■■■■■H■■■■■■■H■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.

^SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujieną 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksy.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu- Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St, Chicago

VELTUI DUSULIU
(Asthma) Sergantiems 

Už dyką bandymas budo, kurj kiek
vienas gali vartoti be nesmagumą ir 

be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime, kad pa- 
handytumčt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau jsisengjęs, a: 
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigti'jųs vargina dusulys musų bu- 

i das turėtų jums pagelbėti tuojaus.
Mes ypatingai norime pasiųsti 

tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė {vairius {kvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
‘‘patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvifr 
njim už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokj sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

Šitas veltus pasiūlymas yra pe: 
svarbus kad praleisti kad ir viena 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite va: 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien ~ jums nereikia mokėti nė uJ 
pasiuntimą.

■■• 3419 te. te
Na. 3313 te. BalirtaJ 83

Marai llatnvtaraa Mmama* iatf 3t 
raata kaipo patyrei gydytaJm, 
ranr»» Ir akiilarls.

<3yda aitria* Ir ehranfik** 
vyre, matare Ir rsJYa, pa**l ***** 
Jaeaias metodas X-Raf Ir kitokia* 
.Jaktra* priatairaa.

Ofisas ir Labaratarljai 101 W. 
18th St., netoli Fi«k 8t.

VALANDOS: Maa 13—11 piut*. 
Kr aaa 6 iki 8 >aL vakarais.

( Dienomis: Canal 
8110 arte

Naktimi*: Draxa] 
150 - Dravwr 413*

GYVENIMAS: 3313 8. Halsted 84

['•laphovll

Dr. A. R. Blumenthal
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Ave<
Kampas 47th St.

FREE TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Co„ 

Room 229 G. 
Niagara and Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.
Send free trial of your 
method to:

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų

Tel. Boulevard 6437

Pratuštinimo išpardavimas
Pradeant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų,' mackinavvs, 
rainkotų, kelinių, trunku ir siuteai- 
sų už tokią žemą kainą, kad apsimo
kės dabar pirkti kitam metui dėvė
jimui.

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

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

$30 ir $35.
Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeigines ir darbines ke

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

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

S. GORDON, 
1415. So. Halsted St.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas:
8149 S. Morgan St, kerti 32 St t 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriški.
Taipgi Chroniškų Ugi.
OFISO VALANDOS:

Nuo lt ryto iki 8 po pietų, 5—7 
vakare. Nedaliomis nuo 19 —

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Ofisas

4729 So. Ashlana 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 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

Kas nori siųsti pini- 
irus iš Kenoshos savo Ri
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšj.

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

' koma.
s Parduodamos laiva

kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas 2

A. Pakšys
220 Mihvaukee Avė.,
Kenosha, Wia.

✓-----------------------------------------------

Dr. Maurice Kalni
. GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Asband Arą.
fal.i Yard* 9M

Ofiso vai.: 8 flfci 10 v. ryto. 1 IH 8 
ir 7 Ud 8 v. Naktimis ir ■•dilioj p* 
pistų. Tel.: Oakland 1294

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gydeolij ir be o*eraci}e 

8347 Emerald Avė.
9 Ilr* 11 ryte ir 9 Iki 10 vakar* 

Tel.j Boulevard 9897
T11 » 18-ta gat. 2 Iki I va*

Tel. t Gana) 879 1

DR. C. BL KLIAUGA
DANTISTAS 

1021 te Halsted 8L CHcage, D) 
kam»a» 18th Si.

Yataadea: 0—11 ryte Ir 1—9 eak 
Fhane Canal 337 

K. ■ ------'
DR. S. BIEŽ1S 

STDYTOJAS IR CHIRUBOAB 
X-Spinduliai

Ofisas 2201 W. 22nd St„ kampas B- 
Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd Si. 

TeL Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-19 pieta-

Telephone Boulevard 5652
DR. A. JUOZAITIS

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

_____ __ .________ __________ -
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NAUJISNO
The Lithuanian Daily News

munistų konferenciją, sa
ko:

Published Daily except Sunday by 
Th« KJhuanian News Pub. Co., Ine;,

Editor P. Grigaitis.

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Iloosetelt 8500

Subscription <Rates: • 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago, 
per year in Chicago, 
per copy.

$8.00 
$7.00 
$8.00 
' 3c.

Entėred as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
’jf Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedSldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

$8.00
4.50
2.25
1.75
1.00

.... 3c. 
_ 18c. 
.. 75c.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .................................
Pusei metų .—.............. .......
Trims mėnesiams ...... -......-
Dviem mėnesiams ...... ........
Vienam mėnesiui .......... -~—

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .... ...................
Savaitei ...... ............... -.........
Mėnesiui ...... .........................

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj
paštu: I 1 *

Metams ............................... —. $7.00
Pusei metų ..............................  4.00
Trims mėnesiams..........-............2.00
Dviem mėnesiams ................... 1-50
Vienam mėnesiui ....................... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Lenkai atsisako 
derėtis.

la-Amerikiečiams buvo 
bai keista, kai jie išgirdo,! 
kad Lietuvos užsienių rei
kalų ministeris, kunigas 
Jurgutis, pasiūlė len
kų valdžiai tiesiogines 
derybas dėl Vilniaus. Po 
to, kaip lenkai parodė tik
ruosius savo norus Briuse
lio ir Genevos konferencijo
se, tas pasiūlymas buvo vi-| 
sai bereikalingas.

Bet lenkai atmetė lietu
vių pasiūlymą, sakydami, 
kad želigovskinių elemen
tų sudarytasai “seimas” ga
lįs pats nuspręsti Vilniaus 
likimą. Į Lietuvos valdžios 
nusižeminimą lenkai atsakė 
arogancija. Ką gi dabar 
darys musų krikščioniškieji
diplomatai?

Praregėjo.
Maskvos “Izvestija”, pri

tardama trečiojo internaci
onalo sumanymui šaukti 
bendrą visų socialistų ir ko-

| kuliaeiją (kaip nebyliai) ? Tai 
žinoma, butų nebloga mintis. 
Tiek “idėjų”, kiek turi musą 

bolševikuo j arčios moterėlės,
yra nesunku išreikšti veido 
kraipymu, mosikavimu ir ki
tokiais kūno judėjimais. Kad 
išreiškus sakysime, bolševikiš
ką “proletariato diktatūrą”, gą- 
linia parodyt kumščių; “sukri- 
tikuot” socialistus ir kitokius 
darbininkų klesos išdavikus 
galima, parodant špygą arba 
iškišant liežuvį; o “išdisku- 
suot” Datrlbininkų ’ Partijos 
klausimą “progreSisteš gaji, 

sukibdamos vienos kitoms į 
plaukus. i

Su tuo vargo nebutųi ,Bet! 
keblumo butų pačiam A n gar i d- 
čiui. Kaip jisai, nevartodamas 
kalbos, galėtų aiškinti, iš Eu
ropos, musų ‘ “progresistęms” 
Komiu terno težins ir kitas bol
ševikiškas mandrybes? Į

Ne, pirma negu siūlyti to
kius “revoliucingus” dalykus,

“Antrasis internacio
nalas, kurį mes skaitėme 
mirusiu, vėl atsistojo ant 
kojų?
Antrasis internacionalas 

susideda iš dešiniųjų socia
listų partijų. Apie jo kryp
snio gerumą galima manyti 
vienaip arba kitaip, bet ji- 

Įsai niekuomet nebuvo mi
ręs. Viena Anglijos Darbo 
Partija turi kelis kartus 
daugiaus narių, negu komu- l 
nistų partijos visame pasau
lyje. O kur da Vokietijos 
socialdemokratų partija, tu
rinti daugiaus kaip milioną 
narių; Švedijos socialde
mokratų partija (kuri šian
die kontroliuoja tos šalies

*tv• \ i • • • i I ivvuiiULin^uo uaijivuoj
valdžią), Belgijos ir ity | Angarietis turėtų dar pagalvo- 
šalių?

Maskviečiai tečiaus tas. 
visas galingas darbininkų 
partijas buvo “palaidoję’’. O 
dabar jiems priseina kelti 
jas “iš numirusių”, kad pri
ėjus prie darbininkų minių, 
kurių jie neturi. w Į

ti, ar jie tinimą praktikos gy
venimui. Kad neišeitų taip, 
kaip su Lenino planais; vykjno 
komunizmą, o susilaukė kani
balizmo!

KODĖL GIMĖ KAIRIŲJŲ 
ORGANAS.

VIS “REVOLIUCINGAI.”

, Z. Angarietis (Aleksa) rašo 
“Moterų Balse”, kad Lietuvių 
Moterų Progresyvis Susivieni
jimas turįs būt likviduotas, ka
dangi

“Moters ir vyrai, turi orga
nizuotis bendrose partijose, 
unijose, draugijose, o ne at
skirose.”
Be to, jisai pataria tai or

ganizacijai išsižadėti lietuviš
kumo. Sako:

“Kiekvienos organizacijos 
pamatan turi būt padėta kla
sinė pusė, o ne tautinė. Lie
tuviai darbininkai ir darbi
ninkės negali turėt atskirų 
lietuviškų organizacijų. Kaip 
atskiros moterų ir vyrų or
ganizacijos skaldo darbinin-

giai ir atskiros tautinės Skal
do pagal tautas.”
“Išsižadėt lietuviškumo” 

tur-but reiškia nebekalbėt 
t aviškai.

tai 
lie- 

Bet tai yra lengviaus

Kairieji komunistai, kurie 
per keletą metų Veikė išvien 
su “Laišve”, ardydami socialis
tų organizacijas, dabar jau per
traukė su jais ryšius ir paskel
bė jiems karą. > Galutinas susi
kirtimas su Dedelės frakcija 
įvyko paskutiniame metiniame 
“Laisvės” bendrovės suvažiavi
me.

“Darbininkų Tiesoje” iŠspau- 
dinta sekama rezoliucija, ku
rią priėmė dalyvavusieji tame 
suvažiayime Kairieji:

“1. šitas Laisvės’ B-Vės 
suvažiavimas buvo valdomas 
centristinių gaivalų mašinos, 
k'uri įgijo didžiumą balsų;

“2. Didžiuma rinko direk
torius imagai tos mašinos/ bo
sų- užrašą;

“3. Toji mašina išteisino 
ir užgynė netikusią dabarti
nę ‘Laisvės’ poziciją, kuri 
reiškiasi tuom, kad a) gina 
ir propaguoja centralinę 
Amerikos Darbininkų Parti- 
ją;

“b) uždarė dienraščio skil
tis opozicijos raštams prin
cipų ir taktikos klausimais;

revoliucinę 
įvardinant 
sergančia’, 

išmistas,

“c) niekina 
proletariato dalį, 

. ją ‘kairumo liga 
kas yra grynas

patart, negu įvykint. Nekalbėt 
lietuviškai musų “progresis- 
tėms” (lygiai kaip ir beveik vi
siems kitiems Amerikos lietu
viams) reikštų visai nekalbėt, 
nes reta jų moka kitą kalbą, 
išskiriant savo prigimtąją.

O gal Angarietis nori, kad 
“progresistčs” vietoj kalbos 
imtų vaitot mimiką ir gesti-

jokiu faktu neparemtas.
“4. Tą vfsą apsvarstę, mes 

priėjome prie sekamų išve
dimų :

“a. pertraukti tuojaus ry
šius su Laisve’, kaipo laik
raščiu.

“b) Organizuoti koopera- 
tyvę draugiją darbininkiš
kam laikraščiui leisti;

“c) išrinkti direktoriatą, 
kad rūpintųsi orįganizaveniu 
šios draugijos ir leidimu 
laikraščio;

“d) \ atsišaukti į visus 
‘Laisvės’ B-vės šeiRnSnkus, 
kati pritarianti musų pozi
cijai susisiektų su musų 
draugijos direktoriatu.”
Po šita rezoliucija pasirašo 

A. žolynas ir N. E. Ješkevičiu- 
tė. Bet vyriausieji tos frakci
jos vadai yra A. Bimbo ir J. 
Baltrušaitis.

DEŠINIEJI APIE KAIRIUO
SIUS.

Kairieji komunistai arba, 
kaip “Laisvė” juos vadina, 
“bimbiniai”, įsteigė savo laik
rašti, parengė Brooklyne pra
kalbas, kad išdėsčius savo po
ziciją publikai. Kalbėjo du 
kairiųjų agitatoriai, paskui 
dešinieji davė jiems klausimų.

O po klausimų buvo, pasak 
“Laisvės” ve kas:
( “Po klausimų d. Mizara 

prašė pirmininko, kad duotų 
jam 20 minu tų laiko. atsaky
ti į abiejų kalbėtojų argu
mentus. Pirmininkas atsi
sako, sakydamas, kad jei 
publika nubalsuos, tada ir 
jis nesipriešins. Bimbiniams 
staugiant, nubalsuota duot 
tik penkias minu tas? Drg. 
Mizara atsisakė kalbėt, ar
gumentuodamas, kad -per 
penkias minutas jis negalės 
nieko tinkamai atsakyti.

“U-u-ul U-u-u!—it vilkai \ rsustaugė bimbiniai, d. Miza- 
rai einant sėstis.”
Tokie dailus dabar yra san

tykiai tarp buvusiųjų vienmin
čių. “Laisvė” skundžiasi, kad 
bimbiniai “staugia, it vilkai” 
ant jos štabo žmonių. Bet kas, 
ar ne pati “Laisvė” per ketve
rius metus mokina juos staug
ti?

Del Lietuvos valdininkų
Si Kairys

Lietuvon atvažiavusį ameri- 
Į kietį be kitokios musų gyveni
mo netvarkos paprastai pirmu
čiausia ir labai nemaloniai už
gauna Lietuvos valstybinės įstai
gos. Įpratę prie tobulaus apa
rato/ kurto ir gerinto šimtais 
metų, pritaikinto prie nepapras
tai veiklaus Amerikos gyveni
mo, jie pasijunta keistai bent 
kurioj musų įstaigoj ir tas keis
tumo jausmas dažniausia virsta 
pasipiktinimu.

Ir kur gi žmogus nesipiktin
si? Amerikos gyvenimas žmo
gų įtikino, kad laikas tai pini
gas, o čia Lietuvoje viskas vel
kasi, šleivo ubago lėtu žingsniu. 
Kol atliksi pdpraščiausį reika
lą, prisiplūksi kojas, vaikščio
damas nuo Jėnošiaus prie Kai- 
fošiaus, prisierzinsi nervus, be
sikalbėdamas^ su nesUmaniais, 
kartais atkariais valdininkais ir 
visgi maia* Mą laimi.

Amerikiečiai, — ir ne tik 
amerikiečiai sako, kad tėra 
vienas tikrą^j būdas suraginti 
Lietuvos valdininką, kad grei
čiau tūpčioti/, — tai parodyti 
jam iA rankovės auksinų pluoš
tą; tuomet Lietuvos valdinin
kas ima vytis Amerikos valdi
ninką.

Kad ir nemalonu, bet reikia 
pasakyti, kad dauguma daromų 
užmetimų yra teisinga. Dabar
tinis Lietuvos valdininkas, net
geresniais atsitikimais, y ra ne
vykęs: jis dirba lėtai, klįsta ir' 
gaištą, darbą atlieka ne kaip 
tvarkingai, o kartais net pras
tai. Jei nori iš jo gauti žinių, 
nurodymų, tai nevisuomet jų 
susilauksi, jei kalbamas reika
las tiesiųg neliečia valdininko 
dirbamo darbo. Negausi, nes 
pats valdininkas nežino, ar

blogai žino kaip kas dedasi 
Lietuvos valstybiniam aparate; 
net norėdamas pagelbėti, duoda 
kartais klaidingų patarimų.

Bet Lietuvos valdininkas ir 
nesiskubina bėgti piliečiui pa- 
gclbon. Jis jei nesako, tai bent 
mano, kad ne pipke dėl nosies, 
bet nosis .dėl pipkės. Pas ji 
gana daug “poniško” išdidume 
kuris muša iš visos jo figūros 
ir pasielgimų. Reikia, kad tų 
poną užgautų da didesnis po
nas, Stumdamas jį iš aukšty
bių žemėn ir statydamas ant 
vienos su kiekvienu mirtinguo
ju lentos. Jaunųjų tarpe, ir 
gal ypač tarp mergaičių dau
gumas mano, kad jie privalo 
klausyti tik savojo departamen
to direktoriaus, o publikai pa
tarnauti, —- tai jau jų ndį)a- 
prastą malonė. Noriu — da
rau, noriu -*-**., nedarau.

Tokie valdininkai, 'ar valdi
ninkes ištisą valandą tauškes 
tarp savęs apie dalykus, kurie 
nieko bendra neturi su jų tar
nyba, arba krapštys sau nosį, 
kad ir matydami žmones lau
kiant su reikalais.

Be to nerangumo, nesugebė
jimo ir nenorėjimo žmoniškai 
atlikti savo darbą yra da blo
gesnių dalykų. Valdininkai ima 
kyšius; vaidininkai reikalauja 
kyšių ir kai jų negauna, vilki
na dalyką arba nieko nepada
ro. Kai kurios įstaigos ypatin
gai pasižymėjo. Musų milici
ja, ypač vyresnioji, nežiūrint 
mažų algų, daugumoj pradeda 
šertis ir drutėti. Gelžkeliuose, 
ypač kai reikia gauti vagonų, 
jų kitaip sunku pasiekti, kaip 
tik patepus visą eilę agentų,— 
kitaip, sako, vagonų ratai nesi
suka. Miškų ūkyje, tarp mui-

to ir akčižės departamentų val
dininkų dedasi tas pats. Net 
ne vieną taikos teisėjų įtaria
ma, kad jų teisėtumas ir gi žiu
ri auksino pusėn.

Juo toliau, tuo padėtis, tar
tum, nesidaro geresne. Valdi- ' 
ninku algos menkos, pragyve
nimo išlaidos vis didesnės ir 
visgi visos valdininkų kategori
jos gyvena, net prigyvena, ne( 
kartais linksmai paužia. Musų 
laikais nesidaro stebuklų ir to 
reiškinio išaiškinimas tegali būt 
vienas. Įvykiai su Užsienio 
M-jos sacharinu ir visa eile ki
tų rodo, kad neteisėtų pajamų 
ieško ne tik vargingieji valdi
ninkų, bet ir tokie, kurie diržą 
sutraukę vis da galėtų pragy- - 
venti iš gaunamos algos. Čia 
jau reiškiasi ištvirkimas ne iš 
reikalo, bet noro pasipelnyti.

Taš musų gyvenimo reiški
nys titri didelės svarbos musų 
krašto ateičiai. Šiokia ar to
kia bus pas mus tvarka, valsty
bės ir visuomenės darbininkų 
vertė, technikinė ir moralė,/ da
rys dedelės įtakos į gyvenimo 
vystymos, į pačią visuomenę. 
Blogi ir patvirkę valdininkai 
ne tik patys bus sukirmiję žmo
nės, bet tvirkins-pačius pilie
čius. Kokia išeitis? Ar bėra 
ji? Ar begalima pataisyti tai, 
kaš yra bloga?

Manau, kad susidariusi pas 
mus padėtis da nėra be vilties 
bloga. Tame klausime yra du 
daiktu: ištobulinimas valdi
ninkų, kaipo savo srities dar
bininkų ir jų visuomeninis iš
auklėjimas. Abiejų tų klausi
mų vykęs išsprendimas pareis 
visų pirma nuo to, kokią ma
teriale padėtį sugebės sudaryti 
valdininkams valstybė ir visuo
mene. *

Kad dauguma valdininkų yra 
nevykę, netenka stebėtis. Se
nieji jų dirbo rusų įstaigose, ten 
mokinosi ir įgavo visų tų ypa
tybių, kuriomis išviso pasižy
mėjo carinės Rusijos činaunin- ’ 
kas. Karo ir revoliucijos me
to sunkenybės tik išvystė ydų 
daugumą. Musų jaunimas, su
virtęs į valstybines įstaigas be 
jokio pasiruošimo, be reikalin
gos visuomeninės disciplinos, 
rado tose naujai susirinkusio
se, netobuliose įstaigose blogą 
mokyklą, kuri dažniau jį ga
dino, kaip taisė. Lietuvoje iki 
paskutinių laikų neveikė vienas 
svarbiausių kiekvienam gerini
mui impulsų, — tai paprasta 
tarp dirbančių konkurencija. 
Turime, tiek maža inteligenti
jos, o gyvenimas vis da jos rei
kalauja tiek daug, kad net aiš
kiai prasmukęs kokiam bausti
nam darbe žmogus, pašalintas 
iš viejios vietos, vis da be var
go gali gauti darbo kitoj. Va
dinasi, didelio reikalo stengtis 
nėra.
. Nepaprastai sunkios dabarti
nio gyvenimo sąlygos Lietuvo
je kaip akmuo traukia valdi
ninką žemyn, kad ir prieš jo 
norą. Tik įsivaizdinkit sau: 
daugelis valdininkų gauna mė-

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

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O J 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMASV______________________ ___________________2

(Ttrinn):

Senose rusų ir ąustrų imperijose spąstus 
spendžiančiųjų agitatorių technika buvo gerai 
išdirbta ir šnipų bei “po priedanga” žmonių pa
naudojimas tikslu raudonuosius masinti prie 
prasižengimo buvo pilnai apdirbtas. Mes netu
rim pavadinimo atatinkamo frazei “agent pro- 
vocateur”, bet per paskutinius keturis metus mes 
Amerikoj pastatėm prie darbo jų tūkstančius. 
Byloj prieš Flowersą pastatyta trys liudininkai, 
kurie darbavosi tarp aidoblistų, kurstydami prie 
prasižengimo ir jiems už jų liudymą mokėjo 
valstija. Vienas šitų vyrų prisipažino, kad jis 
pats sudegino apie keturiasdešimt kluonų, o 
dabar jis gaudavo tris šimtus doleriu į mėnesį 
algos ir apmokėtas išlaidas. Byloj prieš Wil- 
tiam Bross Lloyčf, Chicagoj, kuris buvo kaltina
ma už priklausymą komunistų partijai tolygus 
šitam Hudininkas tapo pastatytas. Santeri Nuor- 
jeva, Sovietų Biuro narys New Yorkc, tvirtino,

kad laikraščio “Revoliutionary Age” redakto
rius Louis C. Fraina buvo valdžios agentas ir 
Fraina įdėjęs Komunistų partijos programan 
sakinius, kurie panaudota persekiojimui ir de
portavimui partijos narių. Gruodžio 27 d., 1919 
metais Teisingumo Skyriaus Tyrinėjimų Biuro 
perdebihis Vašingtone pasiuntė savo vietos biu
ro perdėtiniui Bostone telegramą šitokio turi
nio: “Turi sutaisyti su savo priedanginiais in- 
formuotojais taip, kad Komunistų partijos ir 
Komunistų darbo partijos susirinkimai butų lai
komi paskirtą vakarą. Man praneša kaikurie 
biurų viršininkai, kad tas bus padaryta”. Pas 
federalį teisėją C. G. W. Andersoną tiek daug 
provokuojamojo veikimo tapo įrodyta, kad jis 
pasakė: “Yra aišku be jokio abejojimo, kad 
Valdžia turi ir valdo tam tikrą komunistų parti
jos dalį.” f

Teisėjas Andersonas, matomai, neturi aukš
tos nuotnones apie “priedanginį” darbuotoją, 
mano apipasakotą “šimtanuošimtiniame”. Tei
sėjas Andersonas sako: “Aš negaliu sutikti su 
tvirtinimu, kad valdžios šnipai yra ištikilnesni, 
ar mažiaus palinkę daryti kibelį tam, kad iš jo 
pasinaudojus, negu šnipai privatinėj pramonėj. 
Išskiriant karo laiką, kur Natanas Hale gali būti 
šnipu, šnipai visuomet neapsieinamai yra ren
kami iš nesveikųjų ir neištikimųjų klasių. GeraS 
žmogus atsisako nuo tokio darbo. Blogybė šni
pines sistemos, padaryta pramonėj per dešimtis 
metų, yra neapskaitoma. Kol ji nebus prašalin

ta, tol negali būti žmoniškų santykių tarp dar
bdavių ir darbininkų, ar net tarp pačių darbinin
kų. Ji naikina pasitikėjimą; ji užmuša žmo
gaus maloningumą; ji plečia neapykantą.”

Iki kokio laipsnio Amerikos valdžios virši
ninkai buvo verčiami atimti Raudoniesiem^ pi
lietines teises, įstatymais ir konstitucija garan
tuojamas geriems amerikiečiams? Skaitytojas 
susidomėjęs šituo dalyku, gali gauti paaiškini
mų, pasiuntęs 25c. į American Civil Liberties 

TJnion, 138 W. 13-th St., New York už brošiū
rą, pavadintą “Report upon Illegal Practices oi 
the United States Department of Justicė”, pa
sirašytą dvylikos įžymių šalies teisininkų, tarp 
kurių yra Harvardo Tiesų mokyklos perdėtinis 
ir jungtinių Valstijų prokuroras, rezignavusis 
dėl savo senovinių įsitikinimų apie įstatymą. 
Šita brošiūra turi 67 puslapius su skaitlingais 
dokumentais ir fotografijomis. Atrašytieji 
darbai eina šešiomis antraštėmis: Žiaurios ir 
nepaprastos bausmės; areštavimai be įsakomojo 
rašto; neleistinos kratos ir suėmimai; provokuo- 
tojai ųgentai; prisivertimas žmonių liudyti pa
tys prieš save; Teisingumo skyriaus propagan
da. Skaitytojas taipgi gali išsirašyti brošiūrą, 
“Memorandum Regarding the Prosecution of 
Radical Labor Movemcnt in t^c United States”, 
ir brošiūrą “War Time Prosceiition and Mob 
Violencc,” datuotą kovo men., 1919 m., kur pa
duota sąrašas bylų^ užimąs 40 puslapių sirml- 
kaus rašto. Taip pat pravartu perskaityti “The

Case of the Rand School,” kurią išleido Rand 
School of Sočiai Science, 7 E. 15-th • St., New- 
York, ir brošiūras išleistas Nacionalės Soc. Par
tijos raštinės, 220 So. Ashland blvd., Chicago, 
kur aprašyta tos organizacijos persekiojimai.

Iki kokio laipsnio reikalinga buvo kankinti 
Raudonieji Amerikos kalėjimuose? Kam tas 
įdomu, gali parašyti pas Jlarry Wcinbcrger, 3^4 
Union Sųuare, New York, kad prisiųstų brošiū
rą “T^venty Years Prison”, kur aprašyta byla 
Mollie Steimer’ės ir trijų kitų, nuteistų už dali
nimą lapelio protestuojančio prieš karą su Rusi
ja; taipgi į American Civil Liberties • Union 
brošiūros “Political Prisoners in Federal Milita- 
ry Prisons”, brošiūros “Onele Sam: Jailer”, pa
rašytos Winthropo D. Lane’o, perspausdintos iš 
laikraščio “Survcy”; ir brošiūros, pavadintos 
“The Soviet of Deer Island, Boston Harbor”, 
kurią išleido American Civil Liberties Union 
bostonįnė šaka; taip pat galima išsirašyti leidi
niai American Industrial Company ir American 
Rreedom Foundation, 166 W. Washington St., 
Chicago., \ f

Gal atsiras toksai skaitytojas, kuris dėl juo
kų [Miklaus apie Jungtinių Valstijų senatoriaus 
brolį, kuris tapo areštuotas už perskaitymą pa
ragrafo iš Nepriklausomybės paskelbties. Tuoju 
ponu buvo Jungtinių Valstijų marylandinio se
natoriaus France’o brolis ir įdomu yra tas, kad 
jis tapo areštuotas Philadelphijos mieste, kur 
Nepriklausomybės Paskelbtis tapo priimta.

nosines algos 800—>1200 auksi
nų. Tai reiškia 4—6 dolerius, 
arba 8—12 aukso rublių mė
nesiui. Kaip galima iš tokios 
algos pragyventi ir nepaslysti 
neteisėtų pajamų balon, kuo
met pagunda pati ateina įstai
gon, ar tiesiai namo ir siūlo 
pinigus?

Tokioj padėtyj tenko ne iš to 
stebėtis, kad valdininkai Lietu
voje ima kyšius, bet kad jų tar-j 
pe da yra daug tokių, kurie 
iki šiol ištvėrė nesuklupę ii’ su
varginti, bet neparvelkti bren
da ir toliau per gyvenimo var
gus. Uždarbiauja vakarais, 
priduria kuo galėdami iš na
mų, deda antras ir trečias lo
pas ant sudėvėto drabužio, ai-* 
sisako nuo būtiniausių reikala
vimų, bet visgi nepasiduoda pa
gimdai. Ateities dalykas bus 
tink^mia įvertinti tą visuome
nes skruzdžių pakeltąją naštą, 
kuriant Lietuvos politinį ir vi
suomenės gyvenimą. Dabar 
tam įvertinimui permaža laiko.

Padėtis, pakartoju, dar -neat
rodo taip bloga. Blogieji įpra
timai valdininkų tarpe dar ne
spėjo tiek įsišaknyti, kad virs
tų gilia gangrena; dažnai juos 
palaiko jr daro neišvengiamais 
pats dabartinis gyvenimas. In
teligentijos skaičius vis priau
ga ir jau dabar prasideda šio
kia tokia konkurencija bent 
žemesniųjų valdininkų tarpe. 
Pats valstybinis aparatas kad 
ir palengva ima tobulintis, val
dininkams statomi didesni rei
kalavimai. Pamaži ima augti 
pati musų visuomenė ir iš pa
valdinių pradeda virsti pilie
čiais. Visuomenė, žinoma, kei
sis labai palengva, bet bręsda
ma pati mokinsis reikalauti, 
kad jos teisės nebūtų skundžia
mos, kad valdininkas butų ne 
ponas, bet visuomenės tarnas,. 
Gerų, aukštesniųjų valdininkų 
mes neankšČiau susilauksime, 
kai prisidarys pakankamas 
žmonių skaičius, baigęs' aukš
tąjį mokslą. Jau ir dabar kai 
kas tam •tikslui daroma; įsikū
rus Lietuvos Universitetui, 
brendimo proccsds eis žymiai 
sparčiau.

Artimiausis ir skaudžiausis 
toje srityje dalykas, — tai bent 
kiek žmoniškas valdininkų ap
rūpinimas. Ypač pastaruoju 
laiku, kai urnai keturis kartus 
atpigo vokiečių, o kartu ir Lie
tuvos pinigai, tas klausimas pa
sidarė valdininkams nepaken
čiamai skaudus. Juo susirū
pino ir valdžia; bet iš to susi
rūpinimo butų neperdaug vil
ties, — valdžia visuomet cijia 
tik stumiama. Tenka betgi pa
sididžiuoti, kad pastaruoju lai
ku patys valdininkai, neblckę 
kantrybes, imasi organizuotai 
ir gana plačiai ginti savo rei
kalus. Kuriasi visa eilė profe
sinių valdininkų sąjungų, ku
rių tikslas, — bendrai ginti sa
vo reikalus. Reikia tikėtis, 
kad sunkus gyvenimas vers val
dininkus rimtai burtis į tas or
ganizacijas, išmokins juos so
lidarumo ir bendro veikimo; 
jiakcls jų tarpe dorinio ir vi- 
sumeninio tarpimo klausimus, 
vers juos siektis ir su Lietuvos 
darbininkų profesinėmis sąjun
gomis ir tuo bud u prisidės 
ne tik prie valdininkų padėties 
pagerinimo, bet ir prie visuo
tino musų visuomenės brendi
mo. Lietuvos organizuoti dar
bininkai lik gali sveikinti tas 
valdininkų pastangas, turėda
mi vilties, kad ankščiau ar vė
liau fizinio ir inteligentinio 
darbo proletarai paduos kits 
kitam ranka, v

KLAIDŲ ATITAISYMAS.

Vakarykščiame “Naujienų” 
numery “Savaitinėj Biznio Ap
žvalgoj”, Kl. Jurgelioniu straip
sny “Pasisek i niąs biznyje” 
[iriešpaskutiniame i>aragrafc 
juodomis raidėmis sustatyta: 
bet juodžiausiu patarnavimu 
žmonėms..., o turi būti: juo 
didžiausiu patarnavimu žmo
nėms...SKAITYKIT IR PLATINKI?

“NAUJIENOS”
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

“SPEŠELŲ” GIZELIS
ĮKIŠO KAILĮ.

Dar vienas “spešelų” 
susilaukė nemalonumų, 
kar Maxwello gatvės nuovados 
teisme Mrs. Delvina Jackel, 60 
metų amžiaus našlė, 2002 S. 
Albany avė., priparodė, kad ji 
davus John Minnec’ui $1,200, 
kai jis prižadėjęs jai surasti 
tinkamų lotų pasistatyti namų. 
Taipgi ji priparodė, kad Min
nec visai nėra joks “real est-

Užva-

sti jis atsikėlęs, bandęs pažiū
rėti į savo laikrodėlį. Bet ant 
nelaimės laikrodėlio pas jį ne
bebuvo. Apie tai jis pranešęs 
nuovados perdėtiniui. Šis tuo- 
jaus pradėjęs ir šen ir ten jo 
j ieškoti ir visų klausinėti. Pa
galios jam pavykę jį surasti 
yValkerio kelnių kišeniųje už
sislėpusi. Po to, nuovados vir
šininkas parūpino Walker’iui 
trims mėnesiams “frį burdų” 
'pataisos namuose.

NAUJA NAŠLIŲ ORGA
NIZACIJA.

—„ ,,, „ I _ I ■■■■■ ■ ... I

SUGAVO 5 PLĖŠIKUS.

Penki jauni automobilių plė
šikai tapo sugauti ir patrauk
ti į “grand jury” teismų, po 
kaucijomis nuo. 2,000 iki 10,- 
000- dojerių.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORTAS.

Vy-

esųs įvairių firmų agentu žmo
nes prigaudinėjęs.

Už tokius darbelius Minnec 
tapo patrauktas į “grand jury”

apsi
saugojimo lygų. Šios organi
zacijos tikslas bus aipsaugęti 
našles nuo visokių prigavikų 
advokatų ir jiems panašių. Su
ko, kad dabar našles labai iš
naudoja visoki prigavikai ir 
nioneln inkai.

Našlės suorganizavo

Kovo 4 dienų Laisvas J.
rų Choras buvo surengęs šo
rius Mildos svetainėje. Žmonių 
mivo susirinkę z nedaugiausia. 
Jaunimas šoko iki pat vėlu
mai.

Sako, kad nors ir ne daug 
žmonių buvo, bot pelno baliaus 
rengėjams ne mažai Jtyo.

— Bridgeportietis.

rengia vakarų Šv. Jurgio pa
rap. svetainėje. Visas vakaro 
pelnas eis Chicagos Lietuvių 
Auditoriumo pastatymui. Bus 
statoma scenoje istorinė drama 
“Blindą”. Veikalas atvaizduos 
kaip musų seneliui kovojo už 
savo prispaustos tautos teisęs. 
Apar^ vaidinimo bus dar pra
kalbos, dainos ir kiti pamar- 
ginimai. Kalbėtojai stengsis iš
aiškinti budus kaip galima 
greičiau lietuviams pasistatyti 
nuosavų svetainę.

Tikimasi, kad Jietuyiąi skait
lingai atsilankys į minėtų va
karų ir tokiu budu parems lie
tuvių nuosavos svetaines pa
statymo darbą.

— Rengimo Komitetas.-
,. 7 4.^-- • • • 1 ' " ’ ‘ •

Buvo dar ir kitokių pamar
gini inų. v

Nors tų vakarų buvo ren
giama daug įvairių vakarų, te- 
čiaus buvo susirinkę vidutiniš
kai publikos ir J šį vakarų.

Tikimasi/ kad rengėjams li
ko dar ir pelno,

— Ten buvęs.

“GRA^I MAąĘUPNA”.

SUAREŠTUOTI VALDŽIOS 
AGENTAI.

IŠ

Pasirodo, kad Chičagoje jei 
n,e vienokiu, tai kitokiu budu 
visoki svieto padaužos vis 
nesusipratusius žmonelius 
gaudinėja.

PRIKLAUSYS NUO 
ADVOKATŲ.

dar

Aukščiausias teisėjas Harry 
Olson pranešė, kad naktiniai 
teismai bus įvesta, jeigu to 
panorės advokatai. Sykį jau 
buvo bandyta, bet pasirodė 
nepraktiška. Sako, kad šis klau
simas bus #išspręstas sekame 
teisėjų susirinkime, kuris įvyks 
šio mėnesio paskutinių dienų.

'faksų rinkėjai Joseph B. 
Sullivan, teisėjo John J, Sulli- 
van’6 brolis, ii’ Fred Ųerton 
tapo suareštuoti po to, kai 
slaptosios policijos agentai su
sakė, kad jie buk yra pųėmę 
iš Charles Jacobs 1,066 dol. 
kyšį, už “pafiksįnimų nepųfik- 
sinamų dalykų”.

PLĖŠIKAMS TEKO $6,00«.

Plėšikai įsilaužę į Mrs. Pearl 
Lomax namus, 322 Belden avė., 
suvarė jų ir jos dvi tarnaites

ir^ išsinešė žiedų i^ daimontų 
vertes 6,(XX) doh

TAI KAIP RŪPINASI ŽMOG 
ŽUDŽIŲ APKALTINIMU.

APIPLĖŠĖ NAMUS.

CHICAGOS LIET. AUDI
TORIUM BENDROVĖS 

DARBUOTĖS.

Minėta bendrovė spųjrčiųi 
darbuojasi. Kovo 12 dįenų ji

Pereitą sekmadienį, kovo 5, 
Draugija Ražančiaus statė sce
noje veikalų “Graži Mągelio- 

Šv. Jurgių parap. svetai
nėje. Veikalas, išskyrus kai ku
riuos trukumus, galima saky
ti, suvaidinta neblogai.

Kiti visi bargenai Victrolų. 
pirkaite.

SHANKO MUZIKALI-! KRAUTUVE SIŪLO

Didelį 10 dįenų cash pianų išpardavimų

Labai puikus $750 De Luxe 
gjjojiklis pianas, mahogany, 
oak arba walnut, su suolelių, 
roliams šėpute ir 30 rolių, 
gvarantuptas, CAAK 
specialią!
Kimball grojiklis jilanas, ar- 
žuolo su sųolęliu CO roliąis, 
gvarantuotas, ii Rfih
spęęteįai '
Rcmington pianai, mahogany 

"su suoleliu ir 25 piano l.ėkę|- 
joms, gvarantuopas 
10 metų, specialiai

Pirkit už cash, — tada teisingai

Po dvidešimt penkių atidė
liojimų pereitą pirmadienį pra
sidėjo įhtnamų žmogžudžiu 
Leo Weinberg’o ir W. Wi- 
nek’o tardymai. Jie įtarti nu
žudyme Ed. F. Summerfield’o 
užpereitais metais. Jų byla bu
vo atidėliojama ųuo vasario 
mėn. 1920 metų.

Du plėšikai įėję į John Haų- 
der’o nanųis, 6155 Vernon avė., 
išnešė žiedų vertės 1,600 dol. 
ir pinigais 100 dol. ’

GRĄSINO GYVAščIA 
TEISĖJUI.

PAGALIOS PAKLIUVO.

Morris Maskowitz, kailių 
krautuvės savininkas, 6510 So 
Halsted gat., turtingo New 
\orko kailių krautuvės savinin
ko s,unus, tapo suareštuotas 
Chičagoje kaipo nuo 
pabėgėlis. Jis 
New Yorke 1917 m 
i'eikėję eiti į kariuomenę, jis 
pabėgęs ir čia užsidėjęs krau
tuvę j)o slapyvardžiu Max Rap- 
paport slapstėsi.

1 eisėjas Evan A. Evans pra
nešė vakar, kad nežinomi žmo
nės grųsinę jam mirtim už lik
vidavimų 11,000,000 dol. Co- 
operative Society of America 
turto.

KOOPERATYVĖS DiR-JOS ŠĖ- 
RININKAI SUSIRŪPINĘ.

d ra f to” 
užsiregistravo 

bet kai

Už PAVEŽINIM4 GAVO 
KULIPKĄ.

Užvakar apie septyni šimtui 
žmonių, Amerikos Kooperaty
vas Draugijos šęrjninkų buvo 
susirinkę prie federalio namo. 
Buvo pašaukta net ginkluota 
policija daryti tvarkų. Jie no
rėję eiti pas teisėjų Eyans, ku
ris daro tardymus prieš mi
nėtų draugijų.

„ SHANLS’ MUSIC STORE^
3527 So* Hąlsted St., Atdara tas vakarą.

Išsiunčiame į visas dalis Amerikos. Reikalaukit katalogo.

Joseph F. Barbieri, 35 me
tų amžiaus, 1534 N. Wells 
gat., važiuodamas savo auto
mobiliu patiko “senelį” ir “bo
butę’. Jis paprašė jų sesti į 
jo automobilių. Tie paklausė. 
Kai pavažiavo saugion vieton 
“genelis” atkišęs revolverį pa
prašęs jo ir pinigų. Jam grie
biant savo revolverį “senelis” 
šovė į jį. Sužeistasis nuvežtas 
Columbus ligoninėn.

GAVO NUO 2 IKI 20 METŲ 
KALĖJIMO.

Sugauti du jauni plėšikai, 
Stanley -♦Jarecke, 25 metų am
žiaus, ir Pęter Roman, kurie 
prisipažinę papildę daugybę 
apiplėšimų, tapę pasodinti ka
lėjimai! nuo dviejų iki dvide-

PABĖGO BROKERIS.

DžĖLA MUNšAINIERIAMS.

Iki šiol munšainieriai būda
vo baudžiami nuo 50 iki 250 
dolerių. Nuo dabar, Sako, vi
si prasižengėliai bus sodinami 
dželon.

Šįmet, sako, jau suareštuo
ta suvirš 200 munšainierių.

Pereitų pirmadienį pabėgo 
Wiljis B. Troy, brokerių G. F. 
Hemond and Cq. manageris. 
Su savimi jis „išsivežė ir kom
panijos 16,(X>() dol.

'NUSIŠOVĖ ŽMOGUS.

IR DžĖLOJE LAIKRODĖ
LIUS NUKABINA.

Užvakar nusišovė John Kirk 
Straussburger, 30 metų am
žiaus, 4839 Wintlu’op ave/Nu- 
sišovimo priežastis, sako, tų, 
kad jis negalėjęs aplankyti sų- 
vo jaunystes dienų vietųs Eu
ropoj.

Ita., užėjęs į So. Chicagps* po
licijos nuovadų ir paprašęs 
nakvynės. Nuovados perdetiąis 
svečių iš tolimų rytų priėmus, 

loję pačioje cypėje nakvąjo 
ir kitas pakeleivis, Frank 
\Valker, iš Detroito.

Snydcr miegoj 1 rai. Su
gaudus rytmečio pirmiems baž
nyčių vardams, jis Atsikėlė, 
'sorūdamas sužinoti kaip ank-

SURADO MERGAITĘ.

Surado nesenai pmpuolusių 
12 metų amžiaus mergaitę, 
Izouįse Keiner. Važiuojant į 

(Jiicaga ji buvo prapuolus. Sa^ 
ko, viena moteris buvo jų pa- 

vėliau 
bet jai

siemus su savimi, gi 
atidavus dviem vyram, 
pavykę iš jų pabėgti.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje 
, Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus sn paėmėjų parašais.

' - Pinigus gavo;
3022—J. Pratapas 
3121—O. černųuskienę 
3144—Z. Barisienė 
2125—P. Joksavičia 
3157—P. Petrąitiene
3163— M. Raila
3164— D. Gūželi imas
3170— ̂ 0. Vaitkienė
3171— S, Jocius
3177—L. Janauskis 
3202—V. Kimtis I
3214-rJ. Vileišis 
3216—L. Šmulkštys 
3219—S. Sirged 
3222—V. Kimtis 
3229—M. Gricienė 
3229—V. Kimtis 
3238—J. Bielskis 
3241—J. Kikilas 
3264—A. Puklečaitę 
3269—A. Malakauskienė 
3286—S. Jurgaitis
3312— P. Klimka
3313— K. Stiklius ’ 
10000—A. Paškauskienė 
100Q5—0. Vaičiūnienė 
10091—S. Majauskis 
Tel. 122/10—S. Mi-lkeraitis 
Tel. 124/4—M. Petrikaitė 
Tel. 124/7—J. A. Andžgauskaa 11126—Ašmeninė P. 
Tel. 122/4—V. Zapalskis 
8810—J. Mėškevįčia 
8843—Z. Retkevičia 
9011—A. Jurkinas 
9029—J. Zickas 
9041—J. Katilius

' 9042—O. šlikienė
9057—B. Draugelienė . 
9.06$—p. Kalinauskienė 
9223—-J. Grigalevičia 
9233—O. Mačiokienė 
9338—P. šeškevičienė 
9342—>A. Papikiutė 
9484—J. Viganąuskis 
9491—M. Staneikienū

. 9581—0. Ralickienė 
i 9362—O. Krųgelienė 

9889—S. Majauskas 
10091—S. Majauskas 
10126—E. Zimontiepė 
10232—O. Jonikaitė 
102233—. Stočkus 
10273^-M. Andriukienė 
10323—J. Dūda 
10352—S. Rukšienes 
10486—;B. Pameditaijtė 
10513—V. Petrauskas 
10525—A. Samošką 
10688—M. Tuinilienė 
10695—P. Akromavičius 
10727—M. Gercienė 
10746—A. Kukievičius 
10J54—S. Milkeraitis ' 
10889—M. Paulauskaitė 
108995—0. Laurinskienė 
10897—Ų. Z c iucki e ne 
10904—K. Kaspalaitįs 
10905—M. Kasparaičiutės 
10911—J. Kaniauskas 
10963—S. Tamulis 
10999—P. Lučinskiutė 
11088—J. Baltrušaitis

-11112—E. /Treiklerienė 
11130—I. Petreikis

JONAS KVIETKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 6 dieną, 1922 m., 11 vai. 
iŠ ryto, sulaukęs 44 metų. Pa
liko dideliame nuliudįme mote
rį, sūnų Jonų ir tris dukteris: 
Engnieskų, Oną ir Petronėlę ir 
kęturias seseris: Oną, Petronė
lę, Antaniną ir Barborą ir du 
brolius: Petrą ir Juozapą. Pa
ėjo iš Kauno rėd., Raseinių ap
skričio, <lržvyko parapijos, Re- 
dlkįų kaimę.

Diidotuvęs atsibus Kovo 9 d. 
1922, iš namų 3Ž31 So. Union 
Avė., Tel.: Blvd. 7031 į Šv. Jur
gio bažnyčią, iš ten į Šv. Kazi
miero kapines. Visus gimines 
ir pažįstamus kviečiame daly
vauti laidotuvėse.

Nuliudusi moteris
Petronėlė.

Už LATVIJOS VIZAS DU 
DOLERIAI.

Kiek laiko atgal, tilpo laikraš
čiuose paskelbimas, kad. keliau
ninkai į Lietuvą, gauna Latvijos 
vizas veltui.• i ■ - ’ »

Baltic American Line, kuri 
flii i išsidirbusį < tiesų kelių nuo 
New Yorko iki Hamburgo, Lie- 
pojaus ir Pilavos ir kuri veža 
šimtus lietuvių, aplaike vizų 
klausime pranešimų nuo Latvi
jos Respublikos konsulo, Arthur 
B. Lule, kad informacijos apie 
veltui gavimų Latvijos vizų vel
tui — yra neteisingos. Minė
tas Latvijos oficialis atstovas 
turi įgaliojimų nustatyt kainų 
du ddleriu už vjzų. — Apg.

-t

Panašus skausmas kokį 
ši moteris turėjo.

Per du mėnesiu negalėjo 
apsiverst lovoje. Lydia E. 
Pjnkham Vegetable Com- 
pound galutinai sugrąžino 
sveikatą.

Seattlo, Wash. — “Iš pradžių var
stė skausmai ,kad negalėjau ant kę- 
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ILGEVIčIA.
7, 1922, § vai. iš

JONAS
Mirę Kovo 

ryto, paėjo iš Kauno rėd., Kra
kių miestelio. Laidotuves atsi

bus Kovo 10, 10 vai. iš ryto iš 
namų 3037 W. 4Qth Place i 
Tautiškas kapines. Paliko nu

liūdime 3 pusbrolius. Kviečia
me visus pažįstamus ir gimines 

dalyvauti laidotuvėse.
Antdnas Uniakas.

Stebėtinos vertės

Skrybėlės
už labai žemą kainą.

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

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

A. MASALSKIS
Grabelius

Atliekame dar 
bą kuopigiau 
šiai. Mažus 
grabus turizųc 
nuo $3 ir aug- 
ščįau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikaįe kreipkitės
3307 Auburn

Tel.: Boulevard 4139

11146—J. Joękienė 
11155—P. Šateikienė 
11194—P. Stačkunas 
11211—-R. Vaitkevičius 
11221—R. Gruodis 
11229—J. Gudimienė 
11231—-J. Masliauskas 
11232—M. Aleksandravičius 
11283-—J. Barkauskas - 
11236—S. Jonučius 
11238—V. Bielskis 
11239—B. Puškis 
11257—J. Vaičiūnas 
11284—V. Norbut 
11288—Raukas K.

Kvitai su pąėmėjų parašais randasi 
“Naujieny” ofise.

>■<.

ŠIANDIE PINIGŲ, 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon peu mus: 
45 cent. už 100 auk. 

arba 
' 222 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
z Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

Clearinfc House Bank 
1ŲĮ2 West 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

T. Pullman 5432

A. SHUSHC 
, AKUSERKA

Turiu patyrinu 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kudi 
kį laike ligos. 
10929 S. Stato St,

Chicago, I1J. 
_______ t_______________

jų pastovėk YP" 
lįau ėmė šalps 
krėsti ir karštis 
ir tokis skausmąs 
dešiniame šone, 
kad negalima bu
vo pakęsti. Nega
lėjau lovoje apsi
versti ir negalėjau 
užmigti. Tokią- 
ni'3 padėjim.e išbu
vau pęr du mėne
siu, mėginau vip- 

ką, kas tik ką pasakė, koiiai lųano 
sesuo neparnešė butelį Lydia E. Pink- 
ham Vegetable Compound. Ėmiau 
reguliariai, kohai didieji skausmai 
nęapleido, ir koiiai negalėjau atsikel
ti ir atlikti savo darbą. Skausmas 
apleido mano šoną ir . jaučiausi gerai 
visame kūne, Žinau daugelį mote
rų, kurioms pagelbėjo.” — Mrs. G. 
RICHARDSON, 4G40 Oscar St., Se- 
attle, Washington.

Š13 yra kitas nuotikis, kuom-et Ly
dia E. Pinkham Vegetable Compound 
išdavė geras pasekmes po “mėgini
mui visko, kas tik ką pasakė” o nię- 
ko negelbėjo.

Jei kenti skausmą, nerviškumą ii 
visuomet pailsusi; jei dvasioje nupuo
lusi ir nesijauti gerai, imk Lydia Ė. 
Pinkham Vegetable Compound. Gaji 
netik pasiliuosuot nuo tų visų nesma
gumų, bet vengt išsivystinjo į daug 
pavojingesnį nesmagumą .

Avė.

ASHLAND JEWELRY 
MUSIC STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksytė, Co 

lumbijos Grafo- 
aolas ir lietuviš
ki naujausi 
kordąL
4537 8. Ashland 

’ Avm Chicago, III

Tel. Boulevard 0504
T. ir R.

EXPKESS
Perkraustome, anglis ir malkas 

parvežam.
3303 So. Morgan St.

SKAITYKIT’lS PLAT1NK1T
* / ‘ ? 1 _ * 4 . ■

Ofiao Tel. Blvd. 7820 ’ 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL1S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą ) 

4601 SO. ASHLAND AVĖ. 
Vai.: 10:80 iki 12; 3:80 iki 6 ir 

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

Kam.: 2914 W. 48rd Stnat. 
Tel. Lafayette 268

Tolofanaai Boulevard 7B4ff

DR. C. Z. VE2EUS
Ueiovh Deatlita 

1711 Bovth Arttad Ava^

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.

Tarputynas prašalina ger
klės skaudėjimą.

Kuomet gerklę skauda, kad sunkiai 
negali nuryti — kuomet užsigauni 
gerdamas arba kalbėdamas — atsi
mink, kad šis naujas išradimas umąi 
pafiuosuos.

Pereinamoji tąrputino spėka sulai
kys gerkles skaudėjimą! Jo magiška 
spėka pasieks skaudamą vietą ir pra
šalins susimetimą — atidaro sunk
siąs pereinamas oro vietas.

Naujas išradimas Turpo turįs vi
sas tąrputino misteriškas gydymo 
ypatybes su kitomis stebinai gydan
čiomis ypatybėmis. Su tokiomis ste
binančiomis ligomis, o visiškai Turpo 
ant jo veikia, kuomet juomi patrini 
krutinę ir gerklę ir urnai pajausite 
veikimą tuo jaus kvėpavimu!

Turpo taipgi greitai sulaiko slogas, 
gerklės skaudėjimą, bronkitjs ir neų- 
ralgia. Urnai veikia kojų nesmagu
muose, nudegime, įsipjovime, skau
dėjime, reumatizme, krutinės plėves 
uždegime, dieglio ir niksterėjime. Nę- 
degina, pūslių nesutrąuj^ia, nesutepa 
— nealiejuotas nei nesmirdi!

Nesikankyk su skaudama gerklę! 
Klausk bile vaistininko Turpo — tar- 
putino mostis turis savo senus pasį- 
tikėjimus, Mentholas ir Kamparas. 
Turpo — 30 .ir 60c. puodelis.
------ *----------------------1 ------------------ --

AA-I ■ IvPinigai iš 
Rockfordo
Lietuvon

r

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
Residencijai 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 34G6

1 Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St.

CHICAGO^ 1LL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

Tiliphona Vaa Buroa 894 
Boa. 1119 Indepondance Blvd, Chicago

DR. A. A. ROTR
RUSAS GYDYTOJAS k CHIRURGAS 

SpeciaUitai Moterižkų, Vyritt^.
Valka k visą chroniškų ligą 

ORmi: 8364 So. Hateicd 81 ChicągB.
Tahphon® Drovai 9698

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petraus
ką, Rockford Real Es
tete & Loan Co.

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

" Siųskite pinigus Lie
tuvon per

J.S.Petrauskas{
809 So. Main Str.,

z Rockford, III.. . te- . -r 9

Tel. Boulevard 2160

DR; A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL,

DR. MARTA
DOWIATT^-SASS.

Mbk ngri*. i> tr
MM tąa praktlkavuną pą Ką. 

iĮKtt W. Įtartim Si.

fatadail R—19 KMditną k B—<4 
vakaro llsklriant Mdildlanhui.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 Sp. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.
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Pranešimas ASMENŲ JIESKOJIMAI PARDAVIMUIREIKIA DARBININKU PARDAVIMUI MOKYKLOS DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

L. L. P. Chicagos ir Apyt. Apskr. 
stočių domei. — Kadangi paskolos 
vajaus maršrutas yra paskeiotas ir 
Liet. Misijos įgaliotinis yra avvyKęs, 
tai Chicagos Apskritys kviečia visas 
stotis skubiai pasiimti svetainei ir 
tuojaus pranešti apskr. pirm, zemiaus 
paduotu adresu. Nes yra svarou su
žinoti Runos stotys yra prisirengu
sios, o Kurios ne, kad tokiu budu iš
vengtu bereikalingus važinėjimus. — 
J. A. Mickeliunas, 3140 So. VYaiiace 
St., Chicago, 111. (Phone Yards ZbbZ)

JIESKAU PETRO AIDUKEV1- 
člaus, Kauno gub., Biržių apskr., Ka- 
biržių val.,KujaliŠkio kaimo. Kelio
lika metų atgal gyveno Chicago, III. 
Turiu svarbų veikalą iš Lietuvos, at
sišaukite ąrba kas jį žinot, malonė
kit pranešti. Lavardas Vaičiūnas, 3425 
So. VVallace St., Chicago, III.

VYRŲ i

KARAMS DIRBTI DAILYD- 
žių (carpenters) ir naujiems re- 
frigerators karųt Tik patyrę car 
men lai atsišaukia.

2310 So. Paulina St.

PARDAVIMUI LABAI PUIKUS 
groseris: apart visų reikalingų daik
tų paraavojimo, pardavojama yra ir 
visokia rukmta — džiovinta 
Arti panašaus biznio nėra.

mėsa.
_ ... Labai 

gera vieta, todėl nepraleiskite šios 
progos. Cąsh biznis, 2858 W. 39th 
St., kampas Francisco.

BARGENAS
Esu priverstas parduoti 

ir grosernę už pusę kainos: 
ir registeris. Daug stako 
naujas, 6 ruimai pragyvenimui, ren-
dos $50, parduosiu už $1,500, verta 
$2,200. Kreipkitės, S. J. Mitchell, 
3214 S. Halsted St., 2-os lubos.

bučernę
3 skėlos 
ir visas

Melrose Tark. Ketverge, Kovo v 
d., Ignaco Waičiulio svet., prie 23-člos 
Ir Lake St. yra rengiamos svaroio? 
prakalbos. Prasidės 7:30 vak. įžan
ga dykai. Atsilankys svečias iš Mi
sijos ir musų atstovas. Prašome vi
sus atsilankyti. Kviečia

Pask. sekr. T. F. L. S.

JIEŠKAU SAVO BROLIO VLADI- 
slovo Daujoto, pirmiau ' gyveno 
Scranton, Pa. Malonėkite atsišauk
ti, ar žinantįs praneškite, o mes bu
sime dėkingi.

VINCENTAS DAUJOTAS, 
Box 79, Ledford, III.

REIKIA UPOLSTERIŲ prie 
pataisymo daiktų. Pastovus 
darbas.

M. STEER,
3762 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS; LIE- 
tuvių ir kitų tautų kolonijoj, geras 
biznis. Turiu du saliunu, partnery s 
išvažiuoja į Lietuvą, priverstas esu 
parduoti.

Atsišaukite:
8417 Šo. Union Avė.

APSIVEDIMAI.

Koseland. — "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.

JIESKAU APSIVEDIMUI MER- 
ginos tąrp 18 ir 32 metų amžiaus, 
geistina, kad butų nors kiek apsišvie- 
tus ir suprastų abelnai gyvenimą. Vi
sos merginos, kurios mylite dorą, šei
mynišką gyvenimą, meldžiu atsiliep
ti. Atsakymą duosiu kiekvienai. Esu 
32 metu. Daugiau parašysiu laišku. 
A. William*3, 822 W. 31st St., Chica
go, III.

REIKIA LIETUVIŠKAI KALBAN
ČIU pardavėjų pardavot į retail krau
tuves, nepaisant kokios; tai užtikri- 
nam pakartotinus orderius be antru 
syk apsilankymo. Dideli pinigai ir 
komišinas už antru kart imančius. 
Matykit: Mr. Popovich, Room 1503 
Mollers Bldg., kampas Madison St. ir 
Wabash Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, SU 
visais įrengimais, 4 kambariai gyve
nimui su rakandais. Taigi automo
bilius “Reo” 5 sėdynių. Parduosiu pi
giai tiktai greit atsišaukite:

Klauskite Juozapo Zams, 
486 W. 29-th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai pelningoj vietoj. Biznis išdirb
tas per daug metų ,randasi pragyve
nimui kambariai. Priežastį pardavi
mo patirsite ant ^vietos.

3328 S. Halsted St.

P-lls E. KAZLAUSKAITĖS 
I.IET'UVIAKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

»

LIokina: kirpti, aluti, pritaikyti L 
aesinuoti drabužius motermid tr 

vaitams.
yJesos: dienomis ir vakar&fo
■.^ecialės instrukcijos pagal 

nutarimą. z
2VELYN ACADEMY OF 

UOWN DES1GN1N3 
Coom 402, 59 E. Adams St,

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Liakis 3314 
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. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

NAMAI-ZEME

Chicagos ir apielinkės Lietuvių 
Prekybos Bendrovės šerininkų meti
nis susirinkimas įvyks Ketverge, Ko
vo 9 d., 8:00 vai. vakare, šv. Jurgio 
raparap. svetainėje, 32nd PI. ir Au- 
bum Av. Bus išduotas Lietuvių 
Prekybos Bendrovės metinis raportas 
iš visų jos darbų Amerikoje ir Lietu- 
voje.

Lietuvių Prekybos Bendrove, 
Chicago Skyrius 

V. M. Stulpinas, Vedėjas.

JIESKO PARTNERIŲ.
JIEŠKAU PARTNERIO Į BUČER- 

nės ir grosemės biznį. Labai puikioj 
vietoj, biznis gerai eina, tik vienam 
sunku apsidirbti. Kapitalo daug ne-< 
reikia, o jei kas norės, galės ir visą 
nupirlcti. T*. 1.0707 Michig-an
Avė., Roseland, III., Tel.: Pullman 
4228.

REIKIA KRIAUČIAUS prie 
kostumeriško moteriškų kotų 
darbo. Kreipkitės, L. Kasper, 
14 W. Washington St., Room 
604.

REIKALINGAS SIUVfiJAS PRIE 
naujo ir seno darbo, moteriško ir vy
riško.

Kreipkitės r
POVILAS MIKALAUSKAS

8556 So. Halsted St.,

EXTRA BARGENAS. PARDAVI- 
mui bučerne ir' grosemė už pusę kai
nos. Biznis cąsh, vieta apgyventa 
lietuvių ir svetimtaučiu. Pardavimo 
priežastis — važiuoju į Lietuvą.

160 E. Kensington Avė.
Phone Pullman 6344 

Kensington, III.
PARDAVIMUI BILIJARDINfi 

(pool room) 7 fctalų rakandai šešių 
kambarių. Priežastis, važiuoju į 
Europą .

J. SALVONCHIK 
1413 So, Halsted St. 

arti 14-os

i^RYS ADAROS
Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par

duodam ir mainom; namus, lotus, tar
tims, automobilius ir visokius biznius. 
Pas irtusų greitas, teisingas ir pigus 
patarnavimas, visokiais reikalais. 
Kreipkitės pas

a. GRIGAS,
3114 S. Halsted St„ Chicago, III.

Bridgeport. -— Chicagos Jaunuoliu 
orkestras metiniu savo gyvavimo su
kaktuvių naminė iimui rengia koncer
tą Maik White So. svet. (orio Hals- 
torl ir 29 gatvių) Subatoj 11 d., kove 
7:30 v. v. Visus prašom atsilankyti j 
šį pirmąjį jaunuolių koncertą. '

— Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI
MOTERŲ

Chicagos Liet. Draugijos Sntit 
Pašelpos mėnesinis susirinkimą^ įvy
ks kovo 12 d., 2 vai. r»o nietų Zwią- 
’ek Polek svet.. 1315 N. Ashland Av. 
Visi nariai atsilankykite

— Sekr. A. Lungevicz.

REIKIA 3 PATYRUSIŲ mo
tery skudurų sortavimui. Ge
ra alga. Kreipkitės, Smith & 
Oduss Co., 2633 W. Roosevelt 
Rd., Tel. Rockwell 1352.

Northside 12tos vakaras, nedėlioj 
kovo 12 d.. 7 vai. vakara Liunsybės 
svetainei, 1822 Wabansia Avė., kuria
me kalbės ?m. Liet. Daktaru Draugi
jos nonai d-ras A. Montvidas. d-ras 
A. J. Karalius ir d-ras A. L. Greiču- 
n°s. 
vidak.
Kviečiami 
tės.

REIKIA 20 PATYRUSIŲ Mo
terų skudurų sortavimui, $18 į 
savaitę.

1017 S. Fairfield Avė.

Vakaro vedėjas d-ras A. Mnnt- 
Po programo bus šokiai 

visi lietuviai ir lietuvai- 
— Komitetas.

Darbininkų Drauei’OM A- 
mė^esinis susirinkimas 

ivv’-cs šo^+adienl. 11 d.. 7 30 v 
v. žemaičio svetainė?, kampas 18 gąt 
j* TT»?nn Ava.
sMnkimn. bus renkamas 
poVretnrius. na^ šniaiiSfą išvažiavo iš 
Chicagos mAsb beimti.

— K; Rugis, pirmininkas.

Lietuvių 
merikoie

Neriai pribukit i su- 
prntokolu

Ateities Ž’edo Vaikų Draugijėlė* 
1-o,r,eertns irvks rnberei. kovo 11 d 
7-30 vai. vnkąre, M^ld^žio svet. 2242 
W 23rd Ph Dranri.ielės Lavinimosi 
valandos nuo 10 iki 12 ryto kas su
bara i* nedeldienį. Norintys įstoti 
rribukit minėtnm valandom Moks 
tik 15c j mėnesį. Subntnm lavinama 
lietuvių rašybos, o «ndėldioniois dai
lės. — Kviečią A. ž. V. D.

S. L. Ex-Kareivių Šios kuopop su
sirinkimas įvyks penktadienį, kovo 
10, 7:30 v. v. šv. Jurgio svet. Meld
žiame ateiti kaip laikas. Nariai turi 
mesti tą paprotį rinktis visą valandą 
vėliau negu susirinkimas paskelbta.

— Valdyba.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
R. J. Bischofo kredito

riams.
Visuomeniškas komitetas!

Praneša visiems R. J. Bicshofo kre
ditoriams, kad susirinktumėte į nuro
dytas vietas ir ant paskirto laiko, 
taipgi atsineškite su savim visas, kvi
tas, kurios bus reikalingos dėl teisėjo, 
kad pagreitinti teismą su R. J. Bicsh- 
ofu. Visi tie. kurie turite savas kvi
tas padavę kokiems advokatams, tai 
atsiimkite nuo jų.

Į šias vietas malonėkite susirinkti 
paskirtose valandose: visi tie, kurie 
gyvena West Pullman, So. Chicago ir 
Roselando apielinkėj:

Ketverge. Kovo 9 d., North 
Liuosybės svetainėje, 1822 W. 
bansia Ava.

Pėtnvčini. Knvo 10’ d., Eagle 
1618 W. 17th St. j*

Subatoi. Kovo 11 d.. Brighton Par
ko, bažnvtinėj svetainėj, 4434 So. 
Fairfield Ava_

Kasdieninis ofisas yra ant 4509 So 
Ashland Avė., ant 2-ro aukštu, adara*- 
nuo 9:30 rvfo iki 9’00 vakari Kviečia

KREDITORIŲ KOMITETAS

Side

svet.

JIEŠKAU ŽMONIŲ SU MAŽA 
šeimyna. Pridabojimui 2vaikų, vie
nas 6 metų, kitas 7 metų. Atsišau
kite vakarais nuo 7 iki 10 vai. vakare. 
Sąlygos bus preinamos.

J. J., 
1514 So. 50 Court, 

Cicero, III.

ASMENŲ MOJIMAI
JIEŠKAU SAVO KAIMINų 

Aleksandro ir Kazimiero Uksų (sūnų 
Jurgio Ukso)iŠ Lietuvos paeina; mar
gelių kaimo, Šilalės parapijos, Taura
gės apkr. Turiu labai svarbų rei
kalą. Jie patys ar kas kitas malonės 
pranešti; Juozapas Rymgaila, 8620 S. 
Wallace St., Chicago, III.

REIKIA FORELADY DRA- 
perių operatorių ir prie mote
riškų dresių finisherių; pui
kiausia dienos šviesos dirbtuvė, 
smagios valandos ir gera alga, 
nuolatinis darbas. Kreipkitės 
tuojaus. ART DRESS HOUSE, 
1051 W. 85th SI.

VARTOTI AUTOMOBILIAI.
Perbūdavote, malevoti, gvarantuoti. 

Duodame savaitę laiko išmėginimui 
veltui. Jei neužsiganėdinsi — sugra
žinsi. Vieninteliai pardavėjai, kurie 
;ai gali padaryt. Palyginkit musų 
kainas su kitų kainomis. Parduoda
me ant išmokėjimo. Žemiau padeda
me keletą musų stako bargenų: 
1918 Buick 5 pasažierių touring $350
918 Buick 7 pasažierių touring $500
919 Buick 5 pasaž. Sedan top $750
920 Buick 5 pasaž. touring 750 

1.918 Peerless 7 pasaž. uždarytas $500
Esame autorizuoti Buick dealeriai 

Naujus automobilius parduodame ant 
išmokė įima.

FAGET-BUICK COMPANY, 
Grand Blvd., prie 39tos gatvės 

Phone Douglas 0632

KARČIAM A PARDAVIMUI; taip
gi prie kayčiamos randasi svetaine 
dėl laikimo susirinkimų bei Šiaip su
eigų. Vieta randasi apgyventa lietu
viu ir lenkų. Priežastį pardavimo 
sužinosite ant vietos.

Kreipkitės:
4400 So. Honore St.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
Brighton Parke ant dviejų gyvenimų 
po 4 kambarius, visi įtaisymai. Mau
dynės elektra ir gasas, parduosiu ni- 
giai, priežastis pardavimo važiuoju 
į Lietuva.

Kreipkitės;
4507 So. lyairjfieRl Avė.

Mokinkis dressmaking.
Braižymu ,siuvinio — Dienomis ar 

vakarais.
Specialūs vakarines klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresčs.,

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairis 
3247 W. Divisi'on 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. Montvid 1824 Wabansia 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

JIEŠKAU MOTERIES PRIDABO- 
įimui dviejų vaikų. Su mokesčiu

Atsišaukite:
P. B.,

3634 So. Union Avenue, 
Imas augštas ir užpakalio.

su-

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, \isokio modelio, 

g/eitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES
COMPANY, 

1401 E. 67th St.
t. ,1 II ■III1 'I

RAKANDAI
PARDAVIMUI SEKLYČIOS SE- 

tas, biskį vartotas, atrodo kaip nau
jas. Kam reikalingas kreipkitės tai 
didelis bargenas.

3400 S. Emerald Avė. 
Pirmos lubos

PARDAVIMUI BUČERNfi SU 
mašinomis: yra trokas ir visi parnn- 
kumai;. keturi kambariai, garu 
domi, pigi renda: narduosiu 
nes tunu važiuot’ į Lietuva, 
šaukti. Tel. Pullman 4699, 
So. State Str., Roseland.

40 AKERIŲ FARMA, 20 AKERIŲ 
dirbamos, o likusi miškas. Nauji 
budinkai, netoli 2 miestų, 2 mylios j 
bile vieną ir geležinkelio stotis.

Kaina $2.200.00.
FRF.D HOLZMANN, 

Box 4, Irons, Mich.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoi

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metams: — pirm, Wal- 
ter J. Markovvskis, 355 E. Kens
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
John Valanchius 10910 Edbrooke 
Avė.; turtų raštį Vincentas Dargia 
10520 So. State St.; kasierius. Ig- 
nacas I-varnam sic i s 122 E. Kensinj<- 
ton Avė. - Susirinkimai laikomi
kiekvieną menesį pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E. 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

šil- 
pigiai, 
Atsi- 
10701

FOTOGRAFŲ AllDiU
Pardavimui stuęlio Chicagoj prie 

didelės gatvės, labai geroj vietoj ir 
gerai Įrengta. Savininkas eina is 
oiznio. . Kreipkitės į Naujienų Brid- 
geporto skyrių, Box 91, 3210 Soutn 
Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
it)j vietoj ir biznis geras, esu pri
verstas greitu,(la1ku paruuoti, nes iš
važiuoju į Lietuvą.

Kreipkitės:
34 U4 So. Morgan St.

PARDAVIMUI BUČERNfi IR 
grosernė. Biznis išdirbtas. Lietuvių 
apgyventa .vieta! Parduosiu pigiai, 
priežastį pardaVimo* patirsite ant vie
tos. 1 v”Ifl ’■ 'T

Atsišaukite':’ I
562 W. 18th St.

REIKIA viduramžės moters 
lengvam namų darbui. Namo eit 
nakvot. Kreipkitės: Selkowitz, 
2630 Potomac Avė., Tek: Armi- 
tage 8546.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA 
kanetei, beveik nauju Parduosiu pi 
giai.

Atsišaukite:
ANTON NOVIK,

1942 Canalport Avė. 2nd fl. rear 
Nuo 6 iki 10 v. vak.

LIETUVIAI, NEPRALEISKITE 
progos! Pardųndąme pelningą vie
tą labai pigiai?'86 kambarių Kotelis 
ir saliunas. Kambariai visi išren- 
davoti. pardavimo priežastį patir
site ant vietos.

9400 Apthony Avė.
Tel,: So. Chicago 0545

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
VYKŲ

-UT... .  1 «! ■ -I 4 * (............. -
PIRMOS KLESOS BUČERNfi IR 

grosemė pardavimui pigiai. Lietuvių 
koloniioi, nauji fixtures, cash biznis. 
Nepraleiskit šios progos, nes turiu 
greitai parduoti, kadangi moteris ser
ga, turiu apleisti Chicago. 4157 Ar
cher Avė., Lafayette 3739.

Reikalingi agentai šėrams ir 
bonams pardavinėti. Pardavi
nėjami šėrai tiktai geležinkelių 
ir vyriausiųjų industrinių kom
panijų. Užtikrinto pelno pie
nas. Kiekvienas gali tapti agen
tu, kas turi gabumo,
uždarbis. Kreipkitės nuo 2
4 vai. po piet adresu.

611 Union Bank Bldg.
25 No. Dearborn St.

PARDUODU SAL1UNA SU NA- 
mais arna be namų, geras biznis; iš
važiuoju ant farmos.

Atsišaukite po tuo adresu:
101. — 20 Avė., 

Melrose Bark, III.

REIKIA DUONOS 
tojo ant savo Kelio. 
miSinas.

Kreipkitės: 
2935 W. 25th

Geras
iki

įsvAžia-
Geras ko-

st.

REIKIA 50 ŠIAUFERIŲ ĮSTOTI 
į taxi cab Co.
uždirbsi $100 į savaitę.
reikia tnokėt.
nesį. Mažas įmokėjimas.
matykite mus; visada atdara.

BLUE CROSS CAB OFFICE
2356 N. Lincoln a ve.

Buk ant save bosu, 
įstojimo ne- 

Mokestis $5.00 j me- 
Firmiau

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

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

Phone Blvd. 6775

REIKALAUJAM 100 PARDAVfi- 
jų. Patyrimas nereikalingas; nesu
prantančius šio amato išmokysime. 
Galima lengvai uždirbti nuo $50' iki 
$75 į savaitę. Atsišaukite arba telefo- 
nuokite nuo 9 ryto iki 8 vakare. 
Liberty Land & Investment Co., 3301 
S. Halsted St., Phone Boulevard 6775, 
klauskit John Grakauskio

+

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kių tautų apgyventoj vietoj, prie pat 
dirbtuvių, lystas 2 metų. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

2819 W. 38th St.
Tel.: Lafayette 7497

PARDAVIMUI SAL1UNO 
fixtures visokio dydžio. Labai 
pigiai. Kreipkitės: J. Krause, 
918 W. ‘ Madison St., Phone 
Haymarket 3016.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, 3 
kambariai pragyvenimui, geras biz
nis, visokių tautų kolonija. Turiu 
parduot šią savaitę. Parduosiu pi
giai, priežastis pardavimo apleidžiu 
Chicagą 3302 W. 38th PI.

PARSIDUODA MAŽA GROSER- 
nė. lietuvių apgyventoj vietoj, senai 
išdirbtas biznis, renda pigi, Parduo
siu pigiai ar mainysiu ant didesnės, 
priežastį patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
3150 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI ICE CREAM PAR- 
lor ir Notion School Supplies. 5 pra
gyvenimui kambariai. Renda $20.00 
į mėnesį. Kaina $500.

KLEM. WIDZES, 
3255 S. Halsted St., 

Antros lubos.

PARDAVIMUI MAŽAS GROSE- 
ris ir saldainių krautuvė. Biznis ge
rtai išdirbtas, visokių tautų apgyven
ta, 2 dideli pečiai. Parduosiu ant 
kart ar atskirai. 4 kambariai pra
gyvenimui. Nemokantį biznio išmo
kinsiu, turiu apleisti miestą 2917 S. 
Lowe Avė.

PARDAVIMUI BUČERNfi IR Gro- 
sernė geroj vietoj, cash biznis, iš
dirbtas per 10 metų. Taipgi 7 nasa- 
žieriu automobilius, gerame stovyj. 
Parduosiu pigiai.

E. BAKSZIEWICZ,
I 8301 So. Halsted St

PARDAVIMUI PUSĖ S ALTU NO 
nnt South Sidės, labai geras biznis. 
Turiu parduoti į trumna laiką. Prie- 
žasti natirsite nnt virtos.

Atsišaukite laišku į Naujienų Brid- 
geporto Skyrių Num. 94.

Wentvvorth 3644
PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- 

bai geroj vietoj ,visokių tautų apgy
venta. Pardavimo priežastis, einu* į 
kitą biznį. Yra pasėdėjimo kamba- 
ris ir gyvenimui kambariai.

Greitai turiu parduoti.
2011 W. 68 rd St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, visokių tautų užeinama. 
Biznis gerai eina. Pardavimo 
priežastį patiksite ant vietos.

5343 S. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖi—• lie
tuvių ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų. 
Ištaisymas grošernės yra pirmos kle- 
sos. Pardavimo priežastis — va
žiuoju į farmas. Kreipkitės j Nau
jienų Town of Lake Skyrių (No. 2), 
1614 W. 46th St. Phone Boulevard 
0672.

PARDAVIMUI GROSERIS, LIE- 
tuvių apgyventoj vietoj, biznis išdirb
tas gerai. Parduosiu pigiai.

Priežasti patirsit ant vietos.
3264 So. Morgan St.

Chicago.

PARDAVIMUI GROSERNĖ< »

ir bučerne; lietuvių kolonijoj; 
biznis išdirbtas per daug metų. 
Parduosiu pigiai, nes einu į ki
tą biznį. 1715 S. Cana'l St»

KRIAUČIAI TĖMYKIT!
Nepraleiskite geros progos. Par

duodu arba parendaVoju. Biznis: 
nauius siuvame, senus taisome valo
me ir prosinam. Biznis išdirbtas per 
15 metų. Kreipkitės:

121 W. Main St.,
St. Charles, III.

Z .

EXTRA PIGIAI
Pardavimui namas 2 pragyvenimu, 

po 4 kambarius, visokį įtaisymai, 
elektra ir gasas, geroj apielinkėj, ren- 
dos atneša $43.00 į mėnesį. Parduo
siu arba mainysiu ant automobiliaus, 
ar loto, turi būt parduotas greitu lai
ku. Kas pirmas tas gaus pusdykiai. 
Namas yra Brighton Parke. Atsi
šaukite, 4612 So. Paulina St.

FLORIDA ŽEME
Atsieis apie du bušeliai komų už

mokėti už kvortą Florida žemuogių. 
Komai atranda mažiau marketų ir že
mesnėmis kainomis. . 55.552 kvortų 
uogų parduota už $14,999.04 ir tapo 
j vieną dieną, pereita savaitę. Galime 
parduoti 20 akerių žemuogių sekcijoj 
už $1,000 su mažu įmokriimu ir vai
sini anmokės likusius. Kitoki daržu 
vaisiai, taipgi orančiai ir vynuogės, 
neša didelį neiną.

Agentu reikia
EARLE A. KTEFER & CO.,

14 E. Jackson Blvd.,

Deaigning, kirpimo, litavimo, ii 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapana

Musų sistema yra geriausia, oie 
mokiname atskiruose departamentuo 
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuvi 
dr.apanas, prie geriausiai įrengtų są 
lyiriL Išmokinam į trumpą laiką ii 
už labai prieinamą kainą. Išmokę.* 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str„ ant 4 lubų.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A. Rudauskas 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 Emerald 
Avė.; ižd. K. Paulauskas 2245 W. 
22nd St. — Sutrinkimai laikom*! 
paskutinį sekmadienį kiekvieno mč- 

' nėšio. •

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, 3188 S. Eme- 
lald Av., nut. rasi. J. V. Pirnša, 
3242 S. Emerald .A/e , iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Aubum Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka T r. Kuzminc- 
kis, 910 W. 32rd Placc.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas, 2jų pagvvenimų po 4 kam
barius, elektros šviesa, maudynės, 
aukštas cimentuotas skiepas, ir vis
kas įtaisyta pagal šios mados. Par
duosiu ant labai lengvu išlygų, arba 
priimsiu lota, automobiliu, arba pia
ną kaipo dalį įmokėjimo, F. J.Szcmet, 
4217 Archer Avė.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Val
dyba 1922 metams: — Pirm. A. 
Švelnis 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oakley 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J. 
Dauginik 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indreiienė ir J. Anta- 
navičia, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Regultariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

TĖMYKIT FARMERIAI

Reikalaujam visokių farmų ant na
mų mainymo . Mainytoiai laukia ofi
se. Turime namų pasiskyrimui viso
se dalyse Chicagos. Dabar geras lai
kas. Atsišaukite tuoj. Užeikite į 
musų ofisą, pas mus, teisingas ir 
greitas natamavimas.
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO.

808 W. 33rd PI., arti Halsted St. 
Vai. nuo 9 ryto iki 9 vak. kasdieną.

CICERO, ILL., LIETUVIŲ PAŠAL
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tams: Pirm. S. A. Stankevičia, 
padėjėjas Bol. Bulauskis, nut. rašt.
K. P. Deveikis 1505 So. 51 Avė. 

fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. J. Varanis, J. 
Martinkus ir A. Stanišauskas, 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnyčią, vakare, 
Tamuliunienės svet. 1747 S. 49th 
Avenue.

L. K. MINDAUGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. Union av., nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Califomia av.? iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

900 UKlŲ ARBA KARMŲ PAR- 
davimui. Įmokėk kiek gali, likusią 
dalį kaip rendą, tarpe 873 lietuvių 
ūkininku.

Klauskit.
LITHUANIAN FARMER ASS’N. 

2141 W. 24th St.
Chicag-o. ‘

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 flatų 6 ir 6 kambarių ir sklenas. 
Furnace šiluma ir kietmedžio bai
gimo. Elektra, skalbyklos, pagal šių 
dienu reikalavimus.

Kaina $7.800.00.
4737 W. Polk St. arti Cicero Avė.

1 Pirmos lubos.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 metams: 
Pirm*. A. Kadževškis 1143 Berwyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma
krickas, 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
Vlvd.; iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa
dauskas ,nut. rašt. Izid. Juščius, 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So. 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka- 
SOS globėjai Juozas Juščius ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G. M. Chernaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

FARMOS
Pardavimui arba mainymui pietų 

Wis. farmos, 252 akeriai, budinkai, 
šilo, 20 karvių, 4 arkliai, $12,500, 
akerių ’
akerių 
sišauk

$7,500, 92 akeriai, $3.600', 
$5,700. Platesnių žinių, 
pas

YONAITE, 
5931 So. Albany Avė.

200

at-

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
2 augštu ir barnė automobiliui, šan- 
dės anglims ir vištininkas. Rendos 
neša $41.00 į mėnesį. Geroj vietoj 
letuviais apgyventoj arti gatvekarių 
ir krautuvių. Parsiduoda pigiai ir 
ant lengvų išlygų. Namas randasi, 
5902 So. La Šalie st. Platesniu žinių 
kreipkitės: Jonas Jankauskis, 5959 S. 
Sangamon St.

S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metane, —Pirmininkas J. Ma
tulaitis 1237 W. Madison st.; pa
dėjėjas Bruno 'Simokaitis 1621 Di- 
vision -st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted. st.; fin. rašt. Fra- 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Ceiiauskas 4402 S. Hermi- 
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laįkraščiuose.

MORTGECIAl -PASKOLOS

CICERO, ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba:

• Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. ■— Susirinkimai laikomi 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibę salėj 1447* S. 50th ' 
Avenue.

Skoliname Pinigus ant ant
ro morteeČiaus už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mnkes- 
čiais. Perkame bondsus, notas I- 
kontraktus.

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

V1TAUTO BAND valdyba 1922 m.- 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas J. Balakas. nut. rašt. J. 
Pareis, fin. rašt. J. Philips, kasier. 
Kast. Shaulitis, kasos glob. Tgn. Ja- 
revičia, maršalka M. Adomaitis. 
Delegatas i Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Pėtras Paužolis 3401 S. Auburn 

• ave.‘;nut. rašt. Kaz. J.t Dem,ereckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt

’ Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 S. Auburn 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm.,Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke
vičia; delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. TamkeviČia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halste^ st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1

* vai. po pietų. .
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LIETUVON—
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.
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