
f t? i*®
..................................      į i .............. ....... ... ............... .................................... .. ........ .. I

• A• v -i w ' s ; • ■ ; -r \ • • • '< ' I-

■

NAUJIENOS
1739' South Halsted Street. Chicago, Illinois

mi—>• r-------------------------- -------
5 > L i t h u a n i a n Daily i n America AUJI *> et n i a n Daili) in America 

......  ».—.______ .   
fcyt?.’ - • • ■ i

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street,*Chicago, Illinois1

Pirmas Lietuvių Die ųrfl štiš Amerikoje

VOL. IX . < Kaina 3c

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Enterad as second Clasa Mattar March 7, 1914, at the Post Office pf Chicago, 1U., undsr the Act of March 8, 1879.

..... H ---------------- 'L- !_______________A.'. .. JL......

Chicago, III., Utarninkas, Vasario-February 28 d., 1922

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
, ji , ................. . ............. , . , .... ...

No. 49

Lietuvos žemos reformos
* > •

įstatymai priimti
Anglijos= Francijos sąjunga 

jau įkurta

Rusija viską atiduotų, kad gavus 
didelę paskolą

Lietuvos žemės reformos Rusija visky atiduoty kad
įstatymas priimtas

VVASH1NGTONAS, vas. 24 
d. (Elta). — Vasario 15 d. 
Lietuvos Steigiamame Seime 
priimta žemės reformos įstaty
mas: žemės norma aštuonias- 
dešimts hektarų; nusavinama 
atlyginimo principu. Virš nor- 

► mos septyniasdešimts hektarų 
nusavimama rinkos kaina, o li
kusi nustatyta kaina.

Anglijos-Franci jos 
sąjunga sutarta

Anglija gins ir Lenkiją. Sąjun
ga turės didelę įtaką Euro
pos politikoje. Sutartis bus 
pasirašyta neužilgo.

PARYŽIUS, vas. 27. — Pre- 
mierai Lloyd George ir Poin-. 
care sutarė įkurti Anglijos- 
Francijos sąjungą ir tas nuta- ’ 
rimas yra svarbesnis net ir už> 
pačią Genoa konferenciją.
i Anglijos-Francijos sąjungos 
sutartis bus pasirašyta Londo
ne prieš Genoa konferenciją, 
kuri įvyks balandžio- 10 d. ir 
ta sutartis padarys įtaką į vi
są pasaulį.

Pirmiausia sutartis reiškia, 
kad barniai tarp Francijos ir 
Anglijos, kurie tęsiasi nuo pat 
mūšių paliaubos turės užsibaig
ti. Artima tarp tų dviejų ša
lių unija turės\didelę įtaką į 
pasaulio poITtii 
dviejų šalių politikai įstengs 
išlaikyti tą uniją.

Sugrįžę į savo sostines pre- 
mierai paskelbė, kad galima 
skaityti, jog sąjunga tarp tų

tjei tik tų

ir kad visi nesutikimai apie 
sąjungą tapo pašalinti.

Sprendžiama, gvarantijų su
tarties sąlygomis, Anglija apsi
ima ginti Franciją nuo beprie- 
žastinio Vokietijos užpuolimo ir 
taipjau padėti Francijai vykin
ti Vokietijos nuginklavimą ir 
pildymą sutarties. Sąjunga gi 
gyvuos per 20 metų, o ne per 
10 metų, kaip kad išpradžių 
buvo tartąsi.

Francija ir Anglija taipjau 
sutaria bendrai veikti, jeigu 
kiltų kivirčių rytiniame Vokie
tijos parubežyj. Tai reiškia, 
kad Francija ir Anglija priža
da ginti ir Lenkiją nuo Vokie
tijos atakų. Tai yra didelė 
Francijos pergalė.

Anglijos-Francijos sąjunga 
turi didelės svarbos ir Jungt.* 
Valstijoms. Kada Anglija kivir- 
čijosi su Francija, Amerikos 
įsimaišymas į pasaulinę politi
ką reiškė tai, kad Amerika bu
vo visur persveriančiu balsu. 
Francijai ir Anglijai padarius 
sąjungą Amerika vėl turės at
sistoti užpakalyje.
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gavus paskoly
Kad gavus paskolą Rusija Ge- 

noa konferencijoj atiduos vi
sas reikalaujamas koncesijas.

MASKVA, vas. 27. — Sovie
tų delegacija Genoa konferen
cijoje nusiveš instrukcijas su
teikti visas reikalaujamas kon
cesijas, jei tik galima bus gau
ti didelę rekonstrukcijos pasko
lą. Jeigu gi tos paskolos nega
lima bus išgauti, tai, Rusijos 
žvilgsniu, ta konferencija turės 
tik moralinę vertę pripažinimo 
sovietų valdžios.

Pamatine priežastis tokiam 
Biusištatymui yra badas. Tik 
per keletą paskutinių savaičių 
sėvietų vadovai suprato kaip 
baisi yra maisto padėtis. , Kol 
badas marino /valstiečius ir Ii- j 
kusią buržuaziją, nors ir milio-1 
nai žmonių mirė, sovietų va
ldovai nebuvo sujudinti ir at
sinešė indiferentiškai. Bet ba
idas dabar pamaži, bet neat- 
laidžiai apsupa ir jų tvirtovę 
— Maskvą, ir sovietų atsto
vai, pasiųsti į visas Rusijos da
lis jieškoti maisto, praneša, 
kad vis mažiau ir mažiau mai
sto galima gauti, kad su pra
džia kovo mėn. pradės badau
ti ir raudonoji armija ir kad 
kiekvienas paskesnis 
bus vis blogesnis iki • liepos 
mėn., kada šiokia tokia pjū
tis pagerins padėtį.

Kas gali atsitikti tarp da
bar ir vasaros, teikia didelio 
rupesnio sovietų vadovams. Jei
gu bus galima gauti didelę pa
skolą, padėtis galės būti 'išgel
bėta. Jeigu gi paskolos nega
lima bus gauti, tai keli šim
tai milionų dolerių sovietų iž- 
d$K turės eiti supirkimui mai
sto, bet net ir tas galbūt ne
išgelbės šalies nuo anarchijos.

Sovietų vadovų baimė paro
doma ir kasdie besimainančiu 
nusistatymu linkui Amerikos 
šelpimo administracijos. Kada 
amerikiečiai piFmiausia pasiro
dė pereito rugsėjo mėn., juos 
pasitikta be didelio mandagu
mo, bet su kiekvienu paskęs
iu mėnesiu su jais vis geriau 
buvo apsėinamą ir dabar jiems 
netik leidžiama, bet jie ir pra
šomi yra tvarkyti maisto siun
timą.

Jeigu .Maskvos vadovai nega
lės gauti išlaukinės pagelbos, 
jie patįs supranta, kad jų val
džia turės žūti. Ukraina jau 
pareiškė savo nepriklausomy
bę ir griežtai atsisakė leisti, 
kad jos maistą iščiulptų Masky 
va ar visur pastatytoji raud/ 
noji armija.

Kaukazas dar turi kiek mai
sto, bet jo nusistatymas yra 
abejotinas. Kubaniui, kur taip
jau yra maisto, jau nuo pe
reitos vasaros yra didelis pa
sipriešinimas siuntimui maisto 
svetur.

Sovietų baimė pasirodo ir

mėnuo

kitame dalyke. Per tiftą laiką 
visa sovietų rytinė politika yra 
užmesta. Nesenai įvykusi toli
mųjų rytų tautų konferencija, 
sušaukta trečiojo internaciona
lo, tikslu pakurstyti komuniz
mą Japonijoj, Chinijoj ir ki-' 
tur, susilaukė labai mažai do- 
mes iš Maskvos pusės. Delega
tams buvo duota prasti butai, 
o ir pristatyta juos tik užsie
nio reikalų ministerijos kler
kams.- i

Policija puolė streikierius
johaSnesburg, 

Afrikoj, Vas. 27. 
šis tarp policijos ir streikuo
jančių Rand* distrrkte aukso 
kasėjų įvyko šiandie, kada po
licija užpuolė <lū būrius strei- 
kicrių Boksburge. Policijai už
puolus streikierius įvyko smar
kus susirėmimas, kuriame daug 
žmonių iš abiejų pusių krito.

Pietinėj
Pirmas mu-

Darbo Federacija daly 
/ vaBs rinkimuose

Rem^ tik tokius kandidatus, 
kurie darbininkams yra prie
lankus, sako Gompersas.

Badauja Dievo įsakymu Lietuvos Žydą Bendruome-

Rusai susirėmė su 
japonais

146 žm. žuvo kasyklose

SHANGIIAI, vas. 27. ~ To
limųjų Rytų respublikos karei
viai, einantįs prieš baltagvar
diečių armiją, komanduojamą 
Vladivostoko valdžios
Merkulovo, susirėmė su Japo
nijos kareiviais ties Sretenka 
kaimu, sako Čitos žinia.

gen.

Kaukazo respublikos 
vienijasi

WASHINGTON, v. 27. — Ka- 
sykių biuro žiniomis, nelaimės 
kasyklose pereitą sausio mėn. 
sumažėjo 26 nųoš., palyginus 
su sausio m. pereitų metų'. Pe
reitą mėnesį užmušta kasyklo
se 146 žmonės. Pernai sausio 
mėn, užmušta 197 žmonės. Pe
reitą mėn. iškasta 43,955,000 
tonų anglių, taigi ant kiekvie
no miliono tonų iškastų ang
lių žuvusių ra ta buvo 3.32; per
nai sausio m. rata buvo 4.13.

WASHINGTON, y. 26. — 
Amerikos Dar6o Federapija 
per nepartinį politinės kampa
nijos komitetą, dalyvaus seka
muose kongresiniuose rinki
niuose ateinantį rudenį, kad iš
rinkus tik tuos kandidatus, ku
rie yra prielankus organizuo
tiems darbininkams. Tokį nuo
sprendį paskelbė Samuel Gom- 
pers užsibaigus bečtamiam su
sirinkimui Darbo Federacijos 
tarybos.

Jei bus kur reikalas, jialįs 
darbininkai pastatysią kandi
datus.

BLOOMINGTON, III., vąš. 
27, — Policija 'rado šiandie 
badaujančiais A. Schlossehr, jo 
pačią ir tris vaikus. Senis 
Schlossehr sako, kad “Dievo 
balsas” įsakęs atsižadėti visų 
svietiškų “marhaščių” — pato
gumų ir todėl jis išmetė ra
kandus, nutraukė savo namuo- 
sd elektros vielas ir net su
naikino Vandens pervadas. Pa
skui tas pats “Dievo balsas” 
įsakęs jiems susilaikyti ir nuo 
valgymo. Jie paklausė ir to 
“balso” ir dabar yra arti mir
ties nuo badavimo.

nių suvažiavimas Kaune
WASHINGTONAS, vas. 24 

d. (Elta). — Vasario 14 d. 
Kaune įvyko antrasis Žydų Ben
druomenių suvažiavimas. Susi
važiavime dalyvavo Lietuvos 
Ministeris pirmininkas, p. Gal
vanauskas ir kiti valdžios at
stovai. Abiejų pusių kalbose 
entužia'stingai pasireiškė brolis^ 
kas abiejų tautų sugyvenimas,

Vokietijos rinkimai bus 
gegužės mėn.

Lietuvos keturių mėty ne
priklausomybės 

sukaktuvės

Reikalauja griežles 
nio veikimo

; TIFLIS, Gruzijoj, s. 26 (paš
tu). — Komercinis susivieniji
mas keturių sovietų respubli
kų Kaukaze — Armėnijos, Az
erbaidžano, Gruzijos iri Mažos 
Kalnų respublikos —< jau įvy
ko. Kontroliuojanti sostinė bus 
Tiflisas. i v

Keturių respublikų preziden- 
1 tai ir toliau pasiliks, bet tlki- 
mąsi, kad susivienijimas su
mažins barnius už rubežius ir 
muitus. Ą

Naujoji Maskvos įvestoji eko
nominė politika, kuriąja leid
žiama laisva prekyba padarė 
tai, kad atsidarė daug sankro
vų, padidėjo biznis ir abelnai 
pagerėjo gyvenimo sąlygos. 
Mantas ir drabužiai, nors jų 
ir trūksta, yra daug pigesni, 
negu Maskvoje.

Geležinkeliai po vien kontro
le Mironovo, operuoja ir įvy
kintas tiesioginis susisiekimas 
su Maskva į penkias dienas.

Prekyba su Persija atgyja 
ir piMkės siunčiamos yra iš 
Persijoj į Konstantinopolį. Lai
vų plaukiojimas tarp Baku ir 
Erzeli, prie Kaspijaus jurų, at- 
steigtas, taipjau ir karavano 
keliai. »

Vargas Skandinavijoje
STOCKHOLM, vas. 27. — 

Skandinavijoje jau daug metų 
nebuvo tokios šaltos žiemos, 
kaip dabartinė. Tokių ilgų ir 
didelių šalčių nebuvo nuo 1893 
m. Delei to labai kenčia bed- 
nuomene, ypač bedarbiai, ku
rių vien Švedijoje yra 158,000, 
kas reiškia, kad kenčia mar 
žiaušia 300,000 žmonių, ku
riuos jie maitino. Danijoje gi 
padėtis dar blogesnė., nes ten 
visuotinas lokautas dar labiau 
padidino ir taip, didelį bedar
bių skaičių.

Influenza irgi nesustoja siau- 
tus ir per dvi savaiti sausio m. 
Švedijoje buvo 32,000 susirgi
mų.

Ledai juroje neleidžia plau
kioti mažesniems laivams, o1 
►jei ledų laužytojai ir padaro 
su dideliu vargu kelią, tai 
smarkus vėjas vis liek priver
čia laivus grįšti į uostus.

Kiekviena diena šalčių kai
nuoja valstybės ir miestų val
džiomis desetkus ir šimtus tūk
stančių kronų. Švedijos vald
žia sausio mėn. bedarbiams pa- 
šelpomis išdalino 5,OOQ.OOO kro
nų. Žmonės laukia ir negali 
sulaukti kiek šiltesnių dienų.

J žmonės užmušti
CHICAGO. — Gatvckariąi ir 

automobiliai nedėlioj Cliicagos 
gatvėse užmušė 3 žmones, o 
tris sunkiai sužeidė, du jų gal
būt mirtinai.

Patvirtino motery 
badavimą

27. —rWASHINGTON, vas
Augščiausias šalies teismas 
šiandie pripažino konstituciniu 
devinioliktąjį priedą prie fe

deralinės konstitucijos, sutei
kiantį moterims lygias balsavi
mo teises. ‘

DELHI, vas. 27. — Vakar 
užbaigė savo susirinkimą visos 
Indijos kongreso pildbmaąjs 
komitetas. Jame su dideliu 
vargu laimėjo Mahatma Gandhi 
pergalę ant kraštutiniųjų, ku
rią reikalavo tuoj aus pradėti 
griežtesnį veikimą ir skelbti 
masinį neklausimą, nežiūrint 
kad’kiltų ir riaušės.

Nors Gandhi ir laimėjo, bet 
jo įtaka liko susilpninta ir nu
matoma, kad su laiku laimės 
daug griežtesnė ir daug agre- 
siviškesnė partija.

Kad laimėjus Gandhi turėjo 
padaryti koncesijų ir tarp kit
ko leisti pikietuoti degtinės ir 
svetimtaučių drabužių sankro
vas.

BERiLINAS, vas. 24. — Vo
kietijos prezidentiniai rinkimai 
šiemet (vyks gegužės mėnesyj. 
Tada aiškiąis pasirodys kur
link krypstą Vokietija.
, Vokietijoje dar niekad ne

buvo prezidentinių rinkimų ir 
sunku atspėti 
Nacionallistai 
kandidatais į 
Hindenburgą
dorffą. Socialdemokratų (did- 
žiuihječių) kandidatu bus Eb- 
ertas. Nepriklausomieji sociali
stai gal rems Ebertą, jei pa
sirodys, kad nacionalistai turi 
progų laimėti.

kuo jie baigsis, 
bando pastatyti 
prezidentus gen. 

ar gen. Luden-

Atidės Vokietijos rinkimus.
BEiRLINlAS, V. 27. — Vokie

tijos prezidentiniai rinkimai, 
kurie turi įvykti liepos mėn., 
galbūt bus atidėti iki rugsėjo 
mėn. Vokietija negali surasti 
$25,000 padengimui rinkimij iš
laidų.

SOFIJA, v. 27. — Valdžios 
nusisprendimas panaikinti vie-

3 MOTERIS PRIGĖRĖ.
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BINGHAKITON, n. y

>

' BINGiHAMTON, N. Y., vas. 
27. — Trįs moterįs prigėrė ties 
Port Crane automobiliui nušo
kus nuo kelio į Chenango upę.

Nešovė dvi mergaites.

AMARIILLO, Tex., v. 27. — 
Houšton Upton, 19 m., naktį 
įėjo į mergaičių bendrabutį ir 
nušovė dvi miegančias mergai
tes, 15 m. ir 13 m., kurios gu
lėjo vienoj lovoj. Paskui pats 
bandė nusižudyti. ....

Nep; ūse persergėjimo, 
s 2 žuvo.

JANESVIDLE, Wis.,
— Nors juos pakartotinai per
sergėta, kad ledas neišlaikys, 
du žmonės iš Harvardo užva
žiavo automobiliu ant Delavari 
ežero. Ledas įlūžo ir abu 
ŽUVO.

Pabėgo iš kalėjimo.

27.

jie

Vas.
27. — 7 kaliniai pabėgo iŠ 
Perry pavieto kalėjimo, iškas- 
dami su britva tunelį, šerifas 
tik tada patyrė apie pabėgimą, 
kai vienas kalinių liko sugau
tas kitame miestelyje. 

________________________________ t _____ ■ •

PINCKNEYVILLE, III.,

PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 27 d., užsienio pini- 

S kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo skai

toma Amerikos pinigais šiaip:
Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.44
Austrijos 100 kronų ............... 2c
Belgijos 100 frankų '........... $8.70
Danijos 100 kronų .......  $21.05
Finų 100 markių ................... $2.04
Francijos 100 frankų ........... $9.22
Italijos 100 lirų .........  $5 83

• Lietuvos 100 auksinų ..........i. 45c 
Lenkų 100 markių .....  2%^

Norvegų 100 kronų ....•.....  $17.13
Olandų 100 guldenų ........... $38.40
Švedų 100 kronų .... .......... $26.60
Šveicarų 100,i markių $19.60
Vokietijos 100 markių ........... 45c

Bankrutijo 40 brokeriu
•NEW YORK, vas. 27. — Pa

staromis dienomis čia bankru
tijo apie 40 brokerių firmų, 
kurios pardavinėjo įvairių kom
panijų Šerus. Tarp bankrutiju- 
sių yra didelių firmų, kurios 
turėjo skyrius įvairiuose mies- 
Juose ir varė labai platų biz
nį ir buvo nariais New Yorko 
ir kitų miestų biržų. Skolos 
tų kompanijų siekia imliomis, 
o gal ir desetkus rfiilionų do
lerių. Dar kelios firmos yra 
bėdoje ir gal ir jos bankrutys.

Daufc mažų šėrų pardavinė
tojų .pabėgo valdžiai pradėjus 
apie juos tyrinėti.

Rusijos valdžia rii^Ls paš
to ženklelius.

MASKVA. — Rusijos vald 
žia turės monopolių ant var
totų pašto ženklelių rinkimo 
Rusijoje. Komisarų taryba pa
skelbė apie įkūrimą filatelinio 
biuro, kuris rinks ir pardavi
nės senus ženklelius naudai 
valstybės eksporto biuro.

Kunigą išsmalavd.

LAKE CHARLES, La., vas. 
26. — Gauta žinių, kad bū
rys maskuotų žmohių pastvėrė 
kun. W. E. Bennett miestelyj 
Deridcrr, nugabeno jį į lau
kus, ten jį išsmafavo ir api
bėrė .plunksnomis, o paskui 
parvežė į miestelį ir paleido 
gatvėje. Tas kunigas buvo 
bėgęs nuo savo šeiminois, o 
da suėmė, tai išsilaužė ir 
bėgo iš kalėjimo.

ka-
pa-

CHICAGO. — Johnsto>wn, 
Pa., kalbėdamas susirinkime 
urnai pasimirė Lenkų Katalikų 
Susivienijimo sekretorius Ignas 
Wroblewski iš Chicago. w

WASHINGTONAS, /vas. 24 
d. (Elta). — Lietuvos Respub
likos keturių metų nepriklau
somybės sitkaktuVės vasario 16 
d. buvo švenčiamos Lietuvoje 
iškilmingiau negu * anais me
tais. Iškilmėse dalyvavo užsie
nių atstovai, Klaipėdiečiai, Vii* 
niaus ištremtinai lietuviai it 
gudai. Pašventinta Laistės Var* 
pas. Atidaryta universitetas 
penkių fakultų ir teologijos. 
U'niveiįjiteto fakultai yra so-: 
dalinis, matematikos, gamtosj 
medecinos, ir technikus. Uni
versiteto rektorium prof. Šiu- 
kis, dekanai profesoriai Macu
levičius, Voldemaras, Žemaitis, 9 
Avižonis, ir Juodelė.

Lietuva ruošiasi prie Ge 
nuos konferencijos

WASHiINGTONAS, vas. 
d. (Elta)\ — Vasario 22 d.

Ge-ną raidę Bulgarijos alfabete < Kaune įvyko priruošiamos 
sukėlė čia vakar studentų riau- nuos konferencijai komisijos
šes. posėdis.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

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

3210 S<. Halsted St., Chicago, Dl.
Town of Lake Skyrius^

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

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

523 West 120th St., West Pullman, III.
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NATjnENOS, UHcagB, HL iTJtaVhinkas, Vasario 28, ’22

Savininkams Victory notų ir kitų dalykų.
\ ♦ *

į. Kreipkitės atpirkimu 3%% Victory notif! Visos 8%% seri
jos Suvienytų Valstijų Siaurinės Amerikos pakeičiamos auksinės no
tos 1922—923, kitaip 3%% žinomos Victory notos, šiuom-i bus atper
kamos birželio 15 d., 1922, sekąs tuom laikinis atpirkimas, ant kurių 
notų yra ir Treasury Dcpartmento Cirkui iorius No. 138, datuota ba
landžio 21, 19t!>, kuomet originalės notos buvo išleistos. Nuošim
čiai uz'”Vl(?ioii^ notas 3%% serįjų išsibaigia minetoj dienoj, birželio 
15, 1922.

2. Laikas užsibaigia Victory notų pakeitimo privilegijų. Iš at
žvilgio, reikia kreiptis atpirkimui visų 3%% Victory notų birželio 15 
d., 1922 sekąs tuom laikinis minėtas Treasury Departmento Cirku- 
lioris No. 138, tiesas pakeitimo Victory notų, kaip ir serijų į Victory 
notas kitų serijų šiuom yra suspenduotos nuo vasarįo 9, 1922, iki 
birželio 15, 1922, abeji talpihasi, ir ant birželio 15, 1922 Victory no
tos aiškiai išsibaigs, kurios buvo palieptos vasario 9, 1922 ir ant to 
dienos, arba vėliau nebus pakeičiamos;

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

A. W. MELLON, y
Turtų Raštininkas.

Vas. 9, 1922.

Ar gali atspėti
1000 mįslių?

Dabar Turi Tą Progą

Susiūtas, bet net drabu
žis, su lapais, bet ne me
dis, ne žmogus, o vis
ką pasakoja.

Atmink kas tai?

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

?
Atmink kas tai?

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

mįslių knyga
Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 mįslių — naujų ir 
senų — su palyginimais prie kitų kalbų mįslių. Kiek
viena mįslė yra žingeidi istorija p^ti savyje, ir todėl 
MĮSLIŲ KNYGA bus kiekvienam žingeidžiausib- 
skaitymo šalinis. Ir jaunas ir senas naudosis 
MĮSLIŲ KNYGA ne vieną sykį, bet nuolat, prie 

v kiekvienos patogios progos — sueigose, pasišnekė
jimuose, prie ginčų, prie meilės ir visokiuose atsiti
kimuose. . 1 /

Tuojaus įsigykite Mįslių Knygą, 
Jos kaiųa tik $L00

Jos Vertė Nehikainuojama

Del savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamųs 
smagumo tuojaus įsirašyk Mįslių Knygą, atsiųsda-,■ 
mas $1.00 į Naujienas.

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois.

Rėngiil

Liet. Rytinės žvaigždės Pašelpos Kliubas- 
v

Vasario-February 28 d., 1922

Gelbėkite Badaujančius Rusijos 
Žmones

D. L. K. Keistučio Pašelpinis Kliubas r
tam1 tikslui rengia gražų pramogų vakarą, utarninke, Vasario-Febų^
28-tą,1922, M. Meldažio svetainėje,

, ' 2242 West 23rd Place
Pradžia 6:30 vai. vak.

Programas prasidės lygiai 8 vai.

Chicogos Komiteto Lietuvos Našlai
čiams šelpti rankų darbų ir namie 
gamintų valgių bazaro, buvusio va
sario 12 d., 1922 m. Mildos svetainėj, 

Chicago, Iii.

1.75
4.^0

. 2.00
1.00

Išdirbinių aukautojų varliai:
P. Mockienė, komodai užtiesala- 

las .Y........ ..... ...............  $1.50
P. Mockienė, siuvinėta staldeng

tė ....................... ;............ ....... 1.25
M. Montviliutė, abrusas .... ....... 1.00
N. Valančauskįehė, 1 pora už

vaikė hi ....................*............. 1.50
N. Valanč^uskienė, siuvinėta pri

juostė ............................'...
P. Balickienė, dvi šnuraukos
J. Jozavitienė, nosinės .....
O. Sandargienė, mezginiai .......
K. Katkevičienė, viršus priegalvė

liui ..........................   6.00
A. Bučinskienė, užvalkčiai ....... 2.50
K. Mankienė, Bęlhvood, III., nakt. 

marškiniai ..................... '......
S. Cibulskienė; nakt. marškiniai
J. Cibulskis, Lietuvos Žirgvaikis
Mipeikienė, abrusas ..................
K. škutienė, nosinės .... ..............
J. Gulbinienė, perkaklis ...........
J. Gulbinienė, rankšluostis .......
O. Kulienė, prijuostė ...................
M. Olševskienė, prijuostė .........
M. Olševskienė, prijuostė .........
M. Olševskienė, nosinės .............
S. Olševskiutė, siuv. apykaklė ir

rankogaliai ..............................
P. Bariavičienė, nosinės ........ :..
O. Biežienė, du rankšluosčiai ....
P. Puidokienė, rankšluostis ...a...
O. Juozapaitienė, staltiesė .......
M. Makaveckienė, priuostė .......
M. čiviriskienė, siuv. jakutė .......
M. Višchulienė, komodai užtiesa

las ...................... -.................. 2 00
S. šolienė, rankšluostis ............... 1.25'
P. Glraitiene, segtukams paduš-

kutč ........................ -................   1.00
V. Svetlauskaite, nosinės ................. 75
S. R. Signat, rytinė jakutė .......  1.00
M. Pišnienė, viršus paduškaitei .50 
M. Morton, Rock Lake, N.Dakota 

mezginys antpirščiui ................ 15
Kairiutė, 2 paveikslai ............... 2.50^
J .Kulio aptiekos muilas ...............25
J. Kulio gyduolės nuo šalčio .......25
Michal Messar, toilet vvater .... 1.75 
P. Pukienė, suris (labai skanus) 1.750
O. Petrulienė, pyragas, labai ska

nus) .................. y................. - 1-00
P. Petrąitienė, pončkos .................. 45
S. J. Kruschuk, Rock Lake, No.

Dakota, namie darytos dešros 1.25
O. Daraškienė, vyšnios ..................
P. Jucienė, saldainiai .........." . 1.00
P-lė Michalina (pavardė nežino

ma) saldainiai ...........   2.0Q
Miltų maišiukas ................................25

Išleista išl^imėjimui.
V. Pūkas gyvą paršiuką ........... 9.50

Ripkevičieųė, mej^ta kašelė 
su gėlėms ............i...................... 6.60

K. Petraičio, kanklės .................. 5.50
Daiktai negalimi išparduoti nusta

tyta kaina išleista licitacijai: 
Susivienijimo Liet. Ame. • 208

Mot. kuopos paduškaitė   2.85 
Dvi megztos Staldengtės^ .   3.40 
Liet. Evang. Liūte Vony>.x,.ZAono

Dukterų Dr-jos 10 ra*nkšluos- 
čitį ................ ;......  ..L*...

Petrauskienė, rankšluostis 
P. Petrąitienė, jakutė .......
P. Valasėvičiūtė, siuv. krepšelis 1.05 
S. Shakalskienė, antklodė ........-3.50
S. J. Swolkin, Kenosha, Wis. pri

juostė ........   1.75
P. Bakienė, 4 mastai materijos .65 
M. Pišnienė, mezginiams maiše- . 

lis ......... :...................................
J. Juozapaičiutė, komodai užtie

salas ................. ...... .............
Kairiutė, trys paveikslėliai ...... '
Zolph£ kauras ...........  .....
M. Zolpienė, kauras ................ ...
P. Kačerauskas, pieštas paveiks

las ..................     2.15
A. Misevičienė, rytinė kepuraitę .55

3.50
2.50
2.50
1.75
1.00
1.50
1.60
1.25 

.. .50 

.. .65 

.. .75

1.00
3.50
3.00
1.00
2.00
2.00
3.00

10.15
1.25
1.55

.10

.70

.90
5.00
5.00

O. Demikienė, mezginiai ....1....... 1.15 
Giraitionė, nosinė .........    .20
M. Petrulienė, kūdikiui Švarku^ 

tis .... .....    x.... 1.50
O. Stanulienė, nakt. marškiniai 1.00
A. Miščikaitiene, Aiegzta kepu

raitė . .J............................ ....
M. Martinaitienė, Z"-----i-.'—,

Midh., mot. Vystė ......   1-35
K. Bijunienė, rytinė megzta ke

purėlė ....... .'.........   1.65
M. Baubienė, . rišta šilk, štai- \ 

dengtė ............  1.25
O. Daraškiene, 2 kvbrtos raug. 

agurkų <......    ....
Bernotaįtienė ir Misevičienė, 

kumpis ................................. .
O. Beržinskienė, lašiniai ir kum

pas .......................... ...............
Kumpis ...u................... .‘.Z...........

K. Juciutė, toilet vvater .......... .....
J. Šidlauskas, veidrodis ..............
J. LukoŠeviče, .silkutė, guzikai 

mark, ir karieliai ... ...........
J. Kulio aptiekos .................. .......
Maplevvood aptiekos ..................

FoUntain,

1.50 
.60 
.55 
.80

2.00
1.20
2.00

i Viso ....... $155.45

Užkandžiam prie baro paaukavo p. 
Jucius virtą kumpį, paaukavo nežino
ma pavarde 8 sv. virto kumpio.
t M. Karlaviče, 2 tuz. obuolių.

E. Stakauskienė, 6 bundas duonos.
, Įplaukų buvo:

Už išdirbinius ........................
Už įžangos tikietu«............. ...
Už čipsus .......... ..\........... ......
Už “Gužynes” kampelį .......

» Aukų:
J. Jančius ............................ y.
J. Kustečka ..... ........Z..........
J. Ji Ellias ....... .......................
Žekas, Huron, S. Dakota .....
Žemaitis ,Roches!ter, N. Y. ..
Z. S. Mickevičienė ................. .

Viso
Išlaidos:

Svetainė ir baras .........
Muzikantai ......................
Spauda ....................
įtaisymas “Gužynės” ..

Iš ,............y
Atėmus t....

$155.45 
. 115.50 
. 30.60 
.. 10.05

. 20.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00
... 2.50 
.. $l'.00

$350.10

$40.30 
28.0b 
23.00

.. 8.75

$100.05

$350.10
100.05

Lieka ...................   $250.05
Negalint parduoti paaukota S. Liet. 

Amėr. 208 mot. kuopos staldengtė ir 
S. Shakalio paveikslas “Keistutis ’ 
bus leista išlaimejimui, balandžio 28 
d. 1922 m. M.‘ Mejdažio svet., 10-tą 
vai. vak.

Kadanp;i apie porą menesių atgal 
Ch. K-to Liet. Naši. Šelpti Valdyba 
laišku kreipėsi į Liet. Raudonąjį Kry
žių gadti dauginus informacijų, apie 
Liet, našlaičių auklėjimo įstaigas. — 
pakol bus gauta ątsakymas, pinigai 
pasilieka dr-jčs ižde.

Vardu Ch. Kom. Liet. Na4šl. šelpti 
visiems aukaųtoją^s ir atsilankiu
siems bazaran tariame .širdingą ačiū.

x Bazaro Renginį’Komisija:

N. ValancaųsKiene. O Sandargie
nė ir M. Pišnienė. u ! <

10;tą

SKAITYKI? IR PLATINK1T 
“NAUJI E

I............... . ........................ .

NAUJIENŲ'
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

fclHI i>i murinu.............iii

’ ' INCOME TAX
Nuo uždarbio, arba) įplaukų per pereitus 1921 metus — turi būt 

užmokėta iki Kovo-March 15 d., 1922.
Parankamo delei, išpildau blankas ir paliudiju, tiems kurie ne>- 

toliiesia, gyvena^ ; .
Taipgi ,atlieku ir kitus legališkus valdžios žvilgsniu reikalus.

P. SINKUS,
4033 South Campbell Avė., Tei.: Lafayette 7340
__  Vai. 1Q vai. ryto iki 1 vai, po pietų._____ _______ _

U. L

K. dUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisam 

127 N. Dearbom SU Room 1111-18 
Tel. Central 4411. ValZnuo 9-6

Gyvenimo vietai 
•S28 Se. Halatod Sft.

Valandos: nuo 6 iki 8 f. v. kiekvie
nų vakarą, išskyrus atareftAų ir 
ketvergę. Nedilioms nuo 9 iki 12 r

JOHN KUCHINSKA8 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. ttnd būti Uavih St 
Telcpikme C«al 2552.

Ihatandost 4 Iki 6 m pi®t ir 
7 iki 9 vakanL

Veda visokiu bylu, risuem 
taismuoM. Ekzeminavoja Antrak
tus, ir padirba viaokiua Dokurnda- 
tui, perkant arba parduudaat, to
tui, Namui, Taiiftai ir Bisnitua 
Skolina Pinigmi ant pirmo merga-

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI UI PATARĖJAI

1805-7 127 N. Dearbora Si.
Rpndolph 88M . Jį

MAURICE J. GOLA14 
Rca. 1102 B. Ashland Blvd. 

SMley 8671

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

Vak. 8T2 W. 33 St., Chicago 
Tel.: Yards 4681

...... 1 ■' < ‘
Tel, Randolph 2898 ‘

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSQCIATION BLU& 

19 So. La Šalie St
* Room 1308 - P

Valandoi: 9 ryto fld K po pietų į

Namų Tek: Hyde Park 8895

Tai. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAIS

Lietavis Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avtt 
Ofiee yal.i nuo 9 iki 5 ir bm .7 

iki 9 vakare.

8. W. BANKS
ADVOKATAS

1811 Rector BnUding 
71 Weet Monroe Street, Chicage* 

Photie Central 2560 
Rez. 8203 So. Halsted St.

*T
mene Boulevard 6801
ANTANAS GREDUiKĄ j

Ganeralia j
Koatraktortos tr 

budavetojaa. <’ <
Budavojama ir tatame.

1401 W. 47t*Si, CHcara
---------------------------- ------ ■■ .-■■■ ..t. .

mHaanasHmmmm

EXTRA! ĖXTRA!

BALIUS
Rengia Lietuviu Jaunimas, 

' 1 *

Utarninke, Vasario-February 28 d., 1922 r
Bažnytinėj svetainėj, 35-ta gatvė ir Union Avė.

» . , I i ‘ A

Pradžia 7:30 vai. Vak. Liuosa įžanga.

Gerbiami vietos ir apielinkės lietuviai! Nepraleiskite šios pui
kios pasilinksminimo progos. Apąrt linksmų šokių, dar bus gana | 
puikus programas susidedąs iš visokių pamarginimų, kaipo: dainų, 
dckliamacijų ir tt. ’ Kviečia Valdyba.
—:------- „ - ■ - ■ ■ ■ ----

r : ' 
i c ■

WICKER PARK SVETAINĖJE,
2046 W. North Avė.

Muzika Jereckio. *.
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga su drapanų padėjimu 55c.

Visas pelnas nuo šio vakaro yra skiriamas sušelpimui Rusijos, g 
baduolių. i ’ / . h

Programą išpildys -gabiausi scenos mylėtojai, dainininkai ir sty- ■ 
gin'inkai. Programas bus maž daug toks: ■

a
b.
c.
d. 

’ e.
f.
g. — L. K. choras po vadovyste A. P. Kvedaro.
Po programui bus balius ir skrajojanti krasa. Daugiausiai atvi

ručių gavusios, gaus gražias dovanas. ?
įžanga 50c. ir 75c. Kviečia KOMITETAS.

L. K. Choras, po vadovyste A. P. Kvedaro. • 
Dviejų aktų komedija “Vargšas Padas”.
L. D. Stygų orchestra, po vadovyste Solly. * 
Prakalbą pasakys Jukelis.

L. K. y yru choras po vadovyste A. P. Kvedaro.
Gyvi paveikslai. 1

BRIDGEPORT
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išve
džiojame pilnai su C£Q 
fixtures

Darbą gvarantuojamė.
Elektriškam darbui

Telefonai Boul^vard 7101 
1892

1619 W. 47th Street.
Ant išmokėsimų,- jei pagei

daujama.

^-DRJERZMlN^a
M BTCJOa

Kovo-March 5t 1922
• «

Ashland Bąlevard
AUDITORIUM
VanBuren ir Ashland Blvd. 
Pradžia 7tą valandą vakare

matu kaipo patyria gydytąją*, «hi-

alaktros p'riftaiBUa.
Ofisas Ir LabaratarUat lllfi 

18th m., MtoH Vilk 8t.

Dienomis J Bual

Maktfmiij Draxd 
- Dravar 41M

The LHtle Nui 
fbri.ittle.

■BBBH

Saule nudegus nosį
Vartok apščiai šaldančio

Lengvai gydo, greitai ir 
antiseptiškai.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi- 

' nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- 

' vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.
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KORESPONDENCIJOS
CHICAGO EIGHTS, ILL.

Teatras ir Prakalbos

kunigai, o 46 bedievukai, bet vi
si nemokyti, tai ir negalį nieko 
padaryti 9 kunigams, šitaip 
įrodęs, kad kunigai yra Lietu
vos šeimininkai, jis toliaus sa
kė, kad nėra pamato vadinti 
Lietuvą kunigine, nes St. Seime 
kunigų tik 9, o bedievukų 46, 
todėl kunigai jokios atsakomy
bės neima ant savęs už bloguo
sius valdžios darbus.

Kunigai, jo tvirtinimu, visai

Vasario 19 d., vietos lietuvių 
Dramos Draugija statė scenoje 
dviejų veiksmų komediją “Bdln- 
ba” iš pirmosios rusų revoliuci
jos laiko 1905 m. Vaidinys vaiz
džiai parodo policijos kvailumą 
ir yra labai juokingas. Daugu
mas vaidylų išėjo scenoje pirmą
kartą, bet ačiū dr-go V. žilinus nenorį įeiti į valdžią, tik nėra 
pasidarbavimui ir jo režisūrai kam užimti svarbesnėsės vietos, 

o be to, kunigams neinant į ją 
•nelemtieji bedievukai sakytų, 
kad pas kunigus nėra tėvynės 
meilės, tai, dėlto jie ir dalyvaują 
valdžioj. ’ ■

žemės klausimas tik dėlto 
esąs neišspręstas, kad matinin
kų nėra gana žemei išmatuoti, 
todėl žmonės turį palaukt kol 
taps pastatytas universitas ir 
iš jo išeis baigusieji matininky- 
bės mokslą, (puikus juokdarys 
iš jo!)

Vienas sale manęs sėdįs pa
dėjo galvą man ant peties ir ėmė 
snausti. Man paklausus jo, ai- 
jam nepatinka klausyti, kad jis 
snaudžia, jis atsakė — kad nėr 
kas klausyti, tik kvailybes pina, 
lyg mums nebūtų žinoma jų 
tvarka.

Užbaigdamas savo kalbą 
Bumša užkomandavo komitetą 
atsistoti pas duris ir atlupti nuo 
kiekvieno, kas bandysiąs išeiti, 
o jis pats eisiąs aukų rinkti. 
Kas duos $5, gausiąs vysk. Ka
revičiaus paveikslą, o kas duos 
$10, tas busiąs įrašytas į knygą, 
kuri busianti įmurinta į univer-l 
šito sieną, o vysk. Karevičiaus j 
žiedas, kurį jis padovanojo uni- 
versitui, busiąs ‘taisytas ant 
marmurinio stulpo universiteto 
vidury. Taigi, žmonių vardai 
bus įmūryti į sieną, kur jų nie
kas negalės matyti, o vysk. Ka
revičiaus auka bus ne tik to
kioj vietoj, kur ji bus matoma 
visiems, bet dar jai bus pasta
tyta^ stulpas, kuris gal atsieis 
brangiau negu tas jo žiedas.

Aš jau nenorėjau nei žmonių] 
mulkinimo įstaigos remti, nei 
turėti savo va.rdą universito 
sienoj įmuktą ir todėl traukiau 

pro duris laifkan, už ką nuo sto-1 
vinčio ibs duris gavau bolševiko 
vardą. Kadangi tas vardas man 
irgi nereikalingas/ tai aš jį do
vanoju pačiam Bumšai.

Mažiukas.

bei grimiruotei visas vaidinimas 
gerai išėjo. Petraukose dr-gė 
Norgelienė gražiai padeklama
vo eiles apie brolišką meilę, 
vaidinimui ėjo šokiai, kurie tę
sės iki vėlos nakties, grojant 
slavų mandolinų orkestrui. Nors 
buvo garsinta, kad gros Lietu
vių Benas, bet kaikuriems mu
zikantams dalyvaujant vaidini
me, Benas negalėjo groti vaidi
nimo laiku ir todėl buvo paimta 
slavų orkestras. Svečiai buvo 
labai patenkinti ir draugijai 
liks keletas dolerių pelno. Bet 
šokėjai nelabai pasitenkino mu
zika; ji buvusi jiems per tyli— 
mat musų lietuviai papratę prie 
smarkios, trankios muzikos, 
tuomi labiaus, kad jie turi da
bar puikų savo Beną, kuriam 
užtraukus svetainės sienos ima 
drebėti. Apie šitą beną reikia 
pasakyti tiek, kad jis visiems 
maloniai- ir nebrangiai patar
nauja ir linkėtina, kad jis ir to
liaus nesustodamas lavintus mu
zikoj.
Vasario 21 d. vietos klerikalai 

surengė prakalbas kun. Bumšai, 
kuris sakės renkąs pinigus Lie
tuvos klerikalų tvirtovei staty
ti, kurią jis vadina katalikų 
universitu.

Juodąjame '“drauge” ii’ iš sa
kyklos buvo garsinama, kad 
prakalbos prasidės 7:15 v. v., 
bet jos prasidėjo visa valanda 
vėliau. Yietos klebonas, atida
rydamas susirinkimą, trumpai 
pareiškė prakalbų tikslą, po to 
Vyčių Choras sudainavo Ameri
kos himną ir porą lietuviškų 
dainelių; nors choro balsai ne
blogiausia suderinti ir sudainuo
ta neblogiausiai, visgi dainos žo
džių negalima buvo suprasti; 1 
bet chorui daugiausia kenkė jo 
akomponuotojas, vietinis “dievo ’ 
muzikantas”-savo prastu akom- 
panavimu; jis geriau padarytų, 
jei jis nesirodytų daugiau su sa 
vo muzika. Po choro mažas 
berniukas Artišauskutis grojo 
smuiku; kaipo pradžiamokslis 
jis patiko klausytojams ir jį iš
šaukė antru kartu.

Bumša, išėjęs kalbėti pliurpė, 
kaip žemaičiai sako, “nei į to
rą, ųei į mijtą”, nupasakodamas 
apie savo matytus stebuklus, 
kurie vienok nepanašus į stebu
klus — jis matė kaip vy
rai užkėlė partapioną ant pa
grindų, užkėlė dėlto, kad jie 
turėjo savo rankose spėką ir sa
vo širdyse meilę tėvynės! —- 
Blaivesniesiems klausytojams 
atrodė, kad jis, tur būt, girtas, 
ar j o ^galvoj gaidukai gieda.

Pradėjęs pasakoti iš Lietuvos 
nepriklausomybės istorijos, jis 
atrado, kad Lietuvą išbuvusią 
400 metų po svetimi! jungu at
gaivino ir išliuosavo vien tiįc ku
nigai ir vyskupas Karevičius — 
tas pats Karevičius, kuris su 
kaizerio valdžia derybas vedė 
dėl Lietuvos kailio ir kurio po
litika dabar daugiausia verčia 
lenkus tikėtis, kad jie privers 
lietuvius priimti jų jungą.

Šitokių netiesų jis pripasako
jo daug. Lietuvoj nėra moky
tų žmonių, išskiriant kunigus; 
valdžiai valdininkų reikia 15,- 
000, o jų yra tik 4,000, tatai ten
ka vietos valdžioj užpildyti neiš
tikimais svetimtaučiais, kurie 
ima kyšius (jis pamiršo, ar ne
norėjo paaiškinti apie Purickio 
šmugelį ir tokias Lietuvos val
džios garsenybes kaip Mikuckis, 
ar kunigų draugas Gabrys-Par- 
šaitis); kad St. Seime tik 9 yra

simą, bet atžagareiviai, maty
dami, kad delegatai gali 
traukti I 
nuo veido, sukėlė begalo asme
niškų užsipuldinėjimų ir berei
kalingo triukšmo, kad tokiu 
budu pakeltas klausimas butų 
neužbaigtas. Po to delegatai ir 
svečiai apleido salę kalbėda- 
mies, kad jie neužmirš tų visų 
makliorių darbelių.

Reikia pažymėti, kad čia bu
vo ne 65, bet 77.10 dol. ir pini
gai buvo surinkai ne Gelbėji
mo Draugijos vardu, bet Lietu
vos Nepriklausomybės 
buvo ne sukolektuoti, 
įplaukos nuo rengiamų vakarų 
prieš dvejetą metų tam atgal. 
Taigi pasirodo, kad p-nia A. S. 
nežinojo nei apie kokios drau
gijos pinigus kalbama, nei kiek 
tų pinigų randasi, o betgi rašė. 
Tas pats ir su kitais dalykais, 
liet dėl vietos stokos apie tai 
čia nerašysiu. Tik tiek pažy
mėsiu, kad įtarinėjimas L. G. 
Draugijos valdybos 
nepamatuotas. Rodos, 
lįsti kaip Pilipas iš 
reikėtų ateiti mums 

’ir tokiu budu priversti L. G. 
D-jos valdybą sušaukti susirin
kimą ir išduoti iper spaudą pil
ną atskaitą. Tai tik tada mes 
nutilsim, o priešingai — mes 
negalėsime užmiršti tų visų 
tautininkų šunybių. Bet man 
yra žinoma, kad ir p-nia A. 
priklauso prie “fifty fifty”.

+- Proletaras.

nu-
tautininkams kaukę

sveti-

Jurgio 
kalbėjo

partijai Lietuvoje. Lenkai su
daro kūną su žydo įgaiva, o 
krikščionys’-deinokratai sudaro 
kūną |>u socialdemokrato liau
dininko, o vėliau ir bepartyvio 
galva; abeji kūnai su 
mom galvom.

Vasario 20 d. Šv.
Draugijos Svetainėje
p. Andrulis. Aukų Rusijos ba
daujantiems surinkta 
32 centai, Šv. Jurgio 
aukojo 10 dol., viso 
94 dol. ir 32 centai. 

iP. Andrulis, nors 
Rusijoj, tečiaus taip ‘ 
no“ 
jo vienminčiai abejoja to 
betoj o “dideliu žinojimu’ 
sijos padėties.

Andrulis, kalbėdamas 
kitaip manančius žmones 
vadina juos “niekšais”!) mėgsta 
vaduotis logika, prikerkdamas 
“Net ne liogiŠka”. Bet to logiš- 
kumo jis nabagas, turbūt pats 
nesupranta. Ve tie jo logišku
mo perlai;

Klausimas: Ar teisybė, k,ad 
rusai atsisakė dirbti kaiį) so
vietai panaikino prekybą? At
sakymas: “Neteisybė!” Kaipgi, 
visi rusai kaip vientfs 
dirbą ir remia sovietų valdžią.” 

Klausimas: “Ar teisybė, kad 
Rusijoj žmonės labai spekulia
vo ir už prekes brangiai lupo 
kaip prekyba tapo panaikinta?

Atsakymas: “Neteisybė!”
Spekuliavo tik kontrrevoliucio
nieriai toki kaip Miliukovas, 
kuris dabar Amerikoje leidžia 
laikraštį.” g

Klausimas: Ar teisybė, kad 
prekyįKt pasilieka dar nepa- 
ta i r/i odei?

Atsakymas: “Sovietai, mat, 
pasielgė taip, kaip Marksas sa
ko: “Po sociaiei revoliucijai 
prekyba pasilieka — dar nepa
naikinta”. Taigi ir sovietai su
grąžino prekybą. Antra, sovie
tai nenori pyktis su ūkininkais, 
jų (ūkininkų) tarpe yra tokių 

skirtumo, remti Lietuvos vaki-1 buržujų, kad jie visai nenori 
žią. Ragino pirkti “bonus” ir dirbti laukų kaip prekybos ne- 
aukaut Lietuvos reikalams kad į turi, o reikia atsiminti, kad 
sudėjus gana pinigų Vilniui iš maisto reikia, nes reikia mai-^ 
lenkų atgauti. Savo kalboj^tas tint 2,000,(XX) (du milionai) rau- 
kalbėtojas pasakė: “Vilnius tu- donosios armijos, 
ri būt mus! Nes lietuviai turi 
protą o lenkui

84 dol. 
Draugi ja 
pasidarė

ir jie 
o tik

yra visai 
vietoj iš- 
kanapių, 

į pagelbą

S.

GRAND RAPIDS, MICH.

Prakalbos; kūnai svetimomis 
galvomis; Andriulio logika.

Vasario 19 dieną š. m. kalbė
jo p. šulinskis, *(o gal ir nevi
sai teisingai pavardę paduodu, 
nes tik nugirsta) Lietuvos at
stovybės vardu. Prakalbos bu
vo šv. P. ir P. svetainėj. X

Kalbėtojas ragino visus*, be

nebuvęs 
“viską ži- 

kaš joj dedasi, kad net ir 
kal- 
Ru-

apie 
(jis

Tai Andrulio logika, 
ne, jie net į visi dirba ir ♦ remia 

“Tautų Lygą” savo atstovų tu- Valdžią. Spekuliacija 
ri pasiuntę žydą, tas rodo, kad tik^ tokie

neturi, kaip Miliukovas^ kurie yra

Busi joj 
sovietų 
užsiima 

kontrevoliucininkai
lenkai savo žmogaus 
kuris mokėtų juos atstovauti.“

Taigi taigi, lenkai tolygus reikia1 
| musų krikščionių demokratų laukų nedirba

daugiausia užsieniuose, bet jų 
klausyti. Ūkininkai 

renlia ' so-

vietus; atgaivinta prekyba, 
kad ūkininkai dirbtų laukus, 
Sovietam reikia dviejų milio- 
nų armijos, kuomet ūkininkai 
remia sovietus, bet nedirba lau
kų kad nebūtų kuo armiją 
maitinti.

Taiz toki žirniai su kopūstais 
yra Andriulio logika.

Pas tuos žmones yra daugiau 
drąsos negu paprasčiausio su
pratimo. —- Choristas.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E; VVashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Phone Central 8301 
1824 VVabansia Avė.

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

•EKPEll MUM.M 
«%ALCOHOL

Didelis Šmotas

Puikios
'.' ' j'’''- ' • i! C''1?. f

Daugiau Parduoda
Ko«^S

pirkit gerą muilą ne 
naujas drapanas

■R""

Severos Gyduole.^ ,i?k
A«huyno5 sveikata.

FMBiCHTERJCa

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

Nutrinkite savo 
skausmus 

Reumatl^uSj 
Neuralgiją, 
Šlubumą, 

Nikstorėjlmą, 
Ištampytus 
Muskulus*.

Dantų 
Skaudėjimą,

Galvos 
Skaudėjimą, 
Peršalimą.

Tėmykite, kad 
butų

INKARO 
VAISBAŽEN.

K LIS.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Telų Boulevard 9708
Baigusi Aku- , 
Serijos kolegi 
1ą; ilgai prak- , 
tikavusi Penn 
silvanijos 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdimo.
da rodą viso
kiose ligose ir Į 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

MANUFACTURERS
• PATENT CO

ior^SSO FIFTH AVĖ 
NEW YORK

KRUPAS
Krupo baisus smaugiantis kosulis 

užeina pąčiame vidurnaktyj be jokio 
perspėjimo ir pasigailėjimo. Glussco 
prašalins krupą į 15 minutų be vėmi
mo. Užlaiko kvėpavimo pereinamas 
vietas ir išmeta gličią.ią nvadegą iš 
visos sistemos. Pasirūpinkit ‘Glessco 
butelį šiandie, gaunamą visose vais
tinėse — 50c. butelis, bet kaip galit 
pamieruot dalyko vertę, kuris gali iš
gelbėti gyvastį ?

GLESSCO
For Coughs,Coldsand Croup

hos . 
Pa- ; 
pa- 

prie , 
L’3O '

Dr. A. R.” Blumentha!
Akių Specialistas

4649 So. Ashland Avė. J 
Kampas 47th St.

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

> Tel. Boulevard 6437

■

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

Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosuli.

Yra jie tikrai pavoingi ženklai. Ne
doras ligas su tolin sekančiais pa- I 
sėkmiais tankiai gali būti prašalin- | 
tas turent tam tikrus vaistus. ’

Severa’s l
Cough Balsam i 

(Severo Balzamas nuo kosulį) ne į 
doda ilgai viešpatauti paprastam j 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli
niu iMoakojimu, palengvin sukepi- 
mo, pradeda skrepliavimą ir padara i 
kvipavimą lengvesni. Kaina 25 ir 
•0 centai.—Severa’s Cold andGrip Į 
Tablete (Severo Plyškelei nuo Per- j 
•įšaldymo irGripos) sulaiką persi
šaldymą nedodant jam išsivystyti. ! 
Kaina 10 centai. Visose Aptiekose. j

Ar gavote Severo Kalendorių ! 
1822 metams. Galema jįjf gauti I 
dykai pas savo Aptiekario, ar nuo j

Į LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai

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

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

TZWHIT£STAR
Į Cherboufg ir Southampton ar- 

čiausis susinešimas su Lietuvos mies
tais.

MĄJESTIC (56,000 tonų)
Didžiausias laivas pasaulyj.

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

LABAI PUIKIAI APRŪPINTA 
3-IOS KL’ESOS KĘLIAUNINKĄI.

Užsirekordavimui kreipkitės į
PASSENGER DEPARTMENT

Arba prie vietinių agentų.
F. C. Brovvn, Westem Passanger Mgr.
14 No. Dearborn St., Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160

DR. Ą. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: ė—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

X

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORE
GYDYTOJAS if CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

3
v

Iš So. Omaho lietuvių kolo
nijos labai dažnai pasirodo ži
nučių laikraščiuose, ypatingai 
“Naujienose”, bet jos nevisuo- 
met esti teisingai parašytos. 
Rodos, žinių padavėjai arba 
korespondentai turėtų būti be
šališki, y jeigu jau negali būti 
bešališki, tai butų geriau, ka<l 
visai nerašytų, štai skaityda
mas “Naujienų” 39 numerį 
randu dvi korespondencijas 
apie tą patį dalyką. Viena, pa
rašyta po slapivarde pasirašu- 
$i6 “Buvęs”, yra teisinga, bet 
antra, parašyta p-nios A. Saba
liauskienės, yra apsilenkus su 
teisybe. Turbūt p-nia A. Saba
liauskienė rašydama šią žinutę 
visai nežinojo kame dalykas. Ji 
sako, kad dėl vieno pašalimo 
asmens kilo klausimas ar jis 
gali būti susirinkime. Kai ku
rie delegatų pareiškė, kad, gir
di, jie nieko slapta- neveikia, 
taigi, kas nori 'tas gali klausy
ti^ O kasgi davė įnešimą, kad 
tas asmuo butų prašalintas, ar 
ne p-nia A. S., turėdama min
tyj surengti kačių koncertą?! !

Toliau p-nia A. S. rašo, kad 
susirinkimui pasibaigus deleg. 
K. Kušleika pastebėjo, kad jis 
yra matęs “Naujienose” žinutę 
iš So. Omahos, kur buvo pasa
kyta, kad, čia esama kokie tai 
65 dol. D. G. D.*[L. G. D.? — 
Red.] pinigų.*Taip’, deleg. K. 
Kušleika buvo pakėlęs šį klau-

SO. OMAHA, NEBR.

Tautininkų pasakos.

F.VERA CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

SIUSK PINIGUS
LIETUVON

• ‘7 ’ , ’ .f

Savo tėvams ir giminėms per Lietuvių Prekybos Bendrovę, kuri 
geriausiai ir teisingiausiai pinigus išmoka per paštą ir savo sky
rius. Pilna gvarancija ir po valdžios priežiūra.
- Laivakortes parduodam į Lietuvą, iš Lietuvos ir į kitas pasaulio

dalis. , -j ■ 1 i i ii
Pasportus parupinam važiuojantiems į Lietuvą ir norintiems par

trauktam gimines ii Lietuvos Amerikon./

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

kam® 7% per metą.
Ltgalidtus patarimus suteikiame visiems dykai. Patarnavimas 

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

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

$7

AR BIJOTE “FLU”?
Paprastai atsiranda nuo mažo

ŠALČIO *
Jei kosit — 'šiurpuliai vaikščioja 

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

Jis suĮaužis slogas per naktį ir jei

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

SAPOMENTOL .
Yra tvirtesne už kitą kokią gyduo

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

Taipgi yra labai geru nuo reuma- 
tiškų skausmų. . •

Galite gaut' pirkti kiekvienoj vais
tinėj po 65c.

Polo Chemical Company
2824 VV. Chicago Avė./ 

CHICAGO, ILL.

Telephonė Yards 5032

OR. M. STUPNICKI
3107 Šo. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iJri 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

A'eiepnene Vw» Bure*
Uee. 1119 Independence Btvd. Chloage

DR. A. A. ROTH
*W8A8 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrlik* 
Yaikg risą ehronitką liga

8814 So. Halsted St. Chk.ga 
Talaphene Drevei 9698

3313 So. Halsted St.
Tel. Yards 6062

Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 v. vakaro. Vakarai©: Utarninko, Ketvergo ir Subatos
9 v. Nedėliomis: nuo 10 vai.ryto iki 8 vai. po piet.

Chicago, Illinois
iki 9 v.

Kuriems arčiau, kreipkitCs į musų Skyrius:
BRIDGEPORT CHICAGO 
A. Bružas,’ 
8303 Aubum Avė. 
BRIGHTON PARK CHICAGO 
A. Andreliunas, 
4436 S. Fairfield Are. 
Tel. Lafayette 5665. I 
CICERO, ILL,

X. B. B. Posanka, 1 
1422 So. 49th Avė., 
Tel. Cicero 53162 ' i

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

SPRING VALLEY, ILL.
Mr. Alb. Pilipaitis, 
227 West 4th St.
WAUKEGAN, ILLINOIS
A. J. Sutkus,
1817 So. Victory Street,
Tel. Waukegaę 1306 R.
A. S. Precinauskas
760 So. Sheridan Road

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

kybos Bendrovę reikia važiuoti atsiimti į Kauną. Tai yra bjauri ‘ melagystė. Pinigai siunčiami per 
Lietuvių Prekybos Bendrovę yra išmokami per Lietuvos paštus ir Bendrovės Skyrius be jokio ati

traukimo. * V. M. STULPINAS, Manager.

NEPAPRASTAS PASIŪLYTAS 
LYTIŠKAI NUSILPNfiJUSIEM

VYRAMS.
Prisiųskit mums tik 50c

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

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

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis *

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Oieage.
k

Ofiso TeL Blvd. 7826 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS [
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėli savo otisą j 

4601 SO. ASHLAND A TU 
▼ai.: 10:80 iki 12; 8:86 iki i b 

6:80 iki 8:80. Nod.1 16:80 fld 
12:00 dieną.

N a m.: 2914 W. 48rd Street
Tel. Lofayette 268

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas i
8149 S. Morgan St, kerti 12 St 

Chicago, Dltnois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrilką.
) Taipgi Chroniškoj Ligą.

OFISO VALANDOS:
Nuo lt ryto iki 8 po pieta, 5—7

i 2 po piet 
Telephone Y arda 687



4
er Utarninkas, Vasario 28^ *22

■■I II. 'iMlII I JI II ........................fa

■ i ŪMI ;
Dm Uiflz

L- h " "■*■!■■■ I «
I.' F, ■ 'H;

1739 S0Ci 1ALSTE <) ST.
v CHICAGO, ILLINOIS.

Jalaphont Kaostvett 8M|
•■•■■•■■■■■■•■■•■■•■■m

Subscrlption Ratas!
|8.fi per year in Caaada. •
I7.M per year eutside of C ejfffc

Entered as Senom! Claof Mstter 
March 17th, 1914, M tha Post Office

Sfauiienoe eina kasdien, (Mdrlant 
kedildienius. Leidiia Naujiena Ben
droji, 1789 Se. Halsted SU Chicago, 
IU, — Triefoaaai Eeoeevalt 8690,

Ehicagoje — paltu
- - \ —į-i,
.j.. 

r - 
minariaiiMl - — —

2.26
1.76
140

flhlcagoje — per ■•IfotojUi
Viena kopija ... , 
Savaitei , 4 , t 1.1
Minėsiu! t t--. -,-, r-

18

Metams f i ju J7.OT
Pusei meti - T r L ■

\ Trims mėnesiams j , 2D0
Dviem mlnesisi į j ■ >
Vienam minėsiu] t x J t ,

Bietuvoa ir kitur n* n*šilusi 
(Atpigintai 

Matams ...— --
Pusei meti ----- - *
Trims mimariams . t . .
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dalykas. Bet statyti alų ir 
vyną į visų politikos klausi
mų centrą vistik yra pėr- 
skysta.

“Mukarių” yra ir darhį- 
ninkų priešų ir darbininkų 
draugų^ tarpe. Amerikos 
Darbo Federacijai gi rei
kėtų ne vienyti darbininkų 

skirti

hektarų bus jiems mokama 
rinkos kaina, o už likusių 
žemę ta kaina, kuri bus nu
statyta.

Bet kam teks ta žemė? 
Kadangi žemė bus perkama 
iš dvarininkų, tai ją galės 
gauti tiktai tie, kurie galės 
mokėti už ją. Taigi Seimo. . 
priimtasis įstatymas apru-1 ^ra^^us Presus, o
pins žeme turtinguosius puos* 
žmones; o bežemiai ir ma
žažemiai, kaip iki šiol netu
rėjo žemės, taip ir įoliaus 
jos neturės..

Tuo tarpu dar nėra žino
ma, kaip' išėjo su tuo “dva
sinių vyriausybių bažnyti
niu fondu”, kurį sugalvojo 
klerikalai. Jeigu ,ir jisai, 
tapo įdėtas į žemės refor
mos įstatymą, tai Lietuvos 
liaudis bus visai apmauta.

Genujos 
konferenęija ir 
bolševikai.

Amnestija 
lenkams.

pa-Lietufos prezidento 
:ęigas einąs p. Stulginskas

Kitas straipsnis tame pačia
me numeryj yra pašvęstas St. 
Sabui, “Pittsburgho bolševi
kui”. Sabas eina išvien su 
Bimba ir Jukeliu, todėl “Lais
vė” dabar ve kaip jį garbina: ) 

“Angariėtis Sabą stačiai 
vadina menševiku (!) ir sa
ko, kad jis einąs Sirvydo ke
liais... Dar 1917 m. Kapsu
kas sake, kad Sabas tai ‘su
pelijęs socialistas’... Musų 
‘kreivųjų’ srovė Sabą stato 
‘žvaigžde’. Well, žvaigždė, 
kaip žvaigždė, bet pusėtinai 
dėmėta!”

i Jau, girdi, nuo 1917 m. bu
vę pasakyta ir riuspręsta, kad 
tas Pittsburgho bolševikas esąs 

Į “supelėjęs socialistas”; bet per 
1918 ir 1919 ir 1920 ir 192 
metus “Laisvė” ėjo ranka už 
rankos su Sabu ir su kokiu 
džiaugsmu ji spausdindavo jo 
straipsnius, kuriuose jisai šlykš
čiai pravardžiuodavo “Naujie
nų” redaktorių ir šmeiždavo 
komunistų priešus!

Tame pat numeryj vienas 
“Laisvės” editorialų rašytojas 
pasakoja apie^darbininkų uni
jų, farmerių organizacijų ir 
socialistų partijos atstovų kon
ferenciją, nesenai įvykusią Cbi- 
cagoje. Ton konferencijon,

“Kasiink Lnzerne ir Lacka- 
wana pavietų, tai mes galima 
pasakyt... kad mes greitai 
atiduosime tulus politikie
rius, kaip mes atidavėm... 
Petruškevičius. Darbininkų 
eiles turi byti švėrios...” 
Šitie žodžiai yra pasakyti 

apie tuos bolŠevikuojančius “1b 
teratnros draugijos” elemen
tus, kurie remia kairiuosius ko
munistus.

Pasirodo, kad jie yra vagi 
šiai, nešvarus politikieriai ir 
kapitalistų agitatoriai! Bet ar 
jie tikrai dabar tokiais paĮsird- 
dė, kuomet persiskyrė su' deši 
niaisiais komunistais?

Kodėl pirma) “Laisve” ne
pranešė, kokie gaivalai veikia 
ir darbirojp^i “darbininkiškoje 

, oi'gan izarijose’ ’ ?
Kol ji nebuvo susipykus su

kairiaisiais, kol jie agitavo už 
“Laisvę” ir rinko jai aukas iš 
“susipratusių darbininkų”, tai 
jie buvo jai puikiausi draugai. 
Ji tuomet nepaisė to, kad jie 
vagia, politikauja ir remia ka
pitalistines partijas.

/Reikia pastebėt, jogei tai yra 
jau ne pirmas kartas, kad “Lai
svė” parodo juodus darbus 
buvusiųjų savo vienminčių. 
Nepersenai jf pranešė, kad 
“Agitacijos ir Lietuvos Darbi
ninkų Rėmimo” fondas, Įjūrį 
kontroliuoja komunistai, su
vartojo aukas privatiniems 
komiteto nferių reikalams.

Bet jeigu šitokie dalykai da
bar nuolatos išeina į aikštę, tai 
klausimas: iš kokių gi elemen
tų susideda tas bolševikiškas 
judėjimas, kuriam “Laisvė” 
vadovavo per kpletą metų?

šiame veikale paliko gilios anf- 
spaudos ir politiniai elementai, 
tie elementai, kurie suėdė kuni
gui Tumui visą jo turiningą gy
venimą, o lietuvių tautai sulau
žė vieno galingiausiųjų jos dai
lininkų galybę. Tie politiniai 
elementai nėra koks partinių 
reikalų gynimas, airi kokios 
programos apaštalavimas, — 
jie tėra tiktai grynai visuome
ninio pobūdžio. Ir vistik jie 
paliko milžiniškame veikale di
delės neigiamosios įtakos. 
Veikale greta galingiausiųjų 
vaizdų, kuriuos tegali sukurti 
tik ekstatinga dailininko intui
cija, tik svaiginamoji inkvėpi- 
mo. valanda, greta pranašingo, 
grynai lietuviško misticizmo, 
turinčio aiškių senovės lietu
vių tikybos jx>žymių, greta kū
rybos ekstazės eina^y nuobod- 
žiausio pobūdžio Jfmuomeninių 
reikalų tendencija. Pats Vaiž
gantas tai labai gerai supran
ta, ir tik teisinas tuo, kad jis 
neturįs laiko savo raštus dai
linti, kad jis priverstas spaus
dinti juos taip, kaip jie juod
rašty rados. O tufr tarpu, jeigu 
jis butų kiek sąžiningiau (ma
ni) žvilgsniu) savo kurinį kū
ręs, su tokiu prityrimu ir tokia 
dovana, kaip jis turi, — jiš bu
tų galėjęs sukurti pasaulinės 
reikšmės veikalą. Bet, berods, 
jąu jokių vaistų nebėra, kad šį 
didelj dailininką pagydyti, ati
traukti nuo politikos ir privers
ti sąžiningiau savo kurinius 
kurti, — jau kiek kartų jis 
viešai yra prisiekęs atsisveikin
ti amžiams amžiniesiems su po
litika, ir vistiktai jis į ją vėl 
įsivelia! O jis yra retos'dva
sios galybės dailininkas!

Greta kunigo Tumo-Vaiž
ganto, eina Vincas Krėvė. Dar 
1915 metais jis patalpino pra
garsėjusiame rinkiny ‘B a- 
r a s’ vieną geriausiųjų lietu
vių literatūroje veikalų Skerd
žius, kuriame x grynas realiz
mas labai talentingai sujungtas 
su mįslinguoju lyrizmu, Krėvė 
savo veikalus spausdina 
‘Skaitymų’ knygose, ir dabar 
jau apskritai spausdina savo* 
veikalų rinkinį. Šiuo metu 
idėjiniu žvilgsniu Krėvė stovi 
lietuvių literatūros pryšaky. 
Patsai rašydamas apysakas, 
misterijas, padavimus speciali- 
niame jo pasakingame stiliuje, 
rašo taip ir daug kritikos srity, 
įvertindamas išnaujo senąsias 
vertybes ir naujus takus pras- 
kindamas. Jis moka iškąsti ir 
kūryboj padrąsinti kiekvieną 
naują talentą ir priversti' dar
buotis.

Ignas šeinius, prieš karą pa
sižymėjęs savo apysakomis, 
dabar nuo apysakų galutinai 
atsisakė, ir pradėjo naują kū
rybos periodą. Jis parašė1 lyri
nių esezų knygą ‘Nąktis ir Sau
lė’, kuri atspausdjrfta švedų 
kalba ir ’dvi dramas: Tomas 
(Jai indis’ (vaidinta Stockhol- 
mo teatruose švediškai) ir 
‘Marvis’. Abi dramos dar ne
spausdintos. Juose yra visai 
naujų momentų lietuvių dra
maturgijoj’.

Rusijos valdžia deda daug 
[vilčių ant Genujos konfe
rencijos, kuri ketina įvykti 
balandžio 10 d. Tenai ji ti
kisi gauti ( didžiųjų valsty
bių pripažinimą ir finansi
nes pagelbės.

Gal būt, kad šitos viltys 
išsipildys. Bet reikia neuž
miršti, kad užsienio pripa
žinimas ir pagelba bus su
rišti su tam tikroms sąly-i 
goms. Bolševikai yra pa-
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kviesti į Genują ne kaipo | kaip žinia, mėgino įsiskverbti 
proletariato atstovai, o kai-

Ipo valdonai šalies, kurią I partija, bet nebuvo įleista. Apie 
užsienių kapitalas nori iŠ- p - 
naudoti.
\ Europos valdžios suside
rės su sovietu vyriausybe I Į)end^ kovą: 
tiktai tuomet, kai ji užtik
rins Europos kapitalui gali
mybę be kliūčių ir be rizikos 
daryti pelningą biznį Rusi
joje. - /

Menas Nepriklausomojoj
) Lietuvoj

Padegėli^ Kasmatė. ir ,
iy. Literatūra.

Iš visų meno sričių, be
rods vienas tiktai’ literatūros 
darbas ėjo šalia L. M. K. Drau
gijos, jbe jos globos ir para
mos. Iš pradžios buvo pastangų 
ir literatūros darbo organiza
vimą paimti į savo rankas, bet 
norams nebuvo lemta įvykti. 
Prięš susikursiant draugijai 
švyturio bendrove, kuriai Mi- 
darius sutartį su privatine 
šviturio bendrove, kuriai Mi
nisterija duodavo itam tikro at
lyginimo,'o bendrovė rūpinos 
spausdinimu ir platinimu kny
gų. Sutartis buvo padalyta 
daugiausia dėl mokslo knygų 
bei vadovėlių. Draugija norė
jo sudaryti su Ministerija ana
loginiais pagrindais sutartį dėl 
literatūros ir meno knygų. Bet 
ta sutartis neįvyko, nes... me
nininkams piniginiu atžvilgiu 
nebuvo galima pasitikėti!... 
Kas kita privatinis biznieris! 
Draugija neturėdama jokių lė
šų nei knygų leidimo, nei jokio 
literatūros organizacinio dar
bo pradėti negalėjo. Tiktai šis 
sudarytas incidentus sukėlė 
šiokio tokio skandalo, ir Minis
terija toliau nebeišdrįso duoti 
valstybės lėšomis privatiniams 

^pramonininkams pelnyties. Il
gainiui, visuomenės # opinijai 
spaudžiant prie Ministerijos su- 

! daryta knygų leidimo komisi
ja, kurios ^p ryšėk y atsistojo ta- 

i lentingas rašytojas Vincas Krė- 
; vė-Mickevičius, savo darbui iš

gavo iš Ministerijos autonomi
jos teisių ir energingai varo 

i darbą. Jo rupesniu ministeri- 
į ja pradėjo leisti gana rimtą 

mėnesinį literatūros žurnalą 
‘Skaitymai’, kurie sugebėjo pri-

■ traukti visus geresniuosius ra
šytojus ir kritikus. To žurna
lo jau pasirodė trylika knygų. 
Taipos tas knygų leidimo sky
rius organizavo platų pasauli-

*

nes literatūros veikalų verti
mą, jučs iš vertėjų atpirkda
mas ir spausdindamas. Tokiu 
budu yra išversta jau ir išleista 
Homero ‘Iliada’, daugelis vei
kalų Ibseno, Šekspiro, Moljero, 
1 lauptmano, Uaildo, Meteillin- 
ko, ir kilų didžiųjų rašytojų. 
Knygos spausdinama Vokieti
joj, Ministerija sau iš jų dide
lio pelno neieško, todėl išeina 
gana padorus leidiniai ir savo 
kaina gana prieinami 
visuomenei (knyga 
8-12 atliks.)

Iš šiuo laikotarpiu 
žiusių veikalų pirmon eilėn ten
ka pastatyti senojo Vaižganto 
(kunigo Juozo Tumo) didžiulę 
apysaką ‘Pragiedruliai,’ kurios 
iki šiol pasirodė trys dideli to
mai, bet jis, rodos, dar bene 
tris tomus rengias parašyti. 
Tai yra visai naujoviško tipo 
apysaka.' Z

Apysakai medžiaga imta iš 
lietuvių tautinio atgimimo gy
venimo, iš jo pradžios, ir vaiz
duojama, kaip tasai atgimimas 
kėlėsi, augo, plėtės, kas-kartą 
vis giliau įsiskverbdamas į 
žmonių širdis. Joje sujungta ši
to garbingo kovotojo ilgaamžis 
skaudus gyvenimo pritirfrtRte 
su stambiu dailininkcf talentu. 
Joje nėra to, ką mes paprastai 
vadiname romanų intriga, joje 
nėra nei pavienių vyriausiųjų 
apysakos veikėjų, — jos vy
riausias veikėjas — lietuvių 
tauta, lietuvių pilksermėgiai 
žmonelės, - kurie savy nešioja 
dieviškosios kibirkštėles kud- 
mentą. Ir kaip giliai vaizduo
jama tų žmonių pergyVenimai, 
dvasia, stiprybė! Visas kūrinys 
—lietuvių atgimimo epopėja. 
Apie jo reikšmę jau butų gali
ma spręsti iš to, kad / nespėja 
tomas pasirodyti, kaip jis jau 
yra išperkamas, kas taip nepa
prasta lietuvių kąyrgų rinkoje! 
Tenka tiktai pasigailėti, kad .
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' / davė amnestiją devyniems 
lenkams, kurie buvo nuteis
ti iki dešimties metų kalėji
mo už priklausimą Lenkijos 
karinei organizacijai.

Tos organizacijos tikslas5 
buvo ginklais nuversti Lie
tuvos valdžią ir padaryti 
Lietuvą Lenkijos dalim. Tai-1 
gi tie dęvyni lenkai buvo nu
teisti, kaipo šalies pardavi- 
kai. St. Seimo pirmininkas 
tečiaus atleido jiems baus
mę. .

Bet ar gavo amnestiją tie 
žmonės, kurie buvo nubau
sti už priklausymą darbi-Į 
ninku organizacijoms? Apie 
jų paliuosavimą iš kalėjimo 
mums neteko girdėt.

Išrodo, kad Lietuvos val
džia, stengiasi neatsilikti 
nuo kitų valdžių, kurios at
leidžia bausmę svetimų val
stybių šnipams, bet laiko r 
galėjimuose radikalus. ;

J8.K 

2.26

ir naujoji dešiniųjų komunistų

Žemės reformos 
įstatymas priimtas

Elta praneša, kad vasario 
15 d. Lietuvos St. Seimas 
priėmė žemės reformos 
įstatymą. Jo turinio Elta, 
smulkiaus nepaduoda, tiktai 
pamini, kiek žemės galės tu
rėti atskiras savininkas ir 
kokiomis sąlygomis bus’ nu- 
savihąma

“Žemės 
hektarų 
daug-maž
kaip suriškoji desiatina). 
Tiek žemės, vadinasi, bus 
palikta dvarininkams ir/ 
tiek galės įsigyti atskiras 
žmogus.

Kaip yra žinoma iš pir
mesnių pranešimų, krikščio
nys demokratai 
reikalavo, kad 
kams butų dar 
hektarai miško, 
tinoje įstatymo
tapo įdėtas šitas jų reikala
vimas. Elta nepasako.

Už nusavinamą žemę dva
rininkams bus duodama at
lyginimas. Tai yra 4 taip 
pat krikščionių demokratų 
reikalavimas. Žfcmė, reiš
kia, bus atperkama iš dva
rininkų. Už pirmutinius 70

ją minčtasai rašytojas sako:

“Geltonieji vadai baisiai 
nenori vienyti rankpelnius į 

, Mat, kada dar
bininkai susiskaldę, tai kapi
talistai, su pagelba tų gelto
nųjų vadų, gali lengviau juos 
įvykti...”
Išeina, kad viršininkai tų dar

bininkų organizacjų, kurios bu- 
Vb atstovaujamos Chicagos kon-

plačiajai 
kainuoja

žemė.
norma” esanti 80 
(hektaras yra 
tokio didufno.

St. Seime 
dvarinin- 

palikta 25 
Ar galti- 

redakcijoje

Skysta politika.
Amerikos Darbo Federa-* 

cijos pildomoji ’ taryba su 
Gompersu priešakyje pa
reiškė, kad ateinančiuose 
xongresb rinkimuose ji ko
vos prieš tuos kandidatus, 
eurie yra priešingi alui ir 
engvam vynui.

Galima sutikti su Darbo 
federacijos viršininkais, 
xad prohibicija tokioje for
moje, kokioje ji buvo vyki
nama iki šiol, yra netikęs

| kaip tiktai darbininkų pardavi- 
j kai! Vienok ' dešinieji komu

nistai norėjo dalyvauti kariu 
Lš “SUVIENYTO FRONTO”. Įsu Jais toje konferencijoje.

x -------- — > k Jeigu jie šitaip purvina ir bu-
Dešiniųjų komunistų obalsis j busius savo viepminčius ir tas 

dabar yra “bendrds proletarių- masines darbininkų organizaei- 
to frontas”. Kad parodžius jas, į kurias jie mėgina įsi- 
tečiaus, kaip reikia tą obalsį skverbti, tai nėra nieko nuosta- 
vy'kinti, jie atskilo nuo buvu- baus, kad jie fanatiškai neap- 
siųjų savo vienminčių, kairiųjų kenčia socialistų ir keikia juos 
komunistų, ir su didžiausiu susiriesdami. Bet tiek to su 
inirtimu kovoja prieš juos. Su tais “Laisvės” keiksmais. Savo 
dar didesniu inirtimu jie kovo- pastangos^ sutverti “bendrą 
ja prieš socialistus ir prieš ma- proletariato frontą”, ji parodo’ 
sines darbininkų organizacijas, ir gana įdomių dalykų.

štai keletas pavyzdžių. Paskutiniame sayo numery-'
“Laįsvė”, kuri yra tų deąį- je ji rašo štai ką: <

niųjų komunistų organas ir 
karštai agituoja už kalėdinę 
“Darbininkų Partiją”, rašo sa
vo apžvalgoj apie kairiuosius 
komunistus, kurie leidžia slap
tą laikraštį “Kovą”. Straips
nio antgalvis skamba taip: 
“žioplių žiopliai”,Ko pats straips
nis susideda iš šitkrų sakinių:

“Tie žiopliai, leisdami tą
laikraštį, j ieško už save žip- gisius Petruškevičius, išvy-
plesnių,* bet bej ieškodami pa- sim ir iuos nenaudėlius, kil
tys pasilieka žioplių žiop- rie būdami dąrbin. drauge
liais. Mulkina savo narius... Į joje, veda kapitąlistinę agita-
Pasilieką žioplių žiopliai^’.’ ciją.

“Mes turime omenyje 
suklaidintus darbininkus, 
tokius ponelius, kaip 
Pittstono biznieriai, kurie 
laike pastarųjų miesto rinki
mų agitavo už kapitalisti
nius politikierius. Tokiems 
žmonėms neturi būt vietos 
musų draugijoj (t. y. A. L. D. 
L. D. “N.”’Red.) Išvijom va
gišius Petruškevičius,

ne 
bet 
tūli

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O

i <■ -i ' ti'JL

derinys)

šituėse įvairiuose puolimuose ir kvoti
muose Petrui, žinoma, teko susieiti su daugybe 
tų Raudonųjų, kuriuos jis kadaise pažinojo Jcaip 
draugus ir pažįstamus. Pirmiaus Petra^ niekuo
met nemanė su jais susitikti ir per jį šitirpaš 
ėjo jam pagalvojus apie susitikimą su jais; b^t 
dabar jis rado smagumo tame. Jis visai paliovė 
jų bijotis; dabar toji baimė, kurią jis turėjo 
pirma, nekenkė jam gerai valgyti ir ramiai 
miegoti. Jis pamatė, kad Raudonieji yra menki 
daiktai, kurie nepasipriešina kovoj; jie neturi 
ginklų, o daugumui jų ir raumenų trūksta; imis 
juosius ištikro nėra nieko daugiau kaip tuščia 
kalba. Už Petro gi pečių stovėjo organizuotos 
visuomenės galybes, policija, teismai, kalėjimai 
ir, Jei reikalas butų, kariuomenė su savo kul- 
kasvaidžiais, ėroplanais ir nuodingomis dujo-

mis. Ne tik nebuvo baimės šitie žmonės kulti, 
ant kojų jiems minti, ar į akis jiems sipiauti, o 
ir visokias fa'brkacijas prieš juos daryti, nes 
laikraščiai visuomet parems tave, o visuomenė pa 
tikės tam, ką ji laikraščiuose skaito.

Taigi, Petras nesibijojo daugiau Raudonų
jų! Jis apskaitė, kad jis nesibijo nei Mako, to 
pavojingiausio Raudonojo. Makas buvo'saugiai 
padėtas katėj i man dvidešimčiai metų ir nors jo 
byla peikei ta ankštesniu teisman, bet teismas 
atsisakė nusprendimą atmainyti, (arba paleisti jį 
po laidu. Petrui netyčia teko pamatyti Mako 
sielą kalėjime Ir jis patyrė, kad net išdidžiosios 
ir rusčiosos sielos sutrupa. Makas iš kalėjimo 
parašė laišką vienam savo Raudonųjų draugų 
Amerikos Mieste; paštas perėmė tą laišką ir Go- 
fė parodė jį Petrui. “Rašyk mums,” rašė Ma
kas. “Dėl Dievo meilės, rašyk mums! Baisių 
baisiausiu dalyku kalėjime yra tas, kad esi už
mirštas. Bent pranešk mums, kad kas-nors atsi
mena apie mus!”

Iš to Petras mate, kad jis yra pergalėtojas, 
kad jis yra “viršutinis šuo.” Ir kada jam teko 
susitikti su šitais Raudonaisiais, kurių jis pir
miau taip labai bijodavos, jam malonu buvo 
leisti jiems pajusti savo viršenybės, o kartais ir 
savo kumščio svarbą. Buvo juokų matyti, kaip 
jie visaip atsineša į jį. zVieni baudė prašyti jo 
senųjų laikų vardu; kiti klupsčiavo ir unkštė

prieš jį; treti bandė įtikinti jį, paliesti jo sąžinę. 
Bet daugumas buvo atkaklus, spoksojo į jį ne
apykantos akimis, arba su panieka vaipėsi. Tą
syk Petras užleisdavo “bulius” pamokinti juos 
apsiėjimo ir nykščio sukimas, ar rankos lauži
mas tuo jaus pa gelbėdavo. x

LXXXIII.

PIRMAM krovy išvežti buvo Marė Jankovi- 
čaitė. Marė buvo prisirašiusi pade Komunis

tų partijos ar buvo gimusi Rusijoj, tatai jos by> 
la buvo aiški. Petras, žinoma, paminė, kad 
Mače) Užsiundė ant jo Rožę ^lemaitę, ačiū ku
riai j<yko jo nupuolimas. Visgi jis negalėjo su
silaikyti nuo susijudinimo ją pamatęs. Ji atro
dė sunykusi, pasenusi ir kosėjo, b jos akys l)ii- 
vo laukinės ir pamišusios. Petrui prisiminė ji 
kaipo išdidi ir karšto budo, bet -dabar visas jos 
išdidumas dingo — ji puolė ant kelių prieš jį ir 
nusitvėrusi jo skverno, histeriniai raudojo. Pa
sirodė, kad ji turėjo motiną ir penkis jaunus 
broliukus bei sesutes, kurie gyveno iš jos uždar- 
bio; visi jos sutaupytieji pinigai išėjo ligoninės 
apmokėjimui irjlabar, kada ją rengiasi depor
tuoti į Rusiją, kas bus su jos mylimaisiais?

Petras atsake, kad jis negali tam pagelbėti. 
Ji peržengė įstatymą,i jie turi jos narinę Komu
nistų partijos kortą ir ji ^prisipažino, kad ji gi
musi užsieny. Jįs bandė atsikratyti nuo jos, bet 
ji laikėsi įsikabinusi ir pro verksmus maldavo,*

i »

Ji prašė bent progos pasikalbėti su savo sena 
motina, pasakyti jai, kas reikia daryti, kur eiti 
pagalbos jieškoti, kaip susižinoti su ja ateityje. 
Jie siuntė ją^ neleidę jai nei žodžiu apsiiųainyti 
su savo mylimaisiais, nedavę nei progos jai sa
vo drabužius pasiimti!

Petras, kaip mes žinomė, visuomet buvo 
minkštos Širdies su moterimis ir dabar jis at
sidūrė keblume. Jis valdė šituos gyvulius eida
mas savo aukštesniųjų įsakymais; jis neturėjo 
galės kammors malones teikti ir jis tą pasakė 
Marei eilių eilėmis. Bet ji neklausė jo. “Mel
džiamas, Petrai, buk toks geras! Pasigailėk', 
Petrai! Tu’ gi kadai tai buvai truputį įsimylėjęs 
į mane, tu man tą shkei —”

Tai|), tas buvo tiesa, bet tas nedaug ką gero 
davė Petrui. Marė domėjosi Maku — Maku, tuo 
|)avojingiattsiu velniu, dėl kurio Petras daug ne
ramių valandų’ praleido! Ji nusviedė Petrą į ša
lį, nenorėdama net klausyti, ką jis sake, ir da
bar ji bando panaudoti tą meilę, kurią ji pati 
atmetė!

Ji nusitvėrė jam už rankos ir jis negalėjo 
nusikratyti jos grayuojp. “Jei tu bent kibirkšr 
lėlę meilės turėjai kada moteriai,” šaukė ji, “tai 
negali atsakyti tokios malonės — tokios men
kos malonės! Meldžiu Tavęs, Petrai, dėl mus 
senųjų laikų!”

XBus daugiau)

(Bus daugiau).

Krislai
Remiantis tik ką išleistomis 

už 1920 m. Federalio Geiizo Biu
ro skaitinėmis, Jungi. 'Valsti
jose randasi 54,421,832 Čia gimę 
ir naturalizuoti piliečiai, pasiekę 
balsavimo metų amžiaus. Mi
nėtą skaitlynę sudaro 27,661,- 
880, vyrų ir 26,759,952 moterį. 
Gi prezidentb rinkimuose 1920 
m., balsų už visų partijų kandi
datus buvo paduota tik 26,657,- 
866, reiškia 27,763,966 piliečiai 
nepasinaudojo savo balsavimo 
teisėmis, palikdami indiferen
tais, kokia administracija valdys 
šią šalį. Ir kas įdomiausia, to
kių indiferentų piliečių skaičius 
viršija visu milijonu rinkimuose 
dalyvavusius balsuotojus! Tai 
yra skaitlinės kuriomis stipriai 
turėtų susidomėti socialistų dar
buotojai.
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1921 meti meigy.
(Income) taksai

-
Kas turi išpildyti blankas?

Sekantieji privalo išpildyti, po 
prisiega, blanką, aiškiai išdėsti- 
nedarni jų visas ineigas su pa^ 
velytais paliuosavhnais ir ati
traukimais arba nuošimčiais.

1. Kiekvienas, kurio ineigos 
dėl 1921 metų yra $1,000 arba 
daugiaus, jeigu nevedęs, arba 
jeigu vedęs ir negyvena su pri
siega;

2. Kiekvienas, kurio ineigos 
dėl 1921 metų, yra $2,000, arba 
daugiaus, jeigu vedęs ir gyvena 
su prisiega, ir

3. Kiekvienas, kurio visos in-_
eigos dusieks $5,000, arba dan- 
giaus. I 4

Dirbančios moterys, turi išpil
dyti blankas, jeigu taksuojamą 
sumą uždirba. Jos gali ineigas 
ar ant vyro blankos priskaityti 
arba ant atskiros blankos.

nors tau skolingas ir nemanai 
sulaukti užmokėjimą tų pinigų), 
vertes žudymą, dovanas labda
ringoms organizacijoms (nęsu- 
virš 15% gryno pelno ineigų).

1. Nėra jokių paliuosavimų 
už gyvenimo arba šemyniškas 
išlaidas.

2. Nėra paliuosavimų dėl iš
laidų dėl naujų namh arba nuo
latinių pataisymų arta pagerini
mų, kurie padidins turto vertę.

3. Nėra paliuosavimo už pre
mijas ant gyvasties apsaugoja- 
mų kontraktų.

Asmeniški PaliuosUvimai.
Nevedęs, aVba jeigu vedęs ir 

negyvena su prisiega, 
liuosavimą ant $1,000.

Vedęs, gyvenant* su 
kaipo šeimynos galva,
liuosavimą ant $2,500 (jiegu in- 
•eigos yra $5,000 arba mažiaus).
PaHuosavim'ai už užlaikančius 

asmenius.

Lietuviu Rateliuose
KENSINGTON.

Dominyko Šatkaus 
laidotuves.

turi pa-

prisiega, 
turi pa-

s valdžios
ne- 
pa-

Bausmės.
1' Jeigu ypata neišpildo ir 
sugrąžina bla:
skirtu laiku, noHai arba kitaip,
arba išpildo neteisingai ar pri- 
gavingai, Commissioner of In- 
temal Revenue gali pridėti prie 
taksų, 25% arba 50% taksų su
mos.

Užmokesčių mokėtojas turės 
mokėti bausmę iš 5% taksų su
mos su nuošimčiu iš 1% ant mė
nesio nuo dienos kuomet teikė
jo užmokėti » taksus, jeigu jis 
neužmokės taksus ant paskir
tos dienos ir po dešimts dienų 
po pranešimo ir pareikalavimo.
Laikas ir vieta sugrąžinimo iš- 

t pildytų blankų.
Blankos turi būti išpildytos 

ir sugrąžinamos ant, arba prieš 
15 d. kovo. Blankos turi būti 
sugrąžintos Collectoi’ of Internal 
Revenue, tame apskrityje, kur 
taksų mokėtojo legaliska gyve
nimą vieta arba užsiėmimo vią- 
ta randasi. Jeigu ypata neturi 
legališką gyvenimo vietą Jungti
nėse Valstijose, tuomet turės 
prisiųsti blanką į Collector of 
Internal Revenue, Baltimore, 
Maryland. ,

Indėlių pilna suma.
Reikia priskaityti pilną inei

gų sumą, kaip tai, visą 'ližpelnį 
ir ineigas nuo:

1. Algų atlyginimo arba už
mokesčių už ypatišką tarnystę 
bile kokios rūšies ir bile kaip 
užmokėta; ,

2. Nuo užsiėmimų, amatų, 
biznio, pardavinėjimų, nejudi
namo arba judinamo turto pirk- 
liavimą, ir t.t.;

3. Nuo nuošimčių, randų, už
statų, ir

4. Nuo bile šaltinio dėl ko ypa
ta negauna paliuosavinjo.

Už ką nereikia mokėti taksus.
• Sekančius nereikia skaityti 
prie pilnos ineigų sumos:

1. Užmokėjimo gyvasties ap
saugojimo kontraktų, kur$ už
mokėti po apsaugotojo mirties;

2. Turto vertę, jeigu įgyta 
per dovaną, ar palikimą, ar mi
rimą, arba paėjimą; . •

3. Nuošimčius anį valstijos 
arba miesto bonų; ir ant val
džios bonų tik sulig įstatymų

• kuomet buvo išleisti;
4. Sumas gautas per prietikį 

arba sveikatos apsaugojimą, ar
ba sulyg darbininkų atlyginimo 
įstatymų kaipo atlyginimą dėl 
ypatiškų žaizdų arba ligų;

5. Sumas gautas kaipo atlygi
nimą, arba šeimyniškus pasky
rimus ir užlaikymus sulyg War 
Risk Insurance aprūpinimų ir 
Vocational Rehabilation įstaty
mų, nereikia skaityti pencijas, 
kurias gauna ar dėl savo tarnys
tes arba tarnystės kito milita- 
rėj ar laivyno tarnystėj Jung. 
Valstijose laike karės;

Nereikia mokėti už užsiėmi
mo (biznio) išlaidas, kai-kuriuos 
nuošimčius taksus, prtdaimėji- 
mus, blogas skolas (jeigu kas

Yra. paliuosavimas iš $400 
už kiekvieną užlaikomą asmenį 
(ne už vyrą arba žmoną) kurią 
užlaiko ir kuri gauna vienintelę 
pagelbą huo užmokesčių užmo
kėtojo. Jeigu tokia ^pata dar 
neturi 18 metų, arba jeigu turi 
ir pati negali save užsilaikyti 
dėl protiškų arba fiziškų truku
mų. i

Visi Jungt. Valstijų piliečiai, 
arbaZion gimę, ar naturalizuoti, 
ir visi apsigyvenę ateiviai gauna 
viršminėtus pali uogavimus.

Kaslink" Income Taksų, bile 
ateivys, kuris gyvena Jungt. 
Valstijose, kuris nelaikinai gy
vena yra skaitytas kaipo apsigy
venęs. (Apie tai, bus vėliaus 
rašyta). > .

I «
Kiek reikia mokėti.

* f

Dominykas Šatkus pasimirė 
m. vasario 17 dieną. Laido

tuvės buvo vasario 20 die»ą, 
lygiai 1 vai. po pietų.

Palydėti Dominyko Šatkaus 
ir atiduoti jam paskutinį pa
tarnavimą buvo Susirinkę tiek 
daug žmonių, kad buvo’ užsi
kimšusi net visa gatvė ir vi
si laukė kol velionio karstas 
bus išlydėtas. Lygiai 12:45 vai. 
dvylikos muzikantų, benas pra
dėjo griežti atsisveikinimą su 
Dominyku • šatkuni. Per visų 
susirinkusiųjų veidus pradėjo 
ridėti, gailestingos ataros.

Benui sugriežus kelis prie 
mirusiojo tinkamus gabalėlius, 
I)r- A. Montvidas pasate trum
pą prakalbūlę apie velionį, kas 
dar daugiau sugraudino 
rinkusius.

NUO MERGYSTES
IKI MOTERYSTEI

PasiliuosaVusi moteris su 
Lydia E. Pinkliam Vegetab- 
le Compound.

susi-

darbštumu. Jis

Piliečiai ir gyventojai Jungt. 
Valstijų:

l^nt pirmų $4,000 —4%, ant 
suvirš $4,000— 8%.

Netpsigyvenę: Ant ineigų 
gautų iš Jungt. Valstijų suvirš

Taksų Mokėjimas,
Tąksai gali būt užmokėti ant 

syk, arba prieš kovo 15 d., kuo- 
V

met blankos prisiųstos, arba 
keturiose dalyse — pirma užmo
kestis užmokėta kuomet blanka 
prisiųsta ir kiti užmokesčiai kas 
bertainį. Jeigu užmokestis ne
užmokėtas kuomet pripuola, ko
lektorius gali įsakyti ir reika
lauti pilną taksos sumą ^nt syk.

Taksų Kvitos.
Kuomet taksai užmokėti, ant 

pareikalavimo, kolektoriai turi 
užmokėto jui išduoti kvitą su 
pilna užmokėta suma ir kokiam 
tikslui pinigai užmokėti parašy
ta ant jos.

Su visais ineigų taksų klausi
mais preipkitės prie:

Foreign Language Informa
tion Service, Lithuanian Bureau, 
119 West 41-st Street, New 
York City.

DOMICĖLĖ ŠIMKIENĖ
(po tėvais Gulbiniute)

persiskyrė su šiuomi pasauliu 
nedėlicj, vasario 26 d., 5 vai. iš. 
ryto 1922 m. Paėjo iš Lietu-' 
vos, Kauno rėd., Telšių 'apskr., 
Plungės vaisė., Nausodžių k., 

25 metų ir 6 mėnesių senumo. 
Amerikoj išgyveno 8 metus.. 
Paliko Lietuvoj tėvus, 2 * brolių 
Juozą ir Joną ir dvi seseris 
Stanislavą ir Marijoną. Laido
tuvės atsibus Ketverge, kovo 2 
d., iš namų 58 W. 107 St., Ro- 
seland, 9 vai. iš ryto į . Visų 
šventų bažnyčią, o paskui j šv. 
Kazimiero kapines. Užprašom 
visas gimines, draugus ir pažy
stamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdęs vyras

Juozapa^. Šimkūs ir brolis 
Dominikas Blaževičius.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy ^Advokatas 

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6006 

Vakarais: 10736 S. Wabaah Ava.
Tel.: Pullman 6877.

ŠIANDIE PINIGU 1
KURSAS i

Siunčiant Lietuvon peE mus:
50 cent. flž 100 auk. j 

arba r
290 UŽ $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

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

Emporia, Kansds. — “Pradėjau 
naudot Lydia E. Pinkham gyduolei 

inilHllllllIiri 11 I metll eile atgal, 
Į|ĮĮĮ|l^^^į|jį | kuomet buvau dar 

I mergina. Per ke- 
Ihtą metų turėjau 
skausmus / mėne
siniuose perioduo
se, nusilpnydavą, 
kas kenkdavo at
likimui regulia
rių pereigų. Mė
ginau daugelį gy
duolių ir visos bu
vo be pasekmių.

ją privertė baigti kalbą ir ei
ti jos gelbėti.

Tokio skaitlingo dalyvavimo 
laidotuvėse, sako, dar niekas 
nei kensingtoniecių, nei chica- 
giečių nepamena.

Dominyko veikimas tarpe 
vietos lietuvių, i

Dominykas šat'kus, galima 
sakyti, buvo ’ pavyzdirtgiausis
žmogus savo 
netik rūpinosi savais reikalais, 
bet podraug ’ ’ 1 ’
reikalais. Jis 
žiūrų žmogus ir prigulėjo prie 
vienuolikos vietos progresyviš- 
kų draugijų ir buvo vienas 
daiibščiausių jų narių. Jis bu
vo į pirm Fn inkų L. M. Brolių ir 
Sesčrų, Lietuvių ' Politikos ir 
Pašelipos Kliubo iri kitų drau
gijų, o D. L. K. Gedimino iš
buvo pirmininku net tris me
tus. Kuomet jis buvo S. L. A. 
139 kuo]x>s organizatorium, jis 
daugiau kaip pusę-naujų narių 
buvo prirašęs ir tuomet minė
ta kuopa buvo skaitlingiausi 
savo nariąis j^tsoj net Cliica- 
goj. Už tpt jis net du sykiu 
buvo pasiųstas į S. L. A. sei
mus. Jis buvo taipgi ir geras 
socialistas ir nuo 1915 metų 
prigulėjo prie 9-to Warilo So
cialistų ^Partijos skyriaus.

Su socializmu Dominykas 
buvo plačia^ susipažinęs. Kuo
met atsirado taip vadinami 
kairfasparniai ir suardė Socia-

ir visų lietuvių 
buvo laisvų pa-

tuvių Tautiškas kapines. Be
veik per dvi myli tęsėsi auto
mobiliai vienas po kitam.

Privaižiiavus netoli kapinių, 
benas pradėjo griežti ir visi 
lydėtojai išlipo iš automobilių 
ir pešti nulydėjo į kapines, 
kur pirmiausia buvo nutrauk
ta paveikslai. Nuėmus paveik
slus atidaryta karstas ir. ii ei
lės visi ėjo pamatyti pasku
tinį kartą Dominyko šatkaus 
ir pasakyti jam paskutinį 
diev.

Pagaliau uždaro karstą-

su
Prasideda procesija. 

z t
Už valandėlės pradeda

ti daugybę gyvų gėlių vaini- padeda jį ant duobes. Dr. A.
neš-

kus, vaizduojančius įvairius

ir

Montvidas sako trumpą pra-

Buvau prikalbinta pamėgint Lydia 
E. Pinkham Vegetable CompOund per 
drauges ir jos pastatė mane į norma- 
ILfveikatos stovį. Labai tankiai tu
rėjau reikalus ir visuomet rekomen
davau savo draugėms Vegetable Com- 
pound, kurios turėjo panašius nes
magumus, kaip ir aš. Galite panau
dot šiuos faktes, kaipo liudijimą.” -t 
LVA ALDRICH, 218 Union St., Em- 
poria, Kansas.

Yra daugelis moterų, kurios varto
jo Vegetable Compound savo mergy
stės dienose. Jos patyrė, kad tai yra 
brangytina laikė mėginimo periodų. 
Vėliaus, jos vartojo, kada jautėsi yra 
reikalas kenkimą simptomų, kurie Jias 
moteris apsireiškia.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com*- 
pound yra moters gyduolė. Prireng
ta iš geriausių medikalių augalų, ku
rie yra priimti atitaisymui moteriš
kų nesmagumų.

T. Pullman 5432

A. SHUSHū 
AKUSERKA
Turiu patyrimų 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State SU 

Chicago, UI.

reiškinius. Po to išnešama pui- kalbą, nupiešdamas pavyzdingą 
Įdėjus velionio gyvenimą ir raginda-kiame karste velionis.

karstą į karaboną, muzikai nias visų vesti tokį gyvenimą 
grieždami lengvu žengspiu pra- kaip Dominykas, kad taip gy- 
deda žengti pirmyn, gėlių ne
šėjai seka paskui, paskum ka- gyti tiek daug draugų, kad ir 
rabonas, daugybe pčščių žmo- (mumis palydėtų tiek v daug 
nių ir apie aštuonisdešimts ,au-' žmoniųt kaip kad palydėjo Do- 
toniobilių, kurie 'buvo ---- z ~
prisikimšę lydėtojų. Ir taip nuo Montvido 
Rensington avė. i 
visa Michigan avė. buvo užsi-' 
kimšusi, kas ir sulaikė daugy-J ki. iš W:mento( išlieta skrynia, 
bę gatvekarių.
gatvekarius, procesija pasukta dosi į duobę, kad rodėsi, jog 
ItOgat. iki Wabash avė. Pas-1 jis kovoja su duobe ir žemė 
kum nuo čia iki 109 gatves ir nenor jo priimti.
vėl ątgaL į Michigan aye., ir Daktaro kalba visus sugrau- 
paskum Michigan avė. ėjo iki dino, o velionio moteris pra- 
107 gat. Iš čia važiuota į Lie- dėjo net apalpti, kas kalbėto-
—. ................ , T,. ,, 1 - ; ■ ___ ■ ,■ _____________ _ ________ i

. -...............--i ■ -i- -\j-

vendami ir mes galėtume įsi- (Seka ant 6 pusi.).

PRENCH LINE?
BCompagnie gėnčrale Transatlantioųe N*

palydėtų tiek x daug
--------- ------------ęv--------------X'-----------------X--------------- -------------------------------------------

pilni minyką Šatkų. Laike Dr. A. 
k’ j kalbos, Dominyko 

iki 111 gat.1 Šatkaus karstas palengva lei- 
1 dosi į duobę, kur jo laukė sun-

Kad praleidus ’ Jo karstas taip palengva lei-
1 T • • •* 1 1 1 1 •— • •

Bridgeporto 
lietuviams

A. A.
- ONA VALSKIENE

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 
t d., 1921 m. ir liko palaidota Taura
gės kapinėse. Ji paėjo iš Leikiškių 
sodos, Tauragės parapijos.

Paliko dideliame nubudime savo 
vyrą Augustą Valskį, taipgi sūnūs ir 
dukteris — Marijoną ir Jurgį Lietu
voje, o dukterį Agotą ir žentą Izido
rių Norkus Amerikoj.

f Musų numylėta motinėlė ilsėkis 
amžinai kapinyne, o mes tavo sunai 
ir dukterįs atminkime tave, amžinai.

Todelgi, visus, ghh’ines ir pažįsta
mus kviečiami atsilankyti ant mišių 
mirties sukaktuvių dienoje.

Mišios bei nobaženstvos atsibus 
Seredoje kovo 1 d. iš ryto šv. Kry
žiaus bažnyčioje — Town of Lake.

Greita kelione
NEW YORK — MEMEL

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

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

* Jungiasi su S. S. Pologne plaukian
čiu iš Karve Kovo 29

3-ios klesos kaina ...... ,........... $110.00
Puikiausi 3-ios klesos parankumai,

2, 4, 6 ir 8 lovų kambariai šeimy
noms. Taip put puikiausis patarna
vimas ir valgio gaminimas, kuris yra 
žinomas-^ FRENCJH LINE suteikia
mas savo keliauninkams.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas <
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialias džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DR. S. BIEŽIS 
syDytojas ir chiruboab 

X-Spindu!iai
Ofisas 2201 W. 22nd St, kampas 8. 

Learitt St. Tel. Canal^222.
Rezidencija 8114 W. 42nd SL 

v i 4988.Vai.: 1-4 ir <-9. Nod. Įp-18 pfotp.

TaL Avstln 787

' DR. MARTA 
DOtVIATT—SAS8.

kugri.U 19 CnJiternljss fe 
y®, tfs praktikuritną pa

B2DI W. ScrriiM

Vakaro Mskiriant aodUdianiaa.
. ....................................... M—

, Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS Ir CHIRURBAfi

TOKI**™•afpmiuujai [«p F«i|n3iro 
•rareffųijd eofpyi pąĄj • mg 
-•u njsonpiad napjj •kąunąua bp| 
’O’IA •f^inamid feąfuouua fcpnaįj

8 lhi II v. ryto, 1 lkL8 
S 9 ir irodilioj p«
P*0*** Tel.: Oakland 1294

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

C ‘ ' ' f

Idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo skyrium visokiausiuose 
reikaluose, Naujienos įsteigė savo šaką ant Bridgeporto.
Naujienų Pinigų Siuntimas Lietuvon' yra pavyzdys ge
riausio, rupestingiaųsio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilna atsargos 
užtikrinimą. ,

, (T Ateikite! "
> / Mes esame čia, a'nt BRIDGEPORTO idant JUS VISUO

MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kokį tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visų rūpesti tam padeda.

NAUJIENOS
Bridgeporto Skyrius

3210 So. j Halsted Street
■ ■ '■ • ~ < *•

, Telefonas Boulevard 9663

Valandos: kasdien: nuo 8:80 vai. ryto iki 9 vai. vakare, 
nedėldieniais: n*uo 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietį

Mllllllllllllllllllffllllllllllllllllllllllllllllllll^

H. H. VON SCHLICK 
Tai yrh žmogus, kuris pagelbsti 

sergančiam pasitaisyt.
Dvidešimts metų atgal, aiškianau 

sergantiems žmonėms, kad 'mano Bul
gariška Kraujo Arbata prigelbsti 
gamtai pasiliuosuoti nuo vidurių už
kietėjimo, prašalinimui nuodų iš ink
stų, palengvina pilvo veikimą, išvalo 
ir sutiština kraują.
. Aš sakiau jiems, kad mano Bulga
riška Kraujo “Arbatą ‘reikia karštą 
imti einant gulti, nes pagelbės sulau
žyt slogas ir apsaugos nuo influenzos 
ir plaučių uždegimo.

Šiandien milionai žmonių vartoja 
Bulgarišką Kraujo Arbatą, kaipo ge
riausią šeimynos gyduolę. \ 
- Tirštas skystimas, išvarytas iš šak
nų, -žolių, žievių, sėklų, lapų, uogų ir 
žiedų imamas sykį arba du kiekvieną 
palaikys sveikatoje.

Vaistininkai labai džiaugiasi, kad 
turi jos ant rankų sergantiems žmo
nėms, kadangi žmonės, kurie vartoja 
Bulgarišką Kraujo Arbatą sugrįžę ir 
pasako kiek pagelbėjo.

. Tik paprašyk savo vaistininko — 
šiandien ,arba aš pasiųsiu apdrausta 
paštu didelį šeimynos baksą už $1.25, 
arba 3 už $3.15, arba 6 už $5.25.

Adresas: II. H. Von Schlick, Pre- 
sident, 451 Marvel Building, Pitts-

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

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

Tėmykite sekamas kainas:
- Overkotai po : $5,$10, $12.50, $15. 
$20, $25 ir $30.

Siutai: $7.50, $10.50, $15, $20, $25, 
$30 ir $35.

Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeiginės ir darbinės ke

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
»sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėta vežti kitur, mes norime iš- 
jardUv Ateikite anksti ir pasirin- 
tite ktr.jFj £ar visko yra. Užsigariė- 
dinimas gvarantuoj’amas. įsteigta

At<hff kasdieną iki 9 vai. Ned. iki 
6 rak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

DR. M. STAPULIONI8
Gydai be gydaolių ir be oaerariji 

8347 ’Emerald Avė. ’ 
9’iH 11 ryte h 9 iki lū vakaia 

Tel.j Boulavard 9897
7»1 18-ta gat 2 Iki g nk.

Tal.i Canal 279
-T"" —1 i

DR. C. K. KLIAUGA ’
i DENTISTAS

1821 Haiated St, iChlean, m,
18th 84,

ValaatUn 12 ryte ir 1-g 
Phana Camd BB7

Telephone Yardjs 5834

ŪR. P. G. KIEGNEG
Priimimo valandos nuo 8 iki 12 Ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vk.
8325 So. Halated St, Chicago, UI.

Telaphona Boulevard 5fi5| ( 
A ■ • ‘ “ jDr. A. Juozaitis,

dentistas
vaiandoas nuo 9 
ro. Seredom 9 v. 
karais 6—9. NedlI. 
M«1 So. Baigtai

pagal sutarimą. į 
8L, Chicago, m, ;

DU. G. Z. VEZaiS
Bovth Aihlaid Art* 

*tli I7-I« nivU

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopigiau- 
siai. Mažus gr 
bus turime nu 
$3 ir augščiau 
dideliems 
$25 ir augš 
čiau. Taip pa 
turime geru 
automobilius dėl 
vestuvių, krik 
štynų ir t. t.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulcvard 4139
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NAUJIENOS, ChTcagu, HE Utąminkas, Vasario 28, ’22

Visiems gerai pažįstama dainininkė dalyvaus 
“Naujienų” Koncerte Kovo 5 d.' PRANEŠIMAI. ASMENŲ JIESKOJIMAI | REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI DRAUGIJOS IR 

ORGANIZACIJOS 1
1

>■

NAUJIENŲ DIDYSIS 
KONCERTAS.

JIEŠKAU SAVO TIKRO TĖVO, 
Tokubo. Razinskio.; 3 metai atgal, gy
veno Dętroit, Mich., o dabar nežinau 
kur. Meldžiu mylimo tėvelio atsi
šaukti, arba jį žinanti teiksis praneš
ti, nes turiu labai svarbų reikalą.

ANNA RAŽINSKAITĖ, 
3429 S. Wąllace St., Chicago, III.

VYRŲ

NORA GUGIENĖ, Soprano
kad p. N. Gugienė maloniai

Naujienų” Kon certe.
Pranešame, 

met dainuoti “Naujienų“ Kon certe. Užtat mes patariame 
skubinai pirkties tikietus iš anksto “Naujienų“ koncertan.

pasižadėjo šį-

Lietuviy Rateliuose
a nuo 5-to pusi.)

listų Partiją ir sykiu L. S. S., 
tuomet Dominykas persikėle į 
L. S. S. 137 kuopą ir čia daug 
darbavosi. 1921 metais jis bu-, dlnantis gelių darželis su bal- 
vo 8 rajono centralinio komi-. tu karveliu, nuo Nezelskių šei- 
teto
mais buvo tvirtas, 
žiūrų nemainė; jis kovojo už didelis raudonų gėlių vainikas 
darbininkų reikalus ir stengė- ir nuo Advokato Swin John- 

žmonėms son didelis bukietas. — D. d.

jau čia pat.. Jau laikas netil 
pradėti rengtis, bet ir pusipirk 
ti iš anksto tikietus. Tikietu. 
galimą gauti Naujienų šiuosi 
ofisuose:

'1739 S. Haisted St.,
3210 S. Haisted St., h1

, 1614 W. 46th St.
Visi Chicagos ir apielinkės 

miestelių lietuviai rengiasi ir 
kalba apie “Naujienų” koncer
tą. Todėl labai pravartu nusi
pirkti tikietą iš anksto, kad 
paskiau nereikėtų grųsties ir 
laukti progos gauti tikietą prie 
langelio.

Pirkite tikietus “Naujiėnųr
koncertui tuojau.

Koncerto Renginio
KOMISIJA.

Bridgeport, — Lietuvių Pašelpos 
<liubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
<ovo 4 d., 8 v. v. paprastoj svet., 3301 
So. Morgan ir 33ios gatvių. 1 Visi 
diubiečiai malonėkite susirinkti laiku 
ir atsivesikite naujų narių.

— A. J. Lazauskas, Nut. rašt.

West Sidės. —. T. M. D. 28 kuopos 
metinis susirinkimas įvyks- utamin- 
<e, vasario 28 d., M. Meldažio svet., 

2242 W. 23rd PI., 7:30 vai. vak. Visi 
nariąi privalo atsilankyti ir užsimo
kėti už 1920-1921 m. ir atsiimti ką 
tik išėjusias iš spaudos knygas “Ki
tas Karas’. — Valdyba.

Roscland, III. — Lietuvių Darbinin
kų Nanvo Bendrovės mėnesinis susi
rinkimas įvyks panedėlyj. Kovo 6, 
7:30 vai. vakare, J. Stančiko svetai
nėj, 205 E. 115 St. Visi šėrininkai 

, j. . . .. .Y1 . i ir šėrininkės privalot būtinai atsilan-u lio didelis vainikas raiškiau- kyti i minėtą susirinkimą paskirtu 
lis lyra, nuo Auksinės žvaigž- laiku.’ >
dės P. P. Kliubo ant aukšto I“ Jonas Ta’naS’“”’k“s. LD.N.B.raM. 
parašo žvaigžde, nuo Medelin- 
skių šeimines didelis vainikas 
viduryje žvaigždė, nuo W. Ži
linus šeiminos didelis vaini
kas, nuo Krušų šeiminos vaiz-

nariu. Jis savo įsitikini- minos didelis vainikas, nuo 
savo pa- Kučinskių brolių ir šeimines

Cicerd. ■— Lietuvių Improvcment 
Kliubo mėnesinis' susirinkimas' įvyks 
rytoj, kovo 1 d., 7:30 vai. vakare, 
Justino Staligos svet., 1500 S. 49 Avė. 
šis sutrinkimas yra labai svarbus, 
nes bus svarstoma apie pagerinimą 
musų miesto ir musų pačių gerovės. 
Todėl visi nariai ir kurie norite pri
sirašyti prie šio Kliubo malonėkite 
susirinkti.

— R. Kričauskas.

si išaiškinti darbo 
kas yra jų draugas, 
priešas.

o kas jų
Iš BIRUTĖS.

Susivienijimo Draugysčių ant Brid- 
geporto mėnesinis susirinkimas įvyks 
utarninke .vasario 28 d., 8 v. v., Mil
dos svet., 3140 S. Haisted St. 'Yra 
svarbių reikalų apie bUsĮUhtį kovo 12 
d. vakarą, tad visi drėugijų atsto
vai atsilankykite. — Valdyba.

kompani-Kuomet Pulhnano
ja pasimojo sugriauti Calumet
Shops uniją ir norėjo suved
žioti darbininkus, tuomet Do- 
minykas tuojaus parašė į ..Xau_; koncertą vi mo. tarpe Bmitiečių 
jienas”, kad darbininkai nesi- P»aSldejo naujas judėjimas iš 
duotų savęs suvedžioti. Už tat k” . k!»l Ch>’
Dominykas buvo prašalintas 
iš darbo.
Netekęs darbo užsidėjo biznį.

Netekęs darbo Dominykas
užsidėjo biznį. Biznį užsidėjus pirmutinis
jis gavo geresnę progą veikti į “Birutes”

' ir visur ir visuomet noriai pa- ’
dėdavo žmonėms.
sakydavo nueiti
dėl perkalbėjimo, arba nuveš- 
ti ligonį pas gydytoją ar į li
goninę, arba vėl nuvažiuoti • į 
teismą ar tai už perkalbetoją,

p. A. 
mėnesio

Pociui po
įvairiosepusantro 

Amerikos lietuvių kolionijose

Pirmyn Mišraus Choro daininin
kai malonėkite būtinai atsilankyti į 
repeticijas sekamą antradienį, vasa
rio 28, lygiai 7:30 vai. vakare, nes 
bus paskutinė repeticija prieš Nau
jienų koncertą. — Sekretorius.

girsti gražios ir rimtos muzi
kos. * ' ’

“Birutės” programo 
i šiame sezone viso 

Choro pasirodymas 
bus kovo 5 dieną Naujienų 

Jis neatsi- koncerte. Po “Naujienų” kon- 
pas gydytoją certui kovo 26 dieną yra ren-

L. S. S. Pildomo Komiteto posėdis 
bus seredoj, kovo 1, 1922, 7:30 v. v. 
Naujiem} Nam«. Malonėkit visi 
draugai dalyvauti posėdy. Atskirų 
laiškų nerašysiu; šis pranešimas skai
tysis oficialiu pranešimu.

A. žymontas, L. S. S. Sekę.

giamas metinis “Birutės” kon
certas visiems plačiai žinomai 
Mariutei Rakauskaitei Kimball 
Hali svetainėj, vidurmiestyj.

Bischoffo kreditoriai malonėkite at 
siimti savo “rasites” (notas) iJ 
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.

JIEŠKAU SAVO BROLIO ANTA- 
no Jakšto, Gintališkės valsčiaus, Tel
šių apskričio. Pirmiau gyveno West- 
ville, 111. Meldžiu atsišaukti arba jei 
kas jį žino pranešti už ką busiu dė
kingas. Turiu svarbių reikalų.

KAZIMIERAS JAKŠTAS, 
2441 Grenshow St., Chicago, III.

REIKIA VYRŲ ĮSTOJIMUI DI- 
delėn cab kompanijon. Mažai reika
linga cash įnešti, užtikrins pilnai 
įrengtas cab; jūsų automobilių priim
sime. • Musų žmonės abelnai padaro 
zirš $75 į savaitę. Norime tik darbą 
laikančių žmonių, kurie dirbtų.

„Room 808, 5 N. Lą Šalie St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, BIZ- 
nis senai išdirbtas, gerai eina .turi 
būti parduotas greit, delei nesusitai
kymo partnerių.

Kreipties:
3465 So. Morgan St.

JIEŠKAU SAVO DRAUGĖS 
Pranciškos Strazdauskienės, Teisių 
apskr., Rietavo pašto, Jomvinčių kai
mo. šeštas mėnuo, kaip atvažiavo 
Amerikon. Turiu labai svarbų daly
ką pranešti. Atsišaukite. Rozalija 
Servetauskaitė, 4817 S. Throop St., 
Chicago, III. i

APSIVEDIMAI
> ___ _______

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 
ginos, kuri mylėtų gyventi ant ūkės 
nuo 25 iki 30 metų senumo. Aš esu 
31 metų vaikinas. Geistina, kad mer
gina turėtų kiek pinigų. Platesnių 
žinių klauskite per laišką. A. D. S., 
3443 Auburn Avė., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
TIKĄ ATLAIKĖME PAVA- 

sarinių skrybėlių ,kepurių ir vy
rų furnishings, už numažintą 
kainą, Meyer Brothers, 3407 S. 
Haisted St.

• A. SZULU
Rakandai, hardware, kaurai, 

indai, stiklai, malevos ir tt.
3143-45 S. Morgan St.

RALPH IANNICO 
BARBERNĖ

3 čystus abrusus vartojame kiek
vienam kostumeriui. Mažų vaikų 
plaukus specialiai kerpame.

808 W. 35th St.

ISRENDAVOJIMU!
LIETUVIŲ DANTISTŲ IR GYDY

TOJŲ — DOMEI.
Nuo -balandžio i d., š. m. bus ant 

randas, žymioje ir lietuviais apgy
ventoje vietoje, ofisui kambariai.

Randa pigi, šioji vieta žmonėms 
yra labai gerai žinomą, nes gydyto
jo ofisas buvo per virš dvidešimts 
metų. a

Tinkama vieta dr kitokiam ofisui. 
Skaitlinga lietuvi^ kolonija. Del pla-
tesnių informacijų,. kreipkitės 
laišką.

S. ŽEMAITIS, 
1419 N. Main Avenue, 

Scranton ,Penna.

per

ANT RENDOS DIDELIS ŠTO- 
ras ,tinkantis bile kokiam bizniui, 

(naujame Liuosybės name. Honda pri
einama. Kreipkitės prie “Janito- 
riaus” arba į

F. A.' RAKAS vaistynę 
4847 W. 14th Cicero,

Phono Cicero 39.

JIESKŪ DARBO

III.

REIKIA TUOJAUS PARDA- 
Vėjų kalbančių lietuviškai ir an
gliškai. Kreipkitės: 732 W. 31st 
St. nu6K5 iki 9 po pietų. Tel. 
BouievaTd 9013. Taipgi ir dea- 
ler’ių reikia.

PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- 
bai gražioj vietoj, visokių tautų ap
gyventa, biznis išdirbta per ilgus me
tus ir yra pelningas. Priežastis par
davimo, mpteris serga, o vienas ne
galiu biznį prižiūrėti. .

2125 W. 63rd St.

DRAUGYSTĖS ŠV, ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavlčia, J138 S. Eme- 
lald Av., nut. rašų J. V. Dirnša, 
3242 S. Emerald. A/e., ižde rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., ?ž- 
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka Fr. Kuzn.inc- 
kis, 910 W. 32rd Placc,

RAKANDAI

V1TAUTO BAND valdyba 1922 m.: 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas J. Balakas, nut.’ rašt. J. 
Barcis, fin. lašt. J. Philips, kasier. 
Kast., Shaulitjsę*kasos glob. Ign. Ju- 
revičia, maršalka M. Adomaitis. 
Delegatas į Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas.

REIKIA PARDAVĖJO, PARDA- 
vot reikalingą patarnavimą, kąipo: 
iškolekt^vimą, valdiškais patarimais, 
vaisbos /raportai ir kitus apkainuo- 
jančius patarnavimus. Turi būt auk
štos rūšies ir patyręs pardavėjas. 
Nuolatinė vieta. Kreipkitės 814 Hart
ford Bldg., 8 So. Dearborn St.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ RĄ- 
kandai, beveik nauji. Parduosiu 
giai, nes išvažiuoju.į Rusiją.

Atsišaukite:
J. BARON, 

4053 So. Richmond St.

<- AUTOMOBILIAI

pi-

REIKIA PRIE MOTERIŠKŲ 
drapt‘rių¥operatorių ir prie mo
teriškų dresių fAiisherių; pui
kiausia dienos šviesos dirbtuve, 
smagios valandos ir gera alga, 
nuolatinis darbas. Kreipkitės 
tuojaus. ART DRESS HOUSE, 
1051 W. 35th St.

REIKIA PIRMARANKIO DUON- 
kepio prie duonos ant naktų darbo. 
Gera alga, nuolatinis darbas.

Kreipkitės tuoj:
LIBERTY BAKING CO. 

12001 Indiana Avė., 
Tol. Pullman 5444

PARDAVIMUI
IRPARDAVIMUI GROSERNĖ 

yučemė pusė ar visą, kėš biznis, iš
dirbta vieta, parsiduoda ' pigiai ir 
greitai . Priežastis pardavįmo išva
žiuoju į Lietuvą.

Kreiptis:
831 — E. 55th. St.

*ju.__ ______________________

PARDAVIMUI FIXTURES IR Vi
si įtaisymai. Gera proga, kam.’ yra 
reikalinga. Priežastis, negaliu gau
ti laisnių arba reikia partnerio, ku
ris galėtų gauti laisnius.

6026 Rasine Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
šu fixtures, geroj vietoj, lietu
vių apgyvpn(ą. £ąpdavimo prie
žastis važiuoju į Lietuvą,

4349 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI I-MOS KLESOS 
barber shop 3-jų < kėdžių, viskas nau
ja, taipgi ant vietos ir shoe shine 
įtaisyta, geras biznis. Priežastis. 
Važiuoju į Lietuvą.

, Atsišaukite:
1609 W. 45th St.

PARDAVIMUI RESTAURANAS 
lietuvių tirštai apgyventa vieta; tu
riu parduoti greitai ir dabai pigiai, 
nes noriu išvažiuoti į Lietuvą, greitai. 
Atsišaukite j Naujienų Skyrių, 3210 
So. Haisted St., No. 92.

JIIBUICKJI!
automobilius. Veltui
Užsiganėdinimas, arba

Mažas įmokėjimas

Perdirbtas 
išmėginimas, 
pinigus grąžinsiu, 
likusie ant laiko.
1919 7 sėdynių Touring $650’."00 
1919
1920 5 sėdynių Touring $700.00

FAGET—BUICK COMPANY, 
Grand Boulevaid prie 39tos gatvės 

Tel.: Douglas 0632

7 sėdynių Sedan $1,000.00

PARDAVIMUI FORDAS 1921, 
tono trokas stake body $350.00. Pir
mos klesos padėjime 1919 atdaras 
expresui, vestibule cab, geriau
siame padėjime $250.00. Cash ir iš
mokėjimais, pagal išgalę. Taipgi, 
daugybė motorų ir kitų reikmenų 
1221 So. Wabash Avė., Tel. Victory 
3947. Atdara nedėlioms.

PARDAVIMUI 1920 CANNIAM 
lemozinas — automobilius. laibai 
tinkantis einančiam į livery biznį. 
Atsišaukite tuojaus, nes parduodu vi
sai pigiai.

Savininkas.
2655 W. 43rd St.. '

NAMAI-2EME.
, i DURYS ADAROS f

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. Haisted St., Chicago, III

PARDAVIMUI NAMAS (BĘIGH- 
ton Parke), r Parsiduoda 2-jų flatų 
medinis namas randasi labai ge
roj vietoj — elektros šviesa, maudy
nes Ir kiti visi parankumai. Savinin
ką galite matyti bile dieną po seka
mu antrašu: 4444 S. TalmarK Avė.

PARDUOSIU MŪRINĮ NAMĄ 
ant 2 lotų, 3 flatų, su maudynėms, 
rezidencijų apielinkėj, 618-620 N. Į8t. 
Louis Avė., už $7,600, kadangi einu 
į biznį, $3,600 pirmo mortgečiaus. Sa
vininką galima matyt nuo 6 iki 8 vai. 
vakarais ,ned. visą dieną. W. Znosko, 
1917 Evergrcen Avė., 2^-os lubos. t >

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demercckis 3327 
S. VVallace st.; turto rašt.' Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Jupz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontroles rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
rnaršalka Vikt. Bražinskas, 
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 

, pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

t

Susi-

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

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

ar tai už liudininką dėl gavi- Kiek vėliau, taiv yra balandžio 
mo pilietybės poperių ir t. t. 2, 
Už savo patarnavimą jis jo
kio atlyginimo neimdavo.
to jis buvo labai atviras ir tu
rėjo žmonėse daug pasitikėji
mo. Už tai jis buvo visų my
limas ir gerbiamas, žodžiu, jis 
kuomi galėdamas dalindavos su 
visais ir visiems lygiai steng
davos pagelbėti, nežiūrint ar 
pageibos reikalaujantis butų 
laisvamanis, ar tai katalikas 

tikintis žmogus. Dėlto dabar 
žmonės tik ir kalbasi apgailes
taudami velionį, kad jau gal 
daugiau 
žmogaus 
bus. — , I AlKzO VC4A M v* o paoauv*'

Dominykas Šatkus paėjo IŠ nė repeticija 'prieš Naujienų koncer
tą. Repeticija prasidės .8 vai. vakarą.

Sekretorius.

Be

bus statoma 
pirmu kartu 
tč, “šventoji 
baigimui šio

scenoje, dar 
Cliicagoje opere- 
Naktis”. Gi už- 
sezono gegužio 7 
statoma scenoje

“Šienapiute”.
Keikia pažymėti, kad visuo

se minėtose veikaluose daly
vaus abidvi musų “Primado
nos”, būtent, p. Mariutė Ra
kauskaite ir p. Ona Pociene.

---- ^‘Birutes’* sp. komisija.

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS rengia šeimynišką 
vakarą, vasario'28 dieną, 1922 met. 
7:00 vai. vak. Juozapo Kačiuno svet. 
3259 So. Union Avė.

Draugai ir Draugės, kurie norite 
praleisti linksmai vakarą ir pasišok
ti, tai malonėkite atsilankyti, o mes 
jižtikrinam ,kad busit užganėdinti.

Su pagarba,
Užkviečia Komitetas.

JIEŠKAU DARBO KAĖPEN- 
derio arba dailydės. Kam tokio 
darbininko reikia, malonėkite 
atsišaukti, Sam Sabas, 2900 S. 
Emerald Avė., Tel. Yards 6075.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
groseme, geroj vietoj ant Bridgcpor- 
to cash biznis, gerai išdirbtas per 10 
metų. Taipgi 7 sėdynių automobilius 
gerame stovyje. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite greit:
E. BAKSEVICH 

3801 So. Haisted St.

12 F^ATŲ 
Namas South Side.' Parduosiu 
giąi arba mainysiu ant mažesnio 
mo ar geros farmos.

S. SLONKSNIS,
3437 Wallacė., , Chicago,

Tel. Yards 2242 
__J-- ------------- i--- ----- --- ;-----------

PARDAVIMUI BIZNIAVAS NA-, 
mas, groseris ir trokas. Priežastis 
važiuoju į Lietuvą. Parduosiu 
giai.

Kreipkitės:
718 W. 31 st St.

pi- 
na-

III.

Pi-

MORTGECI Al -PASKOLOS

ranešimal
Kensingtone tokio 

kaip velionis nebe-
Birutės choro dainininkai malonė

kite būtinai atsilankyti į repeticiją
i sekamą ketvirtadienį, kovo 2 d. Mark 
• White Sųuare, nes tai bus paskuti^

REIKIA DARBININKy
MOTERŲ

PARDAVIMUI GROSERNĖ ANT 
labai gero kampo, skersai mokykla. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Yra 
keturi kambariai pragyvenimui. Ren- 
da $30.00, lysas ant 2 metų. Par
davimo priežastis, einu į kitą biznį.

6000 So. Sangamon St., 
Tel.: Wentvvorth 2'517

ASMENŲ JIESKOJIMAl’

REIKALINGOS MOTERYS, 
ar merginos mokančios arba 
mokintis prie skirstymo plunk
snų. Atsišaukite Shipper, 
1434 W. 14th St.

PIGIAI PARDUODU KRIAUČIŲ 
dirbtuvę, South dalyj, taipgi, čystiji- 
mo, dažymo. Hoffman ptess maši
na, Įfixturės, stakas, tiktai $750. Par- 
davamo priežastis, kitas biznis. Ma- 
tyklt savininką nuo 6 iki 9 vai. vak. 
Kreipkitės i Naujienų ofisą nume-

Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus už 6%. 
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame honds^s, notas ir 
kontraktus.

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

MOKYKLOS

Kontaučių miestelio, Telšių ap
skričio. Į Ameriką velionis at
važiavo kovo mėnesį, 1907 m.

—> Dominyko draugas.
Town of Lake. —• Dr-tė L. T. Tė

vynės Mylėtojų 1 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj kovo 5 d., 
1 vai. po pietų, po num. 4600' South 
Paulina gatvė. Kiekvienas narys 
privalo būtinai atsilankyti į susirin
kimą, nes yra daug svarbių reikalų 

; dėl apsvarstymo. Malonėkite atsive-

P. S. — Vainikai buvo nuo 
sekamų draugijų ir pavienių 
asmenų: c ’ nei apsvarstymo. maioneKite atsive-Nuo Dominyko Sutkaus mo- SĮį savo draugus prisirašyti prie šios 
terš Širdies pavidale, nuo ve-, draugijos, nes pagal nutarimą laikas 

. • j priimti naujus narius už 1 dol. tąhomo sunaus knygos pavida- Jieną pasibaigs. _ K. a. Chap. .
le. Iš mokyklos nuo suna'us 
draugų bukietas, nuo L. S. S. 
P. K. didelis vainikas, nuo L. 
S. S. 137 kuopos didelis vai
nikas reiškiantis žemę sujung- 
tom rankom, nuo L. S. M. Ra-

Local 269 A. C. W. of A. — Susi
rinkimas įvyks pėtnyčioj, kovo 3 d., 
7:30 vai. vakare, Unijos svet , 1564 
N. Robey St. šis susirinkimas yra 
labai svarbus, taigi kiekvieno nario 
užduotis yra atsilankyti. , k

— P. Chapas, sekr.

JIESKO SAVO BROLIO PETRO 
Sireikio, metai laiko atgal gyveno 
Chicagoje, dabar nežinom kur randa
si. Turiu' svarbų reikalą prie jo to
dėl malonės jisai pats arba kas 
tas apie jį pranešti, ./

ZIGMANTAS SIREIKA,
4555 S. Paulina St.,....... Chicago,

ki

ni.

REIKALINGA PIRMOS KLESOS 
mergina už gaspAdinę prie nAšlio su 
vienu vaiku ai»t farmos. Su užmo- 
keščiu susitaikysim. Farma randa
si Chicagos priemiestyj.

Kreipkitės: x
3636 So. Union Avė.

Chicago.

PARDAVIMUI GERIAUSIOJ 
apielinkėj kampinė buČemė, groser- 
nė ir kiti tavorai, kokių visi reika
lauja. Tai yra gera vieta. Priežas
tis — einu kitan bizniu.

Kreipkitės
4438 So. Fairfield Avė.

Tel.: Lafayette 5948

LIETUVIŠKA

JIEŠKAU* ŠVOGERIO JONO Ku
činsko, Kauno Vėd.,i Šiaulių apskr., 
Užvenčio valsč., Žaberių kaimAs. 
Prieš karę gyveno Spring Valley, 
III. Malonės pats atsišaukti, arba jį 
žinanti teiksis pranešti. Juozas Jan
kus, Šiaulių apskr., Užvenčio paštas, 
čekaičių dvaras. Lithuania.

REIKALINGA ŠVARI MOTERIS 
ai’ mergina prie mažos šeimynos na
mų darbui ir prižiūrėti 3 metų mer
gaitės. Valgis, kambaris, ir apmo
kėjimas. Atsišaukit po šešių vai. 
vakare: John Grublauskas, 3018 W. 
39th St., ar Pershing Rd., pirmos lu
bos.

JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO 
Kastantino Girkonto. Paeina iš Paž- 
velskių kaimo, Andrejavo parapijos, 
Kretingos apskričio. Ir Felikso Gu
dausko, iš Žadvairtų kaimo, Rietavo 
parapijos,' Telšių apskričio. Jiedu 
abudu gyvena Amerikoje, bet nežino- 
jne kur. Jie patis ar žinanti juos 

| malonėkite pranešti mums, nes turi- 
i me svarbių žinių iš Lietuvos.’ Kazi- 
. mieras Girkontas ar Magdalena Gir- 
kontaitė, 3337 So. Morgan St., Chi-

Igo, m.

REIKIA TIK PATYRUSIŲ MO- 
terų sortavimui popierų, .maišytų 
skudurų ir vilnonių skudurų. Nepa
tyrę neatsisaukite. Nuolatinis dar
bas, sanitarės sąlygos ir gera alga.

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

REIKIA MOTERŲ SKUDŲ- 
rų skirstymui, 
latinis darbas,

ABLE JUNK SHOP
2127 So. Dearborn St. '

Gera alga, nuo-

. I

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui studio Chicagoj prie 

didelės gatvės, labai geroj lietoj ir 
gerai įrengta. Savininkas eina iš 
biznio. Kreipkitės į Naujienų Brid- 
geporto skyrių, Box 91, 3210 South 
Haisted St, Chicago.

PARDAVIMUI BUČERNĖ st 
mašinomis; yra trokas ir visi paran
kumai; keturi karpbariai, garu šil
domi, pigi renda; parduosiu pigiai, 
nes turiu važiuoti į Lietuvą. Atsi
šaukti. Tel. Pullman 4699, 10701 
So. State Str., Roseland.

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA/

Mokinai kirpti, siūti, pritaikyti i 
desinuoti drabužius moterims ir 

▼alkams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

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

Tel:. Harrison 1421. Chicago

r
Mokinkis dressmaking.

Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialia vakarinis klesos blz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau drosis.

L

PARDAVIMUI DU 'BIZNIAI: 
bučepiės ir grosernės* visai pigiai, 
už pusę kainos; keturi pragyvenimui 
kambariai; 4^ metų lysas. Teisin
gas pasiūlymas nebus atmestas.

Kreipkitės prie savininko
2655 W. 43rd St.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2497 Madison Street, 
6205 S. Haisted St

Kreipkltis ypatiikai arba raiy- 
klt iilygų paklauadami.

Sara Patek, pirmininkė.

CIČERO. ITT. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avo., fin. rašt. 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
cęikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikom*! 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue. . .

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRaUgYS- 
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Placo; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ave.:nut. rašt. Kaz. J. Demcreckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt

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

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Firm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Įgn. Žilinskas 
163.5 N. Hermitage avė , Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis. kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke
vičia: delegatai i Chicagos Liet. 
Darbininkų Taryba Ign. Žilinskas, 
A. Tam’kevičia, -Edv. Čepulis. Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Haisted st., 
kas' mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ z KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Val
dyba 1922 ratams: — Pirm. A. 
Švelnis 1443 N. Paulina st., nadėjė- 
ias K. Rugis. nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavltt st.. turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oaklev 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J. 
Dauginis 1604 Nnrth avė., kasos 
globėjai M. Indrelienė ir J. Anta- 
navičia, 'maršalka P, JanuŠkevičia. 

. D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė.

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

fin. A. Tumavičia. iždin. JT.
F*. Šoris, iždo g-lob. J. Varanis, J. 
Martiniais ir A. Stani^auskas, 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnvčia, vakare, 
Tamuliunienės svet. 1747 S. 49th 
Avenue.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 metams: 
Pirny. A. Kadževskis 1143 Berwvn 
Avė.: padėjėjas A. Saberkis 1940 
W. Nortb Avė.; nut. rašt. J. Ma- 
krickas. 1626 N Oaklev Plvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich ^626 N. Oaklev 
Vlvd.: iždin. M. Baica 2951 West 
Percbing Rd.; fin. rašt. nafjelb. J. 
Radišauskas 1712 N. Lirocoln St. 
Susirinkimai laikomi nirmajį ket- 
vii’tadieni kiekvieno menesio Liuo- 
svbės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

S. A. T,. EX-KAPEIVIU VALDYBA 
1922 meten*?.—Pirmininkas J. Ma- 
h’Mtis 12.87 W Mndisnn st.
d?iėjas Bruno SimnkaiHs 16?1 Di- 
vl<dnn st ? nut. rašt. Jos. EMkfa 
3246 S. Helsted st.t fin. r«št. Frtv- 
ras Vaišvila 4528 g. Fairfjeld av ; 
Justinas Celiauskns 4402 S. Hermį- 
tage av. — Susirinkimai laikomi 
karta mėnesvl. Paikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.




