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Lietuva pakviesta Genoa 
konferencijon

1 t

Terorizuoja Vilniečius
I

Balsuos angliakasių streiko
, paskelbimų

Apkaltins Bischoffą ir Anglai įspėja Lenkiją Europa pati turi išrišti Kenkia Rusijos valdžiai Grūmoja lokautu

Lietuvą pakvietė į Genoa 
konferencijų

WASHINGTONAS, vas. 20 
<1. (Elta). —- Vasario 18 d. Ita
lų atstovas įteikė Lietuvai pa
kvietimą dalyvauti Genoa eko
nominėje konferencijoje.

___________ I-----  I

Lenkai vėl terorizuoja 
Vilniaus gyventojus

WASH1NGTONAS, vas. 20 
d. (Elta).’—, Vilniaus laikraš
čio “Vilnietis” žiniomis prane
šama, kad Lenkų valdžia at
šaukė iš Vilniaus savo delega
tą p. Tupalskį ir Vidaus Rei
kalų Departamento direktorių 
p. Senkevičių, dėl lietuvių ir 
gudų areštų Vilniuje. Tačiau 
lenkų valdžia Vilniuje terori-’ 
zuoja lietuvius ir gudus, o 
kaimuose prievarta verčia lie
tuvius ir gudus pAsirašyti pra
šymus prisidėjimo prie Lenki
jos. Vilniuje lenkai ištremtųjų 
butus rekvizuoja ir grąsina iš
tremtųjų šeimynoms kad bus 
ir jos taip pat ištremtos iš 

Vilniaus. Švenčionyse lenkų su
imta mokytoja ir du gimnazi
jos mokiniu ir ten pat lenkai 
Ryto švietimo Draugijoje da
rė kratas.

Lenkų užpuolimas
Musų specialinis korespon

dentas iš Giedraičių (neitrali- 
nėj zonoj) praneša: sausio 8 
d. Giedraičių valšč. Vaklybon 
atėjo persirėdę penki lenkų 
žandarai su šautuvais, įsiveržė 
valsčiaus naman ir sukoman
davę visiems ten esantiems “ru
ki v verch”, nuginklavo esan
tį ten milicininką, ir gąsdino 
visus mirtimi, jeigu nenurody
tų, kuris iš jų yra kažin koks 
Juozas Lechavičius, kuris jų 
pasakymu, esąs lietuvių šnipas. 
Bijodami žandarų, dalyvavusie
ji nurodė Lechavičių, kurį jie 
suėmė ii’ išsivedė kartu. Pas
kiau patyrėm, kad lechavičius 
antrą dieną po arešto tapo su
šaudytas. Skaičiuje penkių 
žmogžudžių užpultieji pažino 
Lietuvos kariuomenės dezerty
rą, dabar lenkų žandaru Ganį.

Tokie žmogžudiški lenkų už
puolimai atsitinka jau ne be 
pirmą kartą, kaip pavyzdžiui, 
lapkričio mėn. 13 d. Maciūnuo
se, Širvintų valsčiaus, per ves
tuves pas valsčiaus raštvedį bu
vo areštuotas milicininkas Jo
nas Kumelis ir lenkų žandarų 
išvestas už sodžiaus, kur greitu 
laiku pasigirdo du šūviai. Spė
jama, kad Kumelis buvo su
šaudytas.

Lapkričio mėn. 18 d. 3 vai. 
naktį dirviniuose lenkų žanda
rų buvo užmuštas bestovint 
sargyboje milicininkas Karčaų- 
skas ir mesta granata.

(“Ljiet.”

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

Angliakasiai balsuos apie 
paskelbimą streiko

Streiko klausi'rųas paduotas an
gliakasių referendumui.

CHICAGO. — Angliakasių 
unijos prezidentas Levvis pa
skelbė, kad vakar išsiuntinėta 
nu balsavimu i visuotinu anglia
kasių referendumu paskelbi
mas angliakasių streiko balan
džio 1 d.

Daugiau kaip pusė miliono 
angliakasių dalyvaus šiame bal
savime. Balsavimas turjės būti 
užbaigtas prieš kovo 10 d., o 
balsavimo pasekmės turės bū
ti praneštos unijos raštinei 
prieš kovo 15 d. Balsavimo 
blankos tapo išsiuntinėtos iš 
unijos raštinės Inclianapolyj.

Įkūrė sąjungą.
Angliakasių ir geležinkelie

čių konferencija* buvo sėkmin
ga ir tarp tų svarbiausių pra
mones darbininkų tapo užmeg- 
sta sąjunga. Sąjungos sąlygo
mis vieni kitus rems kovoje 
prieš nukapojimą algų ir strei
kuose, nors, žinoma, užuojau
tos streikai vieni kitiems pa
remti nebus skelbiami. Bus 
tenkinamąsi vien teikimu mo
ralinės paramos streikuose.

Atsisako tartis su 
angliakasiais.

CLEVELAND, v. 23. — Dar 
viena dalis kasyklų savininkų 
atsisakė tartis su angliakasių 
unija. Jais yra priklausantįs 
Pittsburgho gįslos savininkų 
asociacijai. Jų kasyklos yra 
pietinėj Ohio valst. dalyj. Bet 
jie ' sako, kad jei visi kiti ka
syklų savininkai, būtent Ohio, 
Indiana, Illinois ir dalies Penn- 
sylvania, sutiks dalyvauti kon
ferencijoj su unija, tai ii’ jie 
dalyvaus.

Reikalauja visuotino 
balsavimo 

t

TOKIO, vas. 23. — šiandie 
kįlo sumišimai sąryšyj su su
rengtomis didelėmis demon
stracijomis už visuotiną balsa
vimą. 50 žmonių areštuota, o 
apie 100 žmonių sumušė poli
cija, vaikydama demonstraci
jas. .

Apie parlamentą pastatyta 
5,000 policijos, kad reikalau
jant įs visuotino balsavimo de
monstrantai negalėtų prieiti 
prie parlamento rūmų.

Atstovų butas dabar svar
sto bilių apie suteikimą žmo
nėms visuotino balsavimo, bet 
valdžia tikisi, kad ji įstengs 
laimėti ir tą bilių atmesti..

jo agentus
Paduotas teismui reikalavimas 

apkaltinti Ėischoffą ir £3 jo 
sėbrus ir agentus. Tyrinėja 
naujus “spešelus”.

CHICAGO. Grand jury 
dabar svarsto apie- išnešimą 
apkaltinimo Raymond T. Bis- 
choffui ir 23 jo sėbrams ir 
agentams. Apkaltinimas vei
kiausia bus paskelbtas ryto.

Manoma, kad apkaltinimas 
bus išmestas prieš Bischoffą, 
jo brolį, švogerį Geer ir pa
tėvį Davis, taipjau ir prieš 20 
agentų.

Niekusiomis žiniomis, teis
inas jaul išnešęs apkaltinimą, 
tik dar jis nėra skelbiamas.

Federalinė valdžia pradėjo 
tyrinėti naujus “spešelus”. Tie 
spešelai esą renkami Chicago 
Heights ir jau esą surinkta 
apie $1,000,000. Jie esą renka
mi tuo pat budu, kaip kad bu
vo renkami Bischoffo, Harr- 
iųgtono ir kitų “spešelai”. Tą 
dalyką tyrinėja federalinis tei
sėjas Carpenter.

: ’-----y

Charles H. Apple 
atmoka notas l 

--- -------- *
* Charles H. Apple, preziden
tas American Gasoline Co., 29 
S. La Šalie St, valęUr vakare 
per savo atstovus mums pra
nešė, . kad jis norėdamas iš-1 
vengti visokių bylų, pradėjo 
atmokoj imą Visų savo slkolų 

visiems tiems žmonėms, nuo 
kurių jis buvo priėmęs pini
gus anį “notų”. Skolinę jam 
pinigus gali kreiptis jo rašti- 
nėn ir atsiimti paskolą.

—H--- ------- 1------

Turtas joms brangiausias

nean^ksuoti Vilnią
BERLYNAS E. Berlyno laik

raštis “Vossischo Zei'tung” 
praneša, kad Anglų Užsienių 
Reikalų Ministeris Curzon įspė
jęs Lenkų pasiuntinį Londone 
Wrcblcyvskį prieš Vilniaus an
eksiją, pareikšdamas, jog Ang
lį jai tik toks Vilniaus klausi
mo išsprendimas esąs priimti
nas, kuris ateity padarys įvy- 
kiiltiną Lenkų Lietuvių susita
rimą.

Toliau tas laikraštis patie
kia Lenkų Užsienių Reikalų 
ministerio Skirmanto atsaky
mo Tautų Sąjungai turinį, bū
tent: Skirmunttts pasiryžęs pa
siūlyti Lietuvai atnaujinti dip
lomatinius ir kpnsularinius san
tykius, tačiau, jei Lietuvos vy
riausybė atsakytų neigiamai, 
sutinkąs pavesti Lietuvos len
kų gyventojų apsaugą drau
gingai valstybei; Tautų Sąjun
gos nusprendimą dėl demarka
cijos linijos Suvalkų ir Vil
niaus^ rėdybose Lenkai priima; 
taip pat Lenkija sutinka su 
Tautų Sąjungos atstovo pasiun
tiniu į Vilnių, bet tik tuomet, 
jei su tuo sutiks Lietuva. ,

Kareiviai pagelbėjo« 
streikui

PAWTUCKET, R. L, v. 23. 
— Royal Weaving Co. darbi
ninkai nebuvo prisidėję prie 
audėjų streiko. Tečiaus kom
panija vistiek atsigabeno ka
reivius ir pastatė juos prie sa
vo dirbtuvės. Tada didele da
lis darbininkų užprotestavo 
prieš tai ir tuojaus sustreika
vo. Jie nenori būti skaitomi be-, 
laisviais ir <lirbti po kariuo
menės apsauga?.

savo problemas
~ ■ -t J

Sako prekybos sekretorius Uoo- 
ver. Amerika tame nežadė
sianti.

LONDONAS, va's. 23. — Sam
dytojų federacija pranešė in-

Veikiančios Rusijos šelpimo or
ganizacijos kenkiančios Ru
sijos valdžiai gauti pripažb žinicrių unijai, kad kovo 11 d. 
nimą. • T bus paskelbtas lokautas. Lo

kautas bus paskelbtas deldi 
ginčų apie vedimą dirbtuvių ir

__ ___ 1__

5 žmonės užmušti
CHICAGO. — Užvakar įvai

riose nelaimėse su automobi
liais liko užmušta penki žmo
nės.

Bažnyčios nenori savo turtu 
prisidėti prie šelpimo badau
jančių.

RYGA, vas. 23. — Keliaunin
kai praneša, kad ^didelės reli
ginės d emons trarijbs, vado
vaujamos arcivyskupų ir kitų 
yra rengiamos įvairiose Rusi
jos NĮalyse, protestui prieš so
vietų sumanymą parduoti bran- 
gmenis ir auksinius papuoša
lus bažnyčiose ir turtinguose 
vienuolynose, kad tuo pagelbė
jus Rusijos badaujantiems.

Reikalinga tarptautine 
kalba

LONDONAS?"— Prof. Gil- 
hert Mucray, viec pirmininkas 
tautų sąjungos pildomojo ko
miteto, sako, kad tautų sąjun
gos susirinkimuose pasirodė 
didėlis reikalas kokios-nors 
tarptautinės kalbos.

“Jeigu jus kalbate angliškai”, 
s^ko jis, “kalba 'būna verčia
ma franeuzų' kalbon. Jeigu 
franeuziškai, tai verčiama an
glų kalbon. Jeigu nežinote nė 
anglų, *nė franeuzų kalbos, tai 
•turite mabytis kaip patįs ži
note geriausia”.

Jo nuomone, kas išėjus iš 
to keblumo, reikėtų, kad są
junga pripažintų vieną iš dvie
jų dirbtinių kalbų, Esperanto 
ar Ido. Ido europiečiams yra 
lengvesnė. Ne europiečiams pa
togiau butų Esperanto, kadan
gi ji turi mažihu šaknų.

3 žmonės prigėrė'
KEOKUK, la., v. 23. — Vie

nas vaikinas ir dvi merginos 
prigėrė automobilyj', automo
biliui nušoku^ nuo keltuvo per 
upę, ties Nauvoo, III.

Italija neranda premjero^ _ t_ _
RYMAS, vas. 23. — Visi žy

mesnieji Italijos politikai at
metė karaliaus pakvietimą su
daryti -naują kabinetą, vieton 
rezignavusios Bonomi ministe
rijos. Vilties nebėra, kad kon
stitucinės partijos galėtų tarp 
savęs susitaikinti ir surasti 
premierą, kuris turėtų didžiu
mos parlamento pasitikėjimą. 
Manoma tad, kad premieru tu
rės būti paskirtas koks-nors 
nežymus žiriogus, kuris politi
koje nedalyvavo ir todėl nėra 
“įsipykęs^ politinėms parti
joms. '

Nenori duoti užlaikymo . 
ex-karaliui.

PARYŽIUS, vas. 23. — Pa
sak laikraščių, mažosios enten
te valstybės (Cecilija, Jugo
slavija ir Rumunija)^ skaito, 
kad ex-karalius Karolis turi 

užtektinai turto, kad galėtų' 
tinkamai gyventi, todėl jos 
priešinasi ambasadorių tarybos 
pasiūlymui, kad ir jos prisidė
tų prie užlaikymo Karolio ir* 
jo šeimines ant Madeira salos.

PINfGŲKURSAS
Vakar, vasario 28 d., užsienin pini- 

?ų kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.40
Austrijos 100 kronų ............... 2c
Belgijos 100 frankų! ,.......... 88.70
Danijos 100 kronų .... ..........  $21.02
Finų 100 markių ..........   82.02
Francijos 100 frankų .... ......  89.1
Italijos 100 lirų ................... $5.04
Lietuvos 100 auksinų ..........  48c
l enkų 100 markių ................... 3c
Norvegų 100 kronų .......  817.15
Olandų 100 guldenų ....... .....838.40
švedų 100 kronų ............... $26.65
šveicaru 100 markiu .’...... $19.60
Vokietijos 100 markių .......  48c

CHICAGO. — Prekybos sek
retorius Herbert Hoover užva
kar kalbėdamas Union League 
k Ii ube pareiškė, kad Europa 
pati turi susitvarkyti ir išriš
ti savo problemas, pirm negu 
Jungt. Valstijos galės svarsty
ti pasaulio ekonominius klau- 
simuš Genųa konferencijoje.

Talkininkai rūpinosi, kad 
Hoover^butų paskirtas prezi
dento Hardingo atstovu Genoa 
konferencijoje, todėl įskaitoma, 
kad jis šioje kalboje ir išreiš
kė paties prezidento nusista
tymą linkui Genoa konferenci
jos.

Hoover stačiai pareiškė Eu
ropos šalims: “Sumažinkite sa
vo armijas, subalansuokite sa
vo biudžetus, sumažinkite sa
vo žmonių taksų naštą ir įsteig- 
kite politinį pastovumą. Tada 
'mes sutiksime stoti su jumis 
į ekonominius svarstymus”.

• j

Hoover taipjau sakė, kad 
Washingtono nusiginklavimo 
konferencija prirodė, jog tik 
tada keblumus dabar galima 
išrišti, kada imama tik nedi
delė dalip problemų ir jas ri
ša tik nedidelė dalis šalių, la
biausia tiesioginiai užintere- 
suotų^jomis problemomis.

Norit didelių ‘spešelų’?
~ Važiuokit Rusijon

« '■ ■

Ten tikrai moka 100 procentų 
1 už 100 į vieną menesį. Ir 

komunistai varo tą biznį.

MASKVA, vas. 23. — 100 
nuošimčių į mėnesį yra vidu
tiniškos palūkanos Maskvoje, 
kuri patapo pinigų skolintojų 
rojum. Nežiūrint to, kad per 
pastaruosius kelis metus tapo 
išspausdinta 7 trilionai ar dau
giau rublių, visgi dar neuž
tekamai yra pinigų cirkuliaci
joje, kad aprūpinus biznį ir 
pašėlusią spekuliaciją.

Beveik kiekvienas gyvena , iš 
spekuliacijos ir tūkstančiai kas- 
die j ieško paskolos nuo 30,- 
000,000 ijki 200,000,000 rublių 
kiekvienas.

r ' »
Mokamas palūkanų nuošim

tis neišrodo taip didelis tam, 
kas gali padaryti trigubai dau
giau pinigų vien išvažiuojant 
į tolimesnes vietas, kaip Ki
jevas ar Taškentas, kur mais
tas yra pigus, ir atgabenant 
paskui į Maskvą keletą, šimtų 
svarų miltų, medaus ar bul
vių.

Jeigu grupė žmonių nori ati
daryti sankrovą, ji sakysim, 
pasiūlo 100,000,000 rublių pa
lūkanų menesio už tokią pat 
sumą paskolos. Jie fgda trigu
bai ar keturgubai pakelia kai
nas ant reikmenų ir tuo budu 
jie ir pinigų skolintojas pasi
pelno.

Užtikrinimui, kad pinigai ne
žus, pas skoliętoją užstatoma 
brangmenis ar kitdkis brangus 
turtas,

Skolinimas pinigų ant kokių 
didelių palūkanų yra priešin
gas įstatymams, bet įstatymai 
remtai kada būna panaudojami. 
Jeigu čeką bandytų vykinti 
tuos įstatymus, tai ji turėtų 
uždaryti kalėjiman netik did
žiumą Maskvos biznierių, bet 
ir daugelį komunistų, kurie 
verčiasi pinigų skolinimu.

.j-. ■. . \**'. j *.-’•> •• •

NEW YORK, vas. 23. — ginčų apie vedimą dirbtuvių ir 
Sugrįžęs iš Rusijos Amerikos ’-apie viršlaikio mokestį, 
šelpimo administracijos d i rėk-' Lokautas palies apie 500,- 
torius George Rarr Baker sa- 000 darbininkų. Laivų bildu
ko, kad visos veikiančios Ame- vojimas nebus sustabdytas, 
rikoje Rusijos šelpimo organi
zacijos labai kenkiančios Ru
sijos valdžiai. .Jis sako, kad 
Rusijos valdžia vien rūpinasi I 
kaip išgavus Amerikos pripa
žinimą, tuo tarpu gi tos or
ganizacijos keliančios Ameri
kos antagonizmą ir darančios 
šios šalies valdžiai nesmagu
mo, todėl atitolinančios Rusi
jos pripažinimą. Tos radikali
uos organizacijos taipjau truk
dančios i/ patį šelpimo darbą.

Raker (sako, kad jau turima 
užtektina 
pimui ir jei ir butų jų dau
giau, nebegalima butų sunau
doti, kadangi iki balandžio 15 
d. visos Rusijos transportaci- 
jos priemonės bus taip užinv 
tos, kad nieko daugiau nebe
galima bus pergabenti. Gele 

. žinkelių transportacija 
labai suįrusi; ypač 
garvežių.

Kunigas konsulu
WASHINhTON, v. 23. — 

Katalikų kunigas Joseph M. 
Dcnning iš Marion, Ohio, ta
po prezidento Hardingo paskir
tas generaliniu konsulu Moro- 
kkoje. Tai yra pirmas atsiti- 

” kimas Jungt. Valstijose, kad 
"į katalikų kunigąs paskiriamas 
’ diplomatinei vietai.

pinigų Rusijos šel- PORTUGALIJA TARIASI ’ 
KELTI SAVO SOSTINĘ.

L1SBONA, vas. 23. — Por- 
, tugalijos valdžia Svarsto apie 
perkėlimą sostines iš Lisbonos 

i į Coimbra, 110 m. /itstumc. 
" Tai delei esančių .Lisbonoje su- 

esanti , Parlamentas veikiau-
i paleistas. Minis to

riai ir prezidentas ir dabar ne- 
L gyvena Lisbonoje, 'bet vienoje

truksta sja jHISjgį

Nori Amerikos dalyvavimo tvirtovėje netoli sostinės.
Genoa konferencijoje. - 

WASHIjNGTON, vas. 23. — 
Vokietijos diplomatiniai atsto
vai, kurie vėl veikia Washing- 
tone, sako, kad Genoa ekono
minės konfc’^nrijos pasiseki
mas priklausys tik nuo Jungt.! 
Valstijų dalyvavimo. Jeigu ne-' 
bus bandoma teisingai išrišti 
kontribucijos klausimo, tai kon
ferencija nebus sėkminga ir 
negales pataisyti Europi eko
nomines padėties. Pagelbėti 
išrišti kontribucijos klausimą, 
^vokiečių nuomone, gali tik 
Jungt. Valstijos.

išvaikė mormonus.

PLYMOUTH, Anglijoj, v. 23. 
— Didelė minia žmonių išvai
kė Amerikos mormonų misio
nierius, kada jie bandė laiky
ti čia savo prakalbas.

|* Mormonai vaikomi yra ir 
Londone. 'Laikraščiai sako, kad 
mormonai (jie pripažįsta daug
patystę) negaudami sau mote-

i rų Amerikoje, atvykę moterų 
jieškotis Anglijoje. Todėl juos 

. taip ir vaikoma.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuviiį pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už* pinigus siunčiantis perlaidomis ir 

.duoda paprastas gvarahtijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių. z

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
i Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted St., • Chicago, UI.
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted St., Chicago, BĮ.
To\vn of Lake Skyrius

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

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

523 West J20th St., West Pullman, III.
\ K *

........................ ■! .11 ........... .. I I ........................................ ............................
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NAUJAS BUDAS KATARO GYŪUMUI

INLOAVES

Dovan

Kovo-March 5,1922
Ashland Bulevard

Kur vienybė, 
Ten galybe.

AUDITORIUM
Va n Bar en ir Ashland Blvd. 
Pradžia 7tą valandą vakare

Reikr.iJinkite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums * laiškus, 
kalaukiLte musu 
kurso

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITflUftfilflN
VIENYBE mL.6o
193 Grand St. 6

Brooklįii), N. Y. •

Virš 17 milionų puodelių 
vartojama kas metai.

Parduoda laivakor
tes ant visų pa- 
rartKiausių Lini

jų j Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki- 
tur>z,per J Antverpą, 
Retterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo- 
ių, Karaliaučių ir ki
tus portus Į Eidkū- 
nus ir f patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

VICKS yra geru nuo odos už
degimo, taipgi — įsipjovimo, 
nudegimo, žaizdų, įkandimo, 
įgylimo ir odos niežėjimo.
PardavojamaS visose vaisti
nėse po 35c.

ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1M5-7 127 N. Dearbore 81. 
Randolyh 3899 

MAURICE J. GOLAN 
Re*. 1102 S. Ashland Biri. 

Seeley 8671

leege,

Rez. 3203 So. Helsted St.
Yarda 1815. Vai.: 6 iki 9 vak.

Kenčianti nuo chronjško ka
taro pasiliuosuoja vartojant 
VICKS VACORUB MOSTĮ. 
Tik įdėkit į nosį ir smagiai 
patraukit. Taipgi, ištarpin- 
kit į šaukštą VICKS ir kvė
puoki! j(^ vaistinius garus. 
Vakare pakartokit^ šį gydymą 
ir ištrinkit gerai kaklą. Ge
ras miegas ir lengvas kvėpa
vimas užtikrintas. VICKS 
VACORUB yra garuojanti

Kur seniausia,
Ten geriausia._____

SENIAUSIA

Agentūra
VIENYBE

8. W. BANE8
< ADVOKATAS

Val.l 9 A. M. fld B P. M.
1811 Rector Beildini

West Monroe Street,

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

49 S. La Šalie St. Room 824
Tel.: Central 6390

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

Livnguage Information Service 
mielai pagelbės lietuviams vi
sokiais taksų klausimais; kam 
tik kas nors nęaiŠku, prašom 
kreiptis šiuo adresu: Foreign 
Language Information Service, 
Lithuanian Bureau, 119 West 
41-st St, New York City. „

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui ’dratus išva 
džiojame pilnai su CKC 
fixtures

Dąrbą gvarantuojame
Elekti iŠkam darbui

Telefonai Boulevard j \

1619 W. 47th Street.
Ant išmokesčių, jei pagei

daujama.

Pliene Boulevard 6801

ANTANAS GREDUIKA 
MmmH. 

Ktmtrakiortai te

mostis nuo visokių slogų. 
Kuomet uždėsit ant gerklės 
ir krutinės/ kūno karštis pa
leis garus kamparo, m^nthė- 
lo, čiobrelių, eukalipto ir tar- 
putino aliejausvper valandas 
po naudojimui. 1 Šie antisep- 
tiški gydanti garai yra įtrau
kiami kiekvienu kvėpaviihU 
tiesiai į oro pereinamas viė-

I/iikas jau artinasi ‘ kuomet 
visi turi rūpintis savo ineigų 
(income) taksais. Dalykas lie
čia visus augusius, piliečius ir 
n'opiliečius, visus šios šalies gy
ventojus.

Įstatymai reikalauja, kad in- 
eigy taksų blankus už 1921 me- 
tus*butų sugrąžintos vyriausy
bei ne vėliaus penkioliktos die
nos kovo, 1922 in. Collectors 
of Internal Revenue pdĮisĮato 
blankas, kurios tup būti i.ŠĮ)il- 
dytos. Kopijos tų blankų pa
siųstos visiems mokesčių mo
kėtojams ,(taxpayers), kurie pe
reitais metaiVišpildė ir sugrą- 

; t»e*t jeigu 
iš valdžios j 
vis tik jis 
mokėjimo j

Galvos slogas taipgi prašalina naudojant VICKS 
VAPORUB, Pjetinę išlaukinę gyduolę.

JOHN KUCHINSKAS 
LUETUVI8 ADVOKATAS 

1201 W. 22ud 8t„ kerti LeaviU St 
Telephone Canal 2552.

Iki 6 po plot, k mu» 
f 9 vakare. ./

Ved* visokias byla*. visuose 
teismuos*. Ekzeminavoja Abetrak- 
tua, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba pąrdw 
tu s, Namui, Fanrias ii 
Skolina Pinigu* ant piila Ataus aut

F^ulasRio Svetainėj
Ashland Avė. ir 18-ta gatvė

rei- 
piniginio 

knygų katalogo.
Kuris įvyks ’

Subatoj, Vasario-Feb. 25 d., 
- 1922 m. '

Lietuvių Liuosybės svet., 
Kampas 49 Ct. ir 14 girt.

CICERO, ILL.
Bus sulošta juokinga komedija: 

“Aš numiriau”; bus juokingų mono
logų h* dalyvaus L. K. Mišrus cho^is, 
po vadovyste drg. A. P. Kvedaro.

Tikietai iš kalno vyrams $0c., mo
terims ir merginoms 40c, prie durų 
vyrams 60c., moterims ir mėrg. 50c.; 
ant šokių tikietas 5Cc. ypatai tikie- 
tas; iŠ kalno galima nusipirkt pas 
siuvėją D. Kulikaucką, 1410 So. 49 
Ct., Cicero, III.

* Kviečia KOMITETAS.

Pradžia 7:30 vai. vak. ' Jžang\i 25c. ypatai.
Gerbialni vietos ir apieNnkės lietuviai! Nepraleiskite Šios pui

kios pasilinksminimo progos. Apart linksmų šokių, dar bus gana 
puikus programas susidedąs iš visokių pamargininvų, kaipo: dainų, 
dekliamacijų ir tt. Kviečia Valdyba.

Į1000 (tol. pajamų, ir 8% nuo 
tą sumą viršijančių pajamų. 
Tokiu Abudu, pav., šeimyna su 
dvejetui nemečių vaikų, turi, 
taksų nemokamos išimtines 
($2500 -p $100 -f- $100) $3300.

Jiegu tu šeimyna turėjo meti
nių pajamų $1000, lai atskai
čius taksų nemokamąją išim
tinę $3300, už likusius $700 tu
ri mokėti 4%taksų, vadinas 
$28. O jei uždirbo daugiau kiip 
4000 dol., tai nuo to, kas virši
ja 4000 dol. reikia

i taksų.
Tiek nevedę, kur 

daugiau kai]) 1000 
vedę, kur uždirbo 
kaip 2(MJ0, nors

Bus išdalyta $200 dovanų už keisčiaušį apsirengimą, 
Puiki muzika ,didelis programas; geri laikai visiems.

• Įžanga tik 50c. ypatai.
Visus kviečia DRAUGYSTĖ.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti v 

šokių knygų.

^r-DB.HE«ZMAN^K 
» Basuos

Peraiklil ne 8412 8«. 81 ;
M Ne. MII 5a HalMH 81. |

Herai Itetuvtenes Wa«ma* fret * 
M*t« kaip* patyi** gydytojas, aki- 
raraas ir akuierl*.

Hyds aitrias Ir ehr*aiika«
Vyrą, motorą ir vaiki, pagal rum- 
jaasiaa metodai K-Ray tat Htekiaa 
elektros prietaisu*.

Ofisas ir Labaraterijat USf K. 
18th St., netoli Pisk St.

VALANDOS: Na* 1B-11 glife 
ir mm 4 iki 8 vai. vakarai*.

( Dienomis: Damai 
TUephsaaii J ®11H arba 867 

) Nakttmisi Dieze!
__ _  \ >58 - Dievai 41M 

JYVENIMA8: 8818 S. Halsted Si. 
VAJU *-!■ iyt* ir 8-2 vaL vak.

AR BIJOTE "FLU”?
Paprastai atsirAnda nuo mažo

ŠALČIO . t
Jei kosit — šiurpuliai vaikščioja 

arba gerklę skauda — pirm neisiant 
gulti ištrinkite nugarą, krūtinį, strė
nas ir sprandą su mažai.. 
Sapomtental.

Jis sulaužis slogas per naktį ir jei

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

SAPŪMENTOL
Yta tvirtesne už kitą kokią gyduo

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

Taipgi yra labai geni nuo reutna- 
tiškų skausmų.

Galite gaut pirkti kiekvienoj vais
tinėj po 65c.

Polo Chemical Company
ŽS24 W. ('liicajji) Avė., 

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS 
ADVOKATAS 
Miesto ofisaai

127 N. Dearborn SL, Room 1111*18 
Tel. Central 441L VaL nuo 9-6

Gyvenimo vietai 
8828 Sk. Katated 8L

Valandos: nuo 6 Iki 8 v. v. kiekvie
ną vakara, išskyrus utairfnfe ir 
ketveigą. Nsdilioms nuo 9 iki 13 r.

uždirbo ne- 
dol., tiek 
nedaugiau 

jiems taksų 
mokėt ir nereikia, bet ir jie tu
ri vistiek išpildyti taksų blan
kas ir iki š. m. kovo 15 dienai 
pri»iųsli tuLc.-sŲ k.ol<?ktoi-ini.

“Income” taksus turi mokė
ti tiek piliečiai tiek šioj šaly 
gyvenantieji nepiliečiai.

Lietuvių Biuras prie Foreigii

$200
Ifeurj rengia - z

Dr-te Palaimintos Lietuvos
Vasario-Feb. 25 d., 1922

lllllIflllIHIlflIfiSa!

TEATRAS ir 
KONCERTAS

Prafuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūki

me savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackįnaws, rain 
kotų, kelinių, tininkų ir siuteasių už 
tokią žemą kainą, kad apsimokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui.

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

$20, $25 ir $30. \
Siutai: $7.50, $10.50, $15, $2ff, $25, 

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

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnęsyj ir kad 

norime iS- 
ir pasirin- 
Užsiganė-

Isteigta

IŠTINS

Tel. Haymarket 8669
JO^EPH W. GRIGAI!

Liet a vis Advokatas
Kambarin 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee ii Ashland Avee 
Ofise yai.i nuo' 9 iki 5 ii a** 7 

iki 9 vakare. .

Pinigus siunčia į Lietuvą 
Ir visur pigiausiu kuYsu; 
už jujjs garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priefyėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus 
jnaino ant visų 

v šalių pinigų.
I '

"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vlKltines korteles, 
baliams tlkietus ir tt.

' "VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ........... 4.50.ss ■ SS
Pirkite ”Viėnybos” Ben
drovės šėrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pednas.

Vienas Šeras $10.

nereiket - v lAi tvir, mes
pantu Ateikite anksti 
kitę ku-.(*4 dar vfeko yra. 
dfiiimas gvarantuojamas. 
1902.

Atd't? kasdieną iH 9 yal. Ned. Ud 
S vak.

S. GORDON, 
1416 So. Halsted St

IEXTRA! EXTRA!
BALIUS

$ ?oo
Lietuva šaukia! Bukit prisirengę — seni ir jauni, pa

vieniai ir vedusi, ne ant karės, bet ant .

Didelio Maskinio Baliaus

Tel. Randolph 2898

A A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj. 
AS$OCIATION BLDG.

So. La Šalie St 
Room 1303 f 

Valandos: 9 ryto iki i po pietą

TN*mų Tel.: Hyde Park 8396

Iškilmingas Balius 
z Kurį rengia t

AUKSO RYKŠTĖS LIET. MERG. PAŠ. KLIUBAS

Subatoj, Vasario 25 d., 1922 m., 
McCORMICK CLUB HOUSE SVET, 

prie Blue tsland, arti Leavitt St.
Įžanga 50c. su kair. tams'om.

* JERICKSO muzika , J....................  .

Dideis Balius
Rengiamas ant West Side’s 

LIETUVIŠKOS EV. LIUT. DR-STĖS
. Subatėle, Vasario-Feb. 25 d., 1922

M. MELDAŽIO SVET.,
2242 West 23rd Place
Pradžia 7:00 vai. vak.

Įžangos kortelę nusiperkant iš anksto nuo narių 25c. ypatai, o prie' durų 
reikės mokėti 85 centus.

• širdingai kviečiame visus koskaitlingiausiai atsilankyti, o busite pilnai 
užganėdini. Kviečia KOMITETAS.

žino valvlžiai lyT-anktas 

kas- ir nesulaukiu 
mokesčių blankos, 
nejiasiliuosuoja nuo 
taksų paskirtu laiku. Taksų 
mokėjimas pripuola kovo 15 d. 
Jeigu taksų maža suma, ge
rinus mokėti visą sumą ant syk, 
bet jeiguefįUdclė, tai galima 
mokėti per keturis kartus da
limis: pirma mokestis turi birt i 
prisiųsta kartu su blunka ne- 
vėliaus kovo 15 d. Kurie neiš- <
pildo blankos arba neužųroka 
taksų, turės užmokėti ‘bausmę.

šiais metais ineigų taksai bus 
renkami sulig naujo Revenue 
Act išleisto 1921 m., kurį pre- 
zideptas patvirtino lapkričio 
23 d. Yra keletas permainų šių 
metų taksų mokėjime. ,

Nevedę žmonės, arba jeigu 
ir vedę, bet negyvena su pačia, 
arba pati su -vyru, jei metinių 
pajamų (įeigų) turėjo mažiau I 
kaip 1,000 dol., nuo taksų mo
kėjimo paliuosuoti. Bet jei pa
jamų turėjo daugiau kaip 1,000 
dol., tik nedaugiau , kai p 4,000 
dol., tai moka taksų 4% nuo 
tos sumos, kuri viršija 1000 
dolerių. Jei metinių pajamų tu
rėjo daugiau kaip 4,000 dol., 
tad už tai, kas viršija 4,000 
dol., turi mokėti taksų 8%. Jei I 
asmuo dutda kam pilną užlai
kymą (vaikui, dirbti neljpgp-J 
linčiam tėyui, motinai, etc.), tai’ 
prie savo taksų nemokamos iš-Į 
imt i nes paskaito dar po 
dol. išimtinės kiekvienam 
užlaikomam asmeniui.

Vedę ir kartu gyveną 
nes, kurie išviso uždirbo 
metus mažiau kaip 5000 dol., 
taksus moka tik už tą suma, 
kuii/viršija 2500 dol. (jei bu
vo uždirbę mažiau kaip 2500 
dol., taksų nemoka. 1920 me
lais vedusieji taksų nemokėjo 
už mažiau kaip 2000 dol. jei
gu). O jei turi nemečių vaikų, 
kuriems reikia duot užlaiky
mas, lai prie savo taksų nemo
kamosios išimtines (2500 dol.) 
paskaito dar po 400 dol. išimti
nės kiekvienam vaikui, faksų 
reik mokėt 4%‘ nuo pinnų
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Korespondencijos
CHICAGO HEIGHTS, ILL. SO. OMAHA, NEBRASKA.

Nors šis miestelis tolokai 
nuo Chicagos, bet “spešelų” 
epidemija buvo ir čionykščiai 
lietuviaų užsikrėtę ir dabar ^bai
siai susikrimtę dėl savo pinigė
lių žlugimo. Kadangi čia lie
tuviai beveik išimtinai papras
ti darbininkai ir didžiumoj ku
nigų įtakoj gyvena, tamsus, tai 
visokiems suktiems agentams 
nesunku jiems galvas apsukti 
ir pinigus išvilioti. Kaip, jie 
patys aprokuoja, tai Harringt- 
onui jie yra sukišę apie' 75 tūk
stančius dolerių, — o kai ttv 
kios nedidelės kolonijos tai juk 
baisi pinigų suma. Daugiausia 
čia pasidarbavo vienas “speše
lų” agentas, barzdaskutys, ge
ras katalikas ir kunigų “Drau
go” uolus skaitytojas. Dabar 
visi, kurie jam patikėjo ir 
norėjo greitai patapti turtingi, 
neteko savo sunkiai uždirbtų 
dolerių. Buvo tokių, kur atida
vė paskutinį savo centų ‘*speše- 
lains”. Dabar jie pirštus krem
tasi, kam neklausė gerų žmo
nių persergėjimų. * Tie, kur 
skaitė “Naujienas” ir atkreipė 
domės į jų nuolatinius perspė
jimus saugotis nuo panašių 
“spešelų”, šiandie labai dėkingi 
“Naujienoms”, nes jų paklausę 
išgelbėjo savo pinigus nuo žlu
gimo. — Vietinis.

WEST HAMMOND, ILL.

Ir musų miestelio lietuviai, 
kurių yra apie pora dešimčių 
šeimynų, nukentėjo nuo čica- 

r giškių Bischoffo ir Harringto- 
no “spešelų”. Taip' ve, Alex. 
Dirkus prakišo 16 šimtų, F. 
Grigonis penkis šimtus, Povi
las Ažusenis tris šimtus, Kazi
mieras Drangila du šimtu, F. 
Zaleckas tris šimtus, Kast. Bu- 
činskis tris šimtus, Jonas Zuk- 
levičia tris šimtus, o kiti taip
jau po porų šimtų dolerių.

Skaitydami kunigų “Draugų”, 
jie nežinojo, kad “spcšelai” su- 
bankrutijo, tik išgirdo nuo 
žmonių skaitančių “Naujie
nas”. Vasario 17 d. pp. Ažuše- 
nis ir Grigonis pasiuntė savo 
žmonas ištirti dalykų, ir tuo 
tarpu, laukdami savo /žmonų 
sugrįštant, gavę kažin leur pa
siskolinti “Naujienas”, sukišę 
galvas, skaitė apie įvykusių ne
laimę L- apie “spešelų” žlugi
mų. — J. Sigops. •

Bedarbių vargai. Lietuvos ne
priklausomybės 4 metų 

paminėjimas.

Streikui pasibaigus pralai
mėjimu darbininkams, sker

dyklų savininkai atsisako pri
imti atgal prie darbo tuos, ku
rie ilgai tarnaudami jiems ne
teko sveikatos. Tarp šitų skur
džių darbininkų yra daugelis 
ir lietuvių, netik pavienių', bet 
ir su šeimynomis, kurie kenčia 
didelį vargų nuo streiko prad
žios iki dabar irsnematyt toms 
nelaimėms galo. Jie eina nuo 
vienų dirbtuvės vartų prie kitų 
ir visur randa tų patį liki
mų; jų niekas nesamdo ir misi-' 
minimo sloga gula tint jų kaip 
sunkus triuškinantis akmuo.

Tiesa, daugelis lietuvių gavo 
savo dailių atgal ir jiems len
gva dabar; jų pilvai yra sotus 
ir jie gali kelti savo tautų ir 
būti jos patriotais; bet tarp ši
tų žmonių nėra tokių, pas ku
riuos pilvas revoliucijų kelia, 
šitiems visų svarbiausiu reika
lu yra jų pilvo reikalai.

Bet, kaip sakiau, So. Oma- 
hoj yra ir tokių, kurie yra so
tus. Šitie sotie j i surengė Lie
tuvos keturių metų nepriklau
somybės paminėjimų vasario 
16 d. ♦

Svečių buvo ne per daugiau
sia, palyginti su kitais kartais; 
įžangos buvo tOc. ir tie, kurie 
dešimtuko neturėjo, neatėjo. 
Apvaikščiojimo programas su
sidėjo iš dainų, deklamacijų ir 
muzikos. Šv. Antano parapijos 
klebonas kun. Mikulskis savo 
kalboj nurodinėjo į tai kad lie
tuvių tauta yra seniausia. Mies
to majoras savo kalboj primi
ne, kad Omahos lietuviai turį 
prisilaikyti Jungtinių Valstijv 
konstitucijos; lietuviai turį na 
mus ir gerai ištaisytas gatves. 
Jis išreiškė savo norų, kad Lie
tuva susitvarkytų taip, kaip yra 
sutvarkyta šita šalis.

Lietuvys advokatas taipgi 
kalbėjo anglų kalba. — Buv^s.

rėjo sušaudyti, o Lietuvos mi- 
nisterius nu vert lis nereikėjo jie 
šaudyti, buvo apseita be kraujo 
praliejimo.”

Koktu būvi) klausyti tokios 
ignoranto kalbos, bet jo para- 
pionai teisino jo kalbų tuomi, 
kad kunigui nėra reikalo žino
ti apie politikų. Tiesa, savo da
lykuose, kovoj prieš ryminin- 
kus jis nepalyginti sveikiau 
protauja /ir, gavęs progos ge
rai užtraukė per apykakles ry- 
mišk.iams kunigams ir davat
koms ir savo šmagojimaįs ge
rai publikų prijuokino.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos Vilniaus atvadavimui; 
aukų surinkta $133. Po to adv. 
Luksba perskaitė rczoliuiijų, 
statančių reikalavimų Amerikos 
valdžiai, kad ji pripažintų Lie
tuvų nepriklausominga. Rezo
liucija tapo priimta susirinku
sių vienbalsiai.
' Pertraukose Birutės Choras, 
veliamas J. Senulio, sudainavo 
kelia tų dainelių. Vakaras užsi 
baigė šokiais. — Reporteris.

i

Detroito Lietuviai saugo 
Ritės “spešely”!

PITTSBURGH, PA.

DOVER-FOXCROFT, ME.

Šitas miestukas yra aplinkui 
apgyventas ūkininkų, tarp ku
rių yra apie dvidešimts lietu
vių. Ūkininkai čia . daugiausia 
verčiasi bulvėmis ir pienininky
ste. Pieniai turi savo organi
zacijų — New England Milk 
Producers Ass’n, kuri trumpai 
vadinama Nempa.

Pieniai savoi gaminius par
duoda VVhiting kompanijai iš 
Bostono, bet tai pradėjus ūki
ninkus taip išnaudoti, kad jos 
mokamoji kaina neapmoka nei 
karvių pamelžimo, Nempa sau
sio 21 d. paskelbė streikų ir 
sustojo pienų vežusi. Ikišiolei 
ėjo atkakli kova tarp ūkininkų 
draugijos ir kompanijos, bet 
kaip darbininkai neapsieina be 
jų streikus laužančių šašų, taip 
ir ūkininkais jų netrūksta. 
Nors jų nėra daug, bet keli 
veža savo pienų, o tarp jų yra, 
ir du lietuviai. Labai yra kok* 
tu, kad žmonės nepažįsta savo 
išnaudotojų.

N
Miestelis pats yra nedidelis; 

jame yra dvi vilnonų audyklos, 
priklausančios American Wo- 
olen kompanijai, dvi lentpiu- 
vės ir viena špulaičių dirbtuvė. 
Visos dirba pilnų laikų, bet 
šviežių nepriima. Kitomis žie
momis būdavo daug dirbai gi
riose, bet šiemet į girias visai 
neina. 'Giriose darbai, gal kiek 
pagerės apie pavasarį. t

— Farmerys. *

Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktuvių apvaikščiojimas.

Vasario 16 dienų. Pittsburg- 
ho lietuvių draugijos surengė 
vakarų keturių metų Lietuvos 
Nepriklausomybei paminėti. 
Vakaro programas susidėjo iš 
dainų, muzikos ir prakalbų. 
Programui pasibaigus . buvo 
šokiai. Žmonių buvo pilnutėlė 
Liet. Mok. D-jos 'Namo svetai
nė.

Apskelbimuose buvo garsi
nama visa eilė kalbėtojų, pasi
žadėjusių kalbėti ir žadėjęs 
groti McKees Rocko lietuvių 
benas, bet iš jų visų kalbėjo tik 
vienas nepriklausomos bažny
čios kunigas Žvalioms.. Kiti, 
kaip atidariusis susirinkimų p. 
J. Virbickas pareiškė, teisinosi 
negalį ateiti, aes vieno pati su
sirgusi, kito švogerka, trečias 
pats susirgęs'.

Pirmutiniu kalbėtoju buvo 
pastatytas advokatas Luksba, 
kuris savo trumpoj kalboj pri* 
minė, kad šitas susirinkimas 
.turi priimti rezoliucijų reika
laujančių iš Amerikos valdžios, 
kad .ji pripažintų Lietuvų de 
jure. r

Antras kalbėjo minėtas kun. 
Žvalionis. Pas jį gerklė butų 
gera, tik su juą bėda tame, kad 
jis mažai kų žino apie Lietuvų 
ir Lietuvos nepriklausomybę, o 
apie pasaulinę politikų visai 
nieko nežino. Jisai pasakojo, 
kad “milionai lietuvių pųguldė 
savo galvas karėje, milionai 
praliejo kraujų”, nežinodamas 
kiek miliohų lietuvių iš viso 
yra. Toliau jis parodė savo 
begalinį nežinojimų kalbėdamas 
apie Lietuvos ministerių atsi
statydinimų. Jis šitų reiškinį 
prilygino prie Rusijos caro nu
vertimo ir prilyginęs sušuko: 
“kaip carų nuvertė, tai jį tu-

Paskutiniais dviem mėne
siais Detroiit pasipylė kaip iš 
maišo lietuvių agentų, pardavi
nėjančių “spešelus”. Jų pelno 
prižadai ir aiškinamieji to pel
no pienai tie patys kaip kad 
“Naujienos” aprašė ąhicagiecių 
Bišopo ir kitų. Žmoneliai ima 
iš bankų pinigus ir deda į 
“spešelus” su tikslu greitu lai
ku pralobti. Kad tie “speše- 
lai” yra apgavikų biznis, jau 
yra daug aiškinta laikraščiuo
se ir regis kiekvienas blaivo 
proto žmogus galėtų suprasti. 
Bet noras pralobti aptemdo pro
tų. Jau nekalbant apie patį 
pamatų To biznio, yra net sle
piamas ir ofiso adresas. Ra
šantys šiuos žodžius norėda
mas įsi tikrinti, nuėjo į vietų 
agento nurodytu adresu, bet 
nieko nerado. Paklausus apie 
minijnų kompųpjjų įgauta atsa
kymas, kad tft*j Vietoj nėra ir 
nėra buvę. Vėliaus paklausus 
agento kame dalykas, kad to
kio biznio visame bildinge nė
ra, atsakė, kad mat jie manę 
persikelti į minėtų ofisų, ir kor
čiukes atsispausdinę iš anksto, 
bet taip neįvykę.

Dabar ofisas csųs už keturių 
skverų nuo šios vietos. Taipgi 
ant išduotų kvitų nėra nei ad-

reso nei parašę. Pasak agento, 
jų kompanija nenorinti turėti 
“baderio” su žmonėmis — vis- 
kų atliekanti per agentus: pri
imanti pinigus ir išmokanti vis 
per agentus. Žmonėm nesu rei
kalo turėti jų adresus!

Plačiaus išsikalbėjus ir agen
tas prisipažino, kad ir jis neti
kįs į to biznio ateitį. Girdi, du 
paliokai susėdę ofise ruko ciga
rus — ir visas biznis. Bot jis 
dabar gerai uždirbus, p kuomet 
bankrutysianti, tai jie, agentai 
visgi pajusiu ir atsiimsiu savo 
įdėtus pinigus...

Tas biznis varomas išimtinai 
tarp lietuvių ir lenkų. Supran
tama, amerikiečio ’ neapgautų. 
Lietuviai, saugokitės! Paskui 
verksite. —F. M.

Redakcijos pastaba.— Iš vie
no Chicagos lietuvių rateliuose 
gerai žinomo asmens girdėjo
me šitokių istoriją:

Kiek laiko atgal pas jį buvę 
atsilankę kažin kokie du gerai 
apsitaisę vyrai, lietuviai, su ši
tokia propozicijia: jie turį labai 
gerų pienų greitu . laiku daug 
pinigų padaryti, bet jiems nei
kiu gauti toks plačiau žinomas 
žmųįgus; lietuvis, kurs dar ne
sąs savo vardo sutepęs ir ku
riuo žmonės galėtų pasitikėti. 
Jie' numanų, kad jis butų tam 
labai tinkamas. Visa, kų ^jls 

važiuoti į 
ten tam 

nieko dau- 
tik pasira- 

Už tai jis

Detroitu, atidaryti 
tikrų ofisų, kur jis 
giau nedarytų, kaip 
šiiietų jų čekius, 
butų gausiai apmokamas.

Savo pieno “daug pinigų pa
daryti” jie neaiškinę, bet iš kai 
kurių jų atsakymų į klausimus 
jis supratęs, kad turįs reikalo 
su tokiais jau subjektais, kaip 
kad Jonesi, Bišofai, Hiarringtor 
nai, Westai etc., norinčiais tųjų 
išvažinėtu keliu — žmonių pri- 
gaudinėjimu “spešelais” — pa-

sidaryti' daug pinigų. Savo 
svindeliui pridengti jiems tik 
reikėjo “plačiau žinomo ir dar 
nesuteptu vardu” žmogaus....

Labai gali būti, kad tie patys 
švindleriai dabar ir operuoja 
Detroite. Tegul gi žmones pa
sisaugo.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

=0

KRIOKIANTYSIS 
KOSULYS.

Jus GĄLITE šį bei tą padaryti krio- 
kiančiarp kosuliui! Neturite būt be 
pagelbos, kuomet baisusis paroxizmo 
kosulys kankina kūdikio kūnelį. Gles- 
sco pagelbės nuo kriokiančio kosulio 
ir sutrumpins užpuolamąjį laiką.

Glessco išskirsto kraujo susimetimą, 
atidaro kvėpavimo pareigas. Prašali
na krupą į 15 minutų. 50c. visose vais
tinėse.

a Dr. Drake’sGLESSCO
For Coughs, Coldsand Croup

PATRIOTIZMAS
Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
S

$IOUX CITY, IA?

RALTIJOS-AMERIKOC
Lr LINIJA ffBi'oaJvay, Nev^ork.NY Lp
SeILIETUVA. <

PER I-tAMI5UP.GA,l/lJA\Ą 
ARb^ LIEPOją.

' Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja į Piliavą 

aplenkia I>nkų juostų (ksridoriu) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

ĖTA Į KAMBARIUS
ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LQVŲ 
FSTONTA ’.............................. Kovo 8, 1922
LITHUANIA .................................. Kovo 22

' TREČIOS KLASOS KAINOS T:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—-LIEPOJŲ $110.00
Dėlei laivakorčių ir žinių ‘kreipkitės prie, 

savo agento. ' *

COME PUT OF THE BEATEN PATH

1 > -1 ® A t L

JOE SHIMKUS 
Generalis, Lietuvis 
Pardavėjas No. 4

Nepamirškite papra
šyt L. Klein štampų.

PASKUTINE SAVAITE - DOLERIO {MOKĖJIMO RAKANDŲ IŠPARDAVIMO I

ŠILKINIŲ PŪKŲ MATRASAI

Giliai susiūti, apvalaini kraštai; 
iškimšta importuota Java kopak; 
visokio dydžio ir nepalvgytinos 

specia- $12.50 
Telefonu nei laišku ant šių daly
kų orderių nepriimame.

$8 MsathJy

RANKOMS PASIDĖTI PADUŠKIN1S GYVE
NAMOJO KAMBARIO SETAS.

Skirtingas setas už kainą, kokią siūlome šiame išpar
davime. Kiekvienas šmotas tikrai geras ir padaryta 
smagumui;^ palaidos pa’duškaitės; plačios rankoms pa
sidėt paduškaitės;; velouro ir tapestry apmušta, šis 
pilnas setas labąi specialiai C1RO Efi
žemiau kainos $ I OOiUU

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
» Rezidencijos tol.' Kedzie 7715

$2 DOVANŲ $2
DABAR Šitas 
didžiausias ir 
geriausias dak^ 
tariškas kny
gas parduodam 
už $7.00. LY
TIES MOKS
LAS, tai pir
mutinė knyga, 
kuri drįso ai
škiai pasakyti 
ir atvirai (iliu
stracijomis) į- 
rodyti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir mote- 
reį žinoti apie 
savo lytį: — 
lyties organų 
i š j'i v ystymą, 
funkcijas, svei
katą ir ligas; 
Jhoterų reika

lus : gimdymą, 
V mėnesines, kū

dikių auklėji
mą, jų ligas; 
meilės ir Sei
mo s visokius 
sekretus. Gra

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

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

pažint ir geroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai įsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. BeVeik ant 
kiekvieno puslapio paVeikslas. 
Kaina $2.
Matote, ■ kad šitos knygos kai

nuoja $9.00, bet mes dabar par- 
'duodam tik už $7.; 2.00 gaųr 
nat dovanų^ .

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

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

Matote, kad mes visko turim; 
TIK PRISIŲSKIT SAVO IR 

Į SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprupinsim.

AL. MARGERIS 
2023 St. Paul Avė. 

CHICAGO, ILL.
$2 DOVANŲ $2

Pinigai iš
Rockfordo

SI
1........!"■'■....................................................

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Vienaine name su Dh Monkevičium 

Tel. Boulevard- 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos hos 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdimo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rci 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

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

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St. 

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466
į, * Į 1 ■■■■■............

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro. .

3303 So,. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

.Jį

I Canal 0267
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Telcphone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St.

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto

ir nuo 5 iki 8 vakaro
U.............................................................................u,

l'elepaenM V m Butui DM
Km. 1139 Indep«ndenc< Blvd. Chleaga

DR. A. A. ROTH
RVSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistai Mąterilkj, Vyriita^ 
Taiki ir via* ekronilki ligi

OfteMt 8334 So. Hatoted 8L CNcagt
Talaphena Draver M98

Talaadeai 1B—11 ryte) ■—8 w plgt, 
7—8 rak Vedlliamia tS—lt Hmm.

Lietuvon
Pinigus iš Rockfordi 

Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real E» 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pi- 
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimų pilnai ats& 
koma.

Siųskite pinigus Lie 
tuvon per z w

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford* IU.
_ __ _____________________ »_________________________ _

Waukegano 
lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PD> IGŲ

• ♦

savo giminėms LIETUVON,
I 

kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaiis aptieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
/ / Lietuvis

< GJD^TOJAS ir CHIRURGAS
.visokias ligas moterų, vai- 

kųJryynl. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin- 

, gas vyrų ligas.
3259 So. Halsted St., Chięago.

Ofiso Tel. Blvd. 782(f 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL1S 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą į 

4601 SO. ASHLAND ATE.
Vai.: 10:30 iki 12; 8:30 ild 5 ir 

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

Narų.: 2914 W. 48rd Straat.
Tel. Lafayetta 263

KEDĖS^ 
Jacobean » aržuo- 
lo, ispaniškos o- 
dos sliprisėdpnės; 
sambųs rėmai. 
Viena

$4.85
$10 į menesį.

DRESERIAI
Amerikoniško vvalnu- 
to; stambi apačia; 4 
stalčiai; f rąncuziško 
stiklo veidrodis? gra
žaus išdirbinio; ekstra 
gero kabinet darbo; 
labai specialiai už

$39.75
$4 į mėnesį

<DINING STALAS
Parankus Queen Anne 
patrinps; didelis viršus; 
stambus kraštai, puikaus 
Jacebean aržuolo; francu- 
ziškos kojos; 48x48 
šus

$37.50
1 $3 į mėnesį

PLIENINĖ LOVA .
Simmons vertybes; ke
turkampi virbalai, spe- 
cialio dezaininimo; pui 
kus walnuto ' baigi
mas; užteks visam 
amžiui šios lovos

$16.50
$2 į mėnesį

LENDRINĖ SUPA- - 
MOJI KĖDĖ 

Puikaus rudo mahoga- 
ny baigimo; paganius 
Queen Anne rėmai; 
rankoms lendrėms iš
pinta užpakalis ir sėdi- 
nė. Specialiai

$13.50
Pritaikytos kėdės

iii

vir-

>

T
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m.litai P. OrtfaltM

“Darbininką 
Partija’' paliko 
už durų. *

U ■) :!(>. HAKSTb'.U
CIIICAGO, U JLXN (»i

TatophoiNI Ri:-)

Subscitp << statau

March 17th» 1114, ot Mm 
of Chlcago, ilL, *>(.i 
March 2nd, 18H»

Hauflenoe eina kudftti, tiildrlant 
MdNdhuiua. l^ddžia Naujieną Ban- 
rovi, 1780 &». Hatetgd fit, Oiia«<s 

Dl. Tetafonaej Baumlt BSM

fhieago > — paltai 
Metami t v , 

Pasai meti - - . .
Trlma ^įnoriams H 
Dviem mfaMsUmg

R. fSJO

Darbininkų unijų, farme- 
rių organizacijų ir socialis
tų konferencijoje, kuri šio-J* 
mis dienomis buvo Chicago-1 
je, norėjo dalyvauti ir nese
nai gimusieji “Darbininkų 
Partija)”. Bet jos atstovai 
nebuvo įleisti. '

Prieš tą konferenciją de
šinieji komupistai ir kairia- 
sparniai rašė, kad socialistai 
esą. visai “susibankrutiję”, 
jbigu jiė atitinką dalyvauti 
joje. Nuosakiems revoliu
cionieriams, '' girdi, esą ne 
vieta sėdėti tarpe visokių 
“geltonųjų0 unijų viršinin
kų. Bet kuomet konferen
cija susiriko, tai staigu į ją 
atėjo delegatai nuo naujo
sios partijos kurią tie “re- ..... ... '

Tai yra, žinoma, tiesa. Gin
čai tarp krikščionių demokratų 
ir pažangiečių yra, taip sakant, 
šemyniški kivirčai. Bet tie gin
čai pasiliauja ir krikščony's de
mokratai susivienija su pažan
giečiais kekvieną kartą, kai rei
kia kovoti prieš darbininkus.

TIKISI, KAD “DARBININKŲ 
PARTIJA” PASITAISYS.

Bhlcagoje p«z
Vbna kopija - n >

Minasiol

SūrianytoM VafaitijMH m Diftagajįj yoliucionicriai” sutvėrė per
paltu:

Metama —
Pusei meti - - '> 
Trims menesiams . 
Dviem mėnesiams .

F? Kalėdas.

(Atpigintai 
lutam* _ i
Pusei meti — r . t
Trtaai nUtaŪMlattui - - --- — 

Huigua reikia siąsd palta 
Orderiu, kartu su užsakymą.

Lenkai nori 
Lietuvos.

■

Konferencijos organiza
toriai tečiaus pasakė jiems: 
“Jus esatie juk šios konfe-" 
rencijos priešai — tai ko 
Jus čia atėjote? Mes Jūsų 
nekvietėmel” • ‘ •

I

Išgirdę šituos žodžius, 
“Darbininkų Partijos” dele
gatai nudūlino namo.

i-

lenkųElta praneša, kad 
spauda Vilniuje ėmė atvirai 
kalbėti apie tai, kad Lenki- 
įi stengsis užtvirtinti sau 
įtaką “plote nuo Klaipėdos 
iki Liepojaus”, Tame plote 
guli Lietuva. x .

Ta lenkų spauda sako, 
kad Lenkijai tas- plotas rei
kalingas tam, kad galėjus 
turėti laisvą priėjimą prie 
juros, nes Danzigo “korido
riui” gręsiąs pavojus iš PrU- 
sų pusės. k

Šitie lenkų siekimai yra 
ne naujiena. Reikia paste
bėti tečiaus, kad pirmutinis 
žmogus, kuris aiškiai įspėjo 
lenkų tikslus, buvo Lietuvos 
socialdemokratų vadas, drg. 
St. Kairys. Straipsniuose 
apie lietuvių-lenkų ginčus, 
kurie buvo išspausdinti šia
me dienraštyje, jisai nuro
dė, kad lenkų imperialistai 
dėlto laužiasi Lietuvon, kad 
jie nori užtikrinti sau priėji
mą prie Baltiko.

SKAITYKIT IR PLATINKI!
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Į Apįtoalga į
“Vienybė” pritaria tai nuo

monei, kad Lietuvos krikščio
nys demokratai ir pažangiečiai 
yra artimi vieni kitiems; jie 
ginčijasi tarp savęs tiktai dėlto, 
kad varžosi dėl valdžios. Sako:

"“Dabar jau paaiškėjo, jo- 
gei visi tie nešvarus atsitiki
mai su šmugeliais Lietuvoje 
tapo iškelti pačių klerikalų 
tarpe. Visas smulkmenas 
apie buv. ministerio kini. Pu
rickio varytąjį šmugelį »iš
rausė ir paskelbė taip vadi
nami pažangiečiai, kurie yra 
tie patys klerikalai, tik švel
nesnės taktikos, vadinas — 
inteligentai: Smetona, Volde
maras, Tumas ir 'kiti. Pa
žangiečiai nori diskredituoti 
krikšč. demokratus prieš at
einančius rinkimus į tikrąjį 
(•? “N.” Red.) Lietuvos Sei
mą, ir arčiau patiems atsi
stoti prie Lietuvos valdžios 
vairu.
mokratų .blokas 
pinamai ‘kadubai’) nepasilie
ka skoloje pažangiečiams ir 
uždarinėja jų laikraščius vie
ną po kijam... ”

Gi krikščionys de- 
sutrų m-

Šimto Nuošimčių
Patrijotas
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UPTON SINCLAIR'O
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
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Tolimosios šiaurės rąstinimkų krašte, ma
žame miestely Czmtralijoj^kkiblistų raštinė bur
bo užpulta ir išdaužyta, tarp kaip Amerikos 
Mieste. Jie pasiėmė kitą -vietąysavo susirinki
mams ir vėl Prekybos Skyriau* ir Pirklii^ bei 
Išdirbėję l>raugijos nariai sušaukė savo slaptą 
susirinkimą ir nutarė vėl juos išrūkyti. Aidob- 
iritai kreipėsi’’ į vakižią prašydami juos apsau
goti; kada valdžia atsraakė tai padaryti, jie at- 
spausdino lapelį, atsišaukdami į visuomenę. Bet 
vertelgos ruošė savo planą toliau. Jie rengė 
sugrįžųsiėlus kareiviams '-paradą paliaubų su
kaktuvių dieną ir jie įšaukė 'šitą paradą taip, 
kad jam teko eiti pro aidoblistų raštinę. Kaiktb 
rie karštesniųjų pąradininkų i nešėsi virves, 
simbolą to, ką jie rengė daryti; ties raštine jie 
sustabdė paradą, ėmė šaukti ir puolė ant( raš-

Vienas “Keleivio” skaitytojas 
išreiškia tą nuomonę,< kad 4 są
moningi darbininkai neprivalą 
eiti prieš komunistų ir kairia- 
spamių suorgahizuotąją “Dar
bininkų Partiją”. Jo išvadžio
jimai yra tokie:

t “Daba|fiiniu laiku mums 
reikalinga tėmyti Darbo Par
tijos ‘Darbininkų Partijos. 
“N.” Red.) augimų. KųdAngi 
tos partijos pryšakyje stovin
tieji asmens yra labai leng
vai atmosferos nešanti,' tad 
klausimas, ar minios tais va
dais pasitenkins. Bet, daleis- 
kim, jeigu minios į vadus 
tiek daug domės nekreipda
mos pralietų prie Darbo 
Partijos spiestis, tuomet, ži
noma, ir mes, socflalistaŲ tu
rime remti tas minias. Ka-Z .
daugi dabartiniai partijos
vadai (daugiausia , lietuvių
sekcijos) negali turėti minio
se daug pasitikėjimo, tai grei
tu laiku jie gali atsistoti pa
prastų' eilinių narių tarpam 
Tuomet tą organizaciją bu
tų galima sutvarkyti taip, 

’kad ji nebūtų įrankiu revo
liucinių frazių mėtymui ir 
darbinjbkų klaidinimui. Su 
laiku Darbo Partija galėtų 
palikti 
Ii

ualistų Partijos da-

Mums rodosi, kad šitie iš
vadžiojimai yra visai klaidingi. 
Viena, yra klaida manyti, kad 
ta partija turi arba gali turėti 
minias. Tas faktas, kad ji ran
da pasekėjų tarp lietuvių dar
bininkų, išauklėtų “Laisvės” 
dvasioje, visai nereiškia, kad 
jai • yra dirvos bendrame Ame
rikos darbininkų judėjime. Štai 
prirodymas: tie patys elemen
tai, kurie įsutVėrė Darbo Par
tiją, pereitą rudenį mėgino da
lyvauti New Yorko rinkiniuo
se (po vardu “Darbininkų Su
sivienijimo”), ir kokie buvo 
rezultatai? Jie surinko viso 
tarp 4<X) ir 2,000 balsų, kuo
met Socialistų Partija gavo 
iki 100,000 balsų!

Antra, jeigu minios ir eitų į 
tą partiją, tai nėra jokios vil
ties, kad jos galėtų pataisyti 
ją, pakeisdamos dabartinius 
jos vadus tinkamesniais vadais. 
Iterbininkų Parjijoš onstitu- 
clja yra tokia, kad

turą.

mmos uc- 
; partijoje 
centralinio

komiteto d
Neteisinga, pagalios, yra ta 

mintis, kad socialistai privalo 
visiir eiti, kur eina minios. Sp- 
cialistai, tiesa, remia net ir.at- 
žagareiviškas darbininkų uni-

-! ■ >. ■ 
dėjo į •uįpuoKkus šaudyti ir kelis paradininkų 
užmušė. Ja. V •

Tąsyk, žirioma,.gauja pasiuto. Paradinin- 
kai ėmė mušti žmones buvusius raštinėj ir kai- 
kuriuos primušė; paskui nugabeno juos į kalė
jimą; ten juos daužė, kankino, -o vieną išėmė 
iš kalėjimo, įsimetė j automobilių, išvežė į lau
kus, sukoneveikė j| taip, kaip šoną Greidę ir 
pakorė po tiltu. žinoma, jie pasirūpino, kad 
laikraštiniai aprašymai, kurie išsiuntinėta tą 
naktį iš Centralijos, butų kaip reikia; taigi ant 
rytojaus visa Amerika skaitė apie tai, kaip ai- 
doblist būrys, apsiginklavę šautuvais ir pasilipę 
aut aidoblistų raštinės stogo šaltu krauju ėmė 
šaudyti į ramų beginklių karo veteranų paradą.

! ' ■" -.........., - , L

jas, nepaisydami to, kad jas 
kontroliuoja tokie vadai, kaip 
GompersąS; bet jie neremia 
demokratų partijos, nots jai iki 
šiol pritaria šimtai tūkstančių 
(darbininkų. Darbininkų uni
jos, mat, yra iieapseinamas į- 
rankis dąrbiitinkų kovoje dėl 
būvio palgerinimo. O demokra
tų partija yra kapitalistų įraip 
kis. -

Komunistų ir kairiaspaririių 
sutvertoji organizacija, žino
ma, nėra tas pats, kas demo
kratų partija, bet koks yra 
svarbiausias jos tikslas? Ar 
jai rupi suvienyti darbininkų 
klesos jiegas kovai su kapita
lizmu? Vargiai. Nes jeigu

nebūtų ir skaldę Socialistų menė, inaugusi į artistų megė- 
Partijos. Darbininkų Partijos jų skorfį šio meno žygiof nesu- 
programas rodo, kad tie ele
mentai ir dabar dar neatsiža- 
dėjo kovos įlrieš Socialistų Par
tiją; Jo dvasia yra kuone la- 
biaus prieŠfrtga socializmui, ne
gu kapitalizmui.

Darbininkų Partija gimė ne 
dėlto, kad Amerikos darbinin
kų' judėjimui buto reikalinga, 
o dėlto, kad “bunčius” ambi- 
liškų lyderukų f slibankrutijo 
su š£vo komunistiška evangeli
ja ir šiandie neturi kur -prisi
glausti. Ir socialistai turėtų 
prielankiai žiūrėti į tokių vėjo 
pamušalų pastangas dar kartą 

i tas rūpėtų, tai jos steigėjai j apdumti akis darbininkams !

Menas Nepriklausomojoj
Lietuvoj

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

 Padegėlis Kasmatė. - -------------
\ ■ I. ............ .

IIIrMeųo departamento [nuota elgetos dalia, bene 5000 
gadynė. z ]

Valdžiai persikėlus į Kauną 
to paties švietimo Ministdrlo 
Tūbelio kabinete ? išdygo Vėlei 
nicho departamentas ir jo prie
ky pastatyta tas, pats Žmuidzi
navičius! šiuo depai?ta-z
nientas ^tokioj, struktūroj buvo 
menininkų ir šiaip mąstančios 
visuohienes pasitiktas ne tik 
nepasitikėjimu, bet irv aiškia, 
griežta opozicija. NiekasS į dar
buotes pozitmgumą netikėjo, 
menininkai šalinos, visuomene 
keikės. Pagaliau ir nebuvo de
dama ypatingų pastangų ką 
nors suorganizuoti: oficialus 
atsakymas — lėšų stoka. Bet 
kaip pamatysime vėliau/ esantį 
dar blogesnei materialinei pa
dėčiai organizacinė ra»ka rado 
kelių į gyvenimą. Todėl tenka 
pripažinti, kad kuriant depar
tamentą, neatsižvelgiant į vi
suomenes ir in^iininkų nusi
statymą buvo padalyta stambi 
klaida, daug ‘ iiakenkusi lietuvių, 
meno reikalams. '

Tiesa, meno departameSitUi 
gyvuojant, buvo padarytas vie
nas viešas žygis — įkurta Tau
tos Teatras. Bet čia vargu 
bau bus koks Meno Departa
mento nuopelnas. Nesant Kau
pe tais laikais jokio lietuvių 
viešo kultūrini^ judėjimo, buvo 
reikalinga suorganizuoti \'kas 
nors, kuo šiek tiek butų gulima 
pasirodyti prasiėjusiems lan
kyles svetimtaučiams. Valdžios 
numanymu visų lengviausia bu
vo suorganizuoti teatras. Po 
ilgų derybų, po ilgų atsisakinė- 
jimų, esantis tuomet Kaune 
jaunas artistas Sutkus buvo 
priveistas sutikti oiganizuot'i 
teatrą. Ir jis tą darbą buvo 
pradėjęs dar pįieš susikur- 
siant meno departamentui. 
Šiam pastarajam misikuiiis, jis 
oficialinai perėji jo žinion. 
Teatro reikalams buvo asig- 
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Į (ši skaitlinė gal bus reikalinga 
kiek korektivų), ir buvo įsaky
ta tuojau vaidinti ir verstis. 
Padėtis buvo ne iš išmintingų
jų. Lėšų nuostabiai maža, už 
kurias nebuvo galima nei deko
racijų, nei kos’timų įsigyti, 
nei rijendradarbių apmokėti. O 
antra vertus, nebuvę ir kiek su
prantančių teatro darbą yaidi- 
lų (artistų). Visi buvo prad- 
žininkai, gerų norų vedami, ta
čiau be jokios mokyklos, b(^ 
jokio supratimo apie 'teatro 
kūrybą. Savaime suprantama, 
kad tękiontis pajėgomis T<ą 
nors pastovesnio ar gilesnio 
sukurti neteko ir manyti. Vie
toj teatro bendradarbįų moki- 
nipio teatro darbo, teko tuojau 
dairyti repeticijas ir tik pavir
šutiniai teiirisitengus reikėjo 
viešai rodytis. Savaime su
prantama, kad tu tokiomis pa
jėgomis ir dirnant tokiose sąly
gose teko imti kuopaprasčiau- 
sius Reikalus (kaip antai Kova 
ir ja m panašius).1 Tokie veika
lai ir tokjpsę, sąlygose parengtį 
net Kauno publikos nepatenki
no. Prasidėjo kuosmarkiausi 
gerų ir ne visai gerų norų ve
dama kritika. Ir rezultate 
meno departamentas atsisakė 
ir tą elgetos dalį beskirti teatro 
reikalams. Tuo labiau, kad 
ir visuomenė šiek tiek pasišiah- 
šė nebe pasingoj opozicijoj, 
bet kaikuriame pasipiktinime. 
Dalybas buvo toks. Sutkus bu
vo ir yra naujos teatro: mokyk
los šalininkas ir teatro refor
matorių. Pastatęs keletą vei
kalų šabloniniaį pilietiniu bil
du, paėmė Žulavskio veikalą 
Mirty Vainikas ir Įiastate jį 
stilingai, ginama, deL esamųjų 
artistų kokybės, pastatyme te
ko daug ko geresnio linkėti, 
bet vis tik tai to veikalo pastaty
mas buvo nelauktas siurprizas 
ir labai stambus žinksnis lietu
vių ^eatro istorijoj. Bet visuo-

prato, ir beveik vįenbaisiai, pa
smerkė. Nuo šios valandos to. 
teatro dienos jau buvo suskai
tytos. Atsisakius valdžiai jį 
šelpti, teatro bendradarbiams 
susitarus iškeliauta gastroliuoti 
į miestelius ir sodžius. .Tajp 
sakant provincijos publika te
atrą sutiko dideliu džiaugsmu, 
ir tasai džiaugsmas padėjo tru
pei nugalėti kartais nenugali
mas sunkenybes. Bet atėjus 
žiemai daržinėse vaidinti buvo 
nebeįmanoma, trupė sugrįžo į 
Kauną ir artistas Sutkus ati
dengė savo inlciativa dramos 
studiją, kurios mokinių kadrą 
sudarė... buvusieji trupės ar
tistai ! Taip tas teatras lxligė 
sayo jaunas /dienas!

0 Meno Departamentas?.., 
Kaž kur dingo be jokios žinios 
pilnoje to žodžio prasmėje!... 
Jo dlrcktoris išvažiavo į Švedi
ją projektuojamiems Lietuvos 
pinigams paveikslėlių piešti, ir 
apie meno reikalus Lietuvoj ir 
kalbos nebeliko. Tiktai kaž
kur sąmatose, sąskaitose ar 
algų lapuose figūravo įnorio 
reikalams išlaidos, bot kiek vė
liau jos ir iš ten išnyko. Sutir
po, kaip pavasario sniegas! 
Tiktai visuomenės kpntrolc il
gą laiką grūmojo®, kad nežinia 
kurni pinigai išleista... Ir .viso 
to vaisius buvo tasai, kad me
nininkų darbas buvo diskredi- 
duotas,* visuomenė nepasitikė
jimu ar net panieka ėmė žiūrėti 
į menininkų reikalus ir reika
lavimus. Taip tęsėsi iki 1920 
metų pradžios. Laikotarpis, 
palyginant, trumpas, bet Lietuj 
vos meno istorijoj vistikfai mi-\

IV. Lietuvių meno kūrėjų 
draugija. 
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Pražuvus, kaip sapnui, me
no departamen 
Dailės Draugij 
kių gyvybės i 
nebuvo įstaigos ar organizaci
jos, kuri nors de nomine meno 
reikalais rūpintųsi. Tiesa, šiuo 
reikalu buvo kiek užsiėmęs 
Vilkolakis, visai nauja organi
zacija, bot jis dėl savo ypatin
gų uždavinių nieko negalėjo ir 
nenorėjo patenkinti. Tokiu z 
budu, meno reikalai buvo už-x- 
miršti ir apleisti. ' Ir šit meni
ninkų tarpe kilo sumanymas 
organizuoti vilai naują draugi
ją, kurios nariais galėtų buti 
vien tiktai meno kūrėjai, lietu
vių kūryboj jau pasireiškę, ir 
neatsižvelgiant į jokias kliūtis 
Jr sunkenybes imtis dariio ir 
visus lietusių mono reikalus 
paimti į savo rankas. Netrukus 
dideliu entužiazmu, koks . tik 
gali būti meiįininkų tarpe, ta- s 
po inkurta Lietuvių Meno Kū
rėjų Drąugi/a- Draugijos tik
slas, bendrai tariant, buvo au
ginti ir glolx)ti Lietuvių meną 
ir menininkus. Nauja draugija 
visuomenės ir valdžios buvo 

'pasitikta dideliu nepasitikėji-

nurodant jo- 
žymių, Lietuvoj ’ • •

ti per langus ir išsisukinėti sau kojas. Ant ry
to j ąus I 
raš'ty ‘

is buvo aprašyta Amerikos Miesto laik
omės” džiaugsmo šūksniais ir apskri

čio teisilitojas Burčardas išleido viešą pareiški
mą, priinešdamas, kad nebus daroma jokių 
žingsnių link nubaudimo kareivių; girdi, aidob- 
listzai norėję “Qesioginio veikimo” ir jį gavę.,

Pėtnyčjąr V asario24t 1922 
mu. Daugelis įiasljti to Įžeistas. 
Nes pavyzdžiui,/Dailės Draugi
jos nariu galėjo būti kas liktai 
netingėjo, galėjo spręsti meno 
reikalus. Dabar jiems kelias 
buvo užkirstas.

Ar jau tik v 
tesupranta m

f
i menininkai 

o reikalus? Ar 
nėra tokių visuomenės narių, 
kurie gal nekilrdattii geriau nu
simano meno reikaluose už pa
čius menininkui? Pagaliau 
menininkai — ar jie gali ką 
noi's organizuoti, kokĮ pozitin- 
gą d&rbą padaryti? Visuome
nė gyveno rusų sti])ratimu apie 
menininkus, ir manė kad kiek
vienas jų privalo buli nppagy- 
domris taftas...

(Bus daugiau).

SkaltytojuBaisai
[Ui t irę t kita* itafne ekprfu/e 
tetOMitį Redakclfa nalatia) ę

—į|į

KLERIKALŲ “KULTŪRA”.

Sirpramtainasr dalykas, šalis sujudo ir go- 
fės, magivnės ir gudžai vispęe Jungtinėse Val
stijose matė, kati jiems atsidarė proga. Petras 

’ įsake Amerikos Miesto aidoblistų kuopos rašti
ninkui sušaukti susirinkimą tą vakarą ir išneš
ti rezoliucijas pa reiškiančias, kad spaudos pra
nešimai iš Centralijos yra melagingi. T«o pa
tim laiku kita* Gofės vyrų, buvusis karininkas, 
dar tebedėvįs savo uniformą, sušaukė Amerikos 
Legijono susirinkimą; jis išrėžė baisią prakalbą 
vaikinams ir apie devintą valandą tą patį vaka
rą apie keturiosdešimts vyrų, apsiginklavę su
kamomis replėmis savo automobilių, užpuolė 

tinęs. Jie pradėjo mušti į duris ir buvo beveik i aidoblistų raštinę ir replėmis apdaužo galvas 
jas išmušę; tąsyk aidoblistai gindami save, pra-| susirinkusiems nariams, priversdami kitus šcjk«

listai norėję “įesioginio veikimo” ir 
Tajai jie daba^’ busią patenkinti.

Po šito padrąsinimo Amerikos Le 
riai, kurstomi Gofes buvusio karininko, 
pulti ir daužyti radikalų susirinkimo vietas vi
same mieste. Jie vėl sudaužė daiktu^ “Klariotib” 
redakcijoj ir Socialistų partijos raštinėj ir vėl 
išsivežė tonus literatūros.' Jie sunaikino apie 
dvi knygų krautuves ir, puldami mažesnes gru
peles, peržiūrinėjo visas laikraštines -stotis gat
vių' 'kertese; kur tik jie rado kokius Raudonųjų 
laikraščius, tokius kaip “Nation” ar “New Re- 

^public,” sdplėšė juos į šmotelius ir pagrūmojo 
panlavinėtojams areštavimu. Jie įsibriove j 

.•literatūros draugijos, Ruskino Kliubo kamba
rius, lankomus dažniausiai malonių spnų žmo
nų ir Įvarę jjs histerįjon. Jie surado “Rusų 
Liaudies- Kliubą,” kuris lig šiol buvo praleistas, 
kadangi tai buvo švietimo organizacija. Bet da
bar rusams sunku tikėti, visi jie bolševikai, arba 
bolševikėja, kas yra vienu ir tuo patim; taigi 
Gofė suorganizavo ' puolimą ant šito namo ir 
apie du šimtai rusų tapo išdaužyta buožėmis 
ir išmėtyta laiptais ar per langus žemyn; vie
nam apyseniai matematikos mokytojui tapo

ipjono nu
ėmė

pramušta galva, 0 muzikos mokytojui išmušta 
dantys, 

v • .

Tokių amerikiečių, kurie nešiojo kareivių 
uniformą, laikė šautuvus savo rankose, buvo 
išlavinti Šaudyti ir durtuvą vartoti, bet neina
te kovos, buvo keli milionai. Šitie vyrai, kaip 
buvo sakoma, “gedo nesulaukdami mūšio,” ir da
bar jiems kaip tik buvo proga. Juokų buvo tiek 
pat kaip ir kasimuose, tik čia buvo tas patogu
mas, kad nebuvo pavojaus. Puolimo būriams 
sugrįžus iš veikimo lauko nebuvo kas telegra
fuoti susirūpinusiems tėvams apie prapuolu
sius ir sužeistuosius. Kelios kvailos bobos bandė 
suorganizuoti protesto eiseną prieš Rusijos blo
kavimą f puolikai uį^lupo^šitas bobas, sulamdė 
jų vėhikus, suplėšė jų drabužius į šmotus ir, 
kas jų liko, policija nubugds į kalėjimų. Vieną 
kartą atsiliko taip, kad vienas gerai žinomas 
“sportininkas,” tai yra toks, ką mėgsta arklių 
lenktynes lankyti, ėjo gatve užsirišęs raudoną 
perkakiį; puolikai paskaitė jį bolševiku, užpuo
lė jį ir taip apkūlė, kad tas nedaug gyvas beli
ko. ,Po šito atsitikimo žmonės, maniusieji, kad 
yra neišmintinga tiek daug įstatymų laužyti, 
įstatyjną jr tvarką beginant, sukėlė protestą; 
taigi apskričio teisintojo raštinė pasirūpino pa
daryti taip, kad jauni vaikinai kareiviai butų 
priimama 'kaip šerifo padėjėjai ir kad jiems bu
tų išduodama žvaigždės taip, kad atsitikus jpio-

Kaip jau visiems žlųoma, da
bartiniu laiku bastosi po Ame
rikos lietuvių kolonijas visokį 
klerikalų agitatoriai Bumšai, 
Bgdonai, Garniai ir kiti, kau
lydami iš žmogių sunkiai už
dirbtus centus kokiems tai ku
nigų “kultūros” tikslams. Tam
sesnieji žmonėliai, manydami, 
kad ištilkrųjų jų pinigai eis k įri
tu ros darbams, gana dažnai 
gausia) aukoja šitiems pabus
toms. Gi kultūringi ir apsi- 
švietusieji žmonės, nors ir ge
ri katalikai, šiems “kultūros” 
vajams pinigų neduoda. Kad 
tai yra faktas, to užginti nie
kas negali, štai ką rašo “Drau
go” 42 num. jo koresp. V. G. 
apie kun. 
prakalbos 
nej: v

“Kultūros vajus ne taip čio
nai pasirodė kaip reikėjo. Ga
lima sakyti, kad Bridgoportas 
yra dideliausia kolonija visoj 
Amerikoj. Čia yrax didžiausi 
vertelgos, verti desėtkų tūks
tančių. Ęct /kuomet prisiėjo 
prie aukojimo tai tik bęma? 
vieni darbininkai savo kįšenius 
iškratė. Ir kiek tesudėjome!”

Iš to, kas viršuj parašyta, yra 
aišku, kaip puikiai priėmė ir 
parėmę Bumšos “kultūros” va
jų bridgejiortiečiai. Pats ko
respondentas stebisi bridgepor- 
tiečių diiosnuiriti.

Žinant Bridgeporto koloniją 
ir jos kultūrinį stovį, nesunku 
įsjiėti, kodėl brihgOportiečiai nc- 
kimba ant Btimšų meškeres. 
Bridgeportiečiai jau moka at
skirti pelus nuo grudų. Jiems 
nesunku numanyti kokią kultū
rą ruošiasi kurti klerikalai Lie
tuvoj.

Ant galo tas pats korespon
dentas sako: “Dar kažikcyįel 
atskaitos to vakaro aukų nėra 
pakkellitos”. Matyt, Rumšą tiek 
daug surinko BridgejMirlo ko
lonijoj, kad nenori nei atskai
tų paskelbti, 

t

Kultūra ir apšvieta Lietuvai 
reikalinga, bet ne tokia, kokią 
klerikalai jai perša. Jų “kul
tūra” yra varšavska-jezuitinč. 
Varšavinė kultūra taip patinka 
musų kleriikalams, kad jie net 
visą Lietimą nori Varašąvai ati
duoti. Ta kultūra ^Lietuvai 
reiškia vergijos pančius, Su- 
sipratuslcji lietuviai katalikai 
tokios “(kultūros” 'neparėmė ir 
nerems.—Bridgeportietis.

. •" 11 j ■ ■ -

(Apgarsinimai) 
PRIDĖKITE DAUG METŲ

PRIE SAVO AMŽIAUS. 
Jausitės nuo 10 iki 30 metų jaunesniu

Užlaikyti tyrą kraują, turite nau
dot vien tyras gydu.oles, panašias 
Bulgariškai Kraujo Arbatai.

Milionai žmonių vartoja Šį puikų 
kraujui toniką. Jis yra vienatiniu 
tyrų žolių vaistu, kuriuos gali var- 
tot kiekvienas šeimynos narys, kad 
prigelbėjus viduriams veikimą, pa
lengvinti skilviai ir . prašalinimųi 
kenksmngų suodų iš inkstų — nėra 
kito > panašaus vaisto, kuris turėtų 
tokią spėką atitaisyt ir gamtąi pri- 
gelbėt.
BULGARIŠKA KRAUJO ARBATA 

Patdavhjama vaistin^e visur 
arba apdrausta paštu prisiusime*! 
•didelį šeimynai baksązuž $1,Ž5, arba 
3 už $3.15, arba 6 už $5.25. Adresas: -------- - ------- - } 
Products Company, 451 Mafvel Buil- 

j / dingt Pittsburgh, Pa.

Bumšos įvykusias 
Bridgeporto jurgi-

■' .0 ■»»$.

linini ant namų ir sumušus žmbnes, atrodytų H. H. Von Sehlick, Pi-esident Maryel
teisėtu ir prideramu darbu.



Lietuviu Rataliuo su
BRIDGEPORT

BROLIAI AMERIKIEČIAI!

NORTH SIDE

taip

ONA POCIENĖ, Soprano.

verčiami

kad tas

Dabar Turi Tą Progą

Atmink kas tai? Atmink kas tai?

vienoj di

mįslių knyga
Teliphone Boulevard £063

Telefonai! Boulevard 7MB

Jos Vertė Neinkainuojama

Del savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų .. • I Tl/T* 1 ~
mas $1.00 į Naujienas.

Mįslių Knygos užsakymui siųskite adresu

INIAOJIIIEINI©
SKAITYKIT IR PLATINKIT

Ciarsinkites.Vaiųienose
lunkams a

mažiau ir greitai 
Interesinga litera-

0614-16 Roosevelt Rd. 
Arti S't. Loaie Avė, 

CHICAGO, DLL.

Bušų, 
įstai- 
nera 

•i kad

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

1739 South Halsted Street 
• Chicago, Illinois.

Tuojaus įsigykite Mįslių Knygą, 
Jos kaina tik $1.00

Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 mįslių 
senų — su J

intensivus 
tautiečių

Ar gali atspėti
1000 mįslių?

Ona Pocienė,- šįmet' 
sekmadienį, Kovo

Van Buren St. ir

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"N. A U J I E N O S”

broliai-lietuviai 
tur būti, 'aukoja ne

Žymi ir gerai žinoma visiems lietuviams daini
ninkė dalyvaus “Naujienų” Koncerte Kovo 5 d

Tik ką dabar tapo atspausdinta didelis rinkinys, ko 
kio dar niekad nebuvo, lietuvių mįslių — ‘ *
dėlėj knygoj vardu.

mielasir-
. »■ sargų ir

bus Kiekvienam žingeitlžiaasio
Ir jaunas ir senas naudosis 

ne vieną sykį, bet nuolat, prie 
s progos — sueigose, pasišnekė-

Sibirui 
savo pi

nos neturi ne-

Kadangi 
Amerikoje, 
vieną dolerį badaujantiems Ru
sijoje, npm priminti jiems, 
jog ir Odiniame Sibire yra ne
maža lietuvių, išblaškytų ka
ro metu iš po tėvynės stogų, 
kurie yra aplinkybėse niekuo 
negeresnėse, neg Pavolgės ru
sai ar totoriai.

“Žinių”. Gi visas kitas infor
macijas apie “Naujienų” ve
dėjus jiems suteikiąs Jamon- 
tas, kuris, girdi, <lel kokių tai 
priežasčių, šnipinėjąs- apie Nau
jienas. Jis kalbėjo apie “s'pe- 
šelus”, kad prie to kaip nors 
prikergus ir sau nepatinkamus

Lietuvos Atstovybė 
materialiai |>agelbėti 
liečiams negali 
tiktai tam specialių, bet ir ap
lamai lėšų. Moraliai yra •da
roma daug. Taip, aču'd Atstovy
bės rūpesniui,, lietuviai nėra 
mobilizuojami į rusų kariuo
menes (raudonas ar baltas), 
buvo keletas atsitikimų, kuo
met ji įstengė paliuosuoti areš
tuotuosius 
bausmės, 
kios rusu

Mums yra malonu pranešti, 'kad p. < 
pasižadėjo dainuoti “Naujienų” koncerte 
5, 1922, Ashland Boulevard Auditoriuih, 
South Ashland Boulevard.

Naujieniečiai ir Naujienietės, pradėkite ruoštis “Naū 
j ienų” Koncerte. ..... _

Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 mįslių -- naujų’ ir 
senų — su palyginimais prie kitų kalbų mįslių. Kiek
viena mįslė yra žingeidi istorija pati savyje, ir todėl 
JVIJSLIV KN¥GA ' ' ■ ' ” ‘
skaitymo šalinis. 
MĮSLIŲ KNYGA 
kiekvienos patogic 
jimuose, prie ginčų, prie meilės ir visokiuose atsiti 
kimuose. J

žmones, būtent, “Naujienų” 
vedėjus, šalo manęs sėdintys 
žmonės pradėjo piktintis tuo, 
sakydami: kur tu pirma bu
vai, ko tylėjai? “Naujienos”, 
kurias tu , šmeiži, visą laiką 

mlo tų

Telephone Y arda 6884

DR. P. G. MEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 Ii 

ryto ir nuo 7< iki 9 ▼. vak.
8325 So. Halsted St„ Chicago, HL

’, “Draugo” 
redakcijoms, 

iš kurių gaunama Atstovybėje 
laikraščiai dykai, .vietiniai lie
tuviai turi šaltinius pasiskaity
mui ir pasėmimui žinių apie 
Lietuvą. Tai vienintelis kelias* 
kuriuo susipažįstame su Lietu
vą*. padėtim. Tie žiupsniai taik- 
raščių yra tiesiog plėšanti iš 

Atstovybės, nes kievienas yra 
jų išalkęs. Perskaičius laik
raščius ant vietos — siuntinėja- 
me į tolimesnes kolonijas. Nuo 
vado Atstovybės ir jos globoje 
esančių tautiečių tariu nuošir
dų ačiū viršui i nėtosioms redak
cijoms ir prašau ir tolimes
niam laikui neatsisakyti paten
kinti mus savo leidiniais. Jeigu 
kas iš amerikiečių teiktųsi pa
aukoti mums atliekamų kny
gų (prisiųsdamas antrašu: 
Vladivostok, Posjie-tskaja No. 
13, Litovskoje Konsulstvo), 
busime labai dėkingi.

K. Jocis
L. ųd. p. Lietuvos Respublikos 

Įgaliotinio Sibirui.

Šioj lietuvių kolionijoj 
gi randasi nemažas bušelis 
žmonių, kuriuos prigavo “spe- 
šelai”; bet čia nematyt tokių 
raginių kaip kitose kolionijose. 
Člą didelio susikremtimo dėl 
“spešelų” nėra. Kai kurie dar 
keikia tuos “spešdų” davinė- 
tojus, o kiti tai tik juokauja, 
sakydami, kad, girdi, jiems nie
ko iš to, jeigu kišeniai ir pa- 

i lengvėjo ant kokio šimtelio *- 
kito. Bet atsiranda ir pas mus 
kęletas ir tokių, kurie praki
šo “spešelams” net po porą 
tūkstantėlių. O visi tte? kurio, 
ačiū “Naujienų” perspėjimams, 
išliko sveiki, tai* dabm* džiau
giasi ir rengiasi joms už tai 
“užfundyti”, o jau kas 'link 
gerų velijimų tai \ pagatavi 
pundais joms siųsti... Tik kiek 
daugiau nukentėjo pas mus ka
talikai ir- bolševikai, o socia
listai su tautininkais, tai visai 
mažai / tenukentėjo. Musų ’ko- 

| lionijos lietuviai nenukentėjo 
į nuo “’spešdų’’ dėlto, kad čia 
buvo’Jcam juos kritikuoti ir 
agentai jeigu ir pasisukdavo su 

(Savo krūmeliu, tai vietiniai 
žmones juos, išvadindavę “žu- 
likais” ir kitais kaipo “kru-

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon pei; mus 
54 cent. už 100 auk. 

arba
' 185 auk.3 už $1.00
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas 
Pristatyams Užtikrintas 

Trumpame laike
Central Manufacturing 

District Bank 
z State Bank—< 

Clearing Hoųse Bank 
1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

Susiųtas, bet ne drabu 
&s, su lapais, bet neme 
dis, ne žmogus, .o vis 
ką pasakoja.

DANTISTAS
IMI M. Halrted 8U Chteage, UL 

kam»aa IBth Si.
▼alandeei 9—11 ryte Ir 1—41 yak.

Phone Ctūpi B67

Kalbėtojas sako, kad jus va
žinėjąs po Amerikos lietuvių 
kolonijas ii renkąs aukas Ru
sijos badaujantiems žmonėms, 
bet, girdi, kadangi aš žinau, 
kad jus jau dikčiai aukojot, 
tai aš šį vakarą tam tikslui 
aukų nerinksiu, o duosiu jums 
koncesijų, nes esą ir bodŠbvi- 
kai duodą koncesijų. Jis gar
sino ^“Laisvės” biznį ir siūlė 
kokią tai knygą dovanų “spe- 
šel” prie “Laisvės”. Pašigarsi- 
nęą savo bįznį, pasisakė kal
bėsiąs apie Dabartinį krizį. Ir 
kalbėjo tt. Kairiuosius /komu
nistus išvadino žiopliais, kam 
jie bėgą iš unijų ir tvėrių nau
jas unijas. Reikią jose veikti, 
kad ir pasislėpus, nusiduoti la
bai geru nariu, kad nestigau-' 
tų ir neišmestų iš unijos.. Jo 
manymu, Amerikos Darbo Fe- 
ddmcija tai geriausia organL 
zacija, o kas iš jos Lėgo ar 
bėga, tai esąs žioplys.
/ Kalbėtojui komunizmas bei 
bolŠeviznias dabar jau antra
eilis dalykas. Jis apie bolše
vizmą mažai ir užsiminė. Tai, 
ant ko nesenai spiaudė, jis 
šiandie jau ^iria. Pav. Amer. 
Darbo Fed., Anglijos darbi-

T. Pullman 5432

A. SHUSHŪ 
AKUSERKA

/

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State StM 
' Chicago, III.

į Rusiškos ir Turkiškos Vanos
S i2th Street
R Jei. Kedzie 8902

DR. S. BIEŽIS 
•TDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduli*i
Ofisas 2201 W. 22nd StH kampas & 

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

TeL Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pfetw.

191 1-1915 metais nevienas 
žaliuka>s--vyras, neviena skais
ti moteris ar mergaitė apleido 
Lietuvą ar tai savo noru, bėg
dami nuo užeinančiu" musų že
idę vokiečio, ar tai paraginti 
prie to kazokų nogajais. Visa 
minia^ žmonių, pametę savo 
gūžtą, pasiėmę vos patį reika
lingiausi dažnai be skatiko,— 
keliavo Rusijos gihnnon, kad 
tenai perlaužus mūšių laiką ar
ba sulaukus karo galą. Manė 
taip visi.. Atsidūrė svetimoje, 
nejaukioje šalyje be kalbos, be 
darbo. Tiesa, pirmąjį laiką ru
sai priėmė pabėgėlius lig zir šir
dingai, bet buvo nemaža ir 
tokių atsitikimų, kur “biežen- 
cui” nieks nenorėjo duoti nei 
vandens atsigerti. Tuo tarpu 
susitvėrė “pabėgėlių šelpimo 
komitetas,” kai kurie ir darbo 
gavo, šiaip-talp pradėjo gy
venti žmoniškiau. Prasidėjus 
Rusijoje revoliucijai, visi atgi- 
jome, nes laukėme galės greito 
grįžimo Lietuvon. Vienok apsi- 
vylėme. Su revoliuciją prasi
dėjo ir betvarkė. Viskas susi
painiojo.. Vieton kehauti į 
vakarus, visųkių aplinkybių 

pabėgėliai buvo pri
versti ar tai pasilikti ant vietų, 
ar traukties rytų link. Ir, rodo
si, tie, kurie pasiliko ant vietų, 
jau laimingai sugrįžo Lietuvon, 
nors ir nevisi. Atvykusieji gi 
į Tyliojo okeano pakraščius, 
svaigini/ save mintimi, jog 
koks tai “dėdė” išveš juos iš 
čioija* Lietuvon. Tiesa, važiaim 
didieji sąjungininkai Rusijos 
(Kolča'ko), važiavo lenkai, lat
viai. Neišvažiavo ir negalėjo 
išvažiuoti vien tiktai lietuviai. 
Mat lenkai ir latviai buvo susi
organizavę Sibire savo kainuo- 
menes (latviai jokiuose mū
šiuose taip rusų nedalyvavo) ir 
todėl sąjungininkai’ davė jiems 
laivus tai kariuomenei parga
benti tėviškėn.- Žinoma, ka
riuomenės mandieruose buvo 
išvežta daugybė pabėgėlių su 
šeimynomis -- neišvažiavo tik 
mažas skaičius ir tai tokių, ku
rie patys nelabai tesi veržė' Tė
vynėn. Lietuviai savo kariuo
menės neturėjo (aĮ>ic kariuo
menės būrį po lenki/ vadovys-. 
te Novo-Nikolajevske, taip va
dinamos pulkininko Rimšos — 
dabar jis Vilniuje — gvardi
jos, kalbęti neverta: velik jos 
visai nebūtų buvę) ir todėl li
ko. Kiek teko girdėti, buk iš 
Rusijos ir Vakarinio Sibiro, 
nors ir su dideliu vargu, vie
nok pabėgėliai jau sugrįžę. Li
ko vien tik Ryty Sibiras, kuria- 
irte, Meiliu SvjL>ii-o A. tstovypoje 

esamų žinių, gyvena dar apie 
3,0*00 lietuvių. Susiregistravu- 
sių jų yra: 1) Vladivostoke ir 
ąpteltnkėse —» 327 žm.; 2) 
Pajūrio srityje be Vladivostoko
— 230 žm.; 3). Amūro srityje
— 460 žm.; 4) Užbaikalyje ’ 
580 žm. ir 5) Manžurijoje ir 
Kinijoje — 300 žm., iš viso 
1S97 žmonės. Tai tiktai užsire
gistravusiųjų,' o dėl kokių nors 
priežasčių neužsiregisitravusių 
bus dar tiek.

MOI W. Hantam 84.
8—11 kaadfam fc 8—1 

trakai* HaHriant aadildiantaL

vaikų ligų
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
o vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

žmones persergėjo 
humbugų, o tu kur buvai?

Pabaigus pirmam kalbėtojui, 
vakaro vedėjas paprašė aukų, 
padengimui prakalbų rcųgimo 
išlaidų. Numanydamas,’ kad 
aukų niekas neduos sako: kiek 
viršaus surinksim padengimo 
lėšų, tie pinigai eis Rusijos ba- 
duoliams. Bet publika suauko
jo iš viso tik $5.25; kaip jie 
patys paskelbė.

— Ten buvęs. ,

Užvakar vakare eidamas - 
Halsted gatve prie Mildos tea
tro, pamačiau užlipintą lapelį 
ant salės durių, kad kalbėsiąs 
garsus kalbėtojas Andriulevfi- 
čia, iš New Yorko.* Gi prakal
bas jam ręngia suvienytomis- 
spėkomis AILDLD. 19 kp., 
LM'PSA. 9 kp., AiDP. 5 kp. 
Na, manau sau, rengia prakal
bas trys organizacijos ir trys 
kuopos “suvienytomis sjjėko- 
mis”, tai bus kq pasiklausyti 
ir publikos netilps nei į sve
tainę. Bijodamas, kad nereikė
tų grįžti atgal, arl>a stovėti, 
kaip/kad aną kartą LSIS. 4 kp. 
parengtose' prakalbose, skubi
nuosi syetainen, nes lapely pa
sakyta, kad prakalbos prasi
dės lygiai 7:30.

Užlipu viršum — svetainė 
beveik tuščia: keletas žmonių 
pasieniais stovi j>asiskirstę po 
vieną, tartum ką praradę. Lau
kiu, laukiu, o įkalbėto jas kaip 
nepradeda kalbėti, -taip nepra
deda. Laukia, mat, publikos. 
Oratorius, mat į krėslus kalbė
ti nenori. * Palaukus apie va
landą laiko, visgi atėjo išviso 
apie i>usantro puskapio žmo
nių ir tada pirmininkas prista
tė kalbėti garsųjį kalbėtoją iš 
New Yorko.

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be ffydiolij ir be operaci}* 

3347 'Emerald Avė. '
9 ūd 11 ryte ir 9 iki 10 vakari 

Tel.t Boulevard 9897
731 W. 184a gat 2 IU B rak. 

Tel.i Canal 279

DR. G. Z. VE2ELIS
LMivia Itartiatea 

4711 Beath Aaklaad Avk, 
art! B74e« gaivia

DR. CHARLES SEGAL 
’Traktlkaoja 15 mel^i 

OžisH-S
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Lietuvos Įgaliotinio Sibire 
Atsišaukimas

Tai Auti* 737
DR. MARTA 

DOWIATT-SASS.

(politinius) nuo 
Ir aplamai, viso- 
pai’tivinės valdžios 

dabar suprato, jog su lietu
viais nebegalima elgtis, kaip su 
nebyliais, nes už jų skriaudas 
yra-* kam užsistoti ir pareika
lauti teisybės. .Atstovybė yra 
išgavusi iš vietinės valdžios lei
dimą gyventi t. v. “kazarmėse” 
buvusios kareivių stovyklos dy
kai, kas kiek palengvina jų bp- 
vį, nes nebereikia rupinties dėl 
jjuto. Be to paskutiniu laiku 
yra pradėtas svarbus darbas 
grąžinimo pabėgėlių Tėvynėn. 
l>el to buvo vedamos ilgos per- 
trakcijos su vielinių Konsulų 
Korpusu, pristatyta daugybė jo 
reikalautų smulkių žinių ir, pa
galios, jau nuo jo vardo, kaip 
pašalpa badaujantiems, kreip
tasi , į Tarptautinį Raudonąjį 
Kryžių, į Antantės valdžias ir 
Tautų Sąjungą, kad tie padėtų 
ir pasirūpintų pabėgėlių grąži
nimu. Atsakymas laukiamas 
ne anksčiau kovo mėnesio. Tuo 
tarini gi varomas 
darbas priivngimui 
prie tos-kelionės.

Ačiū “Naujienų 
ir “Darbininko

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopigiau- 
šiai. Mažus gra 
bus turime nuo 
$3 ir augščiau; ■ 
dideliems nuo ■ 
$25 ir augš- 
čiau. Taip pat H 
turime gerus 
automobilius dėl z W 
vestuvių, krik 
štynų ir t. t.

Reikale kreipkite* 
3307 Ayb/rn Avė.

w Tel. Jloulęvard 4139

Ekonominė krašto padėtis 
katastrofinga. Pramonė ir pre
kyba mirus. Bedarbių vien Vla
divostoke skaitovių j 30,000. 
žmonių. Bet ir tų, kurie turi 
kokį darbą, padėtis nekiek ge
resnė. Dalykas toks, kad dėl 
stokos pinigų nei valdžia, nei 
privatinės įstaigos algų (nors 
ir taip jau minimališkų) nemo
kama. Yra įstaigų kur darbi

os dar nemokėtos už

rugpiutį menesį. Laiks nuo 
laiko yra duodami, taip vadi
nami, avansai. Ihip, Kalė
doms daibiųinkains buvo išduo
ta po 5 j ienas (2 ir ptise dole
rio) “šventėms”. Tuo tarpu 
gyvenimo produktai, butai ir 
kuras labai brangus, 
tarnaujančių valdiškose 
gose, valdžios įsakynrti, 
galima iš buto išvaryti* 
jis net ir neužsimoka nuomos. 
Be to jie laiks nuo laiko gau
na iš valdžios sandėlių paspir
ties produktais. Lietuvių ir, 
aplamai, ne rusų padėtis kur 
kas blogesnė. Į valdžios įstai
gas dabartinė reakcinė Pajūrio 
(t. v. Mierkulovo), valdžia (jos 
devizas: jiKiinaja i nierazdiei- 
naja Rosija) nepriima ir net 
pirmiau jau tenai tarnavusius 
liuosuoja nuo vietų. Juodu 
darbu konkuruoti su kinie
čiais nieks iš europiečių neįgali. 
Dabar galima "dažnai susitikti 
inžinierių ar kokį kitą speciali
stą, prašantį, kaipo 
dystė«, vietos vežėjų

Dr. Mauripe Kahn .
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

' W81 So. Ashand Av*. 
Tri.i Yard« 994

Ofiso vai.: 8 iki IV v. ryto, 1 Ud 8 
ir 7 Ud 9 v. Naktimi! ir neddioj po 
pietį. Tol.: Oakland 1294

NAUJAS BUDAS 
Virimui ir kepimui 

Sunvažinkit s ’
kuro išlaidas 

Į — anglies ir 
malkų. Pa- 
keiskit savo 

| virimui arba 
n p::il< linini 
Hų- į gasi^į 
pečių įvedant 
1922 modelio Uni-Hcte Gas Burner, 
VELTUI IŠMĖGINIMUI.

įsideda į ugnies užlaikomą vietą Jr 
gasas dega, kuris pasidaro iš pa- 

1 prasto kerosino, —• pigiausia kuras 
kuris žinomas. Visuomet ižTIiio-
clu Ua.rštq. u$ęnį umui. Visuomet kon- 
troliuojarųa krąno užsukimu. Ste
bėtinas moksliškas išradimas, t kuris 
kainuoja ti'isyk ( mažiau ir greitai 
patsai išsimoka, 
turą VELTUI.

REIKIA AGENTŲ
Acorn Brhss’Mfg. Co., 

208 Acorn Bldg-., , Chicago

ninku unijas, Vokietijos darb. 
pro f. sąjungas ir 1.1. Jis jau 
praregėjo, kad,, pav., 'Anglijos 
organizuotieji,darbininkai daug 
ką nuveikė ir jeigu jie nori, 
gali neveikti. Arba vėl Vokie
tijos darbininkai labai lengvai 
sutriuškino Kąppo sukįlimą. Gi 
vokiečių komunistų sukįlimas 
esą buvę jų kvailystė.

Iš to viso matyj 
žmogus yra be jokių princi
pų. Užvakar jis buvo socia
listas, vakar komunistas, šian
die kalba už Am. Darb. Par
tiją, o ryto kas jis ir jo plau
ko žmones bus, dievai žino. 
Bet vieną daiktą jis užmiršo 
šį kartą, kas jam labai papra
sta, tai pasikolioti. Bet už jį 
tai attiko koks tai vaikėzolis, 
kuris beveik verkdamas stai
posi ant steidžiaus, kam ' Jur
gelionis patraukęs “Vilnį” teis
man _ vuž. šmeižimus. Girdi, 
“Vilnis” *nieko nekalta, nes ji 
imanti žinias iš “Draugo” ir

Didelis Šmotas

Daugiau Parduoda 
Kodėl?
Pigiau 

pirkit gerą muilą ne 
naujas drapanas

Puikios Rųšies
KIRKS

AMERICAN 
FAMILY



Lietuvio Rateliuose Dienos Nuotikiai
(Seka nuo 5-.to p' Pasikalbėjimas su vienu 

šakalio “kreditorių”.
k i t” biznieriais. Ir jie matyda
mi, kad juos ‘pajuokia ir dar 
žulikais vadina, neišdrįsdavę 
viešai rodytis, o slaptai ne
daug jie 'tegalėdavo žmonių

Sąryšis 
su pro- 
vakarų,

Northsidės Draugijų 
nutarė- surengti vakarą 
gramu sekmadienio 
vasario 26, Vielojo Lietuvių 
Knygyno naudai. Programe 
yra pasižadėję dalyvauti žy
mios artistų spėkos, k. t. Bi
jūnėlio Draugija, Pirmyn Miš
rus Choras ir kiti. Todėl yra 
tikimas, kad publikai* skaitlin
gai alsilankys į šį vakarą. 
Programas, kaipo girdėti, pra
sidės lygiai 7:15 vai. vakare. 
Vakaras įvyks Liuosybės sve
tainėj, 1822 Wabansia aye.

— K. Rugis.

GAILISI NEPAKLAUSĘ! 
“NAUJIENŲ”.

Eidamas Olstryčiu pietų lin
kui nugi girdžiu lyg “Spešel- 
demok raitų” kvartetas vienoj 
krautuvėlėj lermų kelia. Na, 
pamaniau sau, reikia užeiti pa
siklausyti apie kų jie ten vi
duj taip karštai ginčijasi.

Taip, taip, aš pats .ma
čiau kaip jis “Naujienas” po 
'savo kojų sumindė. —

— Atsiprašau,.— aš jų kal
bų pertraukiau, — ar tik ne 
apie “spešelų” pakasinas Tam
stos čia kalbate?

Giį ir taip, — vienas jų 
sumurmėjo.

O kaip, ar daug. Tamstų 
pinigų nugrimzdo?

Čia nerasi n?i vieno iš 
šimto, kuris nebūtų “įverti
nęs” “spešelamš”, — antras 
jų suraukęs kaktų sumurmėjo.

Tuo tarpu trecias jų priėjo 
prie manęs, uždėjo ranką ant 
mano peties, palingavo galvų 
ir šiais žodžiais prabilo.

— Mano nugrimzdo 7»t 
045 doleriai pas Harringtonų

■ > ;IV.‘
— Kaip! septyni tūkstančiai, 

keturis dešimtys penki ‘dole
riai?! — pertraukiau aš jo 
kalbųs — O kar Tairtstai pri- 
gundė <tokių didelę pinigų su- 
rriiį Harriųgtonui duoti? 1

— Atsitiko taip, — ėmė 
žmogelis aiškinti. — A. Rut
kauskas, dar .mano giminaitis, 
dirbo pas Harrington£ už 
agentų. Jis sakydavęs tūrius 
25,000 dolerių ir du namu, tai, 
girdi, jeigu Harringtonas kam 
neišmokės, tai jis ;
Be to jis, dirbdamas kaipo 
“spešelų” agentas, kur buvęs, 
kur nebuvęs vis pas mane už-' 
sukdavęs ir vis primygęs zau
nijo ir zaunijo, kol pagalinus 
visus mano pinigėliui,iškauli
jo, liepdamas man nebijoti ir 
nebūti tokiam žioplam, nes, 
girdi, pas Harringtonų 
taip saugi pinigams vieta, kaip 
ir kiekvienoj 
kydavęs, kad, 
(XX) dol. pas 
trumpų laikų 
iki 14,(XX) dol 
iki 28,(XX) dol. ir t. t. Tatgi, 
girdi, tik nesveiko proto žmo
gus gali to neparmatyti ir mS 
norėti tokia proga pasinaudo
ti. Tada aš parodžiau" jam 
‘^Naujienas” ir pasakiau, kad 

jos pataria žmonėms apsisau
goti nuo tokių “biznių”.

A, tiki ką “Naujienos” 
rašo, ar nematai, kad jos yra 
“pareidavusios” bantkieriams?! 
Tai pasakęs jis ištraukė “Nau
jienas iš manęs ’ir sumindęs 
pasakė, kad, girdi, darbininkai 
neprivalo tokio laikraščio nei 
į rankas imti. Na, aš pamanęs, 
kad gal jis ir teisybę sako, 
įdaviau jam 7,015 dolerius “spe- 
šehms”. Bet ne iš manęs vie
no jis visus/pinigus išviliojo, 
— jis čia 'visiems kišenius iš- 
TtStmo... •

Žmogelis tai pasakęs apsi
ašarojo, o aš, nenorėdamas jų 
daugiau graudinti, pasakiau 
“gud bai”...

— Bridgeportietis.

NAUJIENOS, Chicago, UI

_|VA[RgSSKĘlRIMAI
Pėtnyčia, Vasario 24, 1922
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Atsiimkit laiškus iš Pašlo PRANEŠIMAI.
. ,v, .> ... -n I .Cicero. — Dr-stės Lietuvių Tvirty-

sie laiškai yra atėję iš Euro- bes susirinkimas perkeltas į subatos 
P°s« • 
nueina į vyriausįjį paštų, (Clark 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba ., “Advortised Window”, 
lobej nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERĮ, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimol w

903 Danui Alanuj
908 Bogdisonko .Antonos
910 Butkus Petter 
911 
912 
913 
915 
916 
936 
937 
939 
946 
948 
951 
953 
958 
964 
966 
967 
984 
985 
987 
988 
989 
993 __ 
1003 Papalis Johart 
1010 Prsentolas Franko 
1017 
1021 
1033 
1035 
1043 
1047 
1050 
1052 
1053 
1059

■SMmi.unj

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

NAMAI-ŽEME
Dr-stės Lietuvių Tvirty-

jos dabar 
gal vėl su 
pas ją at-

už tai

Šakalis, 
aš dar

ma-

tur 
vie-

PEi’nfcrmuotas ‘'Naujienų” 
reporteris apie vienų šakalio 
klientų nuvyko pas jį -pasikal
bėti. ♦

— Labų dienų. Ar čia gyve
na ponia D. D.?

— Taip, čia, bet 
nėra namie. O ko, 
kokiais “spešelais” 
ėjai?!

— Taip. Bet aš jokių “spe- 
,šelų” nenešioji!, o tik renku 
žinias apie juos.

— Tai gal kokio laikraščio 
reporteris ?

— Taip, “Naujienų”.
— Tai meldžiu į vidų. Aš 

galėsiu jums šį-tų papasakoti 
kaip tie svieto pereivos 
no bobų prigavo.

™ Busiu jums 
kingas.

— Įvyko taip, 
būt sužinojęs, kad
nų-kilų atliekamų centų turiu, 
pradėjo, jis pats ar jo agen
tas, nuolatos pas mano bobų 
lankytis \įr jai visokių s/kymų 
pripasakpįo, kaip galima di
delius pelnus gauti už įdėtus 
pas jį pinigus.

— Išpradžių mano boba ne
norėjo jamt tikėti; bet vėliau,* 
nepaliaujant jam lankytis ir 
vis “stebuklingus” skymus aiš
kinti, jinai pasidavė pagundai. 
Vienų rytų man iš darbo par
ėjus pasisakė jinai žinahti sky- 
mų kaip į trumpų laikų gali
ma praturtėti. Tų syk aš jų 
suniekinau ir perspėjau, kad 
Šakaliu negalima pasitikėti ir 
t. t. Jinai manęs paklausė ir 
Šakaliui pasakė, 
nai nemananti 
pinigų duoti.

• — A, ar tik 
dinta bankierių
zietos? — (Mat kai “Naujie
nos” sužinoję kokiu “bizniu” ša
kalis užsdiniųs išmetė jo ap
skelbimų iš savo laikraščio ir 
dar parašė straipsnelį, kad 
žmonės nesiduotų visokiems 
“spešeliims” pavęs prigauti, nuo 
to karto šakalis begalo supy
ko ant “Naujienų” ir žadėjo 
būtinai jas subankrutinti, ne
žiūrint to, kad tas jam alsei- 
tų ir 20,000 dolerių. Taigi jis 
jau tuomet ėmė vadinti “Nau
jienas” bankieriani parsidavusiu 
gazieta”). — Ta gazieta taip 
rašo, nes jai rupi bankų in
teresai, o ne kad žmonės pa
sipelnytų. Kas pas mus įves tins, 
tai jo pinigai netik kad ne-

kad, girdi, ji- 
tokiam bizniui

nebusi s ūkia i- 
ipapirktos ga-

tonas Kaili ccai jo pinigai netik kad ne-
atsakysiąs.fpražus, bet dar atneš didelius

bankoj. Jis sa- 
girdi, įdėjus 7,- 
HairingtOną, į 
jie pasidaugins 

, o 14,000 dol.

nuošimčius ir t. t. Jis daug pa
našių dalykų priplurpė ir <pa- 
galiaus mano boba įtikėjo. Ir 
jinai be mano žinios “įvesti- 
no” pas šakalį 200 dolerių. Iš 
pradžių, sužinojus, kad Šaka- 
lis. susibankrutino ir pinigai žu
vę, ji labai nervavos ir manęs 
bijojo, kad aš jos už tai ne 
barčiau. Bet žinodamas, kad 
boba vis boba, aš apie tai suži
nojęs tik iš jos nusijuokiau 
ir pasakiau, kad turėtų šven
tą ramybę...

— O ar Tamstai negaila tų

— Gaila — negaila, ką čia 
bepadarysi. Gal už tai po mir
čiai jis anglimis atmokės...

Žmogelis tai pasakęs nusi
šypsojo ir pradėjo pypkių kim
štis. Aš jau buvau beeinąs, bet 
jis užklausė manęs ar teisybė, 
kad Šakalis “Spešel-demok ra
tą” už surinktus nuo žmonių 
pinigus leidžiąs. , t

— Aš apie tai visai nežinau, 
tik girdėjau, kad jis tame laik- 
rašt|>alaikyj savo apskelbimus 
dėdavęs ir už juos, riebiai, mo
kėdavęs.

— A, Tamsta nusiduodi tai 
nežinąs? žmonės juk kalba, 
kad jįs žadėjęs išleist kad ir 
20 tūkstančių dolerių by tikį 
“Naujienas” siibanknitinus. ?

Tuo tarpu parėjo jo žmona 
ir aš atsisveikinau. — Rep.

SKAITYKIT IR PLATINK1T

Kam jie priklauso, tegul vakarą, vasario 25, paą Žvibąf 1347 
So. 50 Avė. Visi bukite laiku.

—Sekretorius.

L. L. ^Paskolos Chicagos ir A pi ei. 
Apskričio susirinkimas įvyks sekma
dieni, vas. 26, 3 v. po i pietų šv. Jur
gio par. svet. Valdybos Ir pardavi
nėtojai kviečiami būtinai atvykti, nes 
bus renkama nauja valdyba.

Pirm, J. A. Mickeliunas, 
Rašt. E. Statkienė.

' * BIŠOPO
Kreditorių susirinkimas 

prakalbos įvyks pėtnyčios 
kare, vasario /24 d 
10806 S. WaAash Avė. 
neškite kvitus?

ir 
va- 

7:30 vai. 
Ątsi-

REIKIA PATYRUSIŲ ČEVERY- 
kų pardavėjų. Turi kalbėt gerai an
gliškai.

AtsišauMįtc nuo 11—3 vai. ar 5:30 
po pietų.

343RJSo. Halsted St.

z REIKIA 
liūno biznį, 
ir negaliu vien\i -apsidii\bti.

1437 So.

IRTNERIO J SA- 
su našlė moteris

DURYS ADAROS
Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par

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

A. GRIGAS,
3114 S. Halstęd St., Chicago, III.

Bukaite A. 
Burneikienei Aleksandrai 
Buleinu J. 
Burzdzius John 
Buragin Patru 
Gptaickau Antonu 
Jurevicaita Petronėlei 
Guszianas Frank 
Jabarauckas P. 
Jerickas Joe 
Kasmavski Adam 
Kazlauski Vincent 
Kolbus Martin 
Kulbis Joscph 
Labuckas Jonas < 
LakaviciUs Ignacus 
Manas Johanna 
Motejunas Roman 
Markoe Marija-2 
Melulus Josepai * 
Milius John 
Murauski Jozef

Rackauskis Jonas 
Rimkus George t 
Šimkus Jonas 
Sneckus Gos. 
Subačius Juozapas 
TJdraitis Sem. 
Vaineikis Ignacas 
Volskis Juozas 
Wanjuknitis J. 
Witauskis Jan.

Pranešimai
NALLH^T'DiDYSlS 

KONCERTAS.

jau čia pat. Jau laikas netik 
pradėti rengtis, bet ir nusipirk
ti iš anksto tikietus. Tikietus 
galima gauti Naujienų šiuose 
Ofisuose:

1739 S. Halsted St.,
.^210 S. Halsted St., ir

1614 W. 46th St.
Visi Chicagos ir apięlinkės 

miestelių lietuviai rengiasi ir 
kalba apie ‘‘Naujienų” koncer
tą. Todėl labai pravartu nusi
pirkti tikietiį iš anksto, kad 
paskiau neteiketij, gtųsties ir 
laukti progos gauti tikietą prie

Pirkite tikietus “Naujienų” 
koncertui tuojau.

Koncerno Renginio
KOMISIJA.

Chicagos Lietuvių Ccntralinių Or
ganizacijų nepriklausomybės dienai 
atstovų susirinkimas bus laikomas 
penktadienį, vas. 24, 8 v. v. Šv. Jur
gio parap. salėj, Bridgeporte. Spau
dos ir Finansų Komisijos patieks ra
portus iš apvąikščiojimo vakario 16 
d. ir bus tartasi dėl tolimesnio cųntro 
komiteto -pasilaikymo. Visi atstovai 
kviečiami susirinkti.

J. A. Mickeliunas, pirm.

Liuosybės Draugystės mėne^įnis 
narių susirinkimas bus laikomas sek
madienį, vasario 26, A. Valinčiaus 
svet. 1732 So. Union Avė. Visi na
riai kviečiami susirinkti. *

— Valdyba.

Visi na-

Vūikų koncertu šokius ir bazarą, 
rengia Ateities žiedo Vaikų Draugi
jėlė sekmadienį, vasario 26 dieną 
Wickers Park salėj, 2046 W. North 
Avė. Salė atsidarys 5 vai. vak., pror- 
gramas prašidės 7:30 v.v. — Mes ti
kimės, kad visuomenė užjaus tam 
jaunam ateities žiedui ir gausiai į jo 
rengiamą vakarą atsilankys.

— Komitetas.

Cicero. Pdskutinis balius prieš 
Užgavėnes. 'Ateikite visi užsigavėti 
prie geros muzikos ir gero patarna
vimo. Bus naujoj Liuosybės svet., 
14ta ir 49 Ct., sekmad. vasario 26, 6 
vai. vak. — Draugijos sekretorius.

Brighton Park. — L. L. Paskolos 
stoties susirinkimas bus pirmadienį, 
vas. 27, 7:30 v. v. Bažnytinėj svet. 
Visi pardavinėtojai ir draugijų valdy
bos kviečiami atvykti, nes bus renka
ma nauja šiems metams valdyba. 
Taipjau yra žinių iš Misijos.

Pirm. J. Pudžiuvelis, 
Rašt. E. Statkienė.

Bischoffo kreditoriai malonėkite 
siimti savo Prasitęs” (notas) 
advokatų ir laikytis namie, nes vasa
rio 19tą d. buvo kreditorių susirinki
mas ir buvo išrinkta 29 ypatos tvar
kyti šį darbą, iš tų išrinkta sekanti 
valdyba: pirm. Juozapas Petraitis, 
pirm. pad. Jonas Ksozczak (lenkas)> 
sekretorė E. Statkienė, iždininkas 
Juozapas Rupšis. Tėmikite laikraš
čius dėl tolimesnio veikimo.

— Komitetas.

at- 
iš

D. L. K. Keistučio Paš. ir Polit. 
Kliubas, rengia pramogų vakara su 
labai gražiu programų vasario 28 d., 
(Užgavėnių vakarą) M. Meldažio 
svet. Visas pelnas skiriamas šelni- 
mui Rusijos baduoliu. Meldžiame ki
tų kliubų ir draugijų tą dieną ne
rengti panašių vakarų, kad nepaken
kus vieni kitiem'S.

■tt* Vakaro Komisija.

Mtelrose Park. Lietuvių Ameri
kos Ukėsų Kliubas rengia iškilmingą 
balių subato] 
lio svet., 23c 
7:30 vai. va.

Vasario 26 d. įvykę L. A. U. K. mė
nesinis susirinkimas, 
įstoti, tegul ateina, 
priima tik už $1.00.

vasario 25 d., J. Vaičiu
liu ir Lake St. Pradžia

Kas norėtų 
Kliubas dabar 

, Susirinkimus 
įvyks toj pačioj svetainėj, 1 vai. po 
pietų. -L F. šmigelskis.

ELEKTRIKINIS 6EVERYKŲ 
LIGONBUT1S. )

3316 So. Halsted St.
Pataisome čeverykus jums belau

kiant. Taip- parduodame naujus če
verykus už žemą kainą.

PARDAVIMUI

Viešas Diskusijas, lengia Amalga- 
meitų kriaučių unijos /lietuvių sky
rius 269 uniįos svetainėj, 1564 North 
Robey St., nedėlioj, vasario 26 d., 2 
vai. po pietų. Tema: “Koks skirtu
mas tarp menševikų ir bolševikų vy- 
kiniĄie socializmo?” įžanga nemo
kama. ; Lavini mos Komisija.

.' North Side. 
Sąryšis rengi 
26, "
svetainėj, 1822 Wabansia 
karo pelnas yra skiriamas 
Lietuvių Knygyno naudai, 
me pasižadėjo dalyvauti Bijūnėlio 
Draugljoš nariai ir šiain žymus artis
tai. Programas prasidės lygiai 7:15 
vai. vak. Kviečiamo visus skaitlin
gai atsilankyti. —> Komitetas.

AUKŠTOS RŪŠIES 
Automobilių taisymas, dalys ir tt. 

SUGADINTUS PARVEŽAME 
Vartoti automobiliai pardavimui. 

MILDA GARAGE 
8121 So. Halšted St., 
Tel.: Boulevard 1685. \

pardavimui groserne, ku- 
rioje užlaikoma rūkyta mėsa ir visor 
ki saldainiai, Aplinkui nėra kito to
kio biznio. Taigi vieta kur galima 
daryti pinigą. Parduodu pigiai, gali 
pirkti su rakandais arba tik vieną 
gioserį. Pardavimo priežastis, važiuo
ju į Lietuvą, 4525 S. Fairfield Avd

DIDŽIAUSIS BARGENAS SO. 
Side 10 flatų, šiaur -rytinis kampas, 
43 Place ir Union Avė. Mūras ge
riausiame padėjime, pečium apšildo
mas, elektros 
baris šviesus, 
dos $3,648. 
cash $15.000, 
kalingas ir teisingas pasiūlymas ne 
bus atmestas.

J. A. BUCKLEY, ‘ 
724 Wi 47th St.

šviesa kiekvienas kam- 
Lot 71x125 pėdų. Rcn- 
Savininkas reikalauja 
greitas veikimas rei-

;. —’Nortšįdės ‘Draugijų 
„iav-sėkmaditenį, vasario 

vakarą su programuy Liuosybės 
Va

jo 
Progra-

TIK KĄ APLAIKRME PA- 
vasarinių skrybėlių, kepurių ir 
vyrų furnishings, už numažintą 
kainą. Meyer Brothers, 3407 S. 
Halsted St. » 7

PARDAVIMUI BJLIJARDINĖ 
(pool room) su 7 stalais ir ant vir
šaus rakandai šešiems kambariams. 
Pardavimu* priežastis važiuoju Euro
pon.*.' ‘

J. SALIVONCHIK,
1413 S. Halsted St., prie 14th St.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
su saliunu ,ant dviejų gyvenimų, di
delė svetainė, gerai viskas įtaisyta, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
mažesnio namo, ar bučemės.

Atkišaukitė
4415 So. Wood St4

v '
• A. SZULC 

Rakandai, hardware, kaurai 
indai, stiklai, malevos ir tt.

3143-45 So.. Morgan St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ Pi
giai. Turi būt parduota į trumpą 
laiką, nes saviriinkas apleidžia Chi
cago. Vieta iš geriausių.

Kreipkitės
1325 E. 55th St.

7 KAMBARIŲ REZIDENCIJA, 
furnace šiluma, taipgi garadžius. 
Našlė priversta parduoti. Ateikit ir 
pamatykit vietą. Padarysime sutar
tį išmokėjimais, $1,500 cash ir po $35 
į menesį. Kaina $4,950. Savininke 

MRS. BRADY,
5936 So. Wood St.

North Side. — Northsidės Draugi
jų Sąryšio Viešojo Knygyno Delega
tų susirinkimas, kuris dėl atsibuvusiu 
socialistu prakalbų neįvyko pereitĄ 
ketvirtadienį, įvyks nedelioj, vasario 
26. lygiai antrą valanda po pietų, 
Liuosybės svetainėj. 1822 Wnbansia 
Avė. Draugijų delegatai malonėki
te skaitlingai susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalu antariL

— J. Penkauskas, sekr.’

Lietuviu Neprigulmingo Klinbo 
mėnesinis susirinkimas įvyks suha- 
to.į, vasario 25 d.. 7:30 v. v. Ūkelio 
svetainėj, 3436 So. Auburn Avė. 
Draugai, malonėkit" susirinkt paskir
tu laiku, nes turim svarbią reikalų 
aptart. — J. M. Valnauckas Rašt. 

y ' ‘ ' M-
,L. S. S. 44os; kuopos mėn svsirin- 

drnas bus laikbhias sekmadienį, va
sario, 26, 10 vai. ryto, Fellowriup 
-Touse salei, 831 )V. 33rd Plr.re, Na
riai prašomi punktualiai susirinkt pa
žymėtu laiku, o taipjau lai kiekvie-. 
nas laiko savo priederme nt.vvkti su- 
sirinklman. — Valdyba.• !< f'- f 1 •r-(;y ,----

S. L. Ex-Kareivių 3-čios kuopos 
susirinkimas įvyk^ penktadienį^ vasa
rio 24, 7:30 v. v. šv. .Tur<rio parap 
svet. Visi nariai’ meldžiami susi
rinkti laiku. Sekri B. Simokaitis.

H . .. ■ ■

. “Dėdės” šerno Vakarėlis.
Lietuviu rašytojui “Dėdei” šernui 

pagerbti S. L. A^gOS Motoru Kuona 
rengia draugiška vakarėli sekmadie
nį. vasario 26 d. Fellowship Hou^e 
Salei. 831 W. 33-čia Place. Pradžia 
6 vai. vakaro. UžiaučiariHeji* šį tik
slą kviečiami guasiąi atsilankyti.

— Komitetas.
.!—------ L_JL_J.±!e--------- '........ ' ------

ASMENŲ JIESK0JIMA1
"o*-*—****~^-**^#^r •

DAILININKAS APOLINARAS 
Šimkevičius gyvenantis Kaune, ant 
Mickevičiaus gatvės NO. 16, jieško 

sąvo krikšto, tėvo, Apolinaro Bartke-. 
vičiaus. Jo laiškas randasi Naujienų 
ofise. . ,

JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO 
Kastantino Girkonto. Paeina iŠ Paž- 
velkių kaimo, Andrejato parapijos, 
Kretingos apskričio. Ir Felikšo Gu- 
dauskio, iš žadvainų kaimą, Rietavo 
parapijos, Telšių apskričio. Jiedu 
abudu gyvėna Amerikoje, bet nežino-* 
me kur. Jie patįs ar žinanti jus ma
lonėkite nranešti mums, nes turime 
svarbiu žinių iš Lietuvos,

Kazimieras GirRontas ar 
Magdalena Girkontaite,

3337 S. Morgan St., Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 

ginos arba .našlės be vaikų nuo 20i iki 
30 metų amžiaus. Geistina, kad bu- 
,tų baigusi augštąją mokyklą arba 
muzikos konservatorija, malonaus bu
do. linksmos minos, kad turėt .gera ir 
etišką pobūdį, ir mylinti šeimynišką 
gyvenimą. Aš esu 32 metų vaikinas, 
malonaus budo, gerai pamokytas ir 
imu aytyvį dalyvumą Amerikos po
litikoje. Kreipkitės laišku ,ir pir
mame laiške prisiųskile savo paveik
slą. Atsakymą 1 duosiu ' kiekvienai. 
Nepatinkamą paveikslą grąžinsiu, 
bet ką jus man rašysite viską užlai
kysiu paslapty. Laiškus rašykite an
glų ar lietuvių kalboje.

G. I. F., 
4602 S. Rockvvell St., Chicago, III.

JIEŠKAU APS!VEDIMUI MER- 
ginos arba našlės be vaikų nuo 20 iki 
80 metų. Reikia kad mokėtu anglų 
kalbą ir butų nors bisk; pasiturinti. 
Aš 28 metu vaikinas, turiu savo gro- 
semę. Meldžiu greitai .■atsišaukti.

A. P. K., ( ■
8139 So. Halsted St., Chicago, III.

JIEŠKAU ^PSIVEDTMUI MER- 
ginos A»vha našles nuo 28 iki 38 me
tų amžiauu. Esu 41 hvetų amžiaus 
vaikinas, turiu gerą amatą.

Atsišaukite
A. C. . . s

1139 W. Adamą St., 
Chicago, Illir

JIESKO PARTNERIŲ

PARDAVIMUI grosemė, ku
rioj užsilaiko saldainiai, mokyk
los reikmenis, tabakas-ir tt. Ge
ras biznis , visokių tautų koloni
joj ,parduosiu pigiai. Atsišauki
te į Naujienų Bridgeporto s. 90

BIZNIAVAS LOTAS MARQUET- 
te Manor, pigiai, už cash, 2614x135 
pėdas: visi įtaisymai ir apmokėtas, 
prie 63rd St. netoli Fairfield.

Matykite
K. DAGIS, 

3405 So. Halsted St.

JIEŠKAU PUSININKO J SAElU- 
no biznį ,arba visą parduosiu, 
nis, gerai ei 
venta. ’ 7 
Vienas nepajiegiu apsidirbti.

Kreipkitės greitai: 
3601 W. North Avė.

Biz- 
i eina, svetimtaučių apgy- 
Pardavimo priežastis liga. •• • • 1^ 1 1 •

IŠ PRIEŽASTIES VYRO MIR- 
ties, priversta parduoti abelną tavo
je, krautuvę ir įrengimus už paau- 
kavimą. Stakas suskaityta virš 
$4,000. Interesuojanti pirks už bar- 
geną. Gera vieta, priešais Nash Mo
tor dirbtuvę. Renda pigi. Mrs. W. 
Raffin, 1054 Grand Avė., Kenosha, 
Wis.

SIŪLYMAI KAMBARIU
YRA KAMBARYS IŠNUO- 

moti dviem ypatom, su valgio 
pagaminimu. Atsiklausti 545 
W. 32-nd St. (Antros lubos).

......... t. . ■.......................

JIESKO KAMBARIŲ

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

PARDAVIMUI SALIUNAS, ;GE 
ras biznis. Lietuvių apgyventa 
xa, nebrangi renda, 5 kambariai 
gyvenimo. Pardavimo priežastį 
rirsit ant vietos.

Atsišaukite:
3201 So. Auburn Avė.

vie- 
del 
pa-

REIKIA GĖRO KAMBARIO 
vienam .vaikinui .su Valgiu ar be 
valgio West Side apielinkėj. 
Praneškite: 2259 W. 22nd St., 
Tel.: Canal 107.

PARDAVIMUI sa'liuno fixtu- 
res, koliai išsibaigs musų lysas, 
turim parduoti pigiai. Taipgi 
cash registeriai,'2042 W. Lake 
Se., Tel.: West 6629.

REIKIA DARBININKU
• MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ MAI- 
šų lopytojų.

M. S. GOLDBERG,
1508 Newberry Avė.

PARDAVIMUI - SALIUNAS, PU- 
sė arba visas lietuvių apgyventa 
per 30 metų, išdirbta savastis; pia
nas, baras ir penki stalai bolėms 
grajyti. Visas namas 5 šeimynų ran- 
davojasi sykiu su saliunu. Rendos 
$100, su lystu. Atsišaukite 1341 So. 
Morgan St.,

ŪKEI ŽEME FLORIDOJ
Žemė gera, auga pipirai — $1,700. 

Tamėtės, aguikai ir žemuogės; iš
duoda daug pinigo į keturis mėnesius; 
auga viduryj žiemos, kuomet kainos 
aukščiausios. Žemė siūloma už žemą 
kainą ,lengvoms išlygoms. Agentu 

I reikia. Kreipkitės: E. A. Kiefer, 143G 
Lytton Bljdg.

ŠTAI KUR PROGA JSIGYTI 240 
akerių gerą farmą; 150 dirbamos, 90 
ganyklų ir gero miško. Randasi gra
žioj vietoj, prie vieškelio ir geležin
kelio; per ganyklą bėga.'upelis ir šal
tinis; 2gražųs sočiai, žen\ė iš rudens 
suarta." Stuba 2 aukštų po 5 kam
barius ir geras' skiepas, 2 didelės bar- 
nės, ir daugiau buddnkų; visokių ja
vų ir pašaro; 2 geri arkliai, 24 galvi
jai, 4 paršingos kiaulės, 100 vištų, 
ančių ir kralikų, 2 geri šunes, vėju 
varoma vandens mašina, traktorius, 
kuris visur tinka: arti, akėti, malti, 
malkas pjaustyti; malūnas, šilo, 2 
šieno pjaunamos mašinos, didelis ši
lo bulvėms kasti nvašina, javams 
pjauti, 2 plūgai, dubeltavas ir pavie
nis, 2 disf’os, 2 dreges, yolkaS, grė
biama mašina, 2 poriniai ratai, 2 
bričkos, 1 šląjos, Smetonai skirti ma
šina, ice cream’yi dirbti mašina: Xa 
mylios nuo miesto, mokslainės ir.baž
nyčios. Linksma lietuvių kolonija— 
Michigane. Parduosiu su visais fur- 
nišiais/ Kreipkitės; Stanley Pakėnas, 
703 W. 21st St. Chicago, 2os lubos 
priekis. Galima matyt vakarais ir 
nedelioj iki pietų.

MOKYKLOS

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

PARDAVIMUI SALIUNAS; LA- 
sniai užmokėti už metus laiko; lysas 
ant dviejų motų; 4 pragyvėmimui 
cambariai. Pardavimo priežastis — 
važiuoju Lietuvon.

Kreipkitės
3404 So. Morgan St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Atsišaukite, V. N., 3000 South 
Union Avė., Liberty Hali sve
tainėje V * \

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicago j
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REIKIA TIK PATYRUSIŲ MO- 
terų sortavimui popierų, maišytų sku
durų ir vilnonių skudurų. Nepaty
rę neatsišaukite. Nuolatinis darbas, 
sanitarės sąlygds ir gera alga.

GUMBINSKY BROS. CO., 
2261 So. Union Avė. •

REIKIA FINISHER’KŲ IR 
siu'linių beisterių prie moterų 
jakučių. CHICAGO NOVELTY 
CLOAK CO., 366 W. Adams 
St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA VYRŲ ĮSTOJIMUI DI- 
delėn cab kompanijom Mažai reika
linga cash įnešti, užtikrins pilnai 
įrengtas cab; jūsų automobilių pri
imsime. Musų žmonės abelnai pa
daro virš $75 >į savaitę. Norime tik 
darbą laikančių žmonių, kurie dirb
tų, Room 808, 5 N. La. Šalie St.

REIKIA KLERKO TRIE MAIL 
order ir pagarsinimų skyrių, spaustu- 
vėn . Nuolatinis darbas į priduokite 
amžių, mokslą, reference, algą ir te
lefoną. Gera proga pramokti tiesiai 
per paštą pardavoti . Kreipkitės tik 
laišku į Naujienas No. 543 

 A~

REIKIA AUTOMOBILIU PARDA- 
vėjų, pasitikinčių, energiškų, prie 
gerai žinomų 6 cilinderių automobi
liu. kurie parsiduoda po $1.385.00. 
Puikiausia proga, teisingam žmogui.

> SIMONS MOTOR CO., 
2211 S, Michigan Avė.

ChicsjffOj Ill<

RAKANDAI
PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 

>arių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit bųpjaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro g amajam kartvbariui se
tai; valgoi/bjo kambario setai, drese- 

 

riai, lov/s, ant grindų pastatoma 

 

lempa, grojiklis pianas, phonogra- 
phas ir tt. Turi būt parduota pirm 
kovo 1, atsišaukite dieną arba vakare 
4959 Prairs A v. Apt. 1.

’ Designing, kirpimo, fitarimo, ir 
siuvimo vyrišką ir moterišką drapaną. 

Mųsą sistema yra geriausia.
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtą są
lygų. limo kinam J trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko no- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
196 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake StrM ant 4 lubą.
' * — ......—'■ ...... .. ■

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILIŲ • BARGENAS 

Oakland tourihg 5 pasažierų geram 
stovyj $250, 1918 modelio. Ši vertė 
yra kuri už save kalba. Dirbtuvės 
skyrius Oakland Motor Car Sales Co 
2426 Michigan Avė. Phone Calumet 
5310. Atidarą vakarais ir nedėldie- 

^liais.

PARDAVIMUI J921 CHALMERS 
lemozinas, parankus taxi bizniui. 
Parduosiu pigiai, arba mainysiu 
namo, loto ar kokio biznio.

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

NAMAI-ZEME

ar? t

1. PARDAVIMUI DU NAMAI 
rcLeturi lotai, iš priežasties vy«* 
r<r mirimo ir skolų apmokėjimo. 
Parduosiu visai pigiai. Kreipki
tės: 5328 W. Oakdale Avė.

P-Iis E. KAZLAUSKAITĖS 
/ LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo
MOKYKLA

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMf OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SU

Tel:. Harrison 1421. Oiųcago

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo, ainrimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis liesos biz

niavome merginoms, pasisiuvimul 
sau dresis.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE8 

2417 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

YreipkitU ypatilkai arba rašy
kit išlygą paklausdamL

Sara Patek, plrminlnki.




