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Illinois angliakasiai atskirai tarsis 
su kasyklų savininkais

Talkininkai nusileidžia 
turkams

Illinois maineriai tarsis su 
kasykly savininkais

Turkijos imperija bus atsteig- 
ta. Turkai gaus Konstantino
poli, Trakus ir Smyrną.

Už ves atskiras derybas. Jos 
prasidės seredoj, Chicagoj.

Illinois ang-

PARYŽIUS, kovo 27. — 
Graikijos valdžia priėmė talki
ninkų užsienio reikalų minis
terių pasiūlymą mūšių paliau
bos tarp Graikijos ir Turkijos 
nacionalistų. - z

Atsakymas* į talkininkų pa
siūlymą užveria tik technines 
pastabas prie militarinių sąly- 
gy.

PORT HURO’N, Mich., k. 27. 
— 4 žmonės liko užmušti ir 
6 sunkiai sužeisti eksplodavus 
boileriui ant keltuvinio laivo 
Conger. Nuostoliai siekia $100,- 
000.

Audėją streikas plečiasi

Prisibijo Rusijos 
epidemijos

Visai Armėnijai gry 
šia* aklumas

Apkaltino fabrikantus

Perspėja, kad Rusijos epide
mija gali persimesti j kitas 
šalis.

Didžiuma gyventojų serga tra
choma, bet nėra kam jų gy
dyti.

Pasiuntė Turkijai 
pasiūlymus

LAWRENCE, Mass., k. 27. 
— Audinyčių darbininkų strei
kas Nau jojoj Anglijoj spiečiasi 
ir jau palietė ir šį miestą. Strei
kas kįlo delei algų nukapoji- 
mo, o kadangi vis dar atsiran
da naujų dirbtuvių, kurios ir
gi nukapoję algas, tai ir strei
kas sulig to plečiasi.

PARYŽIUS, kovo 26. — At- 
steigimas Turkijos imperijos 
yra pamatas naujos sutarties, 
kuri tapo sutarta talkininkų 
užsienio reikalų ministerių, po 
to kaip didžiosios valstybės ne
įstengė susitarti tarp savęs 
npie intemactonalizavimą, o 
Graikija neįstengė sumušti 
T urk i jos nacional istus.

Nlaujosios s<irtar4;iets projek
tu, turkai >gaxrs Konstantinopo

liu, suverenitetą visoj Mažojoj 
Azijoj, įskaitant Smyrną ir 
Trakus su RodOsto? Graikai pa
laikys Adriondi>olį ir buferio 
nį koridorių iki Juodųjų jurų, 
atkertantį Bulgariją nuo Tur
kijos.

Panaikinimas talkininkų val
džios Konstantinopoly] ir su
grąžinimas jo sultono valdžiai, 
yra apsaugotas Anglijos užsi- 
spirimu, kad Gallipoli butų 
paliktas Graikijai ir kad Dar
danelai butų demilitarizuoti, 
talkininkų oficicriains prižiū
rint sunaikinimą fortifikacijų 
ir uždraudžiant ir ateityj ten 
statyti kokias nors bala rėjas.

Nors anglai ragino įkurti 
Armėnijos valstybę Ciiicijoj, 
prie Viduržemio jurų, Franci- 
ja užsispire apginimą prispau
stų tautų ir šalių palikti tau
tų sąjungai.

CHICAGO.
liakasaai užves atškiraŠ'^ąry- 
bas apie algą ir darbo sąly
gas su Illinois kasyklų savi
ninkais. Apie tai lllinoiis ang
liakasių unijos prezidentas Far- 
rington jau pranešė kasyklų sa
vininkams ir pašildė, kad de
rybos prasidėtų ateinančio] se
redoj, kovo 29 d., Auditorium 
viešbuty], Chicagoje. Kasyklų 
savininkai pastulymą priėmė:

Farringtan, paklaustas, a/r ta 
konferencija galės pattaryti at

skirą algų sutartį tik dėl Illi
nois valstijos, atsakė: “Aš ma
nau, kad ne šiuo laiku”. Te- 
čiaus kasyklų savininkai tiki
si, kad sutartis galės būti pa
daryta ir kad galima bus iš
vengti streiko Illinois valsti
joje.

Internacionalinis unijos pre
zidentas Lewis, kiuris dabar 
lankosi Springfielde, atsisakė 
ką-nors pasakyti apie Farring- 
tono nusitarimą pradėti atski
ras derybas su vienos valsti
jos kasyklų savininkais.
* _____________ .■_________

PARYŽIUS, kovo 27. 
Talkininkų užsienio reikalų 
nisteriai šiandie pasiuntė Grai
kijos, Turkijos ir Turkijos na
cionalistų valdžioms memo
randumą, kuriame permaino
ma Scvrcs sutartas ir kuriame 
išpildoma veik visi Turkijos 
reikalavimai.

Duodama tris savaites laiko 
užinterosuotoins valdžioms pri
imti air atmesti siūlomą taikos 
sutarties projektą.

Nesipriešina mušiy 
paliaubai 1

mi

k.

Vieton Meistavičiaus 
Gen. Makšeckis

WASHINGTONAS, kovo 
d. (Elta). —- Vilniaus Krašto 
Valdomosios Komisijos Pirmi
ninkas Meistavičius atsistaty
dinęs ir perdavęs valdžią len
kų armijos generolui Makšec- 
kiui.
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Motina nužudė 3 vaikus.
GREENVVICH, Conn., k. 27. 

— Mrs. Henry Barker papjovė 
savo tris vaikus ir paskui pa
ti pasipjovė.

ŠIAME NUMERY
Hand 1 c Siame numery 
prakledamas spausdint įdo
mus musų •bendradarbio 
Padegėlio Kasmatės felje
tonas “Jedinaja, nedieli- 
maja” — tęsis ]>er kelis 
numerius.

Antras šiame numery 
i svarbus raštas — Lietu- 
. vos Socialdemokratų p»p- 
\tijos atsišaukimas į Ame
rikos draugus.

Soviety delegacija 
išvažiavo

Am. kapitalistai siunčia 
savo atstovą Lietuvon

WASHINGTONAS, kovo 24 
d. (Elta). — Amerikos kapi
talistų grupė šiomis dienomis 
siunčia Lietuvon, Latvijon ir 
Estijon savo atstovą susipažin
ti su vietos ekonomine padėti
mi ir ištirti Amorikos-BaitijoS 
prekybos galimybę.

KONSTANTINOPOLIS 
27. ----- Turkijos vr.ilclž-in (Kon-
štamtinopoHšike) skaito, kad 
talkininkų pasiūlymas tmušių 
paliaubos yra priimtinas, jei 
mūšių paliauba butų sutrum
pinta nuo trijų iki vieno mė
nesio. (Sultono valdžia pataria 
Angoms (nacionalisitų) vald
žiai neatmesti tų pasiūlymų.

Nors Angaros valdžia pri
ima musių paliaubą principe, 
tikiimąsi, kad ji neduos atsa
kymo mažiausia per 10 dienų 
laiko. Angara duos savo kontr- 
pasiuilymus, kurių svarbiausia 
sąlyga bus, kad graikai eva
kuotų Trakus ir kad sąlygų 
pildymą gvarantuotų taikiniu- 
kai. . . ; j

RYGA, k. 27. — Sovietų de
legacija į Genoa konferenciją, 
vakar išvažiavo iŠ Maskvos į 
Rygą, sako Maskvos žinia. De
legacija vadovauja užsienio rei
kalų ministeris čičerinas.

Dar pereitą panedėlį sovie-1 
tai pranešė, kad Leninas va
žiuos į Genoa, bet dabar sako, 
kad jis veikiausia nevažiuos. 
Težinus jei sveikata leis, gali
ma tikėtis-, kad Leninas vyks

Genoa, kadahgi jis nori pa
simatyti su Lloyd George ir

Anglijos sut-erkti pa
skolų, po ko Hu'sij'a 'išleistų ją

ja paremtus naujus pinigus.

Nepaliuosuoja karkino

Ulsteris sutinka tartis

AIJ3ANY, N. Y., k. 27.
Gubernatorius Miller atsisakė 
suteikti pardoną nuteistam Jim 
Gatrkdn, žymiam I. W. W. dar- 
juotojui. Jo advolcatas jrodi- 
rf&jo, kad Larkin nori grįšti 
Airijon, kur jis turi daug se- 
<ėjų ir kur jis įgali prisilėti 
prie sutaikimo de Valoros ir 
Collins.

Larkin yra nuteistas pasire- 
miant taip vadinamais krimi
nalinės anarchijos įstatymais.

BERLINAS, k. 27. — Jungt. 
Valstijos, taipjau ir centralinė 
Europa turi saugotis užnešimo 
choleros ir tyfo iš Rusijos, pa
galba Rusijos pabėgėlių. Tokį 
persergėjimą išleido Dr. A. 
Schlesiniger iš Vckietijos Rau
donojo Kryžiaus.

Daugybės tų pabėgėlių plau
kia į Vokietiją per Lietuvos ir 
Lenkijos rubežių ir daugelis 
jieško pasportų į Ameriką, kur 
jie turi giminių ir draugų, ku
rie apmoka jiems'kelionę.

Jau dabar Vokietijoje yra 
daugiau kaip 50,000 susirgi
mų, kuriuos užkrėtė pabėgė
liai. Vokiečių immigrantai iš 
Volgos itistrikto buvo užkrė
sti. 75 nuoš. nesenai a 
šių į koncentracijos stovyk 
buvo sergantįs.

Sveikatos ministeris sako, 
kad reikalinga yra čiepyti 
kiekvieną atvykstantį iš Rusi
jos; jis sako, kad vaikai ypač 
yra tyfo išnešiotojais.

“Dėmėtoji šiltinė ir cholera 
jau perėjo Rusijos rubežių ir 
pasiekė Lenkiją”, sako Dr. 
Schlesingcr. “Rusijos geležin
kelio stotįs palei Rusijos ru
bežių yra pilnos alkanų, šąlan- 

’&ių irx •ser^ęunčių žmonių, įku- 
rie siekias! dašigauti į 'Vokie
tiją, kad išsigelbėjus nuo mir
ties, ipaitįs nešdami mirtį cen- 
tralinen Euroikm ir galbūt vi
šnu pasaulin.

“Vokietijos ir 'Lenkijos 
džios pripažįsta, pavojų, 
negali jį pašalinti”.

Jis mano, kad didžiausias 
pavojus yra slapta ruibežių pe
reinančiuose pabėgėliuose, ku- 

nega Įima s uk o n11 rod i u oti.
savaitę į pabėgėlių stovy- 
atvyksta apie 20,000 žmo-

CHICAGO. — Vakar teisėjo 
Carpentcr teisme federalinis 
grand jury išnešė apkaltinimą 
prieš devyniais terra cotta kom
panijas ir jų viršininkus. .Jie 
kaltinami suokalby] monopo
lizuoti išdfirbimą ir kontroliuo
ti kainas.

3 žmones užmušti.

BATTLE CREEK, Mieli., k. 
27. — 3 žmonės liko užmušti 
Mkhigan Central traukiniui už
važiavus ant automobilio ties. 
MarshalI, Mieli.

Vengrai puola austrus
VIENNA, kovo 27. — 300 

vengrų padarė puolimą ant 
Burgenkmdo, užmušdami aus
trų žandarą. Žinios sako, kad 
dideles ginkluotos bandos yra 
susimetę palei Vengrijos rube- 
žių.

Vienuos valdžia įsakė Aus
trijos garnizonams 'būti prisi
rengusiems atmušti puolikus 
ir pasiuntė dar 2,000 karei vinis. 
Taipjau ta]>o pasiųsta protes
to nota Budapeštan ir talkinin
kų Valdžioms.

Saukia sovietu vadovus
Leninas galįs mirti.

LONDONAS, kovo 27. — 
Gautosios iŠ Bėdino, per Co- 
penliageną, žinios sako, kad 
Rusijos sovietų valdžios vado
vai tapo pašaukti į Maskvą, 
apsvarstyti padėtį, kuri gali 
susidaryti atsitikime premiero 
Nikblai Lenino mirties. Tvir
tinama, kad jo mirtis yra ga
ilina artimoj ateityj.

u

val- 
bet

proporcija yra 
Dr. 
ru-

3 žmonės užmušti traukinio.

BELFAST, kovo 27. - Ul- 
sterio kabinetas priėmė kolo
nijų sekretoriaus Churchill pa
kvietimą dalyvauti Londone 
konferencijoje su pietinės Ai
rijos vadovais, sušauktoj tik
slu pagerinti ruščią padėtį Ai
rijoje ir pašalinti pavojų karo 
•tarp Airijos ir Ullsterio.

Ulsterio valdžios nariai 
vyks Londonan seredoj.

Dundalke nežinia keno įtapo 
iškabinėti persergėjimai pro- 
testonams, kad jei jie ir toliau 
žudys katalikus, tai už kiek
vieną nužudytą kataliką, bus 
nužudyta atgiežai 'tiek pat pro- 
testonų.

Jieško koncesijy

rių 
Kas 
k lito 
nių.

Rumunija grąžina pabėgė
lius atgal į Rusiją, bot Lenki
ja juos priima) ir bando jiems 
pagelbėti. Vokietija gi nenori 
jų įsileisti, kad tuo išvengus 
eąddemijois, kuri sykį įsiigavu- 
si Vokietijoje tikrai pasiektų 
ir vakarinę Europą ir gal Ame
riką. ‘

at-

BERLINAS, k. 27. — Ame
rikos sindikatas, 'kurį remia 
United S-teel Corp., Am. Looo- 
motive Wobks, Am. Gar and 
Foundry Co. ir Ėųuiltablę ban
kas, jieškąs didelių koncesijų 
Jingo Slavijoj.

Iš Bielgrado pranešama, kad 
tas, sindikatais padarė pasiūly
mus Jugo Slavijos valdžiai pa- 
budavoti toje šalyje 4 geležin
kelius ir dvi prieplaukas Duno
jaus upėj ir prie Adriatiko ju
rų. Jis įvestuotų $50,000,000 
kapitalą, kuris laipsniškai bu
tų padidintas iki $187,000,000.

550 kasykly užsidarys
BALTIMORE, Md., k. 27. — 

Neapvykus taryboms tarp 
šiaurinės Wost Virginijos ka
syklų savininkų 17-to distrikto 
angliakasių unijos atstovų, 
apie naują algų sutartį, kasy
klų savininkai nutarė uždary
ti savo 550 kasyklų visam lai
kui kol tęsis prasidedantis bal. 
1 d.

Mušis su klerikalais
Penki žmonės užmušti Meksi

koj mušyj su klerikalais.

WISCDNSIN RAP1DS, Wis., 
k. 27. — 2 žmonės prigėrė ir 
keli vos išsigelbėjo, pratrukus 
popieros dirbtuves tvenkiniui 
Birone. • v

angliakasių streikas.
■ a ■ ■ į . .■■■■■ —

Nutarė streikuoti

•MRXICX> CITY, kovo 27. 
Penki žmonės liko užmušti 
11 sužeista subatoj (Vuadalaja- 
ra, Jalisco valstijoj, susirėmi
me tarp radikalų ir klerikalų 
grupių. Pasiųsta federalinė ka
riuomenė įvykinti ten tvarką.

ir PINIGU KURSAS

BEAUMONT, Tex., k. 26. — 
Nedidelė viesulą perėjo per 
Beaumonit ir apielinkę. Daug 
mažesnių namų sugriauta, 6 
žmonės sunkiai sužeisti. Kitas 
miestelis liko visai sugriautas 
ir 1 žmogus užmuštas.

Vakar, kovo 27 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip: 

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų..
Belgijos 100 frankų .....
Danijos 100 frankų .......
Finų 100 markių .............
Franiijos 100 frankų .... ,
Italijos 100 lirų .............
Lietuvos 100 auksinų .....
I>nkų 100 markių ....
Norvegų 100 kronų .......
blandų 100 guldenų .......
Švedų 100 kronų ...........
Šveicarų 100 markių ......
Vokietiijbs 1001 markių ...

i

.. $4.37 

.... IHc 

.. $8.36 
$21.10 

... $2.14 

... $8.98 
.. $511 
...... 30c 
... 2tt<? 
. $17.65 
. $37.88 

$26.10 
. $19.44 
..... 30c

. ... .i.

LIVERPOO-L, kovo 27. — 
25,000 darbininkų inžinierystės 
ir laivų budavojinio pramonė
je Liverpoolyj nutarė sustrei
kuoti utarn i nike, jų samdyto
jams urnai paskelbus mi-
kapojimą.,

Streikuoti nutarė taipjau ir 
Nc|wcasitle ir Southampton mie
stų darbininkai.

Graikai šaudo bulgarus.

SOFIJA, k. 26. — Nuo Grai- 
kijos-BuIgairijos rubežiaus pra
nešama, kad graikai šaudė va
kar per ruibežių per visą die
ną. Bulgarijos valdžia įsakė, 
kad nebūtų atsakinėjama į 
graikų šaudimą.

flfl

KONSTANTINOPOLIS, kovo 
27. — Amerikos akių specia
listas Dr. Ulils iš Kansas City 
sako, kad visa Armėnijos tau
ta už kelių metų gaili palikti 
akla. Baisioji akių liga — tra
choma, yra virtus ci)idcmija 
visoj Armėnijoj. Laike pasta
rųjų kelių savaičių Dr. Uhls 
išegzaminavo alkis 30,000 pabė
gėlių Aleksandrijoj ir rado, 
kad 27,000 tų pabėgėlių, arba 
90 nuoš., serga trachoma.

“Jeigu tokia
visoj Airmenijoj”, sakė 
Uhls, “tai padėtis yra labai 
siti, kokios dar nebuvo jokioj 
šalyj ir tik plati medikalinč 
kampanija gali išgelbėti Armė
niją nuo patapimo šalimi ak
lų žmonių. Ta liga siautė Kau
kaze per kelias gentka ries, bet 
jos ūmus pavirtimas į milži
nišką ^epidemiją pasidarė dė
lei fizinio Armėnijos žmonių 
nusilpnėjimo”.

Jis tikisi, kad Amerikos val
džia ir daktarai pagelbės 
epidem i j ą sustabdyt i.

1T užmušta Ulsteryj
BELFAST, fcovo 27. — Nuo 

netlcllios ryte liclfasitc ir kito- 

se Ulsterio vietose 'liko užmu
šta 11 žmonių.

MILANAS, Italijoj, k. 27. 
— 30,000 fascisti, daugiausia 
iš Lombardijos, susirinko čia 
švęsti trijų metų sukaktuves 
nuo įkūrimo organizacijos. Jie 
pažymėjo savo sukaktuves tuo, 
kad jie užmušė vieną komuni
stą.

YONKERS, N. Y., k. 27. — 
3 žmonės liko užmušti trau
kinio, jų automobiliui sustojus 
ant geležinkelio bėgių.

Reikalauja pripažinti Mek
sikos valdžią.

WA§!HINGTON, 
Amerikos Darbo 1 
prezidentas Saniuel 
Federacijos organe 
skelbė reikalavimą 
Meksikos valdžią.e

k. 26. —
Federacijos

Gompers 
viešai pa- 
pripažinti

MARIETTA, ()., k. 27. — 
Dewey Britton, fermeris ties 
Torch, nušovė savo jauną pa- 

motiną -ir paskui pats 
nusišovė.
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Vieną dieną su Rhode 
Islando audėjais strei

kininkais.
Joseph M. CoMwdl.

Nesenai inan teko praleisti 
viena diena Pawtuxcto (tark 
Po tuk seto) klony Rhode Islan
de, kuris gavo savo vardų nuo 
Pawtuxeto lipėjS, tekančios 
kloniu ir suteikiančios vande
ninę pajiegą daugybei gamyk
lų, pastatytų ant jos krantų. 
Tai yra labai gražus klonis, 
tolumoj žemi medžiais apžėlę 
kalneliai, laukai tik tik prade
da savo žiemos rublis numes
ti. Vingiuojanti upė nėra bal
tas kaspinas šviečiąs kaip ki
tos upės, o tamsiaspalvė tėk
mė vienur kitur perkirsta 
dambiu. Ties kiekvienu dam- 
biu stovi didelė gamykla. Kai- 
kurios šitų gamyklų yra pas
tatytos iš akmens ir atrodo 
kaip didžiuliai kalėjimai. ši
tą įspūdį padidina tvora, kuri 
eina aplink dirbtuvę.

Arti prie dirbtuvės stovi na
mai, kuriuose darbininkai gy
vena. Kas žino sąlygas, visuo
met gali |>asakyti kokie darbi
ninkai kokiuose namuose gy
vena, kadangi namai nėra vie
nodi. Paprastas darbininkas gy
vena vienokiame name; jau
nesnysis prievaizdas ir Staklių 
sutaisytojas kitokiame. Užvaiz
dai gy vena dar kitokiuose, o 
superintendentas, gamyklos 
agentas ir kiti didieji “bosai” 

•gyvena “dideliuose” namuose. 
Daug galima butų pasakyti 
apie šitų namų įvairumus, bet 
lai tas būva kitam kartui.

Rhode Islando medvilnės ga
myklų darbininkai streikuoja 
jau ašluonios savaites. Gamyk
lų savininkai norėjo numušti . 
algas 20 nuoš. ir priversti dar
bininkus išdirbti 5-1 valandas 
kas savaitė. Jau tas vienas 
skamba labai blogai, o atsimi
nus, kad šeši mėnesiai tam at
gal šitie patys darbininkai pri
versti buvo priimti numušiiną 
22l/2 nuoš., tai bus supranta
ma, kokia jų padėtis.

Taigi aš maniau, kad jie bus 
paniurę, nusiminę, bet eidamas 
kaimų gatvėmis ir matydamas 
streikininkus susirenkant į sve
taines ir valgyklas, nustebau 
išvydęs juos linksmus, pilnus 
drąsos ir pasiryžimo laikytis 
iki galo. Užkalbinau kelis ir 
klausinėjau jų. Visų atsaky
mas buvo tas pats: “Mums 
verčiau badu mirti negani yk- 
loj, kaip gamykloj.” Paklau
siau, ar jie dabar gauna gana 
pavalgyti ir apturėjau tą patį 
linksmą atsakymą/4 Taip,, 
unija aprūpina mumis.” ū

Norėdamas sužinoti, kaip 
toji “unija” apsirūpina jais, aš 
nuėjau atatinkamai pamatyti jų 
valgomuosius kambarius ir jų 
komisinį skyrių. Jų yra 10, vi- ■ 
si po priežiūra komiteto suor
ganizuoto tam tikslui. Komite
to pirmininku yra streikinin- ; 
kas James Boylan; jis po sa
vim turi vietų komitetus kiek
viename kaime. Du kartus die
noj streikininkams duodama 
valgyti..Pietus būva nuo 11 iki

1 valandos, vakariene nuo 4 iki 
6. šeimynoms turinčioms labai 
mažus vaikus, ar tiems, kurie 
dėl svarbių priežasčių negali 
ateiti į valgomąjį kambarį' val
gyti, įsakymai duodama vielų 
krautuvėms išduoti maistą, ir 
t. t. Tatai visais tųksirnpmania 
kiek “unijai” išteklius leidžia.

Gromptono kaime valgoma
sis kambarys randas viršui kai
mo gaisrininkų stoties. Streiki
ninkai gavo svetainę iŠ gaisri
ninkų. Man paklausus, kaip 
jiems teko turėti tokios “įta
kos,” mane pristatė gaisrininkų 
Vadui, p. Iverai Swansonui, ku
ris taipgi yra vienu streikinin
kų. Jis patarnavo valgomame 
kambary, susodindamas atėju
sius valgyti ir prižiūrėdamas 
tvarkos. Jis man papasakojo,! 
kad gaisrininkų tarnybos pir
mininku esąs Ci-omptono ga
myklos superintendentas, bet 
kitiems keturiems tarnybas na
riams užjausiant streikinin
kams kitokios išeities nebuvo, 
kaip sutikti leisti streikinin
kams svetainę vartoti.

IMaistą verda ir aptarnauja 
streikininkai. Aš valgiau su jais 
pietus tą dieną. Pietums davė 
virtos jautienos, kavos ir duo
nos su sviestu, kiek kas norė
jo. Pasakojo, kad rytmety pa
valgydino 250 vaikų ir ajyie 600 
suaugusių. Stalais yra lentos 
padėtos ant ožių ir užtiestos 
pigia cirata. Indus paskolinęs 
vietos vertelga ir tuo budu lė
šos sumažėjo.

Viena puolančių į akis val
gomojo kambario ypatybių

.mn.te.i ■■n tii i iini*h ■■■■■■ mm...... ..

yra iškabos ant sienų, kurios
skamba “Pavalgyk ir išeik,” 
Nesiisukinėk atėjęs,” “Jei nepi- 
kietuosi savo gamyklos, negau
si valgyt.”

(Norint tikrai suprasti padėtį 
Pa.wtuxeto klony, reikia žino
ti, kad šitokių valgomų kam
barių, kaip ankščiau aprašyta
sis yra 10, kad 6,000 žmonių 
yra valgydinama kasdien ir 
kad reikia daug maisto turėti 
du kartais per dieną pavalgy
dinti 6,000 alkanų moterų ir 
vaikų. '

Po pietų nuėjau į viešą strei
kininkų susirinkimą laive kai
me. Susirinkimas buvo laiko
mas sename mūriniame mo
kyklos name, dabar priklau
sančiame Manchestoro Unity 
Oddfellovvs draugijai, kuri taip
gi leido vartoti savo namą, strei
kininkams, parkaitydama tik 
už sunaudotą šilumą ir šviesą. 
Susirinkimas tapo atidarytas 
orkestrą susidedančia iš strei
kininku; vieną šmotą sugro
jus vietos streikui io komiteto 
pirmininkas pareiškė, kad 
“Bob” reikalaująs rytojui 10 
bu’lveskučių, kurie turį ateiti į 
darbą 7 vai. rytą. Tuoj aus* at
siliepė dešimts savanorių. To
linus pirmininkas pareiškė, 
kad Petersono, N. J. organiza
cija dovanojusi tris tonus mil
tų. Kokio džiaugsmo buvo Ši
tą išgirdus. Paskui vienas “li
nijos” organizatorių papasako
jo apie paskutinius streiko įvy
kius, suramino klausančius ir 
tuomi susirinkimas užsibaigė.
Po susirinkimo kėdės atimta į

' A. A. ŽEMAITES
paminklo pastatymui ir raštų iš
leidimui yra rengiami du puikus 
vakarai. Dramatiškas Ratelis ir 
Roselando Scenos Mylėtojų Rate
lis suloš labai gražų veikalų 
“Graži Mageliona”, keturių aktų 
melodramų. Tie abu vakarai į- 
vyks šiaip:

STRUMILOS SALĖJ, 
.158 E. 107 St., Roseland, 

Subatoj, Balandžio 1, 1922, 
7:30 vai. vakare, o nedėlioj

MELDAŽI0 SALĖJ
2242 W. 23 PI.

Balandžio 2 d., 1922,7:30 vai. vak.

Artistai deda visas pastangas, 
kad vakarai nusisektų kuoge- 
riausiai. ■

M. DUNDULIENĖ, Režisiere, J. D. ŠIMKUS, 
Scenarijus. Po perstatymai bus linksmus šokiai.

Širdingai kviečia visus atsilan
kyti, Komisija.

( . »
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šalį, orkestrą pradėjo groti ir 
stveikiuiinkai šoko iki vakarie
nės4* laiko?

kaimo gatvėse ir apie ga
myklas sukinėjosi uniformuoti 
Rhode Islando Nacionalūs Sar
gybos nariai, kurie “eina strei
ko pareigą” ir valkti ja tam rei
kalui moka apie $4,(KM) į dieną. 
Gamyklų švilpukai švitina kas 
rytas ir kas pietų laikas, bot 
visur yra ramu ir tylu, Niekas 
neina į darbą, išskiriant bosus 
ir keletą “ištikimų” <laiibinin- 
kų. Tas buvo daroma per aš- 
tuonias savaites ir tas tebeda
roma lig šiol, bet darbininkų 
ūpas nei ikiek nenupuolęs. 
^vrlpnkams švilpiant streiki
ninkai juokias ir šaukia valio; 
jie žino, kad gamykla, garas ir 
mašinos nepadaris audeklo'; jie 
žino, kad tam reikalinga jų 
darbinė jioga ir jie tiki, kad 
daibdaviai turės mokėti jiems 
pragyvenamą algą^

“Unija,” kurioje jie turi to
kį įsitikėjimą, yra Amalgama1- 
ted Textile Workers of Ame
rica. Ji veda šitą streiką 'Rhode 
Is'lande. Ji suorglmizavo šituos 
darbininkus išėjusius į streiką

i......... .. .i. .............................
I '

be jokios organizacijos ir dabar 
jai tenka jie maitinti. Kol kas 
j<ai tas sekas su darbininkų 
draugų i>agwlba.

Parašyk jei įdo
mauji ar dirbi 
prie išradimų. Pa 
aiškinimas veltui

ftti‘>4MANUFACTURERS
PATEKT CO i

rop P20 FIFTH AVĖ 
NF. W YORK

Ar gali atspėti
1000 mįslių?

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

7

Atminkis kas tai?\
H ' -Z - -

Linilau į uolą ir akmenį, 
pelniau peilį brangiai 
pirkta, pirma buvau tė
vo duktė, paskui tapau 
tėvo motina. —

?
Atminkis kas tai?

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

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

Tuojaus įsigykite Mįsliv Knygą, 
Jos kaina tik $1.00.

Jos Vertė Neinkainuojama

Del savo smagumo ir dėl savo draugų, ir pažįstamų 
smagumo tuojaus išsirašyk Mįslių Knygų, atsiųsda
mas $1.00 į Naujienas. •

Mįslių Knygos*užsakymus siųskite adresu:

NAUJIENOS
'■ • J > • ' • ■ ■

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

X f
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I Nutrinkite savo 
skausmus 

s Renmatiškusj 
Neuralgiją, 
Šlubumą, 

Niksterėjimą, 
Ištampytus 
Muskulus* 

Dantų 
Skaudėjimą, 

Galvos 
Skandčjimą, 
Peršalimą.

i Temykite, kad 
batų

INKARO 
VAISBAŽEN. 

KLIS.

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 Bluc Island Avė.

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų nvufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

WM. DAMBRAUSKAS, 
817 West 34th St., Chicago, IH.

Tel. Blvd. 9836

Dresės
* 1 V1!

50c. Imojcčt Ir 
po 50 centų į sa
vaitę. Daugybe 
vasarinių dresių 
visokių spalvų ir 
stailų. Rašyk pa
klausdama pa
aiškinimų.

American 
Drcss Inst.

Co.
58-60 W. 
Washing- 
ton St.

Tel. Central 
1844

S. W. BANES
ADVOKATAS

„ Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560

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

v.__________________ J

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUšKA

Generalis
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome

1401 W. 47th St. Chicago.

Dr. AL. DAVIDONIs'
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet.
Telefonas Victory 9082

V--......................................................... - •
___________ i______________ •

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigų 
Laivakortės 
Real Estate 
Morgičiai
EŲROPEAN-AMERI

CAN BUREAU
S. L. FABIONAS CO. VEDĖJAI 
809 W. 35th St.„ Chicago, Iii,

Telefbnas Boulevard 0611 
(Baltas Namas)

........ .................. I *■<! I I II I llll I l‘ I III........... ...

K. GUGIS
ADVOKATAS

« Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 1111-13

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
H

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

~ . . . ______ 4

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Kkzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgo- 
ciaus an,t lengvų išlygų.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. .........
Room 1893 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

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

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St.
Randolph 8899

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

« Seeley 3676 »

v. w. Rutkauskas'
Advokatas

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

Vak. 812 W. 83 St., Chicago.
Tel. Yards 4681 

-------- ------ -------------- —_________ /

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir duq 7 

iki 9 vakare.

Tatuštinimo išpardavimas
Pradeant subatoj, sausio 21, siūlo

te savo visą ataką vyriškų ir vaiki
ams siutų, overkotų/ mackinaws, 
ainkotų, kelinių, trunku ir siuteai- 
ų už tokią žemą kainą, kad apsimo- 
ės dabar pirkti kitam metui dėvė-

Temykite sekamas kainas: 
Overkotai po: $5, $10, $12.50, $15, 
!0, $25 ir $80.
Siutai: $7.50, $10.50, $15, $20, $25, 

tO ir $35.
Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeiginės ir darbinės kė
lės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
,s baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 

---------- v j ±1—------ norime iš- 
ir pasirin- 
Užsiganė- 

Įsteigta 
102 m.
Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. iki 
valandai.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

ikėtų vežti kitur, mes 
uoti. Ateikite anksti 
koliai dar visko yra. 
nas gvarantuojamas.

“ŠVENTOJI NAKTIS”
3 aktą operete. Muzika MIKO PETRAUSKO

Statonna Įiirniii kartu.Chicagoj

AMERICAN BOHEMIAN HALL, 1440;West 18th Street
Vadovauja A. S. POCIUS.Pradžia 8 vai. vakare. 1 -w Stato "BIRUTE
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Milioninkas Pabasta
Nežiūrint viso jo tariamo ne

rūpestingumo H<xw regis turi 
labai aiškų tikslą. Vėliausia 
jo basitynių sėkmė yra įsteigi
mas Tarptautinės Brolybės La
bo Draugijos inkorporuotos ne 
pelnui, einant Ohios įstaty
mais. Komitetas iš penkių 
“drangų” paskirtas šitos drau
gijos, išleidžia įplaukas iš Ho- 
wo turtų. •

Kaip tik pasidaro įplaukų 
St. Louise, tuoj jos perkelia
ma į baniką Cincinnati’je, kur 
jos išmokama čekiais pasirašy
tais bent trijų “vedamojo ko- 
mitetov narių. Pinigai suvar
tojama dažniausiai įtaisymui 
ir užlaikymui svetainių, ar sto
čių pabustoms, valkatoms ir 
driskiams. Cincinnatije, St.

Anglų laikraščiuose dažnai 
tenka skaityti apie milioninką 
pabastą, esybę, tartum negali
mą būti; tarytum negalėtų ra
stis toks žmogus, kuris turėda
mas milionus, norėtų skursti 
drauge su pačiais biedniausiais 
žmonėmis. O bet toksai žmo
gus yra — James Eads Hovt 
iš St. Louiso. Jis yrat anūkas 
kapitono James’o Eads’o, gel- 
Žkelių vedėjo ir tarptautinio 
kapitalisto, kuris pirmas suma
nė Njkara'guos kanalą vėliaus 
pasižįniSj’iisio pastatymu Eads 
tilto per Mississippi upę ties 
St. Louisu. James F. H<nw ve
dė Elizą A. Eads’aitę ir jiems 
gimė du sūnūs: James E. How 
ir Louis How. Kapitono Eadso 
ir Howo turtai ilgainiui perėjo 
į Hows’ienės rankas, o jai mi- Louise, New Yorkc, Balltimo- 
rus tie turtai lapo padalinti 
tarj) dviejų brolių. Kokia tikra 
to paliktojo turto vertė yra, 
niekaš nežino, bet ji siekia dau
gelio miltonų. Turtas suside
da iš bankinių ir gelžkelinių 
akcijų (Šerų), indėlių pramo
nėse ir namų bei žemės St. 
Louise. šeiminiai ryšiai iš 
abiejų pusių skaitlingi ir ga
lingi finansuose ir politikoje.

l’Tieš motinos mirtį James 
E. How rodė palinkimo prie- 
šinties paveldėtam turtui. 
“Kam aš turiu gėrėtis visa 
tuo? Aš to neuždirbau” sakė 
jis. j

Savo pažiūromis jis nuėjo 
taip toli, kad neleisdavo tarnui 
ar kitam kam patarnauti jam. 
Dar tebeturėdamas kambarį I 
rūmuose prie Undell av., St. 
Louise, James E. valgydavo | 
virtuvėj, kur jis galėjo 
sau pasitarnauti.

Ilgainiui jis virto toks 
nūs, kad motina pabūgo, 
jis neišdoliotų kaip bematai 
visos savo dalies. Tatai ji savo 
testamente paliko jam ketvirtą 
turto dalį jo žinioj, o kitą ket
virtą dalį kitų žinioje, kad ja 
globotųsi per visą jo gyvenimą. 
Visą , tą turtą valdo St. Louiso 
pasitikėjimo kompanija.

Louis How yra vaizdarašis ir 
poetas, ir didžiausią savo laiko 
dallį praleidžia Romoj, o Ja
mes E. patapo pabastų kara
liumi ir įkūrėju nepaprastos 
organizacijos turinčios savo 
tikslu panaikinimą , pabastų, 
valkatų ir driskių. Geresniam 
supratimui žmogaus reikia pa
sakyti, kad James E. How pa
tapo pabasta pats ir 20 metų 
bastėsi po Jungtines Valstijas 
važinėdamas “baksima r Jais”, j 
skaitydamas gelžkelio sijas, 
dirbdamas visokius darbus, 
miegodamas lūšnose ir su pa
bustomis miegodamas laukuo
se, kur pakelėj valkatos kuria 
ugnį ir “Mulligano sriubą” 
verda. Užklydęs į savo būk
lės miestą St. Louisą, jis eida
vo į užeigą ir ten pernakvoda
vo už 15 centų. Bumai prie 
Lindello avė. jo netraukė po 
to, kaip jo motina pasimirė.

Iš savd įplaukų How nesu- 
vartoja savo asmens reikalams 
nei vieno cento. Jis atideda į 
šalį pabastų naudai ir sau gy
venimą pasidaro iš juodo dar
bo. Jo mėgiamasai darbas 
yra indų plovimas ir aslos ma
zgojimas. Jam taipgi gerai se
kas bulves skusti.

Važiuodamas ]>er Atlantiką, 
o tą jis darė ne kartą, jis įsi
prašo ant laivo už darbininką 
mulų prižiūrėti, bet dažniausia 
prie virtuvės darbo. Kartą 
jalm teko keliauti tuo pačiu lai
vu, kuriuo jo motina važiavo. 
Molina važiavo pirma klase ir 
turėjo su savim tarnaitę ir tei
sininką, o James dirbo už ke
lionę virėjo padėjėju. Abudu 
nežinojo apie viens kitą, bet 
teisininkas jį pamatė ir paskui 
apie tai papasakojo.

James E. How išėjo papras
tuosius mokslus, paskui baigė 
Gydytojų ir Chirurgų mokyk
lą St. Louise. Po to jis Ox- 
forde metus studijavo sociolo
giją ir ekonomiją ir užbaigė 
vienais metais medicinos šku
liu j Harvarde. p

pats

(toš
ie ad

rėj, Philadėlplujoj, Denvcre, 
San Franciscoj, Chicagoj, Kan
sas Citije, Oklahoma City’jo, 
Memphise, Louisvillėj, Bosto
ne, Londone, Dubline, 
hohne ir Tokioj. How 
pinigų šitoms įstaigoms 
kyli.

Trobesys Cincinnati’je 
geras visos sistemos pavyzdys. 
Tai yra trijų aukštų 
namas po mirti. 410 
St. Viršutinis aukštas 
visas užimtas svetaine 
sėdynių. Pirmą ir antrą aukštą 
užima klasės ir raštine, apa
čioje yra patogumai nusimau- 
dymui. Pakastos ir valkatos 
ateina ir išeina, kada jie nori, 
nepalikdami nei vardo, nei ad
reso. Svetainę 'gali panaudoti 
susirinkimui kas tik nori be 
leidimo ir mokėjimo. Ho\vo 
mintis yra suteikti kokią nors 
apšvietę bedarbiams. Įvairiose 
pabostų stotyse, ypatingai ry
tiniuose miestuose duodama 
tikslios paskaitos iš ekonomi-

I jos, kur vedama diskusijos, 
j Hdw nedaug tiki organizuota 
labdarybe. Jo nuolmone, jei 
žmogus persi ims sveikomis 
ekonominėmis idėjomis, tai 
šelpimo darbas nedaug bus rei
kalingas. Jis matomai bando 
atsakyti į klausimą: “Kodėl 
esama pabastų ar valkatų ir 
kaip mes galim jiems pagelbė
ti?”

Paklaustas, kiek, jo nuomo
ne, yra pabostų Jungtinėse 
Valstijose, jis atsakė: “Mažne 
18,000,000”.

Vienas jo draugų, Nicholas 
Klein, ei nei nn-a tiškis, Ikrvvo 
teisininkas pridūrė: “Skaitmuo 
visiškai priklauso nuo to, ką 
mes vadinam pabasta. Mes da
rom didelio skirtumo tarp pa
bustų, valkatų ir driskių. Mu
sų aiškinimu pabasta yra tas, 
kuris keliauja darbo j ieškoda
mas, pereiva darbininkas-, ku
ris turi eiti darbą susirasti: ši-

mm

visuomet išduoda raščiuką ir 
atmokėdamas skolą, reikalau
ja, kad jo raščiukas butų sug
rąžintas.

Howo minties ir elgesio sava
rankumas padare jam begali
nio kibelio jam panorėjus gau
ti pasą į Stockholmą. - Klein 
rūpinosi paso gatviniu. Viskas 
čjo gerai
Howo, kad jis iškeltų dešinės 
rankos du pirštu ir prisiektų, 
kad jis rems Jungtinių Valsti
jų Konstituciją.

“Ne, aš negailiu,” atsake 
How. “Aš negaliu Konstituci
jos remti. Aš 
žudymu kare.”

Gabaus tapo 
cialė prisicka, 
wui “patvirtinti” savo ištiki
mumą Amerikos valdžiai.

Vieną vakarą Ho|w atvykęs į 
Kansas City rado savo draugų 
susirinkimą. Susirinkime buvo 
išreiškiama nepasitenkinimai ir 
Ilovvui matės, kad jam yra 
proga kalbėti. Apsiginklavęs 
mašinėle rašyta įžanga prie 
Nepriklausomybės paskelbties 
IIow rengėsi kalbėti, bet į tą 
laiką policija padarė puolimą 
ir visus susirinkusius nugabe
no į nuovadą, kaltindama juos 
už anarchistų susirinkimo lai
kymą.

Policistas notverusis Ho- 
wą, paėmė jo popierą ir per
skaitęs užbliovė:

“Ar tu šitą parašei? Tai yra 
anarchizmas!”

“Ne,” atsakė How sau įp
rastu švelniu būdu, “Thottnas 
Jeffersonas tą paraše.”

Policistas, žinoma', 
Jeffersono ir suėmė 
Ant rytojaus Klein 
darbo jį išimti.

How yra daugiau 
metų amžiaus, bet labai svei
ko sudėjimo.

tos rūšies darbininkai renka 
uogas, skina vaisius, raško 
apvynius ir padeda javus va
lyti vakarinėse ukėse. Jie se
ka metų laikus pašvęsdami sa
vo) laiką nikėms pavasarį, vasa
rą ir rudenį ir užbaigdahii žie
ma prie ledų. Be jų mes nega
lėtume turėti javų, nes pabos
tos atlieka laukų darbus. Val
kata yra tas, kuris keliauju, 
bet nedirba, ir driskis yra tas, 
kuris vietoje būva ir nedirba. 
Tarp šitų laipsnių yra didele 
visuomeninio skirtumo bedug
nė. ' Nereikia maišyti valkatų 
su pabustomis. Tarp jų yra 
didelis skirtumas daugeliu 
žvilgsnių, svarbiausias gi jų 
yra tas, kad pabasta dirba,, o 
valkata nedirba, gyvendamas 
iš įto, ką jis bekeliaudamas 
gauna pas užpakalines duris.”

llovvo paties paskirtąjį veda
mąjį komitetą, kuris išleidžia 
jo pinigus, sudaro John X.

; Robert W. 
noiso; Charles 

Krusc iš Nc.w Yorko; 
Quirke iš New Yorko ir 
las Klein iš Cincinnati.

How pats pasiskyrė 
vyrus savotišku budu ir pavedė 
jiems savo pinigus vesti. Visi 
jie yra tikri pabustos, išski
riant Kleiną, kuris yra gerai 
žinomas Cincinnati’es teisinin
kas. Per 15 metų Klein žiurė
jo Howo verslo teisių.

Nors Klein yra apsipažinęs' 
su bastūnų gyvenimu, bet pat
sai jis niekuomet bastūnas ne
buvo. Jis surinko daugybę ži
nių apie bastūnus, susieidamas 
su tais, kurie bastos. Paklaus
tas, kuolui jis išaiškina tą, kad 
Eads How šitaip gyvena, galė
damas gėrėtis turtais, kaip ir 
kiti turčiai, jis atsakė:

“Tik abelnais ruožais galiu 
pasakyti. How jaučias, kad jo 
atsakomybė yra prieš apatinį 
(piauljamą) šunį ir jis atsidėjęs 
surado nelaimingiausios vi
suomenės narius — bastūnus, 
kurie neturi namų. Jo stotys, 
ar svetaines yna arčiausios na
mams, kokius jų kuris turi. 
‘General Delivery’ yrax jų vie
nintelis adresas. Ho*wo suma
nymas įkurti jioms susirinki
mo vietas didžiuose miestuose 
yra beveik pats gerasis, ypač 
jam duodant jiems absoliučią 
laisvę.” J

Paklaustas, ar tas tiesa, 
kad jis pervedė savo turtą ši
tam vedamą j am komitetui, 
Klein atsakė: į
' “'Pieša. J is nelaiko nei savo 
asmenines čekiuos sąskaitos. 
Jei jam prireikia pinigų, jis tu
ri ]>rašyti jų pas šitą vedamąjį 
komitetą ir jei tas atsisakytų 
jam duoti, tai jis priverstas 
yra per teismą pajieškoti iš jų 
savo turto. Jo padėtis yra to
kia, kad jo čekis yra be vertės. 
Jis daug kartų yra skolinęs pas 
mane kvoterį. Skolindamas jis

’ Į Kelly iŠ Chicagos;
I W. Irwin iš S t. Lu<
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Pasiskubinki!!
Illllllllllllllillllllllllllllllliu
Lietuvos Steigiamojo Seimo Narys ir Sekretorius 
Kapitonas Ladas Natkevičius rašo “Sandaroje” apie 
šiuos dalykus: 1) Steigiamojo Seimo darbuote. 2) 
Delko Soc.-Liaudininkai ir Valstiečių Sąjunga atšau
kė savo narius iš Kabineto Ministerių? 3) Ar kuni
gai gali būti užsienių Ministeriai? 4) Kaip greitai 
Lietuvos Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbus? 
5) Kaip greitai Lietuva turės savo pinigus? Ir tt. 
ir tt.

Tiems klausimams nušviestį Kap. NATKEVI
ČIUS turi labai daug medžiagos, kuri jokiame laik
raštyje dar nebuvo naudota. TODĖL PASISKU
BINKITE UŽSIPRENUMERUOTI “SANDARĄ”, 
tie straipsniai tilps tiktai “SANDAROJE”. Prenu
merata metams — $2.50. Pusei metų — $1.25. Pi
nigus siųsdami adresuokite:SANDARA
327 E Street, So. Boston. Mass.

iki pareikalavo iš

netikiu žmonių

sustatyta spe- 
kuri leido Ho-

nerado 
Hową.

kaip 50

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 S’o. Halsted St. 
Chicago, III.

Ofiso Valandos: 6—8 vak. 
Tel. Boulevard 5913 

Residencijos Tel. Boulevard 1042

Lietuvon ir iš Lietuvos
' J

LAIVAKORTES
NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tęs ant visu geresniųjų linijų važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.

C NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti. 
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus ’ apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, 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 
taksu.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 

v Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon. >

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St, Chicago

I MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

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

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

l^DR.HERZMAN^l
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. <•. }

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė,
Kampas 47th St.

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

Tel, Boulevard 6437
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BRIDGEPORTO
LIETUVIAMS

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

('(j" Idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
& . ir Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrium visokiausiuose rei- 
įli kaluose, Naujienos įsteigė savo šakų ant Bridgeporto.

g| Naujienų Pinigų Siuntimo Lietuvon yra pavyzdys ge
riausio, rupęstingiausio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilnų atsar
gos užtikrinimų.

Ateikite1
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, koki tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visą, rūpesti tam padeda.

NAUJIENOS
BRIDGEPORTO SKYRIUS

3210 S. Halsted St. Chicago, III
Telephonas Boulevard 9663

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

y

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofiscis •
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEG AL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

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

Dr. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III.
kampas 18th St.

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

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telephone Boulevard 5652
DR. A. JUOZAITIS

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

DR. C, Z. VEŽELIS
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Pradekime 
urnai darbą.

nume-Šiame “Naujienų” 
ry skaitytojai ras kitoj vie
toj išspausdintą Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
atsišaukimą į Amerikos 
draugus. Jis pats už save 
kalba. Nuo savęs norėtume 
tik paraginti draugus, kad 
jie tą atsišaukimą perskaitę 
nepaliktų neatsiliepę j jį, bet 
imtų tuojau darbuotis. .

Reikalas yra didelis. Lie
tuvos klerikalai nuolatos 
siunčia Amerikon savo emi
sarus ne po vieną, bet pus
tuziniais. Jie agituoja čia, 
renka savo partiniams tiks
lams pinigus ir vietos kuni
gų ir klerikalinių organiza
cijų uoliai padedami ir re
miami surenka iš apmulkin-| 
tų žmonelių šimtus tūkstan
čių dolerių. Pastaruoju lai
ku ir tautininkai-liaudinin- 
kai, kurie kad kartais ir pa
sibara su klerikalais, bet 
Steigiamajame Seime daž 
niausiai išvieno su jais vei
kė, taipjau energingai vei? 
kia savo partijos jiegoms 
amerikiečių doleriais sustip
rinti. O socialistai ir iŠ vi
so susipratusieji darbinin
kai ką daro? Iki šiol men? 
kai kas daryta, vieninte
liams ir tikriesiems darbi
ninkų klesos kovotojams —

Socialdemokratams parem-j L_ _ _
ti. O tai juk gyviausias lie-į tautininkai steigia fondus, 

tuvių darbininkų reikalas,! 
jeigu jie nori, kad Lietuvos 
kraštas ir jo žmonės išsiva
duotų iš “buožių” globos ir 
klerikalizmo pančių.

Steigiamojo Seimo rinki- 
| mais Lietuvos socialdemo- 
I kratai, kaip žinia, ___
Į keliolika vietų. laimėjo] 
I prie sunkių aplinkybių. Jie, 
be abejo, butų laimėję daug 
daugiau, jei būtų turėję pa
kankamai lėšų rinkimų 
kampanijai vesti taip, kaip i 
ją kad galėjo vesti pinigin
gieji klerikalai. Tiesa, įkur- Follovvs, Eikš ir panašios, 
tasai čia prie Amerikos Lie- į’r}’nai. t...
tuvių Darbininkų Tarybos)kūtm’ider'i 
“Laisvės Fondas” buvo tuo
met surinkęs ir pasiuntę^ 
Lietuvos socialdemokra
tams daugiau kaip du šimtu 
tūkstančių auksinų, bet ka-

I dangi aukų rinkimas čia bu-1 pasakyt bet 'kuris tauti- 
vo pradėtas neužilgio prieš ninku laikraštis bei veikėjas, 
rinkimus, tai kol pasiųstieji! Kogi Jjc slapstosi?^Mat nedrą- 
pinigai nuėjo, rinkimų kam
panija jau buvo besibaigian
ti. Del to ji nebegalėjo būt 
gerai išplėtota ir nedavė to
kių vaisių, kokių butų da
vus, jeigu parama rinkimų 
kampanijai butų buvus lai
ku duota.

Dabar vėl artinasi Seimo 
rinkimai. Susipratusieji . 
Amerikos lietuviai darbi
ninkai yra lygiai suintere
suoti jais. Jie trokšta, kad 

[Lietuvos parlamentan — 
Seiman — butų kuodaugiau- 
siai išrinkta jų draugų — 
socialdemokratų. Ir to bus 
pasiekta, jeigu musų drau
gai Lietuvoj galės tinkamai 
išvystyti rinkimų kampani
ją amerikiečių draugų gau
siai pinigiškai paremiami. 
Dėlto reikėtų tuojau pradėti 
aukas rinkti, nelaukiant 
paskutinės valandos.

Na ir ifuo pačiu laiku musų 
, ren

ka atikas kovai su klerikaliz
mu. Renka aukas, rėkia, kad 
reikia kovot, bet nedrįsta pa
sakyt prieš ką, jei klerikalų 
žmogus randasi arti. Kovot 
tai kovoti, bet kaip ir prieš ką? 
Bus arti černeckis ar kokis ki
tas .klerikalų stulpas, tautinin- 

Jko kinkos dreba ir nedrįsta sa-

Liet i vos Socialdemokratų Partija
I Amerikos Draugus

Lietuvos St. Seimas baigia savo dienas. 
Lietuvos visuomenė vėl uoliai ruošiasi

Tautininkai ir 
Klerikalai

Tautininkai jau atsikando 
klerikališko ragaišio ir Lietu
voj ir Amerikoj; vienok retas 
jų dar ir šiandien drįsta atsi- 
čiaupt ir pilna burna pasakyt 
prieš ką jie kovoja. Kinkos 
dreba, kažin kaip nejauku im
ti ir pareikšti lietuviškiems 
klebonams, kad ve “tautininkai 
turime savo idėjas ir principus 
ir mes kovosime prieš jus.” 
Nedrįsta ir viskas.

Šaukia kokias konferencijas, 
rengia kokias puotas bei iš
kilmes, negali musų tautinin
kai apsieit nepasikvietę kokį 
kunigą bei klerikalų partijos 
atstovą. Savo parengimuose 
skaito su pasididžiavimu gau
tus laiškus ir telegramas nuo 
klerikalų. Tokie jie mandagus, 
tokie nuolankus ir taikus kiek
vienam prabašČliui.

Padegėlis Kasmatė.

Jedinaja Nedidintąją
KRYŽIAUS KELIAS.

Mano vargas! Ištikro, nežinau kas rašyti! 
Rašyti feljetoną, — perdaug jau opi tema, per 
daug jau giliai liečia tokios dideles tautos tokią 
skaudžią opą, o gal ir ne vienos jos, gal visos 
Erropos opą, per daug jau paties gyveninio fak
tuose pasityčiojimo visa tuo, ką žmonės buvo 
įpratę laikyti šventu, nesityčiojamu! Rašyti fel
jetoną ir juoktis visa tuo, ko giliojoj esmėj to
kia neapsakoma gėla gludi, krnhbdel to ne tik 
šitiek daug žmonių gailiausiai verkia, skurdą ir 
badą kenčia, bet 'ir tūkstančiai žmonių miršta. 
Ir ne tik musų kraštas tiek žiauriai kenčia, bet 
ir ilgos ateinančios kartos turės ilgus amžius 
skurdo naštą nešti, praeities sąskaitas belikvi- 
duojant! Rašyti feljetoną — juoktis?! Rašyti 
straipsnį, pilną šauksmų ir apkaltinimų, pilną

Utarninkas, Kovo 28, 1922 **"*■—".... ........ ■■■'■
Kapitalizmas ir 

Savižudybe
Toj milžinų kovoje Lietuvos darbinin

kam teks susivienyti, teks parauti dabarti
nės priespaudų tvarkos pamatus ir dėti nau
jus naujam gyvenimui.Lietuvos Socialdemo
kratų Partijai skirtu tose imtynėse atlikti 

avinį, — būti Lietuvos 
organizuotų darbininkų mintim ir jų vado- 

Ivu.
Musų partija pasistengs atlikti savo pa

reigą. Nežiūrint į tai, kad kova krašto par
lamente yra nepaprastai sunki ir kartais, 
tartum, be tikslo, mes suprantame jos svar
bumą darbininkų klasei auklėti, jos jėgoms 

I brandinti. Ir todėl besiartinant rinkimų 
kampanijai į Seimą, mes vėl ruošiamės su
kelti visas savo jėgas ir ginti savo pozicijas 
kuo tik išgalėdami.

Bet suprantat, draugai, kiek sunki 
musų padėtis. Kuoniet kitos Lietuvos par
tijos renka sau šalininkų jau kultūriniai 
pratarpusioj visuomenėj, mes gaunam kal
bėt į minias vis da sunkiausiai prislėgtas, 
mažai apsišvietusias, mažai susipratusias. 
Kai buržuazinės grupės savo partijų reika
lams be vargo gali pakelti reikalingų .dar
bui lėšų savo tarpe, mes stojame prieš su-

rinkti savo atstovus į krašto parlamentą, kratų Partijai skirta te 
Krikščionių-demokratų partija, jau pastvė- ypatingai svarbų uždavi
rusi į savo rankas krašto valdžią, daro aiš- 

. laimėjo |kyt prieš ką reikia kovot. Kiekių pastangų pagrobti savo vadovybėn visą
I------- - --------" Lietuvos gyvenimą.

Klerikalams bepiga “darbuotis”. Jų iš- 
‘ vystytos organizacijos voratinkliu nutiesė 

visą šalį. Jų valdžia sudarė tokias politinio 
gyvenimo sąlygas, kuriose krikščionims te
galima liuosai veikti. Jiems pagalbon eina 
ne tik valdžios aparatas, bet gausi klerikalų 
piniginė pašalpa iš svetur.

Klerikalų pašonėj auga ir tarpsta ant-I 
roji reakcinė partija Lietuvoje — “Pažan
ga”, stambiųjų Lietuvos ūkininkų ir jaunos 
musų buržuazijos politinė atstovybė. Tuo
du vieno kelmo atžalų kol kas riejasi tarp 
savęs, nepasidalindami valdžia. Bet jų su
sitarimo diena artima, ir kai ji įvyks, re
akcija Lietuvoje įgaus naujų jėgų plėtotis.

Ką neša Lietuvos darbininkams kleri- . _ . . . - . . 7
kalų ir jų sėbrų įsivyravimas Lietuvoje, ryš- vargusį darbininką, kuris nori imti, bet ne- 
kiai parodė trys prabūtieji nepriklausomos ^urį ^o duoti kad ir savo reikalų apgyni- 
Lietuvos metai. Ką žada jie dar atnešti mu-ĮLėšų stokos klausimas stovi prieš mus 
sų kraštui, apie tai klerikalai jau nebesi
slėpdami pasisako savo kongresų nutari
muose, savo darbuote dabartiniam Seime 
ir visoj visuomenėj. Jei jiems pavyktų sa
vo tikslo pasiekti, Lietuva pavirstų atka
riausio klerikalizmo urvu, kurio užtrošku- 
siame ore Lietuvos darbo demokratija už
dustų, apsilptų ir palenktų savo galvą fabri
kanto, kunigo ir stambaus ūkininko išnau
dojimui.

Du prabūtu parlamentinio gyvenimo 
metu aiškiai parodė, kad beveik vieninte
liais kovotojais už Lietuvos darbininkų rei
kalus ir išviso demokratijos siekimus buvo 
socialdemokratai. Kuomet liaudi
ninkai ir valstiečių sąjunga, prisikinkė prie 
krikščionių vežimėlio, faktinai padėjo musų 
reakcijai vykdyti jos politiką, gniužinti dar
bininkų judėjimą, slopinti laisvą politinį gy
venimą, pataikauti valdžios sauvalei. Sei
me ir gyvenime socialdemokratams vie
niems teko pakelti sunkiausią kovos naštą.

Mes kiek galėdami stabdėm krikščio
nis, kai jie be atodairos bandė sukti Lietu
vos gyvenimo vairą tamsion praeitin.' Mes) 
įastodavom kelią mūsiškei reakcijai, khi ji 
)andė jungtis su kaimynų grobikais ir žlug
dyti krašto laisvą ateitį. Mes statėm poli
cinio gyvenimo priešakiu klausimus, kurių 
žlibi krikščionių politika nesugebėdavo lai- 
Au pastebėti, bet kurie daug svėrė demokra- 
tjngos Lietuvos ateičiai. Mes kovon stoda- 
von^su valdžios ir klerikalų sauvale, vilkom 
eikstėn nešvarius jų darbus, stengėmės už
stoti reakcijos puolimus ant darbininkų kla
sės kovotojų. Ir kartu kūrėm krašte musų 
Partijos organizacijas, jungėme proletarų 
jėgas, ruošėme juos tolimesnei atkakliai 
kovai.

Tolimesnė kova bus tuo pat sunki, kaip 
jau pakeltoji. Prieš suvienytos buržuazijos 
r reakcijos jėgas Lietuvos organizuoti dar
bininkai gaus pastatyti savo suremtas eiles.

Mes nesibijom kovos, bet neperdedam 
savo jėgų, atviromis akimis įvertiname vi
sas savo prieš mus stovinčias sunkenybes. 
Mes nelaukiame ir greitų laimėjimų. Lie
tuvos darbo demokratija, proletarų vado
vaujama, galų gale parblokš savo priešus 
ir įgyvendins jos siekiamus idealus. Bet kol 
;ai bus pasiekta, prisieis dar nemaža me- 

_____________________ 1____ ktų ir kiekvienas jų virs aršių imtynių vaiz- 
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~ Maskuota gauja pastvėrė krašto sutvarkymą, už kasdieninius darbi- 
baltą mainerį, išvilko į laukus ninku reikalavimus, kartu ir už galutiną) 
ir ten jį smarkiai nuplakė.

I pačius tautininkus.
Kad taip yra, įrodo ir tas fak

tas, jog tautininkai priversti 
buvo įsikurti slaptą organizaci
ją “Kriviją.” Tai nėra bepar- 
tyvė- broliška (fraiternalė) or
ganizacija, kaip Masonų, Odd

> o 
grynai partyvė tautininkų 
draugija, į kurią susispietė to-

kalizmą iš užpakalio, bet kaip 
tik jis atsisuka pažiūrėt, tuo. 
klaupiasi, žegnojasi ir dedasi 
nekalti esą. Ką iki šiol yra pa
sakiusi “Krivija” iš savo “slap
tybių,” tą galėjo drąsiai ir at-

įsu viešai pasirodyt klerika
lams, kad prieš juos eini. Vie
šai su jais taikos, o slaptai špy
gą rodo.

šitaip 'kovodami prieš kleri
kalizmą, “broliai” tautininkai 
tik juokus iš, savęs daro. Ko
dėl klerikalai išeina tiesiai ir 
atgieda jiems aitrios, kartais 
net nešvarios kovos giesmę? 
Jie nebijo. Jie turi drąsos.

Socialistai norėtų matyt tau
tininkus padedant jiems kovot 
prieš klerikalizmą. Socialistai 

[veda neveidmainingą' ir atvirą 
kovą. Ir kodėl nevest garbin
gai, ka<la mes matom, kaip 
kenksminga ir pražūtinga yra 
klerikalų politika Lietuvai ir 
kaip humbugiška ir nešvari ji 
yna čia Amerikoj?

Tautininkai turėtų turėt 
daugiau pricipiahiškumo, dau
giau drąsos, daugiau atvirumo 
ir mažiau nuolankumo kleri
kalams, jeigu jie tikrai gei
džia klerikalizmą nugalėt.

—Kranas.

Lcdo kalnas išsikišęs iš van
dens, virš 200 pėdų ilgio ir 50 
ar 60 i>ėdų pločio, tapo atras
tas arti Honolulu,^ plaukiąs 
vakarų linkui į šiaurinės pu
siaujo srovės tropikinius van
denius. Yra manoma, kad ši
tas ledo gabalas išplaukė iš Be
ringo juros, paskui jam api
plaukus Aleutines salas jį pa
gavo šiaurinė Pacifiko srovė, 
kurios sparčiai nešamas pietų 
linkui jis perėjęs per Ožio tro
piką jį pagavo šiaurinė pusiau
jo srovė ir ėmė nešti vakarų 
linkui. 1 i ; :

Camdeno, Now Jcrscy, poli
ciją dabar aprūpina neperšau- 
jamomis skrybėlėmis, kurios 
yra išklotos keliomis valakiš
kų riešutų lukštų eilėmis ir 
esą garand liejamos, kad per 
jas nepereina piš ta lieto kulka.

kiai parodė trys prabūtieji nepriklausomos ^urj duoti kad ir savo reikalų apgyni-

ir šiandien, einant į Seimo rinkimų kampa
niją, tuo pačiu aštrumu, kaip ir seniau.

Visais svarbiausiais Lietuvos proletarų 
kovos atsitikimais kreipdavomės į jus, drau
gai, Amerikos susipratę lietuviai darbinin
kai. Kreipdavomės ir nei karto nesat mu
sų užvylę, šaukiamės į jus ir dabar. Pa
dėkit mums musų kovoje! Ateikit pagal
bon jūsų gausiomis aukomis. Nepagailėki
te atitraukti savo vieno kito cento, nors ži
nome, kad ir daugeliui jūsų šiandien ne
lengva gyventi. Nesigailėkit dėl to, kad tie 
pinigai bus suvartoti pagelbėti jūsų bro
liams Lietuvoje, kurių padėtis dešimts kar
tų yra sunkesnė, kaip jūsų. Taigi atsiliep
kite, draugai, ir da kartą parodykite, kad 
jūsų širdinga draugiška užuojauta ir para
ma nesiduoda prašokti musų priešų dosnu
mui, kurie toj pačioj Amerikoj nepailsdami 
surenka dešimtimi tūkstančių dolerių ir 
siunčia juos Lietuvon, kad mūsiške reakcija 
kaltų mums vis stipresnius nelaisvės rete
žius.

Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Centro Komitetas.

Kaunas, 25-1-22.

įgaliojimas L. S. S-gos Pildo
majam Komitetui

Kartu su atsiųstuoju atsišaukimu “Į 
Amerikos draugus’’, kurį augščiau paskel
bėme, Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Centro Komitetas, pirmininko S. Kairio ir 
sekretoriaus V. Požėlos parašais, atsiuntė 
dar įgaliojimą Lietuvos Socialistų Sąjungos 
Pildomajam Komitetui rinkti aukas Liet. 
Socialdemokratų Partijos rinkimų į Seimą 
kampanijai. Tą įgaliojimą irgi čia paskel
biame >

socializmo tvarkos įgyvendinimą.

Kaunas, 27. į 22
L. S. S. Pildomajam Komitetui.

Brangus Draugai!
Jau nebetoli rinkimai į parlamentą. 

Tinkamai dalyvauti juose mes trukstame lė
šų. Ir šitą kartą, kaip anuose rinkimuose, 
mes kreipiamės į jus, Draugai.

Siųsdami šitą atsišaukimą, mes prašo
me padėti mums. Rinkliavai organizuoti ir 
ją pravesti mes įgaliojame L. S. S. Pildo
mąjį Komitetą.

Draugiškai sveikindami Jus
L. S-D. Centro Komiteto 

Pirmininkas S. Kairys, 
Sekretorius V. Požėla.

neišbrendamos aimos, pilną pasipiktinimo ir 
nusistebėjimo, pilną keršto ir grūmojimo? Bet 
nūdien mes jau tokie žmonės esame, kad nieko 
nebepamokinsi ir jokiais verkšlenamais straips
niais nieko nebesugriaudinsi! Pagaliau ir pati 
faktinė medžiaga, mano rankose esama — gy
vojo gyvenimo vaizdai — yra perdaug feljetoni- 
nio pobūdžio, kad iš jos butų galima sudaryti 
rimtą graudenamą straipsnį. Todėl tegu bus 
man atleista, jei aš “Besamprotaudamas išmin
tingai” dėstysiu nuogus faktus taip, kaip man 
besįbastant po įvairius Eiropos centrus penkiais 
mano jausmais patirti teko.

★ ★

JEDINAJA, NEDIELIMAJA...
Viena, nedaloma... žinoma — Rusija, kas 

gi daugiau! Kaip ją Dievo malonė gyventi pa
leido, kaį) ją Rusijos revoliucionieriai skelbė, 
kaip ją seni generolai vykdė! Ji — tokia viena 
palaiminta! šit mano rankose guli dokumentas, 
liudijantis, kodėl visi “Rusijos vaduotojai,” tu

rėję vis galimybių ir priemonių laimėti, tai yra 
nuversti bolševikų valdžią, turėję maisto, pini
gų, ginklų, žmonių, turėję neišsemiamą pajamų 
šaltinį prancūzų ir anglų kišenėse, kodėl vis 
tiktai tie generolai ne tik nelaimėjo, bet dar 
tokiu negarbingu budu pabaigė savo epopėją. 
O tas dokumentas labai paprastas, .visai mažu
tėlis — tų generolų išleistas pinigas. Pinigas 
kaip pinigas, poperio šmotukas, tiktai jame 
vandens ženklai rašo: Rossija, Vclikaja, Jcdi- 
naja, Ncdiclimaja. Šiais keliais žodžiais pasa
kyta visa jų ideologija, visa jų valdymo siste
ma, visa jų politinė ir valstybine išmintis. Ir 
toji išmintis padarė tai, kad jie ne tik Rusų 
tautos neišgelbėjo, bet ir išgelbėjimo dieną ati
dėjo iki nežinomybei. Visų pirma, galutinai pas
kandino pasitikėjimą rusais, paskandino' pas
kutinę viltį išsigelbėti, o antra, galutinai demo
ralizavo rusų visuomenės idėjingają dalį, suda
rant rusų emigraciją, kuri jau peržengė pasku
tines lygsvaros sienas. Ir čia yra didesnė rusų 
tragedija, negu kad bolševikai pagavo valdžią, 
negu kad jie ikišiol tebesilaiko Rusuose. Visa

jų tragedija tame, kad dabar nebėra rusų žmo
nių, kurie galėtų pakeisti bolševikų valdžią. Nes 
idėjiniu ir moraliniu žvilgsniu bįrbaringi bol
ševikai, tie laukiniai teroristai, vis tiktai tūk
stantį kartų augščiau stovi už tuos, kurie taip 
keikia bolševikus, ir trypdami Vakarų Eiropos 
ministerijų ir karčiamų slenksčius svajoja apie 
Rusų monaikijos atstatymą! Juk reikia žinoti, 
kad rusų emigraciją didžiąją dalim sudaro nio- 
narkistinčs grupes, kad emigrantų demokrati
nės grupės yra nežymios, ir jos jokios įtakos 
neturi į Vakarų Eiropos politiką bei nusistaty
mą. Pavyzdžiui, Poincarč kalbasi ne su Čemo- 
vu, ne su Kerenskį u, bet šaukiasi Sazonovo. Pa
ryžiuj visose rusų misijose, komitetuose, kurie 
gyvena iš prancūzų kišenės, sėdi ne Miliukovas, 
bet rusų monarkininkai!

"•». <■ ą... .r Į

(Rus daugiaus)
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Skaičius tų, kurie išvysta gy
venimą per daug 1 sunkum 
esant, auga. Net milioninkai 
randa taip maža verto gyventi, 
kad nusižudo; praėjusiais me
tais tokių buvo 76. Nesitenki
nimas ' šiomis dienomis nesilai
ko vienos kurios klasės ar am
žiaus. Jauniausis savižuda už
rašuose yra 5 metų, o seniausis 
įOO metų.

Y
Kbdcl žmones -žudosi? Vie

nas savižuda Philadelphijoj 
pereitą savaitę paliko’ raštelį 
tipingą tam tikrai klasei, kuris 
gali būti atsakymu į klausimą. 
Štai ką jis parašė prieš nusižu
dymą: “Aš turiu tik kūną, 53 
metų amžiaus, netikrus dantis, 
blogas akis, netikusias kojas 
blogas kurpes, neturiu darbo, 
neturiu draugų arčiau kaip už 
1,500 mylių. Negaliu elgetauti. 
Nemoku vogti ir nenoriu būti 
išmata.”

Liūdnas ir nejaukus turtas 
tikrai. Bet tapo sužinota, kad 
to raščiuko rašėjas buvo me
chanikos inžinierius, padarė ir 
prakišo turtus. Kokį užtikrini
mą kuris nors iš musų turim, 
kad kurią dieną netoks mums 
pasiskirti vieno kurio iš labda
rybės, piktadarylfčs, ar mir
ties? i

Prie dabartines visuomenės 
tvarkos vienetas yra užtikrin
tas tik'tuomi pru, kurį jis 
kvėpuoja. Jis yra užtikrintas 
juo tik dėlto, kad mokslas dar 
neišrado budo ozonui susemti 
ir rodikliui jam ant nosies už
dėti.

Naujovinė pramonė padarė 
galimu kiekvienam civilizuo
tam žmogui pagaminti išteklių 
ir juo gėrėtis. Yra apskaity
ta, kad gamybos mašinos, reiš
kiant jas žmonių vergijos žod
žiais, duotų kiekvienam Ame
rikos vyrui, moteriai ir vaikui 
300 vergų darbą.

Mes nesigeriine savo mecha
ninių vergų teikiamais patogu
mais, nes jie ne mums priklau
so. Tik du Amerikos žmonių 
nuošimčiai valdo visas didžiu
les šios dienos šalies pramones. 
Naudą iš pramonės trankia ši
tie du nuošimčiai. Visi kiti 
mes žaidžiame kapitalistų žais
mę kaip mokam ir daugumui 
mus pareina galas.

Savižuda, kurio žodžiai pa
duota aukščiau, atžaidė žais
mę. Buvo laikas kada jis buvo 
turtingas. Sulaukus 53 metų 
jo paties balansinis lakštas pa
rodė nusidėvėjusį kūną, netu
rėjimą pinigų ir darbo. Nusi
minimo prisĮiaustas jis atėmė 
sau gyvybę — ir jo mirties 
dieną pasaulis buvo turtinges
nis negu kuriuo jo eshno lai
ku.-

Tie, kuriems šiandien sekas, 
gali juoktis iši socialistų pa
stangų padarjdi gyvenimą gc- 
resniį, lengvesnį ir daugiau 
užtinkrintą plačiosioms žmo
nių minfoffns. Jie gali net gė
rėtis kova dėl būties, kuri yra 
kapitalistinės sistemos dalimi. 
Bet kas gali pasakyti, kad jie 
kada neišvys beturį tik savo 
nusidėvėjusį kūną?

Dabartinė karta deda pama
tą visuomenės tvaikai, kurioj 
jos vaikai gyvens. Kokį pa
saulį paliksim tiems, kurie bus 
įx?mus? Ar tai bus toks, kur 
nuoamžinė kova bus atkartoja
ma su visomis jos nelemtomis 
ir pasibaisėtinomis smulkme
nomis, ar bus kopė ratinė vals
tybė, prie kurios socialistai ei
na ? (—-Labor Advocate).

“Kiekvienas kilnus darbas iš 
pirmo buvo negalimas.” — 
Carlyle.

“Mums didžiausia garbė yra 
ne dėlto, kad mes niekuomet 
nešuptujlame, o dėlto, kad mes 
puldami iškįlame.” — Gold- 
smith.
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

Lietuviu bateliuose jyEST S-’IDE

Liet u vi y

SUAREŠTUOTA PLĖŠIKAS; 
GROBIS ARTI $500,000.

Užvakar Hyde xPark polici
jos nuovada buvo pilnutėlė žmo
nių. Southsidiečiai, gražiai pa
sirėdę vyrai ir moterys, ku
rių namai buvo rtosenai išvog
ti, buvo si&iriiikę nuovadon 
ar kartais nesuras pavogtą sa
vo daiktų. Mat žaibo greitu
mo buvo pasklidęs gandas apie 
suareštavimą vieno žymiausių 
plėšikų, Edlward Coilinso, ku
ris prisipažino Csąs pavogęs 
daiktų arti 500,000 dolerių ver
tės iš labiau pasiturinčių Šou t 
Skies mieto dalies gyventojų.

Policija yra įsitikinus, kad 
su šio plėšiko suareštavimu bus 
galima sugauti žymi vagių šai- 
ka. Jau ir dabar Collins yni 
nemažai išdavęs savo “freti- 
tų”. Ik) to, ji dar tikisi, kad 
bus galima surasti daug pa
vogtų daiktų. 1 »

Pas suareštuotąjį rasta ne- 
maJhaū vogtų clantktų, kurią, 

•matomai, dar nesuspėta par
duota »

Policijos nuovadoje, sako, 
daug žmonių surado pavogtus 
savo daiktus.

NORĖJO PASISLĖPTI PO 
ŽMONOS LOVĄ, BET PO

LICIJA JĮ SURADO. .

Kai poiicija nuvyko suareš
tuoti John Toffolio, 2130 So. 
Habted gal., • įtarto norėjime 
nušauti Mrs. M. Han'ley, 2626 
So. Halsted gat., jis bandė pa
sislėpti po savo žmonos lovų, 
bet peticija paitėmiijus jo ko
jas jį iš po lovos ištraukė.

MIRTINAI SUVAŽINĖJO 
VAIKINĄ. * .

Automobilius 'kampe W. Jack- 
son blvd. ir S. Dearborn gat. 
mirtinai suvažinėjo WiHiam 
Mangaii, 22 m. amžiaus, 3515 
So. Lowe Avė.

PASIKORĖ VYRAS.

Užvakar savo kambaryj pa
sikorė Henry Desenes, 58 me
tų amžiaus, 947 Hannah Avė., 
Forest Park. Jis, sako, nuo se
nai jau buvo silpnos sveika
tos. Spėjama, kad dėl savo 
silpnos sveikatos ir pasikorė.

CECILIJA VALINČIENĖ

Mirė nedėlioj, kovo 26, 1922, 
5:30 vai. vakare. Paliko vyrą 
ir 3 vaikus.

Laidotuvės bus ketverge, ko
vo 30, iš namų Harlem* and Ra- 
binson Road, Riverside, III. į 
Apveizdos Dievo bažnyčią, 8:30 
vai. ryto. Giminės, draugus ir 
pažįstamus ' kviečiu dalyvauti 

laidotuvėse.
Antanas Valinčius.
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A. A. Žemaitės raštą iš 
leidimui vakarai.

Pradžioje pereito gruodžio 
lietuvių laikraščiuose praskam
bėjo tikrai Skaudi žinia, žinia, 
kad lietuvių tauta neteko žy
miausios rašytojos, poetes bei 
beilet ristos, kuri savo gra
žiuose apsakymėliuoise bei 
vaizdeliuose taip pulikiai, gy
vai ir jautriai mokėjo Lietuvos 
žmonių gyvenimą, jų vargus, 
nipesčius ir džiaugsmus vaiz
duoti. Ta žinia .begalo sujiudino 
lietuvių visuomenę, ypač tą 
lietuvių visuomenės dalį, kuri 
buvo, daugiau ar mažiau, su
sipažinus su a. a. žemaitės 
raštais. Perskaitę tą žinutę, be 
abejo, daugumas musų gylifA 
atsidusę išreiškėme (lidžiausj 
pasigailėjimą ir nubudimą.

Žemaitė mirė. Ikit savo dar
bais ji pasistatė sau nemiršta
mą paminklą. Jos literatūros 
kuriniai, be abejo, Ūks nemirš
tami. Tik reikia visus jos raš
tus surinkti ir išleisti.

Žemaitės raštų išleidimui ir 
paminklo pastatymuS. yna ren
giami du puikus vakarai. Be 
kitų ĮNimarginimų, Dramatiš
kas Ratelis ir Roselando Sce
nos Mylėtojų Ra telis siiloš la
bai gražų veikalą “Graži Ma- 
geliona”, keturių aktų melo
dramą. Vienas vakaras, kaip 
girdėt, įvyks1 iKilandžio 1 dieną 
Struinik) saloje, Roselando, o 
kitas —• balandžio 2 M. Mil
dažio svetainėje, West 'Slidėj.

Reikia tikėtis, kad Chicagos 
lietuviai skaitlingai atsilankys 
į minėtus ą. a. Žemaites raš
tams išleisti rengiamus gra
žius vakarus. —Zei įžeist.

Viešojo knygyno 
reikalu.

dešimts medų kai 
gyvuoja 'Lietuvių

Jau bus 
West Sidėj 
Viešas knygynais, kuęį palaiko 
vietos lietuvių draugijos. ' Pe
reitą metą rengtas piknikas ir 
ba'lius knygyno naudai nedavė 
jokio pelno. Del tois priežas
ties 
jas 
kų

buvo kreiptasi į draugi- 
ir prašyta stambesnių au* 
knygyno .palaikymui. Kai-
( Tąsa ant 7-to pusi.)

MARTINAS KLUKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 26 d., 6:30" v. v. sulaukęs 
47 m. amžiaus. Paliko dide
liam nubudime moterį Oną Klu- 
kienę su 4 vaikais, Juozas 16 
m. Martinas 14 m., Jonas 12 ir 
Antanas 6 m. Priežastis mir
ties buvo baisi. Pėtnyčios rytą 
rasta sumuštas ant laiptų, tapo 
nugabentas į ligonbutį, kur ir 
mirė. Iš Lietluvos paėjo, Sta
nislavo sodž., Daugėliškiu par., 
Švenčionių pav., Vilniaus rėd. 
Lietuvoj paliko 4 seseris, Ame
rikoj išgyveno 12 m. Velionio 
kūnas pašarvotas jo namuose, 
4612 S. Paulina St. Laidotuvės 
atsibus kovo 29 d., 8:30 v. ryto 
į Šv. Kryžiaus bažnyčią, iš ten 
į Šv. Kazimiero kapines. Gimi
nes ir pažįstamus meldžiame 1 
dalyvauti .laidotuvėse. Nubudusį

Moteris su Vaikais.
» ______ ■■ ■______ fJ! L' '•

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 3801 
1824 Wabansia Avė.

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

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Teldphone DearborA 6096 
Vakarais: 10786 S. Wabash Ate.

Tel.: Pullman 6377.

JUOZAPAS MARTINKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

po ilgos ligos, kovo 27 d., 6:30 
vai. vak. sulaukęs 39 iĄ. am
žiaus. Paliko dideliame nuliū
dime motiną ir brolį. Velionis 
paėjo iš Tauragės apskr., Gir
diškės par., Vitogalos kaimo. 
Lavonas randasi 8340 S. Hals
ted St. Laidotuvės įvyks ket
verge, kovo 30 d., 9 vai. ryto į 
Šv. Jurgio bažnyčią, o iš ten į 
Šv. Kazimiero kapines.

Gimines ir draugus kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse. Lieka 
nubudime motina ir brolis

Stanislovas Martinkus.

TAI NE ALKŪNINIS TEPA
LAS, BET RIEBUS MUILAS, 

KURIS IŠIMA PURVĄ.
Tūlos skalbėjos plauna dra

panas, labai trindamos į skal
biamąją lentą, o drapanos yis 
atrodo pilkoms.

Kitos skalbėjos rodosi, kad 
nelabai trina, o drapanos atro
do visai švarios ir baltos.

j l. *

Skirtumas tame, kad pasta
roji naudojasi mokslu; mokslas 
yra išmokinęs mus, kad tai ne 
alkūninis tepalas, bet riebus 
muilas, kuris išima purvą. '

Rinso, turi mokslišką lygsva
rą muilo riebumo, su kitais šva- 
rųmų^ftiaterijolais, kokie tik ga
lima rasti. Beveik magiškai iš
ima, tik rfeikia užmerkti, o pur
vai išeis, kaip kad butum sun
kiai skalbus.

Kuomet vartojant Rinso, tai 
nereikia trint, išskiriant tik tū
las daugiau suteptas vietas, o 
drapanos liksis baltos.

GERB. Naujieną skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios

MERGINA TURĖJO | FRENCH LINC* J | Compagnie Gėrale TtaNSATLMnovE I

SKAUSMINGUS LAIKUS 1 "Z"“ *■
Motinos — Skaitykite šį 

aišką ir sekančius nurody
mus.

..u — "Turėjau ne- 
ncreguliaškumais ir vidu- rnffHTri rių užkietėjimai ir 

UlUIIII tankiai turėjau gu- MUį]| lėti. Vieną nedel- 
IHbU dienį apsilankė ma 

no teta ir sako, 
kad jos mergaites 

W Wl nau<^°ia Lydia E. 00 Pinkham Vegetar- 
pi.' jf ble Compound ir 
į i JI gerai jaučiasi, to- 
. <lel motina sako, 
f 71 spėju ar nepagel- 
_ ______ bes ir man. Tiesa 

man gelbėjo ir aukštai jį gerbiu. Ga
lite panaudoti šį mano laišką kaipo 
liudijimą.” — STELLA NEWT0N, 
R. R. 8, Portland, Indiana.

Motinos — turite atydžiai saugot 
savo dukterų sveikatą. Persergėt jąs 
nuo pavojų kurio kiekvieną ištinka, 
ypatingai per ilgas stovėjimas, bal
toms ir šlapioms kojoms, kilnojimas 
sunkių dalykų arba persidirbimas. 
Neleiskit per daug mokintis.

Jei ji skundžiasi galvos skaudėji
mu, strėnų skaudėjimų ir kitų dalių; 
arba, jei patėmysi silpnumą minties, 
nerviškumą arba tfrzumą, tuomet at
sargiai atkreipk atidą. Lydia E. 
Pinkham Vegetiable Compound yra 
geriausia gyduolė .jūsų dukterims, 
ypatingai yra priimta prašalinimui 
panašių simptomų. Nepamirškite, 
kad jame nieko kenksmingo nėra ku
ris sveikatai kenktų. 

-   r - - -       ■ ■ —   ‘ 
|rRWWMi !!■' III ŽH t 'I ............. .. ■j."a>■■■■■.

Portland, Indiana, 
smagumų

NEW YORK — MEMEL
S. S. PARIS

♦Bal. 5, Bal. 26, Geg. 24 
S. S. FRANCE

Bal. 12, Geg. 10, Geg. 31 
♦Jungiasi su S. S. Pologne plau

kiančių iŠ Karve Bal. 14
3-ios klesos kaina ........... $106.50

Puikiausi 3-ios klesos paranka
mai, su prausimosi bliudu ir bė
gančiu vandeniu, 2, 4, 6 ir 8 žmo- 

. nėms. Specialiai: valgymo kam
bariai, rūkymo, baras ir barber- 
nė pateikiama 3-iai klesai. Vy
nas ir alus veltui.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon pei mus 
36 cent. už 100 auk.

trhi
280 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank— 

CIearing House Bank 
1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

* Mia.uįii

Į LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai

V^REDSTARLlNf
Tiesus patarnavimas į LIBAVĄ
Dideli smagus laivai. Geras mair 

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

taWHUESTAR
. Į Cherbourg ir Southampton ar

čiausia susinešimas su Lietuvos mies
tais.

T. Pullman 5482 

A. SHUSHO 
AKUSERKA 
Turiu patyrinu 

moterų Hgoste; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi 
kį laike ligos. 
10929 S. State St, 

Chicago, III.

KNYGOS
MAJESTIC (56,000 tonų) 

Didžiausias laivas pasaulyj.
OLYMPIC (46,000 tonų)
HOMERIC (34,000 tonų)

LABAI PUIKIAI APRŪPINTA 
8-IOS KLESOS KELIAUNINKAI.

Užsirekordavimui kreipkitės į 
PASSENGER DEPARTMENT 

Arba prie vietinių agentų.
F. C. Brown, Western Passanger Mgr.
14 No. Dearborn SI., Chicago, 111.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
" Realdenclja: 2811 W. 63rd Si.

Tel. Prospect 3466

nustojęs
Raudonas šmotas, priimniu ir sveiku kvapu

SVEIKAS MUILAS

Tikri Grožio Faktai
Sveikatos principas veriasi Lifebuoy 

yra labai svarbia pirmyneiga, kokia kada 
nors galėjo būti odos apsaugojimo.

Šį būdą vartojo specialistai per metus, 
bet nebuvo paskirtas kaipo prausimosi 
muilas. .

Lifebuoy tiek ant odos veikia, kad jo- 
kis kitas muilas taip neveikia.

Jis išvalo odos skylutes kiekvieno kenk
smingo atmato išėjimui. Jis paakstina 
kiekvieną skylutę ir celę — taip, kad vis
kas remiasi ant Lifebuoy, kuris sušvelni
nimo ir^pagrąžinimo aliejus.

Jis atliekti lygiai, kaip kad ir daug kai
nuojanti gydymai. Kiekvieną kartą, ka-, 
da prausiatės ar maudotis su Lifebuoy, 
visuomet jaučiate* ir matote, kokį grožį 
odai suteikia.

Mėginkite šį paprastą, priimny, švarą, 
naturališko budo Lifebuoy.

Jis pagerins, kad ir gražiausią odą. 
Jis sugrąžins odai sveikatą ir gražumą,,

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

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

Surašąs knygų:
Aukso Veršis ..... ........   15c
Amerikos Pilietis ................... 25c
Audėjai ...................................... 50c
Amerikono su grin. pasikalb. 10c 
Apie Rusijos Politines Partijas 30c 
Atsitikimas .............................. 15c
Barbora Ubrika ......................  50c
Bedievių šventraštis ........... $2.00
Baltas Rūbas ......................... .
Darbas ........ .............................
Dr-jos ir Organizacijos Evol. 
Darbo Žmonių Istorija ...........
Dainelės ......................................
Dainos vienam balsui ir kitos 
Gludi-Liudi .........................
Gyvulių Protas ....................
Kryžius..... ...........................
Kas yra taip, o kas netaip 
Kaip žmogus mąsto .........
Kas išganys liaudį .............
Kas yra Socialtemas .........
Kišeriinis žodynėlis .............
Kunigas Macocfias ..............
Klesos ir Klesų Kova.........
Iš širdies .............................
Lokis ......... ...........................
Lietuvos Socialdemokratų

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

nų salose ..........................
Nuosavybė ir Darbas ...............
Nuosavybes Išsivystymas .....
Namai Pragarai .... ..................
Portugalų MiniŠkos meiliški 

laiškai ... ............................
Pasakojimai apie Jėzų ......
Pavydas ......................................
Pačiavimas pas įvairias tautas 
Paskendusia Varpas ...............
Pasakos ...................................
šešiolika Kristų ......................
Spąstai ........ ,...„.............. .........
Socializmo Minties Blaivumas 

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

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

knygučių ....................
Sapnininkas, neapdarytas 
Teisingos Paslaptįs .........
Vėliavos Akyvaizdoje ......
Vagis ...................................
Vokiečių Nepriklausomųjų So

cialdemokratų Veikimo Pro
grama ................................  35c

Žemaitės Raštai Karės Metu 50c
Perskaitę šį knygų surašą, tuo

jau rašykit mums, prisiųsdami rei
kalaujama sumą pinigų, o knygas 
gausite tuęjau.

Naujienų Knygynas 
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

KRUPAS
Krupo baisus smaugiantis kosulis 

užeina pačiame vidurnaktyj be jokio 
perspėjimo ir pasigailėjimo. Glcssco 
prašalins krupą į 15 ininutų be vėmi
mo. Užlaiko kvėpavimo pereinamas 
vietas ir išmeta gliČiąją meiegą iš 
visos sistemos. Pasirūpinkit Glessco 
butelį šiandie, gaunamą visose vais
tinėse — 50c. butelis, bet kaip galit 
pamieruot dalyko vertę, kuris gali iš
gelbėti gyvastį?

For Coughs,Coldsand Group

—K**-*-*-
LIETUVON

’ P. Nk ‘ '

3(Jc 
75c 
50c 
50c 
10c 
20c 
50c

$1.00 
. 30c 
.. 50c 
. 15c 
.. 50c 
.. 15c 
$1.25 
. 25c 
.. 85c 
. 15c 
. 15c

. 20c 

. 25c 
$1.00 
.. 70c 
. 15c 
$1.00

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

. 15c 

.. 75c 
. 25c 
$1.00 
. 10c

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

Ofiso Tel. Blvd. 7220
DR. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis
GYDYTOJz\S IR CHIRURGAS 

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

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

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

- Telephone Yards 5032

Dlt. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

• (Apgarsinimai)
BULGAKIšnA KRAUJO 

ARBATA
Imk šutintą karštą einant gulti 

PAGELB&n GAMTAI 
UŽMUŠIMUI. SLOGŲ 
Apsaugojimu* nuo influenzos 
Sutvarkymiu jaknų.
Bulgariška Kraujo Arbata susideda 

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

Vaistininkai visur pardavinėja
Arba prisiusime apdraustą paštu 

didelį šbimynai baksą už $1.25, arba 
3 baksus už $3.15, arba 6 baksus už 
$5.25. Antrašas k H. H. Von Schlick, 
Preuident Marvcl Product Co., 451 
Marvcl Building, Pittsburg, Pa.

Telephone Van Buren 294 
Res. 1139 Independėnce Blvd. Chicago 

įDr. A. A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas :3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

Pranešimas
Plačiai pagarsė
jęs fotografistas 
A. Voitkevičius, 
pagrįžo iš Lietu
vos ir savo name

i 636 West 18 St., 
Chicago, III. ati
darė pikčemę su 
naujausio išra
dimo prietaisais. 
Reikalui atsiti
kus, eikit prie 
seno biČiuolio.

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel.: Boulevard 4139

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą gvarantuojame.
t '■ '*l! ' 1 ' : ■ . ;

Elektriškam darbui 
Telefonai Boulevard I

1619 W. 47th Street
Ant išmokesčių, jei pagei

daujama. <

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

■......................... i i ii —

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS. .

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

3208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedčldienius.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS it CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted SL

Telephone Yards 1532
DR; J. KULIS

Lietuvis
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų,

3259 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Yards 5834

OR. P. G. WIE6NER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

rytu_ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3825 So. Halsted SU, Chicago, III.

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

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

Tel.: Canal 279
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Utarninkas, Kovo 28, 1922

Lietuviu Rateliuose Pranešimai JIESKO PARTNERIŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME. DRAUGIJOS IR.
ORGANIZACIJOS

(Tąsa nuo 6-to pusi.)

kurių draugijų susirinkimuose 
svarstant apie ^aukų davimą 
buvo kilę įvairus klausimai, 
būtent, kokią naudą knygynas 
atneša vietos lietuviams ir ar 
reikalinga jis šioj kolionijoj 
ant tolliaus palaikyti. Buvo duo
ta sumanymas šaukti visų pa
laikančių knygyną draugijų val
dybų susirinkimas, arba, kaip 
jį užvadino, seimas, kuris įvy
ko pereitą ketvirtadienį (kovo 
23).

Susirinkiman buvo atsilankę 
nuo devynių draugijų valdybų 
nariai. Pirmiausia buvo išduo
tas peržiūrėjimo knygų iš pe
reitų metų raportas, kuris vien
balsiai likosi priimtas. Tolinus 
buvo svarstoma kaslink palai
kymo viešojo knygyno ant to-1 
liau. Visi delegatai karštai pri
tarė knygyno pa laikymą ir ant 
tolinu, nurodydami jo naudin
gumą vietos lietuviams. Paga
lios likosi išrinkti du asmenys 
(kurių vardu nepamenu) atsi
lankyti į visus vietos lietuvių 
draugijų susirinkimus ir drau
gijų nariams išaiškinti knygy
no naudingumą ir reikalingu
mą jį remti ir palaikyti.

Lietuvių visuomenė yra kvie
čiama kuo skaitlingiausia lan
kyti knygyną. Ypatingai patar
tina skaitlingai atsilankyti kny- Į 
gynan ir pasiskaityti laikraš-1 
čių, atėjusių iš Lietuvos su la-| 
bai svarbiomis 
mis žiniomis.

ŽEMAITĖS 
paminklo pastatymui ir 
raštų išleidimui yra rengia
mi du puikus vakarai. Dra
matiškas Ratelis ir Rose- 
lando Scenos Mylėtojų Ra
telis suloš labai gražų vei
kalą “Graži Mageliona”, 
keturių aktų melodramą. 
Tie abu pokiliai įvyks šiaip; 
Subatoj, Balandžio 1, 1922, 
Strumilos Salėjr 158 E. 107 
St., Roseland, 7:30 vai. va
kare, o nedėlioj Meldažio 
svetainėj, 2242 W. 23 PI. 
Balandžio 2 d., 1922, 7:30 
vai. vakare.

Artistai deda visas pas
tangas, kad vakarai nusi
sektų kuogeriausiai. Ir 
prašo visų, kad atsilanky
tų į šiuos vakarus.

Tik i et u s jau galima įsi
gyti iš kalno šiose vietose: 

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

VYRŲ REIKIA SU TOURING 
automobiliais ir taxi cabs įstojimui 
didelę taxi kompaniją. Patyrimas 
nereikalingas, nuolatinis darbas, di
delės įeigos. Mes parupinsim taxi 
ant lengvų išmokėjimų. Kreipkitės 
šiandien. Lake Shore Taxi Co. 2641 
N. Clark St.

VYRŲ

PAMOKINTO

ir žingeidžio-

Knygynas randasi 
2232 ‘ W. 23rd PI. 
namas nuo Mekiažio

Kiekvienas knygas 
tis ir į namus, 
tam tikrą kortą.

po nu m 
(‘ketvirtas 
svet.) 
gali neš-

išpiklydamas 
- Knygius.

REDAKTORIUS P. GRIGAI
TIS DAR NESITAISO.

Susirgnsis “Naujienų” Re
daktorius dar vis yra smagiad 
suimtas posargų (influenzos) 
Vakar apie 10 vai. 
peratura rodė 104 
karščio. Gydytojas 
karštis sumažės tik 
vai les pabaigą.

rytą trin
iai psnhi s 

tikisi 
gal 1

kad
sa-

RAKAUSKAITĖS
KONCERTAS.

beDuotas p-les Marijonos 
kauskaitRs koncertas praeitą 
sekmadienį Kimball Hali sa
lėj tenka pažymėti kaipo vie
nas geriausių, kokių lietuviai 
kada turi. Programas jo buvo 
neilgiausias, bet rūpestingai su
taisytas ir visų daflyvavusių ar
tistų išpildytas taip, kad /jau
teisi esąs tikrai koncerte, o ne 
“konconte”. Pdė 
parodė čia visą 
kaipo įpirmaeilė 
n ink ė, ypatingai 
nose — gal dėl 1 
lisrtes siekti j\>s 
mums geriau 
nors ji lygiai gražiai dainavo 
ir anglų kalba, šį kartą ji su
dainavo dar ir trejetą rusų — 
Bachmetievo, Builaehovo ir Tar- 
novskio kompozijos dainų ru
sų kalba, bet ta kalba daini
ninkei visai svetima, tat jų 
interpretavimui’ kai ko lyg ir 
truko. P-lė S. Staniuliutė, kon
tralto, sudainavusi porą dai
nelių, programe buvo silpniau
sia, bet užtat jaunų artistų 
pp. Jono Byansko • ir Antano 
Olio keturiom rankom duota 
Liszto Vengrų rapsodijos in
terpretacija padare tiesiai fu
rorą ir publika nepaleido jų, 
kol jie ne patenkino jos kitu 
muzikos gabiilėliu ir pagalios 
lietuvių “suktiniu”. Gerais bu
vo taipjau čelistas T. de Mou-

Raikaiulskaite 
savo artizmą 
musų dai/ni-

to, kad ir ar- 
artimesnes, ir 
suprantamos,

Pabaigoj, nors programe ir 
nebuvo pažymėta, pp. Rakau
skaitė ir Staniuliutė tikrai pui
kiai sudainavo dar duetą iš 
“Čigonų” (Šimkaus).

Nedklžiausia Kimball Hali? 
sale publikos vis tik nebuvo; 
užpildyta. O gaila. Tokių kon
certų bent mes, lietuviai, la
bai retai teturime. — Rep.

REIKALINGA PARTNERIS SU 
$1,000 prisidėti prie naujo išradimo, 
Kreipkitės tuojaus adresu.

4630 So. Ashland Avė, Room 1, 
Chicago, 111. 

Phone Yards 6079

REIKIA GERAI 
lietuvio vyro dirbti į Real Estate. 
Gera alga, geram vyrui. Kreipkitės 
prie Mr. Orzct, tarpa 2 ir 6 po pietų. 
4654 So. Ashland Avė., 2-ros > lu
bos.

MILK DEPOT ANT PAR- 
davimo. Geroj vietoj.

ANT, ADOMAITIS,
2241
Near Oaklcy Avė.

23rd PI

JIESKO KAMBARIU

REIKIA vyrų į geležies atma
tų kiemą. Kreipkitės:

A. SHAMBERG,
459 N. Wood St.,

Tol. Haymarket 7374

JIEŠKAU 2 AR 3 KAMBARIŲ, 
kad butų vanduo ir gasas taip, kad 
butų galima gyventi porai žmonių. 
Geistina, kad butų ant Bridgeporto 
arba South Side, turinti ant parenda- 
vojiipo, malonėkite pranešti laišku į 
“N.” Brighton Parko Skyrių, 4138 
Archer Avė.

RAKANDAI

REIKALINGAS KAMBARIS VAI- 
kinui prie inteligentiškos šeimynos 
iįu parankumais Bridgeporto arba 
Jackson Parko apielinkęj. Atsišau
kite į Naujienų Bridgeporto Skyrių 
po numeriu 99.

IŠREDAVOJIMUi

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO 
Priversti urnai parduot mahogany 

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

Brighton Park. — L. L. P. vietinės 
stoties svarbus susirinkimas įvyks 
antradienį, kovo 28 d., 7:30 vai. vak. 
parap. svet., prie 44tos ir Fairfield 
Avė. Kviečiami visi pardavėjai ir 
draugijų valdybos, nes turim daug 
svarbių dalykų, taipjau bus valdybos 
rinkimas šiems metams.

Pirm. J. Pudžiuvėlis, 
Rašt. E. Statkienė.

Bridgeporto Draugijų . Susivieniji
mas laikys mėn. susirinkimą utar- 
ninko, kovo 28, 7. v. v. Mildos salėj, 
3140 S. Halsted St. Visi draugijų 
atstovai kviečiami atvykti, nes yra 
svarbių reikalų dėl rengimo baland
žio 2 d. pokilio, — Valdyba.

S. L. A. 2 Apskr. Automobilio Ko
misijos susirinkimas įvyks seredoj, 
kovo 29 d., 8 vai. vak. pas P. Petrai- 
tienę, 3237 Auburn Avė., pirmos lu
bos. Visi šios Komisijos nariai būti
nai bukit, nes yra labai svarbus reika
las. P. Petraitienė.

Repeticijos “Graži Mageliona” įvyks 
seredoj, kovo 29 d., 7:30 vai. vakare 
M. Meldažio svet., 2242 W. 23 PI. 
Dramatiško- Ratelio ir L. S. M. Ra
telio lošėjai malonėkit pribūti laiku.

— Režišorė M. Dundulienė.
ri"7 «l Ik

L. S’. S.
LSS. 4-t'os kuopos susirinkimas bus 

laikomas ketvergo (kovo 30) vakarą, 
lygiai 8 vai. Fellowship House salėj, 
831 W. 33rd Place.. Yra svarbių pra
nešimų iš Partijos, deltogi visi na
riai prašomi būt susirinkime lygiai 
pažymėtu laiku. — Valdyba.

North Sidės Draugijų Sąrišio Viešo 
Knygyno susirinkimas įvyks Ketver
ge, kovo 30 d. Liuosybės svet. 1822 
Wabansia Avė. 7:30 vai. vakare. 
Draugijų delegatai kviečiami visi at
silankyti yra daug svarbių dalykų 
aptarti. — Jos. Penkauskas, Sekr.

West Side. — T.*M. D. 28 kp. su
sirinkimas įvyks šį vakarą, kovo 28 
d., 7:80 vai., M. Meldažio svet., 2242 
W. 23 pi. Visi nariai malonėkite 
būtinai atsilankyti ir užsimokėti sa
vo duokles už 1921 ir 1922 metus.

Susirinkime bus galima gauti kny
gų “Kitas Karas”. — Valdyba.

PARENDAVOJAME ŠVARŲ IR 
šviesų kambarį dviems vaikinams su 
visais parankumais: maudynės, elek
tros šviesa, prie laisvos ir mažos šei
mynos, su valgiu arba be valgio. At
sišaukite ant 2 lubų iš užpakalio.

4410 So. Califomia Avė.

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamąjam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma lem
pa, grojiklis pianas, phonographas ir 
tt. 4959 Prairie Av. Apt'. 1.

JIESKO DARBO AUTOMOBILIAI
JEI KAS NORI TURĖTI TOKĮ 

žmogų, kuris kalba angliškai, lietu
viškai, latviškai, lenkiškai, rusiškai, 
slovėniškai, čekiškai; labai tinkantis 
bile kokiam bizniui, tik ne už mažą 
algą.

W. YANKUS,
4534 Marshfield Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
moterų

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
mergina, už gaspadinę prie mažos 
šeimynos. Nėra skalbimo, lengvas 
darbas, mokėsiu $10.00 ant -savaitės 
— valgis ir kambaris. Atsišaukite.

OREMUS CHEMICAL 
LABARATORY 

1718 So. Halsted St.
JIEŠKAU MOTERIES UŽ DAR- 

bininkę, kuri mylėtų gyventi prie ko- 
liekos žmogaus ir būti gaspadinė ir 
gaspadorius. Meldžiu atsišaukti kad 
ir su vienu vaiku. Platesnes žinias 
suteiksiu laišku.

. C. H. POLKEY, 
Box 844, Zeigler, III.

ĘEJKIA MOTERŲ ANGLIŠKAI 
kalbančių lengvam lauko darbui. Al
ga ir komišinas.

American Dress Installment Co., 
Room 516 — 58 W. Washington St.

Tel.: Central 1844.

reikia DARBININKŲ
VYRŲ

Reikalingi agentai. Užtik 
rintas pelno pienas. Kiekvie
nas gali tapti agentu. Geras 

.uždarbis. Kreipkitės' nuo 12 
Auditorium Vakaras. Susivieniji- • I j

mas Draugijų Bridgeporto kolonijoj tkl 4 vai. po piet adresu: 
rengia iškilmingą vakarienę naudai (JH Union Bank Bldg., 
Auditorium- nedėlioj, balandžio 2 d. oe. XT ty u * lu
Mildos svetainėje, 3140 S. Halsted 25 No. DearbOHl St.
St. Pradžia 7 vai. vak. Tikietus —"L.;1/, "'i--------
galima gauti Auditorium bendro- ^J*KALINGA, AGEN1Ų PRIE 
vės ofise 840 W. 33rd St. ir pas drau- Kcal Estate biznio. Jeigu patyrimo 
gijų atstovus. Bus gardi vakarienė, neturite, mes pamokysime Geras 
geri kalbėtojai, dar ir kitokių pagra- Pęlnaą, galima uždirbti $100 ir dau- 
žinimų. Kviečiame gausiai atsilan- { savaI^ , Atsišuakitev..,*; Vnmi.u. Liberty Land & Investment Co.,kyti — Rengimo Komisija. So HaIsted SL>
■..................... .. ................g-TJ! ’J-------- — I phon0 Blvd> 6776

APSIVEDIMAI. IŠVYRU' REIKIA!!!
Mokintis barberystės. Labai rei-

JIEŠKAU apsivedimui merKinos ai-1 Bidelė alga. Į kėlėt,
našlės nuo 35 iki 42 m. Geistina, kad sava'ėių išmoks,. Jei neturi darbo, 
turėtų kiek pinigų. Esu 42 m. našlys, -mokinkis apmokamo amato. Jei 
turiu $8,000 vertės namą, apsipažinęs V !> nA
su visokiu bizniu, kalbu 7 kalbas. At- Atll“r“ 1 ' į>ARB1įR /-'ni p 
sišaukdam'os, su pirmu laišku prisių- ,nKMo0L^ „BAXBEK C° 
skite ir paveikslą, kuri vėliau sugra-l106 So- Well‘ St-_________ Chicago.
žinsiu. Wm. Yankus, 4534 Marshfield REIKIA PATYRUSIŲ LIETUVIŲ 
Avė., Chicago.____________________  banko solisitorių. Turi būti intteli-

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- K0”“5!1'’ SI“* “iLT
ginos arba našlės be vaikų, nesenos- Kraž,a' '^rodant, Gera vieta teisin- 
nės 30 metų. Aš 29 metų, turiu kele- B?™ žm°»u •,. J™ »*8'statyt kau
tą tukstan’ių dolerių. Mylinti dorą H?- . tKreiP“e9 ' NauJ,en’> of,s’ 
ir turtingą fį-venimą, kreipkitės laiš- P^ymlnt no, 567. _______________
ku į Naujiem} Bridgeporto Skyrių, REIKIA 3 DAILIDŽIŲ (Carpen- 
box 100, 3210 S. Halsted St., Chicago terjj) į dirbtuvę, viduj dirbti; 2 sheet 
■ i. ■ . ................ . ...................   i. ........   | metai darbininkų, 2 solderers, 3 ta-

ckerių, dirbtuvėn vaikų ir short or- 
der virėjo (cook) — naktimis.

South Park Employment B.ureau 
4193 So. Ųalsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
APDRAUDA, VISOKIŲ BIZNIŲ 

ir paprastai, nuo visokių apgavikų 
ir netikėtų nelaimių. Platesnių žinių

2338 W?23 PI. Chicago, BĮ. Atdarai tieste yra kokia 300 lietuvių šeimy- » — - m t I a 1 a w« X m m 1% w A r*
Į ne vienos. Meldžiu atsišaukti, o pla- 

. tesnes žinias suteiksiu laišku.
NETIKĖTA PROGA! PARDUODU j C. H. POLKEY.

už pirma pasiūlymą labai gerus 2 844, Zeigler, III.
kampinius lotus West Pullman. Vis- * “ 7?----- .
kas išmokėta. 1918 metų Fordas REIKTA agentų pardavojimill 
Roadster su uždarytu viršum. Vargo- patentuoto raikmens. Norinti 
nat ir mandalina. Neatbūtinai tunu v, .. . . . .
parduoti, iki Balandžio i d. nes uždirbti gerus pinigus ir turėti 
važiuoju Lietuvon. Atsišaukite, J. pastovų užsiėmimą, kreipkitės. 
Ascila,a 1019 N. Richmond St. Tel. ,7. . . oro nr oi rn
Armitage 3708 J. ’Vaoto<num Co., 953 W. 34 PI.

JIEŠKAU GERO BARBERIO, ku- 
kreipkitės antrašu: Mr. Ig. VierbelloĮ™ mylėtų gyyenti^pne mainų. Mus 

nuo 4 ik 1^8 vak./ paned.’, utarn~'ket| ml> ?Jietuv£k?^.ba^fx®^s njra 
ir subatoj.

Perbūdavo!!
Cole Aero Eights

Ant naujo pardavojimo pla
no. Teisingai;

Nieko įmokė!
I

Užsiganėdinamas pri'parodo 
tikrą pageidavimą iš pirkėjo 
pusės, kad įsigyti aukštos rū
šies automobiliu ir sutikti gar
sinti perdirbtų automobilių pla
ną, Cole Aero Eights, tai yra 
daug svarbiau mums, negu 
įmok ėjimas.

šis pasiūlytas yra aprube- 
žiuotas tik dešimts perdirbtų 
Cole Aero Eights, Kaina nuo

$1,250 iki $1,500
Išmokesčiai mėnesiniai.

Pirmiaus ateisi, gerinus laimėsi.
Atdara nedaliomis ir vaka

rais kitomis dienomis.

COLE MOTOR CO.
2325 Michigan Avė., 

Chicago.

!!!AUTOMOBILIAI!!I
VIENOS SAVAITĖS VELTUI 

IŠMĖGINIMAS

FAGET-BUICK CO
BUICKS

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

39th S’t. ir Grand Boulevard 
Atdara vakarais ir nedaliomis.

Tel. Douglas 0632.

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES
COMPANY,

1401 E. 67th St.

STUTZ CHUMY ROASTER ŠVA- 
riausis karas Chicauoj, vienas iš dau
gelio tiktai už SI,200 ant išmokėjimo. 
1741 Madison St., atdaras vakarais 
ir nedčldieniais.

PREMTER CHUMY 4 PASAŽIE- 
rų švarus karas, kurį negalima at
skirti nuo naujo, tik $900. šis geriau
sia pirkimas visam mieste, ant išmo
kėjimo. Atdarh vakarais ir nedeldie- 
niais, 1741 Madison St.

TIAYNES 1921, 7 PASAŽIERŲ 
taip kaip naujas $1,075, duoda ant iš
bandymo. Daugelis visokių. Atdara 
vakarais ir ne'ėldieniais. 1741 Ma
dison St.

“—R

PARDAVIMUI
•i X . i fV V.;,

PARDAVIMUI BUČERNE, LABAI 
gėroi vietoj. Nėra arti tokio biznio. 
Parduosiu pigiai, nes negaliu vienas 
išlaikyti. Atsišaukite 601 W. 31st St. 
arba gyvenimo vieton 5945 South 
Iloffiore St.

PARDAVIMU! KRAUTUVĖ, PA- 
veikslų, knygų ir kitokių žmonėms 
reikalingų dalykų, priešais pat duris 
Šv. Jurgio bažnyčios. Trys kambariai 
gyvenimui su parankumais. Rendu 
nebrangi, parduosiu pigiai, nes einu į 
kitą biznį. Norintis nepraleįskit pro
gos, 903 W. 33rd St.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
symo dirbtuvė, elektrinės mašinos vė
liausios mados, parduosiu pigiai, nes 
turiu išvažiuoti iš Chicagos labai 
greitu laikų.

Atsišaukite:
813 W. 35th St.

PARDAVIMUI Bučerne ir 
grosernč, lietuvių ir lenkų ko
lonijoj. Biznis senas ir pelnin
gas. Pigiai. 8706 Houston Avė., 
So. Chicago, 1'11.

PARDAVIMUI BARBER SHOP, 3 
krėslai ir kiti geri įtaisymai; 2 kam
bariai pragyvenimui. . Parduosiu už 
gana pigią kainą, nes turiu kitą biz
nį.

Kreipkitės
4600 S. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI CASH BIZNIS — 
bučernė. Turi būt parduota į trum
pą laiką, nes turiu kitą biznį. Par
duosiu nebrangiai. Biznis gerai eina 
— cash. Norinti pirkt. <ir ant auto
mobilio mainyti, kreinkites j tfrumpą 
laika. 704 W. 69th St. Tel. Went- 
worth 2393.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui pigiai bučerne, biznis 

išdirbtas, renda pigi, garu apšildoma; 
yra trokas. Atsišaukite greitai, nes 
važiuoju į Lietuvą.

10701 So. State St.
Tel. Pullman 4699

PARDAVIMUI ODOS KRAUTU - 
ve su išvažiojimu; prie biznio pasi
duoda ir trokas, biznis geras, geroj 
vietoj. Parsiduoda visai pigiai. Vie
ta yra šiaur-vakarinėj dalyje miesto. 
Kreipkitės į Naujienas tik laišku, No. 
570, 1739 So. Halsted Stl

PARDAVIMUI BUČERNE ir GRO- 
serne ant Bridgeporto. Biznis senas 
ir cash. Didelė proga pinigų pada
ryti. Renda pigi, lysas ilgas, 4 kam
bariai pragyvenimui. Parduosiu pi
giai. Priežastį patirsit ant vietos. 
Kreipkitės į Naujienų Bridgeporto 
skyrių 3210 So. Halsted ĮSt.

PARDAVIMUI PIANAS, Orchest
ra Pipe Organ (pianas) yra elektra 
varomi, visiškai nauji; 1 užmokėta 
$1,620, dabar parsiduoda mažiau kaip 
už pusę. Turi būt parduoti į trumpą 
laiką. Meldžiu atsišaukti: 4546 So. 
Wood Sti. antros lubos iš užpakalio. 
Galima Inatyti dienos laike ar vakare

f - , I - -------

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir kendžių krautuve.

3642 Parnell Avė.

GROSERNĖ ir delikatesen 
pardavimui. Daug stako ir fix- 
turės. Bargenas už cash. 6 kam
bariai, maudynėj rendos $20.00. 
Labai geras biznis 818 W. 38 St.

PARDAVIMUI PUIKUS GROSE- 
ris labai geroj vietoj, prie pat 
Šv. Kryžiaus bažnyčios ir dviejų mo
kyklų. Priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos.

Atsišaukite:
4536 So. Hermitage Avo.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
barais, stalais ir visais įtaisymais. 
Gera vieta, biznis išdirbtas. Parduo
siu pigiai, nes išvažiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite:
3631 So. Union Avp.

PARDAVIMUI SALIUNAS; BA- 
rai 2 šiokeisai pulteibelia ir base 
bąli slanta; ir daug kitų rakandų, 
geras biznis visokių tautų kolonijoj, 
biznis išdirbtas per 40 metų. Par
duodu pigiai.

Atsišaukite:
436 W. 29th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, SU 
fixtures, geroj vietoj, lietuvių ir ki
tų tautų apgyventa, biznis nuo senai 
išdirbta, kambariai dėl gyvenimo. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

2702 W. 47th St.

PARDAVIMUI saliunas su 
fixtures ir namu, arba mainysiu 
ant fairmos. Namas 5 fl. ir sa
liunas.

2844 W. 38th St.

PARDAVIMUI saliunas ant 
šiaiurvaikiarinio kampo, 6556 So. 
State St. Parduosiu už prieina
mų kainų.

Tel. Wentworth 0421.

- NAMAI-2EME.

PARDAVIMUI PIENINKYSTĖS 
ir vištų farma su budinkais. 70 ake
rių, $125.00 už akerį; 3 mylios nuo 
Lockport, 2 Va mylios nuo Chicagos 
cementuoto kelio; 30 mylių nuo vi- 
durmiesčio. Savininko adresas: E. J. 
Wunderiich, 607 W. Marion Street, 
Joliet, III. * •

PARDAVIMUI 160 AKERIŲ far
ma Michigan Valstijoj, didžiausioj 
lietuvių kolonijoj, prie Bigber ežero; 
žemė gera, su budinkais, o reštas ga
nyklos ir geras miškas, iki didėlio eže
ro apie Vi mylios. Ant vietos randa
si mažas ežerėlis. Geros tvoros; apie 
20 galvijų, 8 arkliai, daug vištų. Tu
ri būt parduota trumpame laike, arba 
mainysiu ant gero miesto namo. Pla
tesnių žinių ^kreipkitės:

WM, KARROLL, -
Box 50, Irons, Mich.

PARDAVIMUI 5303 Princeton’Av. 
6 flatų muro namas ir 7 kambarių 
cottage užpakalyj. Elektros šviesa, 
maudynės, pečiais giluma. Kaina tik
tai $11,000.00.

šiaur-vakarinis kampas 43rd PI. ir 
Wallace St., 2 flatų medinis, 7 ir 7 
kambarių ir antaukštis; elektros švie
sa ir maudynė. Kaina $4,000. Mokė
sim komdšiną. Foerster, 7006 Erne- 
rald Avė. .

ŠIMTAS ANT ŠIMTO
Gera proga nupirkti puikų 5 kam

barių, dailiai ištaisyta bungalow: 
karšto vandenio šiluma, namas nese
nai statytas, gražioj vietoj. Galima 
laikyt vištų ir kitokių paukščių. Pi
giai pirksite nuo savininko, 7015 So. 
Talman Avė. Tel. Republic 3490.

PARDAVIMUI 4619—4621 Went- 
worth Avė., trijų aukštų ir skiepas 
muro namas. Ix>tas 50 pėdų. Ren
dos $1,050; Kaina $6,500. Dalį cash. 
Matykit savininką.

M. ZIPFLE, 
6353 Yale Avė.

TIKRAS PIGUMAS
Kampinis, mūrinis namas naujos 

mados įtaisymai, 15 flatų po 6 ir 5 
kambarius, išrenduotas už $15,000.00 
ant metų.

Parduosim arba maihysim. 
ABRAMAVICZ .

2015 So. Robey St.

BARGENAS WEST SIDE
2 lubų mūrinis namas po 6 kamba

rius, gasas, maudynės. Rendos $600 
ant metų. Kaina $4,500.00.

ABRAMAVICZ
2015 So. Robey St.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Llakis 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
Wr 22nd St.; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 83rd ^t.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 8247 S. Emerald Avė.; 
maršalka? Tadas Idikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 83-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPO9 
Valdyba 1922 m.: pirm. K, Kairia 
3247 W. Division St.; prot. sekr. 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė.; kasierius J. De
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansia 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLėI 
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metams: — pirm> Wal- 
ter J. Markowskis, 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 Ivanauskis 122 E. Kensing- 
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E. 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU- 
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A. Rudauskas 3328 South 
Auburn 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. — Susirinkimai laikomi 
paskutinį sekmadienį kiekvieno mė
nesio.

DRAUGYSTĖS šV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
8208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug» Martinavičia, 3138 S. Eme- 
lald A'v., nut. rašų J. V. Pirnša, 
8242 S. Emerald Avė, iždo rašt. J. 
Nesevičia, 8222 S. Auburn Av., ’ž- 
dinlnkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka Fr. Kuznrinc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui studio Chicagoj pno 

didelės gatvės, Įabai geroj vietoj ir 
gerai Įrengta, 
biznio, 
geporto 
Halsted

Savininkas eina iš 
Kreipkitės J Naujienų Brld- 
skyrių, Box 91, 8210 South 
St., Chicago.

PARDAVIMUI FARMA, 10 AKE- 
riu žemės, su namais, gyvuliais ir vi
sokiais padarais koki tik reikalingi 
yra prie ūkės, labai gera žemė, par
duosiu arba mainysiu ant namo. Par
davimo priežastis, moteris mirė. At
sišaukite. Wm. Salusky, 119 South 
Hamlin Avė., Mt. Greenwoo<J, III.

DIDELI BARGENAI
Parsiduoda namas 6 ir 7 kambarių, 

skiepas ,gaso šviesa ir toiletai. Kai
na $2,800. Įmokėti $500, likusius ant 
mėnesio.

Kitas namas ant 63 ir Kedzie, 2 
pagyvenimų po 6 kambarius, elektros 
šviesa, gasas, maudynės, garadžius 3 
automobiliams, stovi ant 2 lotų. Kai
na $5,500. Įmokėti $1,000. \

Mūrinis namas 5 pagyvenimai ir 
Storas, elektriką, gasas, toiletai viduj 
ir cimentinis skiepas; rendos $110 į 
mėnesį. Kaina 8,300.

Namas ant Halsted gat. 3 pagyve
nimų ir Storas gaso šviesa, maudy
nės, toiletai, rendos $90 į mėhesį. 
Mainysiu ant bučernes, grosemės, 
grosernės. automobilio arba loto. At
sišaukite laišku arba ypatiškai.

IDEAL REAL ESTATE CO.
3214 So. Halsted St.

PARDAVIMUI COTTAGE North- 
west pusėje. 1% aukšto medinis 6 
kambariai ir maudynė ant 1-mo flo- 
ro ir 3 kambariai ant viršaus; pe
čiaus šiluma, geras kiemas su cemen
tiniais takais. Randasi prie Washte- 
naw Avė., tarpe > Fullerton ir Logan 
Blvd. Kaina $4,000. Kreipkitės Į 
Naujienų ofisą numeriu 569.
’ PARDAVIMUI 3 AUKŠTŲ IR 3 
flatų mūrinis namas. Elektros švie
sa; 1—6—2—5 kambarių. Rendos 
$126 į mėnesi. 8701 Lowe Avė., savi
ninkas Mrs. Thos Hannan užpakali
niame namelyj, antros lubos, 617 W. 
37th St., Tel. Yards 5046.

160 AK., MENOMINEE Co., 
Mich., arti bažnyčios, mokyklos ir ge
ro miestelio. 80 akerių dirbamos, 60 
ak. ganyklos ir 20 ak. girios, žemė 
maišyta moliu, cukriniai batviniai, 
komai ir bulvės geriausia auga. 4 
kambarių stuba ir kiti reikalingi bu- 
dinkai. Dratine tvora farma ap
tverta. 16 galvijų, 3 arkliai, 3 kiau
lės ir 75 vištos. Parduosime už bar- 
geną, arba mainysim ant namo Chi
cagoj, Swan Johnson, Nadeau, Mich.

DIDELIS BARGENAS! PAR- 
duodu 6 kambarių namą, didelį gara- 
džių ir 2 troku: vienas 2 tonų, antras 
5 tonų, su visais įrankiais ir visu biz
niu . Pardavimo priežastį patirsit 
ant vieto:

2743 W. 37th Place.

WEST SIDE BARGENAS
Pardavimui dviejų aukštų medinis 

namas ir cottage užpakalyj, iš viso 5 
rendos. Turi būti parduotas iš prie
žasties — mirties šeimvnoje.

1622 Fisk Št.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 
vakarais. , # 

Specialės vakarinės klesos blz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 83rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 9. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozūraitę; 
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

L. K. MINDAUGIO DRAUGYSTES 
Valdyba: PIrmin. Ant. Svibalis 

. 2125 W> 39th st,; padėjėjas Jos.
Shimkud 3040 S. Union av., nut. 
rašt. AJex Varnelis 3031 S. Union 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
California av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

DRAUGYSTES MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa- 
dauskis ,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. Chemaug- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.___

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS- 
TES valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 938 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ąve.;nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 
8827 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
vičiai 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. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

CICERO. ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTES Valdvba: 
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^ 
eeikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikon.4 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue.

NORTSTDES DRAUGUU SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdyba 1922 
m.: Pirm. K. Ruads 1614 N. Win- 
chester av.: Sekr. J. Penkauskas 
1649 Girard st..:Kasierius F. Her
manas 1645 W p baisia av. Svetai
ne išrnomoia F. Hermanas. Vie
šojo Knvgvno adresas: LiuosvheH 
Svetainė, 1822 Wabansia av.. Chi-




