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Anglija persergstig “Pergalė, kurios mes tikėjo- 
■ mes, dabar išrodo dar dau-

Lenkiją
i - - -

Sukilimas Airijoje
Komunistų internacionalas už vie 

nijimąsi su socialistais > —
Anglija persergsti Lenkiją Sukilimas Airijoje

giau atsitolinusia , rašė Izves- 
tija. “Buržuazija išsilaikė, ir 
antrasis internacionalas, kur 
mes skaitėme mirusiu, vėl at
sistojo ant kojų. Komunistų 
internacionalas nepatapo spren
džiamąja jiega permainyti is
torinį vystymąsi”.

Pasak niekurių kalbėtojų, 
internacionalas dabar turi at
kreipti domę į “revoliucinį mi
nimalizmą”, vieton skelbus 
proletariato diktatūrą. Pasak 
Radeko, bendras frontas yra 
reikalingas išgavimui Rusijos 
pripažinimo, panaikinimui Vo
kietijos kontribucijos, išgavi
mui 8 vai. darbo dienos ir iš
rišimui bedarbės klausimo. 
Trockis gi pareiškė, kad ben
dras frontas yra reikalingas 
atsverti “susivienijusią buržua
ziją” Genoa konferencijoje.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
šiandie “Naujienos” išėjo 

labai pasivėlavę ir daug ma
žesnės delei ištikusios spaus
tuvėj nelaimės—-subirėjo su
statytieji dienraščio pusla- 
piai-“formos”,—delei ko rei
kėjo dienraštį antru kartu 
išnaujo statyti.

Redakcija.

Debsas vėl veiks Sočia 
listy partijoje

5.

f

Nedarys sutarčių su 
angliakasiais

CLEVELAND, O., kovo
— Ohio valst. Socialistų par
tijos ) konvencijoje tapo pa
skelbtas, kad senelis Eugene 
V. Debs, kuris buvo tris kar
tus Socialistų partijos kandi
datas į prezidentus, sugrįs prie 
aktyvio veikimo partijoje seka
moje nacionalinėje partijos 
konvencijoje, kuri įvyks 
balandžio 29 d. ir tęsis iki 
gūžės 2 d.

šiame mieste Debsas ir
vo federaliniame teisme nutei
stas ilgiems metams kalėj iman 
už savo prieš karinę prakalbą. 
Dabar jis ilsis savo namuose 
Terre Haute, Ind.

Taipjau paskelbta, kad šie
met Socialistų partija pradės 
platų veikimą, kuris buvo su
sidariusių laike karo sąlygų 
sustabdytas.

Valstijos konvencija paskirė 
kandidatus į visas valstijos 
valdvietes.

čia 
ge-

bu-

Lietuvos žinios
Žiaurumai Vilniuje ir 
ekscesai provincijoj

Sako, jos savinfrnasis Vilniaus 
gali duoti ruščias pasekmes. 
Nori, kad ruhežių klausimą 
išrištų Genoa konferencija.

LONDONAS, kovo 2 (Rašo 
N. Y. World koresp. Joseph 
W. Grigg). — Numanydama, 
jog stiprus elementai Lenkijo
je reikalauja, kad Vilnius bu
tų prijungtas prie Lenkijos val
stijos, Anglija davė suprasti 
Lenkijos valdžiai, kad tokis 
bandymas aneksuoti Vilnių ga
li duoti Tuščių pasekmių Eu
ropos taikai.

Valdžios rateliai nenori kal
bėti apie šį persergėjimą Len
kijai, bet tas faktas, kad jis 
tapo pasiųstas Varšuvai, tapo 
patvirtintas šiandie.

Ši šalis, matyt, prisibijo sa- 
vivalingo pasigriebimo Vil
niaus, kaip kad buvo padary
ta du metai atgal. Ir dabar 
dar visų manoma, kad Len
kijos valdžia tuo laiku davė 
savo “palaiminimą” tiems mai
štininkams, kurie užgriebė tą 
provinciją. Jie tapo ištraukti 
po talkininkų intervencijos, bet 
Vilniaus klausimas tebėra ne
išrištas ir ikišiol. Net ir tautų 
sąjunga negalėjo patenkinti 
priešingų Lietuvos ir Lenkijos 
reikalavimų.

Svarbiausia priežastim da
bartinio krizio buvo Vilniaus 
atstovų nutarimas, kad ta pro
vincija butų prijungta prie 
Lenkijos valstybės. Manoma, 
kad mažiausia dar viena tal
kininkų šalis pasiuntė panašų 
Anglijos persergėjimą Varšu
vai. '

Jeigu Lenkijos bus daromas 
kokis nors bandymas pasigrieb
ti Vilnių, jis susitiks smarkią 
Lietuvos opoziciją. Veikiausia, 
kad ir Rusija tada 
tų, užsistodama už 
Kaip tas atsilieptų 
konferenciją, galima

Viena iš svarbiausių prie- 
žaščiųKkodėl Lloyd George no
rėjo, kad Genoa konferencija 
kuoveikiausia įvyktų buvo ta, 
kad jis norėjo be jokių toli
mesnių atidėliojimų pakelti 
klausimą ginčų apie rubežius. 
Jis tikisi, kad tarp Rusijos ir 
parubežinių šalių gali būti pa
daryta draugingas susitarimas, 
kuris užtikrintų, kad nustaty
tieji rubežiai nebus peržengia
mi.

Anglijos valdžia skaito, kad 
tie klausimai turi būti išriš
ti pirm negu Europa galės su
silaukti tikrosios taikos.

Sukilę prieš Collinso valdžią 
Airijos kareiviai užgriebė 
stotį ir viešbučius.

LIMERIGK, kovo 5. — Tik
rasis sukilimas prieš Airijos 
laikinę valdžią jau prasidėjo 
čionai. Pulkas Airijos respub-

Svarsto nukapojimą algos 
geležinkeliečiams

CHICAGO. — Apie 2,000,000 
geležinkeliečių gręsia naujas 

likonų kareivių, de Valeros ša- • 10 nuoš. nukapojimas algos, 
lininkų, sukatos naktį įėjo į Taip yra kalbama geležinkelių 
miestą ir užgriebė tris svar- rateliuose.
biausius viešbučius ir geležin- j Chicagoje, New Yorke ir 
kelio stotį. Kareiviai yra iš Washingtone dabar laikoma 
Cork, Tipperary ir Clare pa- yra disitriktų {konferencijos 
vietų.

Sukilėliai paskelbė, kad jie’ geležinkeliečių unijų apie ge- 
pildys Limerick brigados ofi-' ležinkelių reikalavimą dar kar

tą nukapoti darbininkų algas.
Savininkai kalba, kad jie 

veikiausia įstengs susitaikinti 
su dviem geležinkeliečių uni
jom, ] 
Mat bosai vienoms unijoms 
siūlo geresnes sąlygas, o ki
toms prastesnes. Pavyzdžiui 
jie siūlo, kad algos visiems 
butų nukapotos 10 nuoš., bet 
tiems geležinMeliediams, kurie 
turi dirbti toli nuo namų, siū
loma nepaprastas atlyginimas, 
kuris padengtų nukapojimą al
gos. Tuo budu trainmenams ir 
kitiems, kurie važinėja trau
kiniais alga veik nebūtų nuka\ 
pota, kuomet kiti darbininkai 
labai skaudžiai pajustų nuka
pojimą.

cierių proklamacijų, kad laiki
nės valdžios viršininkai yra ša
lies išdavikai ir todėl jie at
sisakys pildyti kokius nors įsa
kymus iš Dublino.

Laikinę valdžia turi čia ir 
savo 140 ištikimų kareivių, bet 
susirėmimo su sukilėliais dar 
nebuvo. Yra čia ir anglų ka
reivių, kurie ginkluotuose au
tomobiliuose patruliavo gatves, 
galbūt kad neprileidus susirė
mimo.

įsimaišy-

i Genoa 
tik spėti.

Komunistą Internacionalas 
užgiria “bendrą frontą”

Pritaria vienijimuisi su visais 
socialistų ir komunistų Inter
nacionalais ir budavojimui 
bendro darbininkų fronto.

MASKVA, kovo 6. — Tre
čiojo Internacionalo pildoma
sis komitetas 46 balsais prieš 
10 užgyrė sušaukimą bendros 
konferencijos visų socialistinių 
ir komunistinių internaciona
lų, apsvarstyti sudarymą ben
dro fronto liečiančiuose kapi
talą ir darbą klausimuose. Pri
imtoji rezoliucija užgiria kon
ferenciją su Antruoju Interna
cionalo, t. v. Vienuos Interna
cionalu (socialistų) ir su Ket
virtuoju Internacionalu (atsi-

Interna-metusių nuo Trečiojo 
cionalo komunistų).

Leonas Trockis ir 
vietų vadovai, kurie 
no tokį nuosprendį,

kiti so- 
priskubi- 

aiškino, 
kad tokia taktika turi tikslo 
pulti kapitalizmą iš šono, o ne 
stoti atvirau mušin už tuųjau-

tarp geležinkelių savininkų ir

TERRE HAUTE, Ind., kovo 
6. — Indianos' anglių kasyklų 
savininkų asociacijos sekreto
rius Penna paskelbė, kad In
dianos kasykhj savininkai ne
bandys tartis su savo valsti
jos angliakasiais, negi daryti 
su jais alpų sutartį. Jis sako, 
kad angliakasių streikas ba
landžio 1 d. išrodo neišvengti- 
nas.

Balsuoja už streikų.

COLUiMiBUS, O., k. 6. — 
Nors Ohio angliakasiai siun
čia savo baliotus tiesiai į In- 
dianapolis, centralinę unijos 
raštinę, tečiaus esamos žinios 
rodo, kad angliakasiai didele 
didžiuma balsų balsuoja už 
paskelbimą streiko balandžio 
1 d., jeigu iki to laiko nebus 
susitarta su. kasyklų savinin
kais apie algas ir nebus pa
darytas naujas kontraktas.

Angliakasių balsavimas strei-

Išsmalavo kunigą

VILNIUS, Ėsk. II. 1. (Elta). 
— Be patrektų jau grynų fak
tų apie Vilniaus lietuvių ir gu
dų visuomenės darbuotojų su
ėmimus tenka pastebėti, nemi
nint pavardžių (galėtų pasun
kinti suimtųjų padėtį) lenkų 
policininkų nekultūringą elgesį 
su daugeliu suimamųjų.

Beldžiantis į vienos lietuvių 
įstaigos butą ir tarnaitei klau
siant kas, nieko neatsakoma, 
o išmušama durys, sulaužoma 
arba atidaroma pritaikomais 
raktais spintos, paimama daik
tai ir t. t.

Kitoj įstaigoj, nesant šeimi
ninko, elgiamasi mandagiau, ir 
tik iki jam atėjus užantspau
duojama daiktai. Bet vis dėl to 
paimama keletą šimtų auksi
nų; norima paimti visus lie
tuviškus spausdinius, 
daugi jų labai daug, 
tik keletas knygų.

Iš X paimama net
atgimimo darbuotojų 
Iš Y nesant namie 

skalbiniai, drobės, 
daiktai, drabužių ei-

»■— III. ■

galima imtis griežtų represijų 
prieš visus ne lenkiškai ma
nančius piliečius.

Karakteringas tuo atžvilgiu 
lenkų dešiniųjų laikraščių 
(“Rzeczpospolita”) sefkymas 

kad net vyskupas savo asme
niu pridengiąs komunizmą, nes 
laikąs pas savo tarną “komu
nistų simpatiką” ir todėl jam

kas susladdytų unijas. | ko klausime tebesitęsia ii pa-
sėkmės balsavihuo paskelbtos 
Indianapolis’c tik kovo 15 d.

SLATON, Tex, k. 5. — 
Maskuoti žmonės vakar pastvė
rė katalikų kunigą J. G. Kel-i 
ler, išsivežė į laukus, ten jį iš
smalavo ir sumušė. Priežasties 
užpuolimo nepasakyta, arba 
bent kunigas jos nesakę. Bet
gi kunigui įsakyta apleisti mie
stelį ir jis tai padarysiąs dar 
šiandie. Užpuolikai sakėsi ne
są Ku Klux KJaniečiai, bet tik 
šiaip protestonai ir katalikai.

bet ka- 
paimama

Lietuvos

Smallbyla prasideda
Gubernatorius rūpinasi atidėti 

bylos nagrinėjimą.

Siunčia daugiau kareivių
—r----------- -------------- r———

Kiek Artierikos lietuviu 
išvažiavo Lietuvon

BERLINAS, k. 6. — Dr. 
Wolfgang Kapp, kuris vado
vavo sukilimu Vokietijoje 1920 
m. ir kuris buvo laikinai išvi
jęs Eberto valdžią iš Berlino, 
prisiuntęs iš Švedijos pasisiū
lymą pasiduoti ir stoti teis
man, jei jam bus užtikrintas 
saugumas ir jei jis nebus areš- 
tuo’^s.

Niekurie oponentai tečiaus 
mano, krfd tokia taktika ilgai
niui prives prie sunaikinimo 
Trečiojo Internacionalo, kuris 
pataps tik kairiuoju sparnu 
bendrame Internacionale. Fran- 
cijos, Italijos ir Ispanijos at
stovai balsavo prieš konferen
ciją. Trockis, Zinovjcvas, Ra- 
dek ir Lunačarski balsavo už 
ją. Leninas posedyj nedalyva
vo, bet jo įtaka jautėsi.

Laikraščiai ir Rusijos vado
vai visi sakė, kad tiesioginė 
ataka prieš kapitalizmą nepa
vyko ir kad reikia j ieškoti 
naujų kelių.

WAUK£GAN, III., kovo 6. 
— šiandie turėjo prasidėti na
grinėjimas bylos Illinois gu
bernatoriaus Len Small, kuris 
kaltinamas yra suokalbyj pri
gauti valstijos gyventojus ant 
$819,691.31.

Prieš prasidedant nagrinėji
mui bylos, gubernatorius pa
reikalavo, kad nagrinėjimas bu
tų atidėtas 60 dienų. Jis įro
dė, kad byla kliudo jam vy
kinti 1922 m. kelių budavoji- 
mą programą ir todėl jis no
ri pirmiau apsidirbti su tuo 
dalyku pirm negu pradėjus 
bylą. Jis taipjau įteikė įrody
mus, kad reikalingas yra jo 
buvimas Springfielde, kad ga
lėjus išdalinti kontraktus pra- 
vedimui kelių.

Teisėjas svarsto tą reikala
vimą. Taipjau ir valstijos pro
kurorai tariasi tarp savęs apie 
tokį gubernatoriaus reikalavi
mą. Prokurorai sako, kad val
stija yra prisirengusi kad ir 
tuojaus pradėti nagrinėjimą 
byloa

RYMAS, k. 6. —- Padėtis Fiu- 
me yra labai rusti. Italijos val
džia jaučia visą padėties opu
mą, bet visgi yra nusisprendu- 
si pildyti Rapallo sutartį. Bet
gi kad valdžia yra pasižadė
jusi pagerbti ir italų tautinius 
jausmus, tai ji pirmiausia rū
pinsis atsteigti tame mieste 
tvarką. Tuo tikslu tapo pasių
sta dar 500 karabinierių, su
stiprinti jau esančius Fiume 
kareivius. Ten taipjau yra bri
gada pėstininkų ir pulkas Alpų 
kareivių. Trieste garnizonui gi 
įsakyta parūpinti daugiau ka
reivių, jei butų reikalas.

Nesutikimai Hardingo kabinete.

3{ WASHINGTONAS, kovo 
d. (Elta). — Iki 1922 m. sau
sio 1 d. Lietuvos Atstovybės 
Washingtone buvo išduota 6,- 
382 pasai ir 1,161 viza.

Kadangi vienu pasu važiavo 
dažnai visa šeimyna, todėl pra- 
kirčiui reikia skaityti, kad iki 
to laiko yra išvažiavę Lietu
von apie 15,000 asntenų. 1922 
m. sausio mėnesį išvažiavo 96 
asmenys, vasario mėnesį 618 
asmenų.

WASHINGTON, k. 6.
Smarkus nesutikimas iškįlo 
tarp agrikultūros sekretoriaus 
Wallace ir vidaus reikalų sek
retoriaus Fall apie tai kas tu
ri kontroliuoti Alaską ir jos 
gamtinius turtus. Fall nori tos 
kontrolės, bet Wallace ir kiti 
tam priešinasi, nes tas atida
rytų kelią pelnagaudų eksplua- 
tacijai Alaskos miškų. Tie gin
čiai dabar pasiekė net ir pre
zidentą Hardi ngą.

Kalbama, kad Fall yra 
patenkintas savo vieta ir 
būt greit rezignuosiąs.

ne- 
gal-

PINIGU KURSAS

Cechai tariasi su 
jugo slavais

VIENNA, kovo 6. — Press- 
burge, Cecilijoj, prasidėjo kon
ferencija tarp Čecho-Slovakijos 
premjero Benes ir Jugo-Slavi- 
jos ministerio Nincic, taipjau 
ir kitų valdžios narių.

Apie konferenciją neduoda
ma jokių žinių, bet manoma, 
kad ji turi svarbių politinių 
tikslų ir einasi apie užmezgi
mą artimos politines ir mili- 
tarinės sąjungos, prie kurios 
taipjau prisidėtų Rumunija ir 
Lenkija.

Užmušė vaiką

DUBLINAS, k. 5. — Gręsu- 
sio Airijos pašto darbininkų 
streiko išvengta, kada darbi
ninkai sutiko su paskirimu ko
misijos ištirti pragyvenimo 
brangumą. Kartu jie priėmė 
algos nukapojimą. , , .J

Vakar, kovo 6 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.40
Austrijos 100 kronų ....... ........... 2c
Belgijos 100 frankų ..... ..... $8.58
Danijos 100 kronų ....... .... $21.18
Finų 100 markių ............ ...... $2.00
Franci jos 100‘ frankų .... ..... $9.05 (
Italijos 100 lirų ............. ..... $5.22 i
Lietuvos 100 markių ..... ......... 40c
Lenkų 1001 markių ........... ....... 2V2c
Norvegų 100 kronų ...... .... $17.57
Olandų 100 guldenų ...... .... 1 $38.15
Švedų 100 kronų ........... .... $26.40
Šveicarų 100 markių .... ... $19.53
Vokietijos 100 markių . .......... 40c

GHICAGO. — Greit bėgan
tis ne ta puse gatvės automo
bilius užmušė ant vietos Mar
tiną Krasauską, 14 m., 8841 
Houston Avė. Automobilius 
pabėgo nė nesumažinęs savo 
greitumo.

Apart Krasausko užvakar 
automobiliai užmušė dar du 
žmones ir kelis sužeidė.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

valstybės 
albumas, 
paimama 
auksiniai 
lė ir keletas butelių degtinės.
Pas Z suvalgoma, ką rasta val
gomo ir labai džiaugiamasi 
radus vieną seno bolševikų 
laikraščio numerį.

Pas V, jam gulint lovoj ir 
turint — 390 karščio, daroma 
krata, surašoma protokolas, 
kad korektingai elgtasi, duo
dama jį ligoniui pasirašyt, o 
paskui paimama surastieji ver
tybės popieriai (akcijos).

Gaunama įspūdžio, kad visų 
kratų tikslas buvo įtarti lietu
vius ir kitų tautų suimtuosius 
komunizme, kad paskui butą

. C J
Paskutinėmis dienomis jau 

gaunama žinių, kad suėmimai 
nusistačiusių prieš Vilniaus len
kų seimą jau eina Ašmenos ir 
Lydos apskrityse ir kad ten 
su suimamaisiais elgiamasi 
žiauriau, negu Vilniuje.

Švenčionių lietuvių gimnazi
ja vis dar uždaryta ir uždary
mas oficialinai motyvuojamos 
tuo, kad gimnaziijos valdžio 
nedavusi švietimo Departamen
tui reikalingų žinių. Dabar gi 
žadama leisti gimnazijai pra
dėti darbą ,tik tuomet, kai bu
sią patiekti kiekvieno mokyto
jo ir mokinio gimimo metri
kai ir oficialus įrodymai, jog 
jie esą gimę Vilniaus srity. Tai 
daro daug sunkenybių vėl pra
dėti mokslą, nes mokiniai iš
siskirstę po sodžius, reikia su 
jais susirašinėti, o suteikti juos 
bus galima tik patiekus vald
žiai reikalaujamus dokumen
tus. Vis dėl to tikimąsi grei
tu laiku pradėti darbas, jei tik 
nebus statoma naujų kliūčių.

Tačiau Vilniaus lietuvių ūpas 
nėra blogas, jie dirba savo kul
tūrinį darbą giliai pasitikėda
mi savo jėgomis ir savo ne- 
prasižengimu su teise.

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraitis 

ii Kauno. Skaitykit vist
Gaunamas Naujienos®

r Kaina 6c

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duokit pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamas 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, UI.
Bridgeporto Skyrius

8210 So. Halsted St., Chicago, m.
Town of Lake Skyrius

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

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

523 West 120th St., West Pullman, III.
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NAUJAS “STRATEGIŠKAS 
PASITRAUKIMAS”.

Musų komunistėliai padarė 
dar vieną “strategišką pasi
traukimą” nuo savo “revoliu
cingųjų” pozicijų.

Metai suviršunl laiko atgal, 
kuomet Amerikos lietuviai da
rė masines protesto demon
stracijas dėl Želigovskio įsi
veržimo į Vilnių, musų komu
nistai piktai smerkė tas de
monstracijas ir visaip pliovojo 
socialistus, kurie jose dalyva
vo. Dėlto, pa v., kad “Naujie
nų” redaktorius laikė prakalbą 
nuo vienos estrados su kitų sro
vių atstovais, tai visa komu
nistų spauda terliojo jo vardą 
per keletas mėnesių.

Bet dabar jau komunistai 
kalba visai kitaip apie bend
rus srovių parengimus. Va
sario 16 d., kuomet buvo ap
vaikščiojama Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvės, tai 
ir komunistai kaiktiriose vie
tose prisidėjo Lavvrencė’e 
Mass., jie pastatė net savo 
“kalbėtoją” (Mižarą iš “Lais
ves” štabo). Tas vyras, tie
sa, iššaukė suirutę prakalbo
se savo netaktinga kalba, bet 
komunistų spauda visviena sa
ko, kad dalyvavimas, panašiuo
se visų srovių rengimuose yra 

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON StNCtAIH’O 
EINAMOJO LAIKO ATSAKYMAS

— šitaip? — tarė Petras iš širdies ir ji už
tikrino jį, kad taip. — O kas daugiau? — klau
sė jis. Ji išaiškino, kad jis pažįsta gerai ir iš 
pirmos rankos tuos baisius ir pavojingus žmo
nes, tuos naujovinio pasaulio baisumis bolše
vikus, apie kuriuos paprastas žmogus, ar žmona 
sužino tik iš laikraščių. Ir jis ne tik sėnsacingą 
pasaką papasakojo, bet ir užbaigė ją gera pini
gų darymo pamoka. Pamoka tokia, “Aukok 
Amerikos Gerinimo Lygai”. Parašyk savo če
kį Namų ir Židinio Draugijai. Tavo šdliės būtis 
priklauso nuo tavo palaikymo Patriotų Gynimo 
Legijono”. Tokiu budu Petro prakalbų garsas 
plėsis ir kiekvieno Arherikos miesto ir mieste
lio Gbfės ir Bilai Nešai šauksis prie jo, 6 jam 
nuvykus laikraščiai įdės jo paveikslą ir geriau

sios bendruomenės vadai sveikins jį ir jo pačią. 
Jiedu pataps visuomenės liūtais, lankysis, po 
turtingųjų namus ir ant galo patys pralobs.

Einant į miegamąjį kambarį Gledė vėl ap
žiurėjo savo gyvenimo draugą. Taip, jis be abe
jo eina riebyn; jam reikės imtis golfo. Jis tu
rėjo mažą Amerikos vėluką kadaruojantį prie 
jo laikrodinio grandinelio ir jai toptelėjo, kad 
jis truputį per prastas. Gledė pati dabar turėjo 
ant piršto deimantinį žiedą ir išmoko pasakyti 
“valise” ir “baahtt”. Ji dailiai nusižiovavo nu- 
sivilkdama savo gražų pilką “rubsiuvio siūtąjį” 
apsiaustą ir galvojo pati sau, kad tokie dalykai 
įgijama tik su ištekliumi ir užtikrinimu.

Abudu jiedu, ji ir Petras dabar turėjo jų 
pilną saiką. Jie atsiskyrė su visokia baime, kad 
jie kada-nors neturės darbo. Jie pradėjo su
prasti, kad Raudonasis pavojus ne taip lengvai 
išnaikinama; tai yra liga, kuri tvyro visuome
nės kraujuje ir kuri retkarčiais išberia naujais 
šašais. Gledė pradėjo sutikti su Raudonaisiais 
tame, kad totai bus kas-nors, ką gyvens iš agi
tacijos, peikimo ir permainos reikalavimo, kol 
bus turtingųjų ir pertekusių klasė, kol bus vi
suomeninis nešitenkinimas. Visuomenė yra to
lygi daržui; kas metai pasėjus daržoves išauga 
tarp jų ir žolės, kurios reikia kapoti, ravėti. 
Gledės vyras yra geras daržininkas, jis moka

žoles iškapoti, jis žino, kad visuomene niekuo
met negales apsieiti be jo patarnavimo. Kol 
daržininkavimas bus, tol Petras bus vyriausiu 
žolių iškapotoji!, jaunų žolių iškapotoji! moky
toju. 

f

Ir kaip yra puiku apsivedus su lokiu vyru! 
Tai yra atlyginimas gerai žmonai už jos pagal- 

| bą savo vyrui, už padarymą jo geru piliečiu, pat
riotu ir įstatymo bei tvarkos palaikytoju. Nes, 
žinoma, tie, kurie turi daržus, visuomet žiūrės, 
kad jų vyriausias žolių iškapotojas butų pride
ramai apžiūrėtas ir turėtų dalį visų tų geriau
sių dalykų, kurie darže užauga. Gledė stovėjo 
prieš veidrodį, pindama sau plaukus naktin ir 
galvojo apie tuos dalykus, kurių ji norėtų tu
rėti iš to daržo. Ji su Petru užsipelnė ir dabar 
reikalaus saldžiausiais kvapsniais gėlių ir gar
džiausių ' vaisių. Staiga Gledė išskėtė rankas ir 
sušuko džiaugsmu nesitverdama, — Mes lai
mingi, Petrai! Mes laimingi! Mes turėsime pi
nigų ir visų tų daiktų,< kurie galima nupirkti! 
Ar matai, Petrai, kokių tu klotį turėjai?

Petras matė jos nudžiugusį veidą, bet jis 
buvo truputį kaip ir išsigandęs ir netikras ši
to nepraprastu dalinimusi pagarbonlis. Gledei 
prisiėjo jam užjausti ir jo pasigailėti. Ji atkišo 
į jį savo rankas ir tarė, — Vargšas mano Pet

pageidaujamas ir susipratu
sioms darbininkams.

Apie Lawrence’o apvaikščio- 
jimą ’^LaisviS” rašo:

‘*Lawrenco visos draugi
jos — katalikiškos, nezalež- 
ninkiškos, patriotinės ir ra- 
dikafinės — suriibšė tam 
tikslui prakalbas su išlyga, 
kad nuo Visų stovių po kal
bėtoją butų pastatyta. Nuo 
bepartyvių kalbėjo miesto 
majoras, nuo tautininkų dak
taras, fiuo katalikų kunigas, 
o nuo pragresyvių — darbi
ninkas (Mižata. “N/* Red.)”. 
Toliaus paminėjusi triukšmą, 

kuris kilo dėl “darbininko” Mi- 
zaros prakalbos, “Laisvė” sa
ko:

“Bet tiek to su tuo! ši 
‘šventė* praėjo ir mes iš to 
pasimokinkime. Manau, kad 
kitais metais mes privalėtu
me panašias šventes išnau
doti darbininkiškiems tiks
lams... Apsimoka susipratu- 
filėms darbininkams 
vauti ir bendruose su kito
mis štiovčmis parengimuo
se, į kuriuos butų sutraukta 
viši darbininkai, kurie, pa
prastai, neateina į mus pa
rengimus... Susipratę dar
bininkai buožijos agentų ne
sibijo! Mes galime stoti su 
jais prieš tūkstantines dar
bininkų minias ir visuomet 
pajiegsime įrodyti, kas dar
bininkams yra draugai, o kas 
priešai. Naudokimės proga
lysdami į palšąsias mi
nias...” I
Šiandie; vadinasi, komunis

tai jau neskaito nusidėjimu 
darbininkų agitatoriui kalbėti 
nuo vienos estrados su kuni
gu; neskaito nusidėjimu daly
vauti tautinių švenčių apvaikš- 
čiojimuose; neskaito nusidėji
mu eiti į “palšąsias minias”. 
Ne tik neskaito nusidėjimu, 
bet ir pripažįsta geru dalyku.

Tie “revoliucionieriai” dabar 
goria iš to šaltinio, į kurį jie 
spiaudė per keletą metų.

UŽGINČIJA GELEŽĖLĖS 
KALTINIMUS.

Laišku ‘‘Keleivio” redakcijai 
Julius Švitra Užginčija tuos 
priekaištus, kuriuos Geležėlė 
kiek laiko atgal padarė Sovie
tines Rusijos Draugų komite
tui. Jisai sako, kad jisai iš
vertęs K. J. Gėležėlėš straipsnį 
ir parodęs I. W. W. pildančio
sios tarybos nariams; jie te- 
čiaus pareiškę, kad jie nieko 
nežiną apie tą dalyką. Švitros 
laiške toliaus skaitome:

“D. Walter Smith buvo 
tuo laiku Seattle mieste, 
Washington valstijoje, tai 
John Grady tuojaus pasiuntė 
jam laišką su Geležėlės 
straipsnio kopija ir pareika- 
1d vo, kad jis tuojaus duotų 
atsakymą, ką jis žino apie 
Geležėlės kalbamąjį Fricnds 
of Sovlet Bussia fonde graf- 
tą. Praslinkus trims savai-

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

tems laiko, sugtįžo nuo 
SmitlVo laiškas, kuriame jis 
sako: “I would likę to know 
whete you got that statement 
frohi. As much as I can 
rely on my memory, I do 
no t remember of making 
stich statement nowhere and 
to nobody. Really it is a 
news to me.” •
Švitra priduria prie to, kad 

Geležėlė, kuris savo kaltinimus 
rėmė I. W. W. viršininkų var
du, jau nė kartą yra juos “ne
tik apšmeižęs, bet ir nuskriau
dęs”.

(šitą straipsnį parašius, at
ėjo K. J. Geležėlės laiškas, ku
riame jisai smarkiai bara J. 
švitrą ir ketina duoti jam at
sakymą per “Keleivį”. Prie 
laiško taip pat pridėta F. S. 
R. apyskaita, kuri buk patvir
tinanti Geležėlės kaltinimus tai 
organizacijai. — Red.)

BOLŠEVIKŲ ADVOKATAI.

Šiaulių Miesto Tarybos Darb. 
Krakei j a leidžia dvisavaitinį 

laikraštį “Darbininkų Atsto
vas”, pašvęstą profesinių su
jungti ir savivaldybių darbinin
kų frakcijų reikalams.

Toks laikraštis galėtų nešti 
daug naudos Lietuvos darbi
ninkams, jeigu jisai sugebėtų 
rimtai gvildenti klausimus, ku
rie kyla prieš darbininkus, su
siorganizavusius į prof. sąjun
gas it dalyvaujančius vietinių 
savivaldybių darbuose. Bet 
“Darbininkų Atstovas”, kiek 
galima spręsti iš 5 numerio, 
kuris pateko į musų rankas, į 
Inos klausimus nemėgsta gilin
tis. Visas jo turinys tai viena 
ilga litanija apie “buožes” ir 
jų agentus, pamarginta šablo
ninių bolševikiškų frazių dek
lamacijomis.

“D. Atst.” filosofija yra to
kia: visa, kas yra bolševikiška, 
yra gera; o visa, kas yra ne- 
bblševikiška, yra bloga. Ge
ras su blogu be paliovos ko
voja; bet dažniausia blogas 
ima viršų ant gero — panašiai, 
kaip katalikų kunigų “moks
le”, kur “šėtono šyla” nuola
tos griauja Pono Dievo dar
bus. Tuo aiškinama biednų 
proletarų vargai.

Ant kiek “D. Atst.” redakto
riai tingi protaut, parodo kad 
ir sekami išvadžiojimai apie 
bolševikų valdžios “naują eko
nominę politiką”:

“Seniau buvo tokia tvar
ka, kad valstybė atimdavo 
nuo valstiečio viską, išsky
rus tą, kas jam reikalinga jo 
ūkio paturėjimui ir jo pra
gyvenimui. To atėmimo rei
kalavo kariuomenės ir dar
bininkų paturėjimas. Sunki 
buvo auka, bet neišvengia
ma, nes kitaip vėl užviešpa
tautų dvarininkai. Na, o prie 
tokios tvarkos valstiečiui ne
buvo reikalo kelt savo ūkio 
našumą, nes vis vien kas bus 
viršaus, eis ne jo asmeninei 
naudai. Prie naujos politi
kos tapo įvestas mokestis
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produktais (vadinartias ‘pkod- 
nalogas’). Valstietis dabar 
užsimoka savo mokestį, o1 
kas lieka, Jis Sunaudoja, kaų) 
jam patinka. Kaip tik bu
vo įvestas prodnalogas, vals
tietis tuoj pradėjo daugiau 
sėt, gerint ūkį. Dabar jam 
rupi turėt daugiau pelno iš 
ūkio, kad galima butų duo
ną mainyt ant tavorų^..”
Čia yra aiškus prieštaravi

mas. Jeigu ėmimas iš valstie
čių visko, ką jie turi, stabdė 
ūkio našumą, tai tokia poli
tika negalėjo būt “reikalinga”; 
mokestis produktais taiso ūkį, 
tai jisai turėjo būt įvestas pa
čioje pradžioje, vietoje rekvi
zicijų (atėmimų). “Darbiniu-i 

kų Atstovas”, ažuot pripažinęs, 
kad senoji plėšimo politika bu
vo klaidinga, stengiasi jį iš
teisint —: ir kartu giria tos po
litikos atmetimą!

Kodėl jisai giria bolševikus 
už atmetimą senosios politi
kos? Dėlto, kad jie yra bol- 
šfevikai. O delko jisai teisina 
sbnąją jų politiku? Dėlto, kad 

jie yra bolševikai. Bolševikai 
jam yra visuomet geri, nežiū
rint ką jie daro.

Geri jie yra “D. Atst.” ir 
tuomet, kuomet jie atima visas 
teises darbo žmonėms ir gru- 
džia į ' kalėjimus socialistus. 
Bet jeigu “buožės” elgiasi pa
našiai, tai jie yra prakeikti.

Skaitytoju Balsai
■ ■ M M

[Ui išreikštas štame skyriuje
nuomones Redakcija neatsako.}

KO JIE NORI?

Kažinkoks oportunizmo kū
dikis, pasirašęs “Senas Sąjun- 
gietis” brooklyniškėj Laisvėj 
vis velia mano vardą, buk aš 
buvęs bolševikas, o jau dabar 
kažin kiur nuvažiavęs. Taigi tu
riu jam, ir kitiems, pasakyti, 
kad kolei LSS. nebuvo suskal
dyta, aš priklausiau jai, bet 
tuomet nebūva nei bolševikų 
nei menševikų, o buvome visi 
tik socialistai sąjungiečiai. Ir 
kai “Seno Sąjungiečio” rūšies 
elementai suskaldė LSS. ir iš
perėjo bolševikus, aš prie tokio 
jų bolševizmo nepristojau, nes 
nenorėjau šokti politiško kazo
ko, kurį “S. S.” ir jo kolegos 
šoka. Vos dveji metai atgal 
jie buvo socialistai, paskui pa
sikrikštijo bolševikais, komu
nistais, o dabar jau kuria 
“darbininkų partiją” ir kas ži
no, kiek dar kartų jie krikšty
sią. Su tokiais klajūnais man 
nepakeliui. Tasai oportunistinis 
kūdikis lygina mane nei su A. 
Karalium. Bet Karalius lai juk 
buvo tikrai jūsų plauko vyras, 
tik kai paragavo Rusų sovietų 
pyragų, atsimetė nuo jūsų, 
keikdamas. Ištiktųjų, sunku 
suprasti, ką tie žmonės daro ir 
ko jie nori. Nepristojau prie 
komunistų, vadinasi — nukry
pau. Nepritariu nei tai jų 
“darbininkų partijai” — vėl 

nukrypau! Vyrai, — “S; S.” ir 
jųš. kiti, — kaip čia sehai jus 
leidote perkūnus ant socialistų 
dėl jų “oportunizmo”, o dabar 
patys pasirodote didžiausi 
oportunistai. Kaip čia senai 
jus nuolatos skelbėte savo 
Laisvėj, kad jeigu tave priešas 
pagiria, tai žinok, kad esi men
kas socialistas. Na, o štai jūsų 
tą “darbininkų partiją” pasi
skubino užgirti stambus kapi
talizmo atstovas, buvęs Jungti
nių Valstijų vice-prezidentas 
Marshalas, ir jus dėl to džiau
giatės! Vadinas, jųp norėtu
mėt, kad visi darbininkai kar
tu su kapitalistų šulu Marshalu 
Sveikintų tą jūsų per Kalėdas 
pagimdytą Mesi j ošiu, pavardy
tą “Amerikos darbininkų par
tija”. Norėtumėt, kad darbinin
kai sektų jumis kaipo vadovus, 
kurie vakar pasakojote, kad 
parlamentarizmas yra buržua
zijos padaras ir darbininkams 
žalingas, o šiandie jau triubija- 
te, kad tas pats parlamentariz
mas yra labai geras daiktas. 
Norėtumėte, kad darbininkai 
visa tai darytų, kaip jus kad 

darote: ką vakar spiaudete, 
šiandie laižote. Ne, vyručiai. 
Jus pasij ieškoki te sau lygių 
klajūnų ir kulvartų. Rimtai 
mąstančių darbininkų jus tik
rai jau nebepasigausite.

— J. Pakarklis.
» • ' »• i t v > v » u 4 t ■ r j * • t v «

Taksy rinkėjo pareiš
kimas, 1

Pirmo Illinojaus apskričio 
taksų rinkėjas John C. Can- 
non išleido šitokį pareiškimą:

Taksų lųokėtojai beturi tik 
keletą dienų, per kurias jie tu
ri įteikti sąrašus mokesčiams 
nuo įplaukų už 1921 kalendo
rinius metus. Norint išvengti 
bausmės, drauge su sąrašu 
bent ketvirta' dalis mokesčių 
turi būti įteikta vidujinių įp
laukų rinkėjui, ar rinkėjo pa
dėjėjui iki kovo 15 d. vidur
nakčio.

Sąrašai galima pasiųsti paš
tu, arba pačiam įteikti rinkėjo 
kontoroje (Fedcral Building, 
Chicago) ir šitose šakų konto
rose — 4750 Broadway, 1214 
North Ashland avė., 803 West 
Madison <St., 535 East 47 St., 
712 W. 63rd St., Chicago, ir 
Federalėj troboj, Auroroj, Jo- 
liėte, Pcorijoj, Rockforde ir 
Rock Islande. Užmokėti gali
ma čekiu, Money Orderiu, ar 
pinigais. Mokant šakos konto
roj, mokėtina money orderiu, 
ar čekiu, kad išvengus galimo 
pražuvimo persiunčiant rinkėjo 
kontorom

Jei išimtiniuose atsilikimuo
se ligos, ar išvažiavimo kitur, 
taksų mokėtojas negali įteikti 
sąrašo pažymėtuoju laiku, ga
lima gauti kreipusis į rinkėją 
laiko prailginimas ne daugiau 
kaip trisdešimčiai dienų. Tokis 
laiko prailginimas bus duotas 
tik rinkėjo nuomone esant bū
tinumo turėti daugiau laiko 
prideramam sąrašo padarymui.

Prašymas tokio laiko prailgi
nimo turi būti paduotas prieš 
kovo 15 d.

Kaipo sąlygos prailginimui 
laiko sąrašui įteikti, rinkėjas 
gali reikalauti, kad butų pa
duotas spėjamasis sąrašas 
Spėjamasis sąrašas nebus pri
imtas, jei nebus leidimo jis pa
duoti. Paduodant spėjamąjį są
rašą drauge turi būti paduotas 
ir įgaliojįmas jį paduoti. Jei 
taksų mokėtojas įteikia spėja
mąjį sąrašą ir neįteikia pilno 
sąrašo per tą laiką, kurio jis 
prašė; tai vėliau jį įteikus jis 
yra baustinas už pavėlavimą.

Jei prieš pasibaigiant rinkė
jo duotam trijų dešimtų dienų 
prailginimui prideramai negali
ma sąrašo paruošti, tolesnio 
pailginimo reikia prašyti pas 
Commissioner of Intemal Re- 
venue, Washington, D. C., pil
nai paduodant su trūkimo prie
žastis. Komi si įlinkas nesuteiks 
tolesnio prailginimo, neparo
džius jam aiškiai, kad pilno są
rašo negalima paruošti per tri- 

ieSiriltų dienų litilcų.
Nepadavus sąrašo į laiką 

• taksų mokėtojas gali gauti pa
baudos ne daugiau kaip $1,000 
ir dar bus nubaustas 25 nuoš. 
mokėtinos taksų apšties, jei jis 
vėliaus nepaduos sąrašo ir ja
me prideramai neįrodys, kad 
tasai pavėlavimas įvyk‘0 dėl 
pateisinamos priežasties, o. ne 
dėl apsileidimo.

KAtiO 3 SAVAIČIŲ AM
ŽIAUS MERGAITĘ.

Sam Ilevvitt, 1367 Sunnyside 
avė., rado prieangyj 3 savai
čių amžiaus mergaitę drabu
žėliais suviniota ir baksiuke 
paguldytą. Policija nuvežė ją 
į St. Vincent’s Infant Asylum.

Redakcijos Atsakymas.
A. Žebraičiui. — Jūsų sudė

ta “daina” netinka. Nedėsime.
M. P. K. —■ Gal kur ir yra, 

bet mums neteko girdėti. Bent 
žinomųjų ’ didesniųjų valstybių 
valdžiose jų nėra.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

< ■

W. F. SEVERĄ C0 
CEnAR RAPinS. 'OWA

SEVERAS

AljtTseptlJlęjs Mosite

Vd.rlqjcnqas ąlio ąiežb, išberinjdi 
ir ŲfcŲu odiąes Ii jos.

frj/AM aoc >

iięiqtJ9^iic (MS dpfie\oriĮis.

ras! Tavo gyvenimas buvo toks sunkus! O, Pet
rai, man gaila, kad tau teko tiek kovoti ir kldi- 
džioti! Bet visa tai praėjo, Petrai, ir tu šitas 
senąsias dienas atsiminti tik pasakodamas apie 
jas j

Pagalvojus Gledė vėl sušuko: —- Tik sa
kyk, Petrai, kaip yra stebėtina būti amerikie-; 
čiu! Amerikoje vistiomct galima iškilti, einant 
savo priedermes! Amerika yra laisvųjų šalis! 
Tavo gyvenjino pavyzdys, kur beturtis vaikelis 
prisigyveno ištekliaus, turėtų įtikinti net kvai
lius raudonuosihs tame, kad jie klysta, — kad 
kiekvienas vaikelis gali iškilti, jei jis rūpinasi! 
Gi aš girdėjau sakant, kad Amerikoj net bied- 
niausis vaikelis gali iškilti iki prezidento! Kaip 
tu mylėtum būti prezidentu, Petrai?

Petras tylėjo. Jis abejojo, kad jis atatinka 
tam dideliam darbui, bet jis taipgi žinojo, kad 
jis nepatiks Gledei, jei jis tą pasakys. Todėl jis 
sumurmėjo, — Gal... kada...

— Vis viena, Petrai, — kalbėjo toliau jo pa
ti, — aš stoju už šitą šalį! Aš amerikiete!

»
šį kartą Petras neabejojo. — Ju bet! — ta

rė jis, pridėdamas savo numylėtą formulą — 
šimtanuošinitinė!
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K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dfearbom St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-G

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt St.
Tėlėphone Canal 2552

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismdose. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen- 
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgc- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Į Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmfestyj.

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

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St.
Randolph 8899 

MAUR1CE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Blvd.

Seeley 3676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

______________________________ J* Jk ■* ■. »• ■' * * *k‘ “■ “ ■ ■

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank BIdg., 
Kamp. Mjlwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

& W. BANES
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GRĖDUŠKA

General i s.
Kontraktorius ir

budavotojas.
Budavojame ir taisome 

1401 W. 47th St. Chicago.

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

Kas nori siųst! pini
gus iš Kenoshos savo gi« 
ininėms Lietuvon, mo
ney orderiais ar draf* 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakš{.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grel 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimu pilnai atsa
koma.

Parduodamos laiva
kortes Lietuvon ir iš 
Lietuvos, r

< Kreipkitės pas: į

A. Pakšys 
220 Miltvaiikeo Avė., 
Kenosha, Wii.
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

Lietuviu Rateliuose
KEISTUČIO KL1UBO 

VAKARAS.

nuomuotojai prieš 
PAKĖLIMĄ NUOMŲ.

Įvairiose miesto dalyse už
vakar įvyko skaitlingi nuo- 
/iiuotojų susirinkimai ir be
veik visur vienbalsiai nutarė 
nemokėti namų savininkams 
aukštesnių nuomų, jeigu bus 
pakelta. Mat namų savininkai 
šį pavasarį rengiasi pakelti 
dar aukštesnes nuomas. Sako, 
kad nuomos jau ir taip aukš
tos ir kad jų kėlimui nėra vi
sai pamato, nes dabar tuščių 
ngmų jau nebestinga.

VOS NESUDEGĖ TRIS 
KŪDIKIAI.

Pereiti) šeštadienį vos nesu
degė trys maži vaikučiai, kai 
jiems bežaidžiant degtukais 
užsidegė namai, 3852 W. Oliio 
gat., ir ix) to visų trijų dra
bužiai. Dar laimė, kad poli- 
cistas išgirdęs juos klykiant su
spėjo laiku atbėgti ir visus tris 
kūdikius nuo mirties išgelbė
ti.

VIRO APLEISTA MOTE
RIŠKĖ NUSIŽUDĖ.

t
I’

ii

$

Mrs. Helen Von der Wei- 
den, 28 metų amžiaus, 4309 
N. Kedziė avė., nusižudė užva
kar gazu pu to, kai jos vyras 
ją apleido. Jos kaimynai už
uodę gazą bandė atbėgę jų dar 
gelbėti, bet jau buvo pervėlu.

NESUSPĖJO PAKELTI RAN
KŲ; GAVO PEILĮ ŠONAN.

Keturi jauni plėšikai apsto
ję John B. Cavanaugh, 2338 
W. Jackson blvd., paliepė Jam 
pakelti aukštyn savo rankas. 
Kadangi jis buvo nevikrūs, tai 
gavo peilį šonan. Plėšikai at
ėmė iš jo 14 dol. ir auksinį 
laikrodėlį.

RADO PASIKORUSĮ 
LANGE ŽMOGŲ.

Pereitų sekmadienį rado Fred 
H. Bedderoch, mašinistų, 2723 
Kedvale avė., pasikorusį ant 
virvės lange, statumoj dirbtu
vėj, kampe W. 19 ir 51st 
Cicero policija spėja, kad 
pats pasikorė.

Ct.
ji”

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
SENIUKĄ.

metų 
pasi

James Vondrak, 60 
amžiaus seniukas, nuėjo 
rinkti anglių ant geležinkelio 
ir kampe South Cicero avė. 
ir 62 gat. traukinys atbėgęs 
senelį ant vietos užmušė.

Vasario 28 d. M. Mcldažio 
svet. buvo šaunus pramogų va
karas, surengtas D. L. K. Kei
stučio Pašelp. ir Polit. Kliu- 
bo iš Brighton Parko. Visas 
minėto vakaro pelnas \ paskirta 
šelpimui Rusijos baduolių. Pro
gramas suruoštas gan puikus, 
kurį išpildė Liet. Scenos Mylėt. 
Ratelis iš Roselando, suvaidi
nęs dviejų vaizdų škicą “Varg
šas Tadas”. Suvaidinta labai 
gerai. Vaidino gabus lošėjai, 
kaip M. Dundulienė, J. D. Šim
kus, J. Damušis, jau nuo se
nai pasižymėję savo gabumu. 
Taipgi gerai padainavo keletą 
dainelių L. K. Mišrus ir L. K. 
Vyrų Chorai, vedami A. P. 
Kvedaro. Skambino ir L. D. 
Stygų orkestrą, bet šiam kaž
kas nelabai sekėsi. Buvo pora 
gyvų paveikslų iš Rusijos ba
dų mirštančių žmonių atsitiki
mų. Publika tas labai sujudi
no ir sukėlė daugiau užuojau
tos Rusijos baduOliams. Po pa
veikslų tuoj rinkta aukos ir 
surinkta rodos apie $63.00. 
Buvo ir prakalba. Kalbėjo “ga
biausia” kairiųjų kalbėtojas 
Zaldokas. Ak tu broleli, tai bu
vo ko pasiklausyti! Kaip pasi
rodė ant pagrindų, tai kaip 
milžiniškiausios spėkos eropla- 
nas —- per penkias minutes 
apskrido visų pasaulį ir vėl 
nutūpė ant pagrindų, nieko ne
pasakęs ir nieko nesupratęs 
nei pats, kų jis sakė.

Na, jau jeigu- toks pagarsė
jęs 'i pasižymėjęs savo vei
kimais Keistučio Kliubas tik 
lokius kalbėtojus stato priešai 
jublikų, tai jau gėda. Juk ga
lima gauti geresnių, o ne to-1 
eitis kviesti, 
ko nežino, o 
mokinti. Tiesa 
juvo garsinta, 

telis, bet tas 
gal apsisvarstęs, 
nesuteptų savo nekaltybės da- 
yvaudamas tarp menševikų ir 

su fokiais griešninkais kaip 
Jet. Sc. M. Ratelis, Keistučio 
Uiubas. Juk tai tie patys, dėl 
<o už priklausymų prie Keistu
čio Kliubo ir Liet. Sc. M. Ra
telio, maksviečių L. M. P. S. 
9ta kuopa išbombardavo lauk 
M. Dundulienę.

Po programo buvo šokiai ir 
skrajojanti krasa. Daugiausia 
gavusi atviručių p-lė A. Zaka- 
rauskaitė laimėjo skrynią sal
dainių. Žmonių buvo neper- 
daugiausia ir pelno gal per
daug nebus, bet visgi Keistu
čio Kliubas reikia pagirti už 
surengimų šio vakaro.

— Pašalinis.

Programas prasidėjo drgo 
'Grigaičio trumpa, bet nuošird
žia ir turininga kalba, kurioj 
jis peržvelgs “Naujienų” aš- 
tuonių metų gyvavimo laikų, 
primindamas laikraščio kūrėjų 
principus ir pabrėždamas laik
raščio nuveiktus darbus.

Apie pustrečios savaitės ši
toj pačioj svetainėj lietuviai 
apvaikščiojo Lietuvos keturių 
metų nepriklausomybės pami
nėjimą, bet į tą apvaikščiojimą 
susirinko žmonių mažiau negu 
dabar yra susirinkusių Naujie
nų astuonių metų darbo pami-

(Tąsa nuo 4-to pusi.)
M

DARBININKAI Už FORDĄ.

Pereitų sekmadienį Chicagos 
Darbininkų Federacija savo su
sirinkime po karštų debatų pa
rėmė Henry Fordų ir užgirė 
ja sumanimų nupirkti Musele 
Shoals amunicijos dirbtuves iš 
Jungtinių Valstijų valdžios, 
nes, pasak jų, Fordas daug 
daugiau pasiūlė už Wall gat
ves kapitalistus ir jis yra daug 
prielankesnis darbininkams už 
kitus kapitalistus.

/■"..................1,11,1 ..... .......... ..
LIETUVON-^ 

užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos 
N au j ienas labiausia
mėgsta.

SKAITYKI! IR PLATINKIT

kurie patys nie- 
dar nori kitus 
gi, skelbimuose 
kad kalbės Ju- 

nepasirode, — 
kad kartais

Didysis ‘‘Naujienų”
Koncertas. ,

— II*

laka i 
tik dėl

TeleplįOft^ Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 ilci 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

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

ŠIANDIE PINIGŲ
KURSAS
Lietuvon pel mus:

T. Pullman 5432 

A. SHUSHOl 
ARUGERKA 
Turiu patyrime 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kudi- Į 
kį laikė ligos. 
10929 S. State St, 

Chicago, III.

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų Ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.

T

NAUJIENOS, Chlcagg, IU.

H RUSUOS 
PanikUI »«• 8412 8a. HalaBed S!

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 fat. 
Viename name su Dr. Monkevičium 

Tel. Boulevard 9708
Baigus! Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos hos 
pitalėse. Pa
sekmingą! pa
tarnauja prf 
gimdimo. vur 
da rodą viso 
kiose ligose ir 
kitokiuose ra 
kaluose mo 
terims ir mer 
ginoms.

Nutrinkite savo 
skausmus 

ileuniatlškuEij 
Neuralgiją, 
Šlubumą, 

Niksterėjimą, 
Ištampytus 
Muskulus, 

Dantų 
Skaudėjimą, 

Galvos 
Sknudtyimų, 
Peršalimą. «

Temykite, kad 
butų

INKARO 
VAISBAŽEN- 

KLIS.

SHANKO MUZIKALė KRAUTUVĖ SIŪLO:

Didelį 10 dienų cash pianų išpardavimų

liji. Ii
H® L .
iį įg r t

taki—MU

Kiti visi bargenal Victrolų. 
pirksnte.

Labai puikus $756 De Luxe 
grojiklis pianas, mahogany, 
oak arba walnut, su suoleliu, 
roliams ščputč ir 80 rolių, 
g varantuotas, C ,4 Q lą 
specialiai
Kimball grojiklis jianas, ar- 
žuolo su suoleliu h 80 uoliais, 
gvarantuotas,
specialiai ,4»*W**
Remington pianai, mahogany 
su suoleliu ir 25 piaųo lekci
joms, gvarantuo/as C 51K H 
10 metų, specialiai

Pirkit už cash, — tada teisingai

Siunčiant
45 cent.- už 100 auk. 

arba
I - 222 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

VRedStarLiw
Tiesus patarnavimas i LIBAVĄ
Dideli smagus laivai. Geras maiak 

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

U^uiteStar
Į Cherbourg ir Southampton ar

čiausia susinešimas su Lietuvos mies
tais.

MAJESTIC (56,000 tonų)
Didžiausias laivas pasaulyj.

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

LABAI PUIKIAI APRŪPINTA 
3-IOS KLESOS KELIAUNINKAI.

Užsirekordavimui kreipkitės į
PASSENGER DEPARTMENT

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

Haral Mataviam Hmibm IS 
tftaU kaipo patyrąa gydytojau aMb 
nuvu lt akularb.

altrhUi it ehtoaiRkaa UfiSK 
vyru, motorą tr vaiką, pagal &a«> 
Janais metodai LrMtokfeA 
daktraa prietalmui.

Ofisas ir Labaratarijai IBM 18th St., netoli m Si
VALANDOS! Maa 1B-1B plotą, 

ix na 6 iki fi vai. vakarai*.
( Dianomisi tOasal

Billl arba 85^ 
naktimis Mxai

- i
Y g&B®

į

Cala*ha*all

Or. A. R. Blumenthal
Akių Specialistas 

4649 So. Ashlaiid Avė,
Kampas 47th St.

Ofiso Tel. Blvd. 782fl 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą | 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 8:30 iki 6 ir 

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

Nam.; 2914 W. 48rd Street 
Tel. Lafayette 268

SHANK’S MUSIC STORE
3527 So. Halsted St., Atdara kas vakarų

Pirkite sau anglis, kurias pristatome tiesiai iš 
retail kiemų, o sutaupysit pinigų.

Pavieniais tonais Tris tonus imant
ILLINOIS LUMP $8.00 $7.70
ILLINOIS EGG $8.00 $7.70
ILLINOIS NUT $7.75 $7.50
POCAHONTIS M. R. $7.75 $7.25
CHESNUT RANGE $15.60 $15.60

Užtikriname, gerumą, patarnavimą ir užsiganė- 
dinimą. Reikalaujant, sertifikuojame sunkumą.

DAVID RUTTER & CO.
ĮSTEIGTA 1876 --------------------------------------------- INKORPORUOTA

ANGLYS PAXNSA KOKSAI

PRENCH LINE
I COMPAGNIE NfRALE IkANSATLANTiųyE I

Greita kelione
NEW YORK — MEMEL

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

S. S. FRANCE
Bal. 12, Gcg. 10, Geg. 81

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

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

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

DR, S. BIEŽI8 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd SI* 

TeL Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. Ifl-rB pi«tą

Vyriausias Ofisas
343 So. Dearborn St.

Tel. Harrison 1440'
South Side Yards:
3301 Normai Avė
Tel.: Yards 2296

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

North Side Yards:
1246 Melrose St., 

Tel.: Lake View 8456

BUVAU PABĖGUS 
MOTERIS.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų 
Tel. Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas i 
8149 S. Morgan St, kerti M St. 

Ghicago, Illinois.
SPECIALISTAS} ' 

Moteriškų it Vyrišką. 
Taipgi Chroniški LiKM.
OFISO VALANDOSl 

Nuo 18 ryto iki 8 po pietą, 5—7 
vakare. Nedėliomds nuo 1B — 

/ 2 po piet.
Telephone Yards 687

Beulavard 7M9

DR. G. Z. VEZELIS
Udidi DeithUj

“Naujienų” koncerto 
laukiau. Laukiau jo ne 
to kad jo programe žadėjo da
lyvauti žymios lietuvių ir kita
taučių menininkų jiegos, o ir 
dėlto, kad “Naujienų” koncer
tas virto metine Chicagos lie
tuvių švente. Ir kada jis įvyko, 
nesigraudinu, kad aš jo taip 
laukiau. Jis mane labai paten
kino. Tai buvo tikrai lietuvių 
vakaras didžiulėj, gražioj Ash- 
lando Bulvaro Auditorijoj.

Svečių galėjo sutilpti ir dau
giau, bet jų buvo nemaža, apie 
2500. Nors programas prasidė
jo vėliau, negu žadėjo prasidėti 
ir pirmiaus atėjusieji svečiai 
jau buvo pradėję nekantrauti, 
bet jam prasidėjus visi užmir
šo tą nemalonumą ir atsidėję 
klausėsi.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo
11228—V. Eidintienei
11235—P. _______
11242—O. Ročaitei
11267—V.
11269—J. Augustinui
11270—D.Augustinienei
11290—J. Ųirdvainaitei
11296—J. Vaškienei
11324—M. šakotienei
11385—P. Linkonis
11367—V.
11389—B.
11394—P.
11402—K.
11405—P. Kaminckui
11426—V. Railienei
11427—A. Mikšiunienei
11440—E.
11441—A.
11143—A.

' 11444—P.
11446—P. Glazauskui
11452—D. Bamblauskytei
11457—B. Lapinskienei
11461—R. Miliskienei
11463—A. Jarienei
11466—A. Jerenaitei
11467—J. Ramonui

Tada pradėjau imti Lydia 
E. Pinkham Gyduoles.

Donaldsonville, La. —• “Linksma 
rašau paaukštinimui, pagerbimui • _______r „Jin T? Pir.L-hnm

DR. CHARLES SEGAl'
Praktikuoja 15 metai

-Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS J 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

.....................-n■ i i . ■■■■ ii 7Lydia E. Pinkham 
Vegetable Comp- 
ound — kuris man 
tiek daug pagelbė
jo, sugrąžindamas 
sveikatą. Buvau 
paliegusi moteris 
toliai, koliai mano 
vyras neparnešė 
jūsų gyduolių bu
telio Vegetable
Compound ir vieną 
Lydia-E. Pinkliam 
Turėjau skausmus 

labjau silpnčdavau..

Telephone Vaa Burta 894 
Kas. 1189 Indepcndenct Blvd. Chleaga

DR. A. A. ROTU
RVSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišku 
Vaiką Ir visą chronišką ligą

Oftout 8384 So. Halsted SL Chiceąą.' ' '

šiurkienei 
Janužiui 
Pirkš'liui
Karčiauskienei
Mozurienei 
Makauskienei

11510—U. 
11514—A. 
11519—A. 
11558—A. 
50028—M. 
50034—B___________
50047—A. Valaičiukei 
50050—L. 
50052—K. 
50060—A. Slabienei i
50070—J. Ziauniui 
50085—Adm. “Social-Dem.” 
1605—S. Kurpaitis 
1605—S. Kurpaitis >
2518—S. Norkunkas 
2555—M. Szimkiene 
2867—A. Kaleckis 
2872—P. Poška 
2925—J. Šliuota 
2927—D. Kumštis 
2973—M. Adomaitis 
2961—J. Columbauskienė 
3021—M. Adomaitė 
3027—J. Karpis 
3032—J. Kvedaras 
3037—K. Firavičiute 
3040—I. Misius 
3109—J. Devanskis \

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Skavidui

Taraskiui

Monkui
Vaškui

„i

4

Kalėdai 
Kvederui 
žiogas 
Varapnickas

Bartašaitei 
Bertašiui 
Bakevičieneį 
Balčiūnienei

Craujo gyduolių, 
kas mėnuo ir dar 
bet į savaitę laiko pradėjau jaustis 
kaip kita moteris. Taipgi vartojau 
Lydia E. Pinkham Sedative Wash. 
Tie pagelbėjo daug taipgi. Negaliu 
perdaug girti jūsų gyduolę, bet. dau
giau linksma rekomenduoju visoms 
keikiančioms moterims moteriškais 
nesmagumais. Galite pagarsinti 
mano liudijimą, nes tai yra tiesa.” -V 
Mrs. T. A. LANDRY, 612 Miss St., 
Donaldsonville, La. . J

Įsidėmėkite ponios Landry žodžius 
— “nes tai yra tiesa”. Kiekvienas 
laiškas rekomenduoja Lydia E. Pink
ham Vegetable Compound kaip tyrą. 
Pęrstatymai aiškinanti galę gyduolės, 
kaip kad moterys jūsų kaimynistėj, 
pasisako viena kitai apie šią gyduolę. 
Per penkiasdešimts metų Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound par- 
davojamos ant savo locno nuopelno.

(Apgarsinimai) 
BULGARIŠKA KRAUJO 

ARbATA
Imk šutiiUą kurštą einant gulti 

PAGĖLB&ri GAMTAI 
UŽMUŠIMUI SLOGŲ 
Apsapgojimun nuo influenzos 
••Sutvarkymui jaknų.
Bulgariška Kraujo Arbata* susideda 

iš tyrų žolių.. Jos sutirština, padaro 
raudoną kraają gįslOse, priduos tvir
tumo apgalėti ligas.

Vaistininkai visur pardavinėja
Arba prisiusimo apdraustą paštu 1 

didelį šeimynai baksą už $1.25, arba 
3 baktus už $3.15, arba 6 baksus UŽ 
$5.2U4‘ Antrašas: H. H. Von Schlick, 

451Prevsident Marvel Product Co., 
Maryel Building, Pittsburg, Pa.

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be ryduolią ir be operaciją 

8347 !£merald Avė.
9 iM 11 ryte ir 9 iki 1Q rakau 

Tel.i Boulevard 9897
711 18-ta gat. 2 iti 1 tak.

Tel.i Canal 879

DU C. K. KLIAUGA 
DANTISTAS / 

IMI Ba. Halsted SU CMcage, UL 
fcamąaą 18tk Si.

Phaua Ganai K7

KRUPA
Prašalina į 15 minutų be vėmimo! 

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

G LĖsscb
Fot Coughs, Coldsand Croup



T
NAUJIENOS, Chlcago, TU,

f

Utarninkas, Kovo 7, 1922

Lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 3-čio puslj

nėjimui. Tas parodo, Jcad žmo
nės “Naujienų” darbui prita
ria, o pritaria dėlto, kad tai bu
vo ir yra darbas ne atskirų 
žmonių, o visų darbininkų, — 
tų darbininkų, kurie nebuvo 
tiek nei pavergti, nei biedni, 
kad nebūtų turėję vilties savo 
padėtį pagerinti; tų darbininkų, 
kurie savo išganymą matė ap
švietime. “Naujienos” nešykš- 
tėdamos savo skaitytojams ge
rų žinių, straipsnių ir patarimų 
sugebėjo pačios atlaikyti kon
kurenciją kitų laikraščių, 
tapti didžiausia lietuvių
raščiu ir savo skaitytojams 
daug naudos atnešti. 1914 m., 
kada “Naujienos” pradėjo eiti 
dienraščiu, daugumas darbinin
kų protestavo, kad girdi, mes 
neturim kada dienraštį perskai
tyti, mums užtenka savaitraš
čio, dabar tūkstančiai darbiniu- 
kų vienoj Chicagoj, nors kitas, 
ir nesutinka su dienraščio pa
kraipa, negali be jo apsieiti, 
dėlto, kad jis duoda jiems gerų 
žinių ir pamokinimų.

Pranešimai ASMENŲ JIESKOJIMA! REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI

pa- 
dien-

KAZIMIERA RAINIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu su

laukus 25 metų amžiaus, paliko sūnų 
Edvardą 1 met. 4 mėn. amž. Aniei'I- 
koj išgyvenus 9 metus. Buvo laisvų 
pažiūrų moteris, bus palaidota ant 
tautiškų kapinių Kovo 8, laidotuvės 
prasidės 10 vai. iš ryto po 2523 W. 
45-th PI. Iš Lietuvos paėjo iš Gulbinų 
šeimynos, Šilalės vai., Kelkų kaimo. 
Turėjo Amerikoj daug giminių. Pali
ko nuliudime vyrą Juozą Rainį ir gi
mines. Kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nubudęs Vyras. 

tai lieka 
švietimo

L. L. P. Chicagos ir Apyi. Apskr. 
sioenį domei. — Kadangi pasKoios 
vajaus maršrutas yra paskeioias ir 
Liet. Misijos įgaliotinis yra aivyKęs, 
tai Chicagos Apskritys kviečia visas 
stotis skubiai pasiimti svetaines ir 
tuojaus pranešti apskr. pirm, zemiaus 
paduotu adresu. Nes yra svarou su
žinoti kurios stotys yra prisirengu
sios, o Kurios ne, kad tokiu budu iš
vengus bereikalingus vazmejimus. — 
J. A. Mickeliunas, 3140 So. VVaiiace 
St., Chicago, 111. (Phone Yards 2652)

“Birutes” speclaiiska repeticija dėl 
prisirengimo pastatyta naujį muzika- 
lišką veikalą “Šventoji Naktis”, įvyks 
utarnlnke, kovo 7 d., 8 vai. vak. 
Whith Sųuare svet. Visus kviečia

Paprastos "Birutės” repeticijos at- 
sibuna kiekvieną ketvergą Mark 
Raymond Chapel svet., 816 W. 31 gat.

Valdyba.

JIEŠKAU JONO LASADUS, TRY- 
Ilka menesių atgal gyveno nenron, 
Kentucky. Malonės patsai atsisauk- 
ti, aroa 'jį žinanti teiksis pranešti 
šiuo adresu:

2280 — 23rd St., 
Detroit, Mich.

JIEŠKAU PETRO AIDUKEV1- 
čiaus, Kauno gub., Biržių apskr., Ka- 
biržių val.,Kujališkio kaimo. Kelio
lika metij atgal gyveno Chicago, III. 
Turiu svarbų reikalą iš Lietuvos, at
sišaukite arba kas jį žinot, malonė
kit pranešti. Lavardas Vaičiūnas, 3425 
So. Wallace St., Chicago, III.

YRA 
per 

atsi-

MOTERŲ

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

išėjo

REIKIA moterų sortavimui 
skudurų — nuolatinis darbas 
visą metą. Kreipkitės:

JACOB ROSENBEG
418 N. Lincoln St.

AUTOMOBILIAI

I

KAZIMIERAS' MIKĖNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
turėdamas 32 rre. amžiaus, kurį 
patiko nelaimė; puldamas nuo 
laiptų nusilaužė sprandą. Pa
ėjo iš Balabių kaimo, Taujienų 
vai., Ukmergės apskr. šermenis 
bus po num. 1931 Canalport 
Avė. Laidosim į tautiškas ka
pines, seredoj, Kovo 8, 1922,
12 vai. dieną. Giminės, draugai 
ir pažįstami malonėkite daly
vauti laidotuvėse.

ANTANAS STRIUOGA
r

Mirė nedėlioj, Kovo 5, 1922, 
nevedęs, 33 m. amžiaus. Jį už
mušė automobilius. Kauno rėd. 
Ukmergės apskr. Balninkų 
valsč. Dapkuniškių kaimo. 
Lietuvoj liko du broliai ir trįs 
seserįs. Amerikoj: brolį Joną, 
bet nežinia kur jis gyvena ir 
švogerį P. Jakučionį.

Laidotuvės bus seredoj, Ko
vo 8, 1 vai. po piet. į Tautines 
Kapines, iš namų 719 W. 14 PI. 
Draugai ir pažįstami malonė
kite dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdęs
P. JAKUČIONIS.

Kalbėdamas užbaigė, primi
nęs apie paskutinio laiko nesu
sipratimus kilusius naujieniečių 
tarpe, išreikšdamas viltį, kad 
laikraštis išeis sveikas ir iš ši
to savo keblumo, kur tenka vie
na ranka darbas dirbti, o kita 
nuo užpuolikų gintis. Bet, sako, 
jei ir pavyktų “Naujienų” prie
šams jos nusmaugti, 
jų nuveiktas didelis
darbas, kuriuomi galima tik gė
rėtis. I (i

Po kalbai ėjo koncerto pro
gramas. Pirmas išėjo Pirmyn 
Mišrus Choras, vedamas S. Di
liaus. Jis gražiai sudainavo dvi 
Št. Šimkaus kompozicijos dai
neles: “Ei, Jaunuomenė” it 
“Vai gudri, gudri” ir vieną 
Eremino “Tu, kurs klaidžioji 
darbininke.” Geriausia 
“Ei Jaunuomenė.”

Antras išėjo gana gerai išla
vintu balsu, stiprum baritonu 
italas darbininkas T. Bcllandi. 
Jis sudainavo “Dic Provenza la 
---- •“ iš Traviatos; serenadą iš 
Don Giovanni W. M. Mozartoir 
savo paties kompozicijos 
ba.

Po jo Nora Gugienė, 
Byanskui akomponuojant 
nu, švelniu soprano padainavo 
“11 Bacio” komp. L. Arditi ir 
“Linkėjimas“. Fr. Chopino ir, 
encore, “La Spagnola.”

Boris Torchinsky, baritonas 
sudainavo itališkai prologą iš 
Pagliacci Leoncovallos ir rusiš
kai “Naktis,” Čaikovskio. Jo 
balsas kažkodėl buvo menkas 
ir neaiškus; paskui paaiškėjo, 
kad jis turėjo didelį šaltį.

Ona Pocienė, A. Pociui 
kompanuojant, stipriu, gražiu 
sopranu padainavo Čaikovskio 
“Karoliai” ir ariją iš “Romeo ir 
Juliette.” I I

Po jos N. Gugienės ir B. Tor- 
chinskio duetas iš W. M. Mo- 
zl>rto operos Don Giovanni taip
gi silpnokai išėjo dėl priežasties 
paminėtos aukščiam

Bet šitą silpnumą daugiau 
negu atstojo po jų išėjęs smui
kininkas A. Kaminsky, kurį pu
blika dideliu plojimu iššaukė 
kelis kartus, jam pagrojus Sa- 
rasatės “Zigeinenvessen” ir sa
vo paties “Air a la Russe”.

Mažne tiek pat patiko ir Biru
tės Choras, vedamas A. Po
ciaus. Jis sudainavo tris daine
les: čiurlionies “šėriau žirgelį” 
iš liaudies dainų “Mažas musų 
brolužėli“ ir St. Šimkaus “Lie
tuviais esame mes gimę”. Visos 
išėjo gerai ir kuri buvo sudai
nuota geriau, sunku butų pasa
kyti. Birutės Choras kaip se- 
niaus, taip turbut ir dabar uži
ma pirmą vietą Chicagoje tarp 
kitų lietuvių chorų ir turbut 
dėlto jam ir buvo palikta “Nau
jienų“ koncertas užbaigti.

Programas pasibaigė prieš 
11 vai. Po jo ėjo dar šokiai, ku
rie traukėsi iki 12 valandos 
nakties. Laike šokių taipjau ir 
prieš prasidėsiant programui 
griežė naujieniečio K. Pociaus 
orkestrą. —Svečias.

Melrose Fark. Ketverge, kovo y 
d., Ignaco Waičiulio svet., prie 23-člos 
ir Lake St. yra rengiamos svarbios 
prakalbos. Prasidės 7:30 vak. Įžan
ga dykai. Atsilankys svečias iš Mi
sijos ir musų atstovas. Prašome vi
sus atsilankyti. Kviečia

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

JIEŠKAU ŽMONIŲ KURIE 
įvestavę pinigų “spešelams“ 
agentą J. Vinckų, kad tuojaus 
šauktų pas mane.

ONA MATULIENĖ,
4864 Magoon Avė., 

East Chicago, Ind.
JIEŠKAU SAVO BROLIO VLADI- 

slovo Daujoto, pirmiau gyveno 
Scranton, Pa. Malonėkite atsišauk
ti, ar žinantįs praneškite, o mes bu
sime dėkingi.

VINCENTAS DAUJOTAS, 
Box 79, Ledford, III.

AUTOMOBILIŲ BARGENAI 
Oakland Touring 5 pas., puikiausia
me mechaniškame padėjime 1918 
modelio. Šis automobilius yra par- 
maelvotas ir naujai apnikeliuotas — 
atrodo kaip naujas — tik $350. 
vertė yra ta, kuri už save kalba.

Dirbtuvės Skyrius 
OAKLAND MOTOR CAR CO. 

2426 S. Michigan Av., Calumet 5310 
Atdara vakarais ir nedėliomis .

BARGENAS
Esu priverstas parduoti bučernę 

ir grosernę už pusę kainos: 3 skčlos 
ir registeris. Daug stako ir visas 
naujas, 6 ruimai pragyvenimui, ren
dos $50, parduosiu už $1,500, verta 
$2,200. Kreipkitės, S. J. Mitchcll, 
3214 3. Halsted St., 2-os lubos.

PARDAVIMUI BUČERNĖ SU 
mašinomis; yra trokas ir visi paran- 

garu šil- 
pigiai, 

Atsi- 
10701

kūmai; keturi kambariai 
domi, pigi renda; parduosiu 
nes turiu važiuoti į Lietuvą, 
šaukti. Tel. Pullman 4699, 
So. State Str., Roseland.

Ši

PARDAVIMUI SALIUNAS, 5 RUI- 
mai pragyvenimui, geroj vietoj, prie 
daugelio visokių dirbtuvių, aplinkui 
už 7 blokų nėra saliuno. Parsiduoda 
pigiai, priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos.

4837 S. Hoyne Avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: plirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Liakis 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.; kasiėrius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su- 
sirinkim*ai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

Tala>

Jonui 
pia-

a-

Atpirkimo Pranešimas
Savininkams Victory notų ir kitų dalykų

Vas. 9, 1922.
A. W. MELLON,

Turtų Raštininkas.

1. Kreipkitės atpirkimu 3%% Victory notų: Visos 3%% seri
jos Suvienytų Valstijų šiaurinės Amerikos pakeičiamos auksines no
tos 1922—923, kitaip 3%% žinomos Victory notos, šiuomd bus atper
kamos birželio 15 d., 1922, sekąs tuom laikinis atpirkimas, ant kurių 
notų yra ir Treasury Departmerito Cirkuliorius No. 138, datuota ba
landžio 21, 1919, kuomet originalės notos buvo išleistos. Nuošim
čiai už Victory notas 3%% serijų išsibaigia minėtoj 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 pakeitinvo Victory notų, kaip ir serijų į Victory 
notas kitų serijų šiuom yra suspenduotos nuo vasario 9, 1922, iki 
birželio 15, 1922, abeji talpinasi, ir ant birželio 15, 1922 Victory no
tos aiškiai išsibaigs, kurios buvo paliestos 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 Resei-ve Bankuose.

4L.Įž.

Vytauto Bend mėnesinis susirinki
mas įvyks seredoje, kovo 8 d., SI :30 
P. M. Bagdono svetainėj, 1750 So. 
Union Avė. Susirinkimas labai 
svarbus, nes bus svarstoma apie pa
gerinimą musLj organizacijos. Už ne
atvykimą 50 centų bausmės.

Valdyba.

Roseland. — “Aušrą” palaikanti} 
dr-jų vakaras bus nedėlioj, balandžio 
2 d., Strumilo svetainėj. Bus vaidi
nimas ir balius. Kitų draugijų pra
šome tą dieną nieko,nerengti, bet vi
sus atsilankyti į šį vakarą.

• — Komitetas.

“Blindos” repeticija įvyks seredoj, 
kovo 8, 7:30 v. v. Šv. Jurgio par. sa
lėj, Auburn ir 33-čia gat. Susirinki
te visi, nes tai paskutinė repeticija 
prieš vaidinimą nedelioj, kovo 12 d.

— J. Maskoliūnas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
R. J. BISCHOFO KREDITORIAMS. 

Visuomeniškas komitetas!
Praneša visiems R. J. Bicshofo kre

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

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

Utaminke, Kovo 7 d., nuo 4 jki 10 
vai. vakare, Lietuvių Maisto Bendro
vės ofise, 10715 So. Michigan Avė.

Seredoj, Kovo 8 d., Grand Works. 
Real Est.ate ofise, 4917 W. 14th St., 
Cicero, III.

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

Subatoj, Kovo 11 d., Brighton Par
ke, bažnytinėj svetainėj, 44 St. ir 
Fairficld Avė.

Kasdieninis ofisas yra ant 4509 So 
Ashland Avė., ant 2-ro aukšto, adarar 
nuo 9 rvto iki 3 po pietų. Kvieči?

KREDITORIŲ KOMITETAS

RALPH IANNICO 
BARBERNĖ

3 čyptus abrusus vartojame kiek- 
’denam kostumeriui. Mažų vaiki; 
plaukus specialiai kerpame.

808 W. 35th St.

REIKIA PIRMOS KLESOS ŠTO- 
ro barbernei, kad butų galima sudė
ti 3 ar 4 kėdės, prie bizniavos gat
vės, kur daug žmonių praeina, ne
paisant kurioj dalyj Chicago miesto. 
Lauksiu, kad ir šešis menesius ko
lei bus tuščia. Pasiihkit adresą: 
Kreipkitės į Naujiem} Bridgeporto 
Ekyrių, Box 93, 3210 S. Halsted st.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO SESERS, ALEK 

sandros Montrymaitės (I^iminskie 
nes), taipgi brolio Juozapo Montry 
mo. Turiu svarbų reikalą. Atsišau 
kitę greitu laiku, arba kas juos žino 
:e malonėkite pranešti. Antanas Mon 
trymas, 2904 So. Wallace St., Chica 
go, III.

JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO 
Antano Genio, Tauragės apskr., šilą 
lės vals., Pagųimančio par., Kreijv 
kaimo. Amerikoj apie 25 metai, gy 
TOno Pittsburgh’o apielinkėj a’ 
Youngstown, Ohio. Malonės atsišauk 
ti. Izidorius Kvedar, 809 Belveder St 
Waukegan, UI.

JIEŠKAU ŠVOGERIO JUOZAPO 
Snlaukštos, iš Kauno gub., Raseinių 
apskr., Šilalės paštos, Gūbrių sodos. 
Chicagoj gyveno, apleido praeirą va
sarą. Turtų laišką iŠ Lietuvos. Pra
šau, kad greitai atsišauktų, arba kas 
praneštų, Jeigu žino kur jis yra. Ml- 
kofas Šeputis, 1525 — 49th Ct., Ci
cero, Iii.

JIEŠKAU PUSBROLIO KAZ1- 
mlero Švaža, Kėslų kaimo, Akmenės 
parapijos, Kauno rėd. Apie 6 metai 
atgal gyveno Chicagoj dabar nežlnau- 
kur randasi. Jis pats ar kas kitas 
malonės pranešti.

JONAS SKABEIKIS, 
1609 W. 45th St., Chicago, III.

JTEŠKAU SAVO KAIMTNU 
Aleksandro ir Kazimiero Uksų [sūnų 
Jurgio Ukso)iš Lietuvos paeina; Mar
gelių kaimo, Šilalės parapijos, Taura
is apkr. Turiu labai svarbų rei
kalą. Jie patys ar kas kitas malonės 
pranešti; Juozapas Rymgaila, 3620 S. 
Wallace St., Chlcago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARIAI ANT RENDOS DEL 

4 vaikinų su valgiu ar be: šviesus, 
apšildomi, vana ir visais įtaisymais.

Atsišaukite:
4635 So. Troy St., 

ant 2rų lubų

PASIRENDAVOJA KAMBARYS 
dėl vedušios poros, arba 2 vaikinų, su 
ar be valgio, elektros šviesa, maudi- 
nė ir kiti parankamai.

Atsišaukite:
3250 So. Ixiwe Avė., 

1-mos lubos.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO GARAGE UŽ 

mokinį, jei randasi Chicagoj, arba 
Chicagos apielinkėj lietuvis garadži- 
ninkas, kuris sutiktų mokyti, kad ir 
neturi įsteigęs mokyklos, bile tik su
tiks išmokyti. Su sąlygomis susitai- 
kvsim. Meldžiu atsiliepti, P. O. G.. 
Box 154. St. Charles. UI-

JIESKO KAMBARiy
RElkALINGA KAMBARYS VIE- 

nam vaikinui ant North Side netoli 
Milvvaukee karų. Kas turite kamba
rį, meldžiu pranešti laišku.

M. P. ZORK,
1739 Wabansla Avė.

REIKALINGAS KAMBA- 
rys dėl vieno vaikino, su valgiu 
ar be valgio, apie North Side. 
Atsišaukite, F. Rimkus, 1739 S. 
Halsted St.

REIKIA DARBININKU
V IK V

REIKIA DUONOS 
tojo ant savo Kelio.
mišinas. ,?

Kreipkitės:
2935 W. 25th

IšVAžIO-
Geras ko-

bt.

REIKIA 50 ŠIAUFERIŲ ĮSTOTI 
į taxi cab Co. Buk ant save posu, 
uždirbsi $100 į savaitę. įstojimo ne
reikia mokėt. Mokestis $5.00 į me
nesį. Mažas įmokėjimas. Pirmiau 
matykite mus; visada atdara.

BLUE CROSS CAB OFFICE 
2356 N. Lincoln a ve.

REIKIA PARDAVĖJŲ. NUOLA- 
tinis darbas. Pardavojama retail 
lietuviams groseminkams. Kas gan 
perstatyt visą eilę tavorų, gerą pa
žintį turintis su groseminkais, nebi
jąs darbo ir kad galėtų priduoti ge
rus paliudijimus. Kreipkitės vaka
rais ir subatoj po 1 vai. po pietų. 
HOME REMEDY & SUPPLY CO., 
2361 Upton St., kampas Western av.

REIKALINGAS ŽMOGUS Į LA- 
bai pelningą biznį su mažu kapitalu. 
Tai proga padalyti gerus pinigus į 
trumpą laiką pageidaujama nevedęs. 
Platesnių informacijų atsišaukit pasF. TVERIONĄ
3247 So. Union Avė., ant 2rų lubų

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

REIKIA KRIAUČIŲ PRIE 
moteriško kostumeriško darbo.

K. AUGAUTI,
3130 W. Harrison St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA MOTERIS 
operatorka. 'Darbas prie keli
nių.

6105 S. Aberdeen St.
REIKIA MOTERS 

namų darbui į 
mentą. 
kis. 
ga.

ABELNAM 
5 kambarių apart- 

Du užaugę ir vienas kudi- 
Labai smagi apielinkė, gera al- 

MRS. ADLER, 
357 E. 56-th, St.

Tel. Wentworth 6079

PARDUODAME GARAGE Iii RE- 
pair shop; visą biznį su 5 automobi
liais:

White, 7 sėdynių lemozinas; Jar- 
dan, Sport modelio; Jeffery 7 sėdy
nių touring; Reo 7 sėdynių touring 
ir Fordas 7 sėdynių touring. Taigi, 
yra visoki šapoj reikalingi įrankiai 
už $3,700. Turi būt greit parduota už 
labai žemą kainą. 1547 W. 51-st St.

Tel.: Boulevard 2282

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

3328 S, Halsted St.

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

PARDAVIMUI
FOTOGRAFŲ ATIDAI

Pardavimui studio Chicagoj prie 
dideles gatvės, labai geroj vietoj ir 
gerai įrengia. Savininkas eina is 
oiznio. Kreipkitės į Naujienų brut- 
geporto skyrių, Box 91, 3210 Souin 
Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ Vi
sokių drapanų — vyriškų, 
kų ir vaikų, geroj vietoj, 
dirbtas per dešimts metų,
tj pardavimo patirsit ant vieos.

Kreipkitės
3356 So. Halsted St.

moteris-
Biznis iš-

Pnežas-

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

Atsišaukite po tuo adresu:
101 — 20 Avė., 

Melrose Park, m.

PARDAVIMUI RESTAU- 
RANTAS. LABAI GERA 
PROGA PIRKT1!.

1947 S. Ilalšted S t.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
visais įtaisymais ,lietuvių apgyventoj 
kolonijoj, biznis geras ir nuo seno 
laiko išdirbtas, kas pirks, tai nesi- 
graudys . Parduosiu visai pigiai, nes 
išvažiuoju į Lietuvą.

1715 W. 46 Si.

. PARDAVIMUI ' PUSĖ SALIUNO 
ant South Sidės, labai geras biznis. 
Turiu parduoti į trumpą laiką. Prie
žastį patirsite ant vietos.

JOS. RŪTA, 
S33 W. 34th St.

PARDAVIMUI LABAI PUIKUS 
grosens: apart visų reikalingų daik
tų parauvojrmo, pardavojama yra ir 
visokia rakinta — džiovinta 
Arti panašaus biznio nėra, 
gera vieta, todėl nepraleiskite 
progos.
St., kampas Francisco.

mėsa.
Labai 

šios 
Cash biznis, 2858 W. 39th

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, gerai biznis eina. 
Galima pirkti biznį su namu ar tik 
vieną. Pardavimo priežastį — patir
site ant vietos. <

Kreipkitės:
1616 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS MAI- 
šytų tautų apgyventa vieta. Biznis 
senas, gerai išdirbtas. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. 
Kreipkitės:

E58 W. 37th St., 
kampas Wallace St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
roj vietoj ir biznis geras, esu pri
verstas greitu laiku parduoti, nes iš
važiuoju į Lietuvą.
- Kreipkitės:

3404 So. Morgan St.

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

Atsišaukite:
3417 So. Union Avė.

PARDAVIMUI ŽUVIŲ MARKE- 
tas ir delikatesen, biznis cash. Vieta 
apgyventa lietuvių ir švedų. Biznis 
išdirbtas per '5 metus. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

10802 Michigan Avė., 
Roseland.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
su visais įrengimais. Labai pi
giai. Taipgi parduosiu automo
bilių, Paker No. 16.

4036 Normai Avė.

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

Klauskite Juozapo Zams,
• 436 W. 29-th St.

PARDAVIMUI SEKLYČIOS SE- 
'tas, biskį vartotas, atrodo kaip nau
jas. Kam reikalingas kreipkitės tai 
didelis bargenas.

3400 S. Emerald Avė. 
Pirmos lubos

NAMAI-2EME
SUSTOK, MOKĖJĘS RANDĄ!

Ar nori, Kad mes pabudavotumėm 
jums namą 4 ruimų ant didelio loto 
50 pėdtį tik už

$1,500.00
Ant pradžios turėsi įmokėti tik 

$600, o likusią dalį po 15 dol. į me
nesį. Rokuojant rendą po $25.00 į 
mėnesį per b metus jus bus sumo
kėta $1,500 ir namas jūsų liksis dy
kai — reiškia, laike 5kių metų Jūsų 
įdėtas doleris padarys dolerį. Mes 
iums namą galime prirengti laike 30 
dienų arba ant gegužio-May 1 dienos. 
Taipgi, mes galime jums ir didesnius 
namus pabudavoti 5 ruimų arba dau
giau — Kaina nuo $1,500 iki $3,750. 
Musų propertės randasi netoli gelž- 
kelio C. B. and R. R. 60 traukinių 
eina kasdieną, tik 3 blokai nuo sto
ties. Kreipkitės: OHver Salinger and 
Co., 628 First Nationl Bank Bldg.

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

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

PARDAVIMUI 6 PRAGYVENI- 
mų namas, po 4 kambarius —^elek
tros šviesa, gasas ir kiti parankamai, 
geroj apielinkėj. Rendos neša $97 
į mėnesį. Priežastis — važiuoju J 
Lietuva. Atsišaukite nas savininką.

ANTANAS MONTRYMAS, 
2904 So. Wallace St.

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. MartinaviČia, d 138 S. Erne- 
lald Av., nut. rašų J. V. Pimša, 
3242 S. Emerald Avė., ižde rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka Fr. Kuzminc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

DURYS ADAROS 
duodam ir mainom; namus, lotus, tar- 
mas, automobilius ir visokius biznius. 
Pas musų greitas, teisingas ir pigus 
patarnavimas, visokiais reikalais. 
Kreipkitės pas

a. GRIGAS,
3114 S. Halsted St., Chicago, 1H.

VITAUTO B AND valdyba 1922 m.: 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas J. B ai akas, nut. rašt. J. 
Barcis, fin. rašt. J. Philips, kasier. 
Kast. Shaulitis, kasos glob. Ign. Ju- 
revičia, maršalka M. Adomaitis. 
Delegatas į Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas.

TĖMYKIT, DABAR GERAS 
Laikas

Reikalaujamo visokių namų, duokit 
mums savo namą. Kostumerial otise 
laukia pirkti ar mainyti. Dar rcikalau 
jam daug namų mainymui ant iarmų 
visokiose dalyse miesto. Turim porą 
oučernių, grosemių mainymui ant na
mų.

Kreipkitės:
BKIDGEPORT RE AL ESTATE

808 VVest 33 Place, 
arti Halsted St.

Tel. Boulevard 1550

co

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

PARDAVIMUI MODERNIŠKAS 
dviejų aukštų medinis namas. 4 ir o 
kambarių su gerais įtaisymais, mau
dynės ir gasas. Parduosiu už $3,750

Kreipkitės prie savininko
2122 W. 54th St.

FLORIDA ŽEME
Atsieis apie du bušeliai komų už

mokėti už kvortą Florida žemuogių. 
Komai atranda mažiau marketų ir že
mesnėmis kainomis. 55,552 kvortų 
uogų parduota už $14,999.04 ir tapo 
į vieną dieną, pereitą savaitę. Galimo 
parduoti 20 akerių žemuogių sekcijoj 
už $1,000 su mažu įmokėjimu ir vai
siai apmokės likusius, kitokį daržu 
vaisiai, taipgi orančiai ir vynuogės, 
neša didelį pelną.

Agentų reikia
EARLE A. KIEFER & CO., 

14 E. Jaekson Blvd.,

EXTRA PIGIAI
Pardavimui namas 2 pragyvenimų, 

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

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

Kreipkitės;
4507 So. Fairfield Avė.

MOKYKLOS
PUs E. KAZLAUSKAITBS 

LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirpti, aluti, pritaikyti f 
ciesinuoti drabužius mota r, m« ir 

vaikams.
'/Liesos: dienomis ir vakarai
Jpecialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SU,

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

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

CICERO, ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avc., fin. rašt. 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikomi 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. BOth 
Avenuc.

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

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Ijeknickis. 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.

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




