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Reikalauja nukapoti ge- 
ležinkeliečiŲ algas.

Reikalavimą padavė ir vakari
nių valstijų geležinkeliai.

CHICAGO. — Vakarinių ge
ležinkelių asociacijos sekreto
rius J. W. Higgins, varde 101 
vakarinių valstijų geležinkelio, 
pareikalavo nukapoti visiems 
tų geležinkelių darbininkams 
algas nuo 4c iki 27c į valan
dą. Tas reikalavimas yra pa
duotas geležinkelių darbo ta
rybai.

Tokį pat reikalavimą kiek 
pirmiau tai pačiai tarybai įtei
kė rytinių ir pietinių valstijų 
geležinkeliai. Tuo budu jau vi
si šalies geležinkeliai yra pa
davę reikalavimus leisti nuka
poti savo darbininkams algas. 
Reikalaujama nukapoti algas 
netik tiems darbininkams, ku
rie dirba prie geležinkelių, bet 
ir geležinkelių dirbtuvių dar
bininkams.

Diirbantiems nuo mėnesių 
darbininkams reikalaujama al
gas nukapoti nuo $10.02 iki 
$14.28 į mėnesį.----- ,-------
Angliakasiai už streiką.
WEST FRANKFORT, III., 

kovo 7. — šiandie paskelbta, 
kad didžiausios kasyklos pa
saulyj, Orient, angliakasiai 865 
balsais prieš 24 balsavo už pa
skelbimą streiko balandžio 1 
d., jei iki to laiko nebus susi
taikinta su kasyklų savinin
kais.

Kitos kasvklos, Southern 
Gem Coal Co., angliakasiai 
460 balsų prieš 42 balsavo už 
streiką.

Beveik vienodos pasekmės 
balsavimo ir visose kitose ka
syklose. Tik labai mažytė da
lelė angliakasių balsuoja prieš 
skelbimą streiko.

Kontraktoriai. prigavo 
bedarbius.

Atsigabeno namų budavotojus 
iš kitų 'miestų, bet tie dabar 
neturi nė darbo, nė kuo grį- 
šti namo. .

CHICAGO. — Namų būda
vo tojų unijoms paskelbus kal
tinimą, kad kontraktorių įkur
tasis “piliečių komitetas vyki- 
niniui Landis nuosprendžio” 

atsigabeno į Chicago šimtus 
namų budavotojų iš kitų to
limų miestų, bet jiems darbo 
nedavė ir todėl tie darbinin
kai atsidūrė labai keblioj pa
dėtyj, negalėdami rasti čia dar
bo, nė kartu neturėdami iš ko 
grįsti namo, Mayoras Thomp
son tuojaus paskyrė alderma- 
nų komisiją ištirti tų kaltini
mų teisingumą.

“Socialdemokratas”
Musų draugu savaitinis laikraitis 

ii Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienos* 

Kaina 5c
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Dabar ta aldermanų komi
sija pradėjo savo tyrinėjimus. 
Vakar prieš jų stojo keli šim
tai tokių atgabentų iš kitų 
miestų darbininkų ii* liudijo, 
kad jie taipo suvilti to “pilie
čių komiteto” klaidinančių ap
garsinimų. Apgarsinimai ir ko
miteto agentai tvirtino, kad 
jokio nesusipratimo su vietos 
darbininkais nėra, kad bus 
mokama gera alga ir kad bus 
patogios darbo sąlygos. Be
darbiai lengvai patikėjo to
kiems tvirtinimams, ir ktii pa
likę savo šeiminas, noriai va
žiavo į Chicago, kur jiems tiek 
daug laimių buvo žadėta. At
vežus juos į Chicago, tuojaus 
juos nugabenta į viešbučius ir 
apstatyta mušeikomis. Jie tuo
jaus patyrė, kad namų buda- 
votojai streikuoja (nors strei
kas nėra autorizuotas) ir kad 
eina smarki kova su kontrak
toriais delei algų nukapojimo. 
Patyrę tai, atgabentieji darbi
ninkai griežtai atsisakė dirbti 
ir laužyti vietos darbininkų 
streiką.

Dabaj, tie prigavingais pri
žadais atgabentieji darbininkai 
neturi nė darbo, nė pastogės 
ir pinigų toliau gyventi ar grį
žti namo. Jų pasilikusios na
mie šeiminos irgi badauja.

Ta pati komisija šauks pa
siaiškinti ir patį “piliečių ko
mitetą” ir kartu paprašys mie
sto tarybos bedarbių komite
tą apsirūpinti tais kontraktorių 
prigautais darbininkais. Nieku- 
rie tų darbininkų yra atgaben
ti net iš Philadelphijos ir New 
Yorko.

Hardingas už derybas.
WASHINGTON, kovo 7. — 

Baltąjame name pareikšta, kad 
prezidentas Hardingas mano, 
jog kasyklų savininkai ir an
gliakasiai turi vieni kitais pa
sitikėti ir padaryti bendrą kon
ferenciją pirm negu išsibaigs 
dabartinė sutartis kovo 31 d.

Prezidentas pranešė darbo 
sekretoriui Davis, kad darbo 
departamentas turi reikalauti, 
kad abi pusės pildytų dabarti
nio kontrakto sąlygą, nusta
tančią, kad prieš išsibaigimą 
to kontrakto kasyklų savinin
kai ir angliakasiai turi susi
eiti ir pasitarti apie atnaujini
mą to kontrakto.

Japonija sutinka tartis
su Rusija?

GOPENHAG-EN, kovo 7. - 
Pasak gautos iš Maskvos > te
legramos, Japonija išreiškė sa
vo pasirengimą pradėti tiesio
gines derybas su Maskva apie 
bendras priemones greitesniam 
Siberijos atsteigimui.

5 žuvo eksplozijoj.
R KANSAS CITY, Mo., kovo 7. 
— Mažiausia penki žmonės li
ko užmušti ir 6' sunkiai sužei
sti eksplozijoj gatvekarių dar
žinėj. Eksplodavox suspausto 
oro kubilas.

Chicago, III., Sereda, Kovo-March 8 d., 1922

Grūmoja nepatenkintiems 
komunistams.

III Internacionalas grūmoja pa
šalinti komunistus, kurie nė
ra patenkinti naująja Rusi
jos politika.

MASKVA, kovo 7. — Gru
pė 22 Rusijos komunistų, ku
rie nėra patenkinti dabartine 
Rusijos bolševikų politika, ka
dangi ji vedanti prie atsieisi
mo buržuazijos, padavė Tre
čiojo Internacionalo pildomą- 
jam komitetui skundą ant Ru
sijos komunistų partijos. Ko
mitetas už tą smarkiai juos pa
barė ir prigrūmojo pašalinimu 
netik iš komunistų partijos, 
bet ir iš internacionalo, jeigu 
jie nebus partijai ištikimi ir 
nedarys tai, ką partija įsako.

Gabena kernus badau
jantiems.

CARICIN, kovo 7. — Dide
lės minios žmonių, kaip pulkai 
alkanų paukščių, sekė kiekvie-* 
ną iškraunamą maišą iš Ame
rikos prisiųstų kukurūzų (kor- 
nų), kad susirinkus pabiru
sius iš prakiurusių maišų grū
dus.

Užsibaigus iškrovimui tuoj 
bus paimta tūkstančiai veži
mų, kad tuos kernus nugabe
nus į kaimus, kad spėjus ap
rūpinti badaujančius žmones 
dviems mėnesiams, pirm negu 
ateis pavasaris, kuris padarys 
kelius neišvažiuojamais.

Kiek Vokietija užmokėjo.
PARYŽIUS, kovo 7. — Tal

kininkų kontribucijos komisi
ja paskelbė, kad nuo mūšių 
paliaubos iki šiai dienai Vo
kietija užmokėjo talkininkams 
kontribucijos 6,487,856,000 auk
sinių markių, arba apie $1,- 
557,085,440.

Merkulov rezignavo
VLADIVOSTOKAS, kovo 6. 

— Spiridon Merkulov rezigna
vo kaipo prezidentas atgalei- 
viškos Vladivostoko valdžios. 
Jis sakėsi rezignuojąs delei 
menkos sveikatos. Mayoras 
Eremelev tapo paskirtas vei
kiančiuoju prezidentu. Keletą 
dienų atgal buvo pranešta, kad 
Čita sumušė Mcrkulovo kariuo
menę.

Small byla atidėta.
WAŲKEGAiN, III., kovo 7. 

— Teisėjas Edwards vakar va
kare atidėjo gubernatoriaus Len 
Small bylos nagrinėjimą iki ba
landžio 3 d.

Mušasi su baltagvardiečiais.

LONDONAS, k. 6. — Iš Hel- 
singforso per Copenhageiuj pra- 

nešama, kad mušis prasidėjo 
tarp Rusijos bolševikų ir bal
tagvardiečių kareivių palei 
Amūro geležinkelį, rytinėj Si- 
berijoj.

50 serų brokerių bankrutijo. 
fNEW YOiRKTkovo 6. — Per 

kelias pastarąsias savaites jau 
50 Šerus pardavinėjančių fir
mų bankrutijo, ir tai pačių di
džiausių, kurios yra New Yor
ko ir kitų miestų biržų nariai.

Kelios tokios firmos ban
krutijo ir kituose miestuose. 
Bankrotas palietė net ir Ka
nadą.

Laukia inišių Airijoje.
LH^ERICK, kovo 7. — šis 

miestas'panašus yra į ginkluo
tą stovyklą, kur iš vienos pu
sės stovi ištikimoji Airijos res
publikonų armija, o iš kitos 
pusės apie 500 ar 600 suki
lusių kareivių.

Sukilėliai laiko visus svar
besnius viešbučius ir kazarmes. 
Jie yra apsiginklavę kulkos
vaidžiais,' šautuvais ir revolve
riais ir stovi strategiškose vie
tose, kad galėtų gintis, jei už
pultų juos ištikimieji kareiviai.

Visos sankrovos stovi užda
rytos ir gyventojai bėga iš 
miesto, bijodamies prasidėji
mo mūšių gatvėse.

Sukilėliai užgriebė dar dau
giau namų. Ištikimieji karei
viai laikėsi savo stovyklos, 
gatves gi patruliavo sukilėliai.

Kas valandą laukiama pra
sidėjimo mūšių. Airijos vald
žia įteikė sukilėliams ultimatu
mą, reikalaujantį tuojaus eva
kuoti jų užgriebtas kazarmes.

Nusižudė apkaltintasis.
CHICAGO. — Iš nusimini

mo delei neturėjimo pinigų ir 
kad tapo apkaltintas už priga- 
vystę (turbut sąryšyj su Bis- 
choffo ar kitų “spešelais”), 
gasu misi troškino Kazys Stanes- 
chanky (Stanišauskas?), 35 m., 
gyvenęs prie 4926 S. Wood 
Si. Jo lavoną rado policija, ku
ri buvo atėjusi pasimatyti su 
juo reikale užvestosios prieš jį 
bylos.

Vėtra sugriovė du 
miestelius.

AUGUSTA, Ga., kovo 7.
Pranešama, kad vėtra šiandie 
sugriovė Langley ir Warren- 
villė miestelius, Pietinėj Caro- 
linoj, netoli Augusta.

5 žmonės prigėrė. '

WIN0NA, 7Minn., k. 6. — 
Mrs. Gucnder Midboe ir 4 jos 
vaikai prigėrė, kada rogės ap
virto bandant jiems pervažiuo
ti Beaver upelį ties Caledonia. 
Jos vyras ir kaimynas išsigel
bėjo.

T

buenos'aires, k. 5. — 
Tucum valstijos senatas ir at
stovų butas buvo išlaikyti be
laisvėj daugiau kaip 24 valan
das, be jokio maisto. Juoš iš
laikė belaisviais, įsakymu se
nato prezidento, kuris užsispy
rė, kad butų išrinktas federa
linis senatorius. Apie legislatu- 
ros butą buvo pastatyta daug 
ugniagesių ir ginkluotos sar
gybos. Legislatoriai tik tada 
tapo paliuosuoti, kada prigrū
mota pasiųsti federalinius ka
reivius.

DRESDEN, k. 6. — Trįs Vo
kietijos valstijos, Saksonija, 
Brunswick ir Turingija taria
si apie užmezgimą unijos, kar
tu nepanaikinant kiekvienos jų 

savistovybės. Visas tris valdo 
socialistų valdžios.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 7 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 ........ j.........  2c
Belgijos 100 frankų ........... $8.58
Danijos 100 kronų ........... $21.22
Finų 100 markių*................... $2.03
Franci jos 100 frankų ........... $9.05
Italijos 100 lirų ............... $5.15
Lietuvos 100 markių ............... 40c
Lenkų 100 markių ................... 2% c
Norvegų 100 kronų ........... $17.82
Olandų 100 guldenų .... ......  $38.10
švedų 100 kronų ............... $26.45
Šveicarų 100 markių ....... $19.53
Vokietijos 100 markių .......a.,.. 40c

Svarsto besiartinantį 
streiką.

INDIANAPOILB, Ind., kovo 
7. — Turėdama žinių, kad 
angliakasiai veik vienbalsiai 
balsuoja už paskelbimu streiko 
balandžio 1 d., čia susirinko 
angliakasių unijos pildamoji ta
ryba apsvarstyti visą esančią 
padėtį ir ką daryti. iškilus 
streikui, ne3 streiko išvengti 
jau kaipir nebėra vilties, did
žiumai kasyklų savininkų grie
žtai atsisakant tarties su uni
ja, o pagal valstijas tarties ne
leidžiant pačiai unijai, nes tas 
suskaldytų angliakasių uniją1 ir 
susilpnintų angliakasių spėką, 
nes tada vieni dirbtų, o kiti 
turėtų streikuoti.

Nužudys 11 policistij.
MANILA, k. 6. — Augščiau- 

sias teismas nuteisė nužudymui 
11 konstabelių seržantų ir kor- 
poralų už dalyvavimą riaušė
se gruodžio 15 d., 1920, ku
riose 4 oficieriai ir 4 kiti žmo
nės' liko užmušti ir daug su
žeista. •

G žmonės žuvo vėtroj.
AUGUSTA, Ga., kovo 7. — 

Mažiausia 6 žmonės liko už
mušti ir daug sužeista vėtroj, 
kuri siautė šioj-dalyj Georgia 
ir South Carolina valstijų. Ke
turi miesteliai labai nukentėjo 
nuo viešnios, kuri išgriovė veik 
visus namus. Vietomis smarkiai 
lįjo ir delei to patvino upes. z

7 mergaitės užmuštos.
'1-----------

BIRMINGHAM, Anglijoj, k. 
7. —-7 mergaitės liko užmuš
tos ir 30 sunkiai sužeistos, 
eksplodavus parakui, kurį jos 
išėminėjo iš šovinių Tiptone. 
Parakas taip nujuodino sužei
stųjų mergaičių veidus, kad 
jų nebegalima nė pažinti.

-------------- 1------------------------

Matė gyvą išnykusį gyvūną.

BUENOS AIRES, kovo 7.
— Prof. Clementi Onelli, di
rektorius Buenos Aires zoolo
ginio daržo, paskelbė, kad' jis 
gavo žinių, jog Chubut ežere, 
netoli Andų kalnų matyta gy
vą milžinišką gyvūną plesio- 
saurą, kuris gyveno inesozoi- 
niam periode ir kuris buvo 
skaitomas išnykusiu gal milio- 
nus metų atgal. Jau pirmiau 
ėjo gandų, kad to ežero apie- 
linkėse gyvena nepaprastas mil
žiniškas gyvūnas. Bus surengta 
ekspedicija, kad tą gyvūną pa
gavus, arba bent aiškiai jam 
prisižiūrėjus. Jis gyvena van
denyj ir tik retkarčiais išeina
— iššliaužia — ant kranto.

Ispanijos kabinetas rezignavo.

MADRIDAS, k. 7. — šian
die rezignavo Ispanijos kabi- 
netas, vudovaujumus premjero 
Antonio Maura. Priežastis re- 

zignacijos — liberalą pasitrau
kimas kabineto, kas pada
re negalimu į paskirtą laiką 
priimti biudžetą.

SPOKANE, Wash., kovo 7. 
—* Vietos munšaino pardavi
nėtojai susiorganizavo ir įkū
rė savo draugiją. Pagelba drau
gijos jie jau spėjo iškelti mun
šaino ir šmugeliu atgabentos iš 
Kanados degtinės kainą. Pęli- 

I iija buvo užklupusi munšai- 
nerių susirinkimą, bet nieko 
negalėjo padaryti, kadangi•deg
tinės pas juos nerado.
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Lenkai išsiuntė iš Vilniaus 
suimtus lietuvius ir gudus

KAUNAS, E. II. 6. — Del 
Vilniuje areštuotųjų Kontrolės 
Komisija pranešė musų vy
riausybei, kad Meištavičiųs ža
dąs išvaryti iš Vidurinosios Lie
tuvos visus areštuotuosius į 
Kauną.

Vasario 5 d. rytą iš Vilniaus 
Lukiškių kalėjimo išgabenta 
ir 6 d. rytą atvyko į Kauną 
šie Vilniaus lietuviai ir gudai: 
Dr. J. Augevičius, Pr. Augus- 
taitis, V. Biržiška, J. Bradau- 
skas, J. Giša, 'P. Insoda, St. 
Jackevičius, kan. J. Kukta, Č. 
Landsbergis, M. Marcišauskai- 
tė, J. Zineris, A. Mečiunas, P. 
Mičiulis, A. Rondomanskis, R. 
Stadzevičius, J. Siemaška, T. 
Šulcas, J. Povylis, Vaičiūnas, 
J. Kračkovskis, VI. Prokulevič, 
A, Jakubecki, M. Zarecki, A. 
Korobač, V. Dubina, P. Nevic- 
domskis, VI. Michalevič, A. Po- 
likca, V. Leneš, S. Miešoček, 
S. Rotač, Z. Kločikova.

Išviso išsiųsta 33 žmonės, jų 
tarpe 20 lietuvių ir 13 gudų.

Lenkai atsisako derėtis
KAUNAS. 11. 1. (Elta). — 

Šiandien, sausio 31 <1., gauta 
iš Lenki. Užsienio Reikalų Mi- 
nisterio ui'kirmunto atsakymas 
į musų Vyriausybės pasiųsta 
Lenkijai notą. Lenkai sutinka 
pradėt derybas dėl diplomati
nių, konsuliarinių, ekonominių 
santykių, kaip jų buvo siūly
ta Bruksely, bet visai neatsa
koma musų pasiulyman derė
tis dėl Vilniaus ginčo, remian
tis status quo Suvalkų sutar

i— " 1 1 ■" ............. j-'....... '

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems' amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, kųks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau- 
Jiends siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi- 
BUS Įeitus svieto kražtus. 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 So. Halsted St., Chicago, III.
Town of Lake Skyrius

< 1014 West 46th Street, Chicago, I1L '
Brighton Park Skyrius

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

523 West 120th St., West Pullman, BĮ.

tį pasirašant. Vilniaus rinki
mus p. Skirmuntas laiko labai 
teisingus ir pripažįsta kaip tik
rą, legalu gyventojų valios pa
reiškimą.

Tųp budu Lenkai atsisakė 
nuo musų pasiūlytų jiems de
rybų. Greitu laiku bus duotas 
jiems atatinkamas atsakymas.

Islandija pripažino 
Lietuvą de jure

KAUNAS, (E. L II. 21). 
Sausio 31 d. Islandijos konsu
las Lietuvai p. Biering įteikė 
musų Užs. Reik. Ministeriui 
Islandijos Vyriausybės raštą 
kuriuo Islandijos V-bė pripažį
sta Lietuvą nepriklausoma val
stybe de jure.

Lietuvos derybos dėl likvi
davimo ost markiu

WASHINGTONAS, kovo 3 
d. (Elta). — Vasario 27 d. 
prasidėjo Lietuvos finansinės 
derybos su vokiečių delegacija 
dėl vokiečių okupacijos įvestų 
Lietuvoje pinigų. Vokiečių mar
kės gan plačiai buvo Lietuvo
je variuojamos. Tik šešių di
desnių Lietuvos bankų apy

varta pernai metais siekė de
vynis miliardus ir tris šimtus 
milionų markių.

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

ryto iki 2 vai. po piet. |
—---------- ..................................^
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Nauji Raštai
Naujas laikraštis 
“Lietuvos Ūkis”,

Vajus algoms kapoti
Australijoj. .

Unijos kol kas gerai laikosi.
Išspausdintas (Kaunas, Vals

tybes spaustuvė) mėnesinio ūkio 
ir finansų laikraščio 1 Nr. “Lie
tuvos Ūkis“. Turiny tarp kita 
ko randame: Lietuvos žemes 
ūkio padėtis po karo, Del ako. 
bendrovių įstatymo, Pabaltės 
valstybių ekonominė konfer., 
Vokiečių finansų krizis, žemes 
ūkio nuosavybės pasikeitimas 
1919—1921 m., šių m$tų der
liaus skaitlinės, Klaipėdos kraš
to prekyba, Vilniaus srities pra
monė ir prekyba, 1921 m. Biu
džeto projektas, 1919 m. gruo
džio m. 31 d. Valst. Iždo balan
sas. Eksporto ir importo 1920 
m. ir pirmuoju pusm. >š. m. 
skaitlinės. Kainos ir k.

Vedamajam stripsriy “Musų 
uždaviniai“ laikraštis šit kaip 
apibudina savo uždavinius bei 
siekimus: “Lietuvos tautinio ir 
valstybinio gyvenimo atgijimas 
ir gerove reikalauja visų pirma, 
kad butų atgaivintas ir sustip- 

’ rintas visas šalies ūkis ir reika
linga jam finansų organizavi
mas, ko galima susilaukt tiki 
tuomet, kai visa 'lietuvių tauta, 

. visi jos valstybiniai, visuomeni
niai ir profesiniai organai, eida
mi tvarkingai savarankiško ir 
planingo veikimo keliu, dės tam 
visas savo patvarias ir apgalvo
tas pastangas, žadinti tam tiks
lui gyventojų sąmoningumą ir 
savarankišką veikimą; padėti 
visuotinam susiorganizavimui, 
apsukrumui ir energijai; teikti 
reikalingų mokslo ir šiaip žinių 
ir davinių; derinti ir jungti vi
sos Lietuvos ūkio šakas; jungti 
ekonomijos ir finansų srityse 
visų gyventojų, visų valstybinių, 
visuomeninių ir profesinių įstai
gų ir organizacijų kūrybos pa
stangas... — štai kam leidžia
mas musų laikraštis”.

šis 1 num. išėjęs 22 pusi, di
dumo (fėrmato in ųuarto), nuo 
šių metų pradžios feada eiti dvi
gubai didesnis. Metams ‘moka 
175 auksinus, pusmečiui 90 auk
sinų. Administracijos adresas: 
Kaunas, Totorių g. 14. Redakci
jos adresai: Totorių g. 17, kamb. 
36.

Sidney, Nauj. Piet. Vali j a. — 
Australijoj ant galo prasidėjo 
vajus algoms kapoti. Visur Au
stralijos darbininkams stengiu 
masi numušti algos. Dažniau
sia darbdaviai uJ^laro gamyk
las ir dirbtuves, pranešdami, 
kad jie, norėdami lenktyniuoti 
su kitais, turi algas numušti.

Šitaip elgiasi visoj šaly gale- 
žies ir plieno fabrikantai. Apie 
uždarytų dirbtuvių skaičių gali
ma numanyti iš to, kad vienoj 
Naujosios Piet. Vailijos valstijoj 
bedarbių skaičius iš 11,000 
gruodžio pradžioj pašoko iki 
40,000 sausio pradžioj.

Metams besibaigiant dauge
lis tūkstančių darbininkų kito
se pramonėse, ypatingai išla
vintieji darbininkai liko be dar
bo.

viai turi tokius gerus laikus.
f darbdavių tvirtinimą, kad 

aukštos algos pagimdo nedar
bą Australijoj, darbininkai at
sako, kad didesnis nedarbas 
yra tose pasaulio šalyse, kur 
mažos algos mokama.

Australijos darbininkai ne
leidžia darbdaviams save už
hipnotizuoti ir jie matomai ne
pasiduos numušinCjimui jų al
gų. Pefr daugiau kaip dvejus 
metus jie kovojo su jnetalo kaj 
sykių savininkais ir nepasidavė 
jiems; galima tikėtis, kad da
bar jie taipgi nepasiduos.

.. ......

Parašyk jei įdo-1 
niauji ar dirbi 
prie išradimų. Pa 
aiškinimas veltui'

Ąi^MĄNyF»ęTUftĘR5

FoirfsaC FIFTH AVĖ.
Nf VV Yl/RK;

MOKYKIS 
Auto truck ir tractor 

Efectridty
Uždirbsi iki

f
*

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

t
r*'1* **«■»■ .......................... ■ i - ■■■ i. ■ Ii

QFJ?C A NTf VYT? A T UŽ visai mažas lefes. suteikiama g AIN 11 X € Al, eriaU8j8 gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė- 
jo, todėl, gali būt gera

Sereda, Kovo 8 d

leisiji
Įl įdirbi.h 

x».h» ■' "iKaf

’?EUROPH

Kojų šutimas$400 į mėnesį, 
v Galt tapti Au
to Elektrišku ek
spertu į kelias 
savaites — čia 
pat Chicagoj, di
delėse C o y n e 

-v dirbtuvėse. Už- 
baigęs, užtikrin 
tas dideliu už
mokesčiu visur, 
apskrita metą. 
Pirmesni , paty

rimai nereikalingi.
DIDELfiS COYNE DIRBTUVĖS 

yra įrengtos virš $100,000 vertės 
įrankiais, kuriais mokiniesi. Nereik 
didelių knygų; tik ypatiSkai nurody
mai, paaiškinimai ir praktika. Gali 
pradėt visada. Tapk žinovu lightn- 
ing, stardavimo, apie beterės, užlai
kymo ir patarnavimo. .' 

Veltui bizno lavinimas 
Pradėk savo locną biznį.

Musų veltui biznio vedimo kursas, 
padidins įeigas. Dabar laikas pra
dėti.

Aplankyk mokyklą — šiandien.
Ateik — sutik musų mokytojus, 

pamatysi įrengimą. Pamatysi, kaip 
mokiname auto electricity iš pat pra
džios. ši yra tavo proga — griebk 
ją. Mokinama tik angliškai. Ateik, 
rašyk arba telefonuok, veltui infor
macijų.

1

yra .liga
Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperid rosis ir broznoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir Žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta fiuo Kojolo 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taip: 
J kvortą šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kejolo, 
ir tam vandenyj su kojota mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

ač

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halstcd St.
/

Valandoj: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergę. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

vieta ir tamistai.
Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, ' kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomdt jo liga yra pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fy- 
zišką tvirtumą.

Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas1 
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai.

DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS’.
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį 

leidimą nuo Illinois Valstijos. '
15 South Dearborn St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago, 

III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki l:0C 
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:30 iki 8 v. v. . _

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTtTONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

“Ačiū gydytojui u 
išgydymą”.

fb South DearbornUnijos ir darbininkų tarybos 
eina išvien su darbininkais ir 
priešinasi pasikėsinimui algas 
nukapoti. Kada darbdaviai 
tvirtina, kad sumažėjusi gamy
ba ir padidėjusios algos naiki
na pramonę, jie »nurodo, kad 
piniginė Australijos gaminių 
vertė dabar yra 120 nuoš. di
desne negu ji buvo 1911 m., o 
pelnai traukiami iš pramonės 
dvigubai didesni negu dešimts 
metų tam atgal,
reikalauja, kad nebūtų nuka 
pojimo algų, kuomet darbda

■■■■■■■■■■ ■■■!’.■■■■■■■■■■■■■

| Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

I Tel. Kedzie 8902'

Darbininkai’
8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louls Ave^ 

CHICAGO, ILL.

$ C

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

Mankos butų tinkamai išpildytos, sulyg valdžios reikalavimo, kreipkitės į “Naujienų” 
Skyrių ant Town of Lake. Income Taksų blankij išpildymas /mūsų ofise prasidės su- 
batoje Kovo-March 4 d., 1:30 vai. po pietų ir tęsis iki 9 vai. vakaro.

Todėl gi visi tie kuriems yra reikalinga pildyti Income Taksų blankos malonėkit 
kreiptis j mustj ofisą pažymėtu laiku.

TO WN OF.. LAKE
lietuviams naujiena!

z O.w. C60M

IRADE AND ENCINE£»ING SCH00

63 E. Illinois St. Chicago, Illinois.
Tel. Central, 2634.

• SENIAUSIA
AoenturA
VIENYBE

Kojol
ligydo ko}aa 
nuo Jutimo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

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

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 

/ Čiaus ant lengvų išlygų.
x, ... —................ .......

Pamėginkite naujo—

Su užregistruotu vaisbaženkMn Suv. Valst.
• Puteutu Biure,
Naujame įnėlynarno pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus nžfrmšan- 
čios ypatybės Siamo vaisto Mėtos, 
su priemaiša priimnial Švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra inoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojks, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
eiai jrpatai.

labara- 
torijos.

STO^SDANDRbff
JMOTirS

Hh toif SCALP
I.ILKURIANT HAIR

Cox' NISSH 7IOOZ' I

Aptiekoso 
parsiduoda 
po65c. arba 
atsiųskite 
75o., tad 
atsiusime

I db‘ H ItFMJNAC RIDO S 
E' BHOOKlrYN '

NEVV YORK'-v/

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokie 
pakelio. 
Žiūrėkite 
kad bttlų 
INKARO 
vafs- 
baženklis.

BRIDGEPORT
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su CIZCl 
fiktures

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

7101 
1892Telefonai Boulevard

1619 W. 47th Street
Ant išmokesčių, jei pagei

daujama.

“Naujienų” Skyrius*1

ant TOWN of LAKE
Jei Tamsta ftori siųsti pinigus į Lietuvą —- perlaidoms, če

kiais arba telegramais — tuoj ‘kreipkitės į “Naujienų” Skyrių 
Town*of Lake. , . , .

i - • • • i i . 1 ’ 1 J iktd "'ii i «.»^i J

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

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

s •

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

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

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

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

“Naujienoj” atidarė ir užlaiko savo Skyrių ant Town of Lake 
tik todėl, kad Town of Lake ir apielinkių lietuviams geriau pa
tarnavus — todelgi višais “Naujienų” reikalais ir kreipkitės į 
“Naujienų” Town of Lake Skyrių — sekamu antrašu:

NAUJIENOS
TOWN OF LAKE SKYRIUS

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

Ofisas atdaras kasdien: nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. Nedėldieniais nuo 
10 vai. ryto iki 2 po piet.
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Kur vienybe, 
Ten galybe.

iu- 
ra- 

rei-

■ A

?' T
’,V •-

Pirkite „Vienybės” Ben
droves Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas seras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme- 

>ną, Hamburgą, Liepo- 
jų, Karaliaučių ir ki
tus portu^fe; Eidkū- 
nūs ir j rW»Kauną, 
taip pat ir /š Lietuvos.

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje •*- pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
tojo nuo priėmėjo zgyve- 
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų 
Amerikos pinigus

• maino ant visų 
šalių pinigų.

E
^VIENYBĖS” 
SPAUSTUVE

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams fcopieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

Jeigu aptieka neturėti), o norė
site greit gauti tai rašykite Iš
dirbs joms adresui

Bingol Chemical Con
2816 So. Michlgan Aven 

Chicago. III.

I M B
Kur seniausia, 
Ten geriausia.

79DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akių Specialistas

Jei kenti galvos skaudėjinuj, 
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei ii raidės darosi dvi, 
Jai turi uždegimą aklą, 
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinlą.

John J. Smetona
Akini!) specialistas 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’o ap
tiekus, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki £) vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietą.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS , 
Ofisas vidumriestyj.

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. Dearfiom St.
Randolph 8899

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

Seeley 3676

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 812 W. 33 St., Chicago.
’ • Tėl. Yards 4681

į ......į fa ,, ,a,

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis. Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Mil\Vhukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

■ S.W. BANES
ADVOKATAS 

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

West Monroe Street. Chicago.
Phone Central 2560 

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

^VIENYBĖ”
EINA DU KART 

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

juokų skyrių 
“TARKA“

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ............ 4.50

Rcikr bukite platesniu 
formacijų apie viską/ 
šykito mums laiškus, 
kniaukite musų piniginio 
kur& 'ir knygų katalogo.

.Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUftNIAN
VIENYBE PUBL. 60
193 Grand St.

Brooklun, N. Y.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas, ^peciare atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki l.p. p. 
1553 W. 47th St. Tel.: Blvd. 9660.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietnvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabask Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3301 
1824 W<tbansia Avė.

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

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir • /

budavotojas.
Budavojame ir taisome

1401 W. 47th St Chicago.
Telephone Yards 5834^

DR. P. G. WIEGNER
Priėmime valandos nuo 8 iki 12 iš 

, ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halstcd St., Chicago, 111.

Pratuštinimo išpardavimas
Pradeant subatoj, šausio 21, siūlo

me savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinavvs, 
rainkotį, kelinių, trunku ir siuteai- 

' sų už tokią žemą kainą, kad apsimo
kės dabar pirkti kitam metui dėvė
jimui.

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

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

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

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes 
parduoti. Ateikite anksti 
kitę koliai dar visko yra. 
dinimas gvarantuojamas. 
1902 m.

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
NAUJIENOS”

norime i§- 
ir pasirin- 
Užsigano-

Įsteigta

/

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
Waukegan,- III.

•f
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Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REV1EW
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apie $60, o už kokių dviejų me- J 
tų šitie tonai parsidavines ne-t 
mažiaus kaip po $80.00. Kas į i 
juos šiais metais indės apie 
$600.00, tas už dviejų metų tu
rės apie $900.00. Tas reiškia,

Pasisekimas 
Biznyje

Lietuviuose yra nemažas 
skaičius tokių biznierių ku
rie savo pasisekimų biznyje 
sužiniai remia ar stengiasi 
paremti klaidingais pama
tais.

Tokių biznierių “princi
pais” dažnai esti sekami: —

Apsukti;
Išvylioti pinigų melagin

gais prižadais;
Nedasverti;
Nedamokėti;
Paimti dvigubų kainų nuo 

žmogaus, kurs nežino tik
ros kainos;

Pasinaudoti kito nelaime.
Labai dažnai galima suei

ti biznierių, kurs giriasi 
padaręs “gerų biznį” kaip 
tik šitais viršpaminėtais 
“principais”.

šitokie principai buvo ir 
turbut tebėra principais 
Aziatiškuose turguose. Jais 
vadovaujanties tegalima 
turbut tik mažutį turgų ve
sti, kaip tie senoviški turgai. 
Bet jais negalįma paremti 
didelio biznio, kurs.nori gy
vuoti ne dienų ir ne antrų.

Musų biznieriai, kaip jau
nieji, taip ir senieji, privalė
tų bent tiek žinoti, jog da- 
bartiniuoju laiku biznio pa
sisekimas remiasi ne tais se
naisiais apgavystės pama
tais, bet juodžiausiu.patar
navimu žmonėms, sąžinin
gumu, greitumu, tvarkingu
mu ir mandagumu.

šiek tiek yra atsigavęs. Vie
nok, kad biznis visiškai galėtų 
atsitaisyti ir tapti normaliu, rei
kia, kad dar įvyktų kaikurie 
dalykai. ’ ■

■ Labiausia reikalinga yra, kad 
valdžia, kaip valstijų taip fede- 
ralė, neleistų tiek pinigų ir su
mažintų taksas. Tas daug pri
sidės prie daiktų atpiginimo.

Antra, geležinkeliai turi at
piginti mokestį už pervežimą 
reikalingiausių taVorų.

Trečia, turi būti numuštos al
gos amatininkams, nes papras
tiem darbininkam algos jau ta> 
po numuštos net ir perdaug. 
Kada amatininkai ir žinovai iki 
šiol gauna dar labai dideles al
gas, tai paprastieji darbininkai 
iš savo menkų algų nebegali 
įpirkti tų tavorų, kuriuos pada
ro brangesnieji darbininkai.

Ketvirta, turi atpigti namai 
ir rendos. Namų ir rendų atpi
ginimui įstatymo turbut nega
lima pravesti, bet ir namai ir 
rendos atpigs kada po šio pava
sario daugiau bus pristatyta 

1 namų ir žmonės nebenorės ir ne
begalės mokėti tokių brangių 
rendų kaip dabar.

Kada šitie keturi dalykai 
įvyks, tai biznis visoj Amerikoj 
bus labai žymiai pasitaisęs, ir 
galės sparčiais žingsniais eiti į 
geresniuosius laikus.

Canadian Northern 6%’s, 
1946

Wilson & Company lst 6’s, 
1941

Shawinigan Water & Power 
Conv. 7^’s, 1926

Hik18od & Manhattan lst & 
Ref. 5’s, 1957

St. Louis, Southwestern Ter
minai 5’s, 1952

Baltimore & Ohio Ref. 5’s, 
1995

Visi šitie bonai pagal jų da
bartinių kainų i^eša tarp 6 ir 7 
nuošimčių pelno, o į metus lai
ko jų kaina neabejotinai pakils 
taip, kad už metų ant indėto pi
nigo galima bus turėti daug 
daugiau negu 6 nuošimčius.

Kaipo vienų iš speku'latyvių, 
bet labai gerų bonų, galima nu
rodyti Chicagos gatvekarių 
kompanijos antro morgičio bo- 
ną, kurio pilnas vardas yra Chi- 
cago Railways Consolidated 5’s, 
1927, senes “A”. Už indetus į 
šitą boną pinigus galima gauti 
daugiau kaip 9 nuošimčius. 
Šiandien šitų bonų kaina yra

jog į du metu padarys 50 nuo
šimčių pelno ant savo pinigų, 
arba 25 nuošimčius į metus, ši
tie Chicagos gatvekarių bonai 
yra pilnai apsaugoti ir beafrejo 
yra geresni už daugelį abejoti-* 
nų morgičių.

Kl. Jurgelionis.

Maitoto Kainos. v
♦

Ant tūlų dalykų vakar (Chi- 
cagos marketo kainos buvo se
kamos :

SVIESTAS — Creamery eks
tra 36c., centralizuotas 35c., 
ladles 22 ir 23c., pakeliuose 15 
ir 17c., kaina rotaileriams sta- 
tinukės 39c., spaustas 41c.

KIAUŠINIAI — švieži pir
mieji 22 ir 22y2c., paprasti pir
mutiniai 19 ir 261/2C., ekstara( 
sudėti balto medžio dėžėse 26 ir 
27c., margiukai 18 ir 19c., pur- 
vinukai 19 ir 20c.

GYVA PAUKŠTIENA—Kur
kęs 25c., vištos 29c., pavasari
niai 29c., gaidžiai 18c., antys 
28c., žąsys 18c.

Kaip uždirbti didesnį nuošim
tį. — Mes nesykį nurodėm, jog 
indėjus pinigus į geresniuosius 
bonus galima uždirbti didesnį 
nuošimtį negu laikant pinigus 
bankuose ar ant morgičių. 
Tiems, kurie nori visiško atsar
gumo savo pinigams, mes nuro 
dome kaipo pirktinus sekančius 
bonus:

St. Louis, San Francisco Pir- 
or Lien 5’s, 1950

Great Northern Gen. 7’s 1936

LIETUVOS
Didžiausi ir greičiausi 

CANADIAN PACIFIC LAIVAI 
Išplaukia kasdieną ar panašiai 

Tiesiai į ir iš
HAMBURG, ANTWERP

Cherbourg ir Britanijos portus 
Artymas susinešimas su l/\ • KAUNU (

' \ Ir kitais Lietuvos miestais
į\ Trečios klesos pasažięriamy prireng-

k'r\ ta puikios lovos, po 2, 4 ir 6 į kam- 
baių.

Vi W >-St* IyawrenC€ vaizdinga kelionė, 2
Į \V dienos ant upės ir įlankoj. Tik 4 die-

nos atvirose jūrėse.
^formacijos nuo vietos lai- 

■M|W: . vakorčių agentų, arba R. S. Elvvorth, 
HMri ' aKentas> 40 No. Dearborn

St., Chicago, III.

Pirkite Bonus
MUSŲ PAVIZnŽIAI

Budsop-Manhuttan Ref. 5% boęii, perėtais metais, 
^ada patarėm juos pirkti, kainavo $620 už tukstan- 
Unį boną, o dabar kainuoja $781, taigi i metus lai
ko pelnyta $160 pakylimo ir $50 procentų, viso $210 
Btba suvirš 33% ant indėto pinigo.
Jt. Louis St. Frisco income 6% bonai, pereitais me
tais, kada patarėm juos pirktu kainavo $462 už 
tūkstantinį boną, o dabar kainuoja $612, taigi į me
tus laiko pelnyta $150 pakylimo ir $60 procentų, 
tiso $210, arba suvirš 45% ant indėto pinigo .

Ir šiandien dar pra progų 
nusipirkti panašių pirmos 
klesos bonų, kurie dar kils 
kainoje.
Perkame ir parduodame 

Šerus ir bonus
Tik tuos, kurie yra priimti New Yorko ar Chicagos 
biržoje (stock exchange).

Priimame pardavimui Lietuvos 
, ■ raidžios bonus.

NAUJAS OFISAS
Naujas musų ofisas tapo atidarytas Union Banko 
namuose, ant šešto aukšto, 25 N. Diearborn Street.

K.S. JURGELONIS & CO.
Stocks & Bonds

611-612 Union Bank Bldg.,
i 25 N. Dearborn St., 

Chipago, 111.
Telefonas Central 4529.

Valandos: nuo 12 iki 4 po piet.

—*

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos hoa 
pitalėše. Pa
sekmingai pa
tarnauja pi t 
gimdimv. 
da rodą viso 
kiose ligose ir 
kitokiuose ra 
kaluose roo 
te rims ir mei 
ginoms.

MHR.HERZMAN^'j 

M R • SIJOS
Pereiti (18 8418 Be. >al«M Rt
p« PU UIS fite. BatoM Bt

Aoral Hstuvfana linam** per M 
smU kaipo patyria gydytojas. zhi 
rnrges Ir akušeris,

ttyds aitrias ir ehreniikaa Ugar 
vyrų. moterų Ir valka, pagal aaa 
jaaalas metodas X-Ray Ir Htattfm 
Uektros prietaisus.

Ofisai ir Labaratorijai IBM V 
18th St., potoU Fiak 8c,

VALANDOS! Nao 18—18 pluta 
far aito 0 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8111 arba 85/

Baktimlil Dražė]
858 - Drover <1W

: 1318 8. Halsted 81
VAKi 8—10 ryto Ir 8—8 vaL vaa

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai

Ofisas l
8149 S. Morgan St., kerti 82 St 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriški. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS!
Nuo II ryto iki 8 po pietų, 5—7 

vakare. Nedėliomis nuo Ifi —
2 po piet.

Tclephone Yards 687 
aHMKSKMMOMiraa

Jeigu mes peržiūrėtume 
istoriją daugelio pasekmin- 
giausių biznių, tai beveik 
kiekviename atsitikime ras
tume, jog biznio pasiseki
mas prigulėjo nuo viršpami- 
nėtų gerų ypatybių: PA
TARNAVIMO, SĄŽININ
GUMO, GREITUMO, 
TVARKINGUMO ir MAN
DAGUMO.

Kl. Jurgelionis.

PASTABOS APIE BIZNIO 
DALYKUS

Biznio besitaisymas. — Įvai
rios statistikos įstaigos, preky
bos centrai ii- biržos šiandie yra 
beveik vienos nuomonės, jog 
biznis Amerikoje, būtent preky
ba ir pramonė, neužilgo pradės 
sparčiai taisytis.

Tuo tarpu mes šiais metais 
šiuo laiku esame statistiškai toj 
pačioj vietoj, kur buvome pe
reitais metais šiuo laiku. Skir
tumas yra tik tame, kad perei
tais metais nuo šitos vietos biz
nis visoj Amerikoj smarkiai 
puolė žemyn, bet šitais metais 
nuo šitos vietos biznis visoj A- 
merikoj gali eiti žymiai augš- 
tyn. Jeigu ir neitų, tai jis ne- 
bepuls taip kaip puolė pereitais 
metais.

Kad biznis daugiaus nebepuls 
ir kad jis gali pradėt gerinties 
— ta žinia biržoje jau yra su
stiprinus šėrų ir bonų kainas. 
Koks nors aiškesnis biznio pa
sitaisymas neabejotinai iškels 
šėms ir bonus dauj? aukščiau 
negu jie stovi dabar.

♦ * *

Ko dar reikia biznio pasitaisy
mui? — Amerikoj biznis jau

Užsitiketinas
Eleveitorių Patarnavimas

. K «■

UŽSITIKĖTINAS eleveitorių ateityj patarnavimas. J
t •

• * I

Dieną ir naktį, nedėldienyj ir šventadienyj, giedroj ir 
darganoj, eleveitorių patarnavimas tokis ant kurio ga
li remtis. . ; ....... j

...................  . ■. • ■ . . ....... \ *

Didelių industrialių įstaigų vedėjai liudija, kad labai 
maži pavėlavimai eleveitorių, kaipo neužginčijamas 
faktas, punktuališkai pribūti darban.

Skirtingos vietos įvairių įstaigų prie eleveitorių, geid
žiama visur privesti ir gyvenimui vieta daugiau rūpina
ma arti eleveitorių, kadangi aukščiausia) būdas patar
navimo. '

Iš atžvilgio stokos kredito ir nepakankamo uždarbio, 
eleveitorių linijos neįstengė praplėst į naujas teritori
jas,, nei kitokių pagerinimų. Tuomkart stovintis fak
tas, kad suteikia greičiausių, saugiausių ir patikėtinų 
pervežimų žmonių, kuriems patarnauja.

Chicago ElevatedRailroads

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

fT NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu,, bet stengiasi ' 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pageltos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto- 

' lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St, Chicago

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos . 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 Iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gydeolių Ir be pperadjp 

8847 *£merald Avė.
9 Ik* U ryte Ir 9 iki 10 vakar*

Tel.i Boulevard 9897
711 W 18-ta gat J Iki I rak

Tel.i CanaJ 879

DR. S. BIEŽIS 
■TDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Oflaas 2201 W. 22nd SU kampaa 8 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd 8t 

TeL Lafayette 4988.
Val.» 1-4 ir 7-9. Ned. 10-11 platų

GarsinkitesNaujienose
Telephone Boulevard 5652

DR. A. JUOZAITIS
• DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9, Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.
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NAUJIENOS
r The Lithuanian Daily News

Published Daily except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Cou Ine.,

Trečiojo 
Internacionalo 
Bankrotas.

jeigu po išekzaminavimo 
(tarptautinėje konferenci
joje) pasirodys, kad jo są
nariai dar nėra galutinai su-

Editor P. Grigaitis.

1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone JRoosevelt 8500

$8.00
$7.00
$8.00

8c.

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

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
\>f Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago jer — paštu:

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

Chicagoje per nešiotojus:

$8.00
4.50
2.25

, 1.75
1.00

Viena kopija     3c.
Savaitei ...................................... 18c.
Mėnesiui ....... \............................ 75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj 
paštu:

Metams ............................. ...... $7.00
Pusei metų ...................... ........ 4.00
Trims menesiams...... ...... ........2.00
Dviem menesiams .......... ...... , 1.50
Vienam mėnesiui ______ _ ............. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ............................. .... $8.00
Pusei metų ........................... ........ 4.50
Trims menesiams .......... urs.... 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užšaldymu.

Vilnius ir Didžio
sios Valstybes.

Nesenai buvo pranešta, 
kad Anglijos ir Francijos 
ninisterių pirmininkai pa
darė sutartį, pagal kurią 
jų šalys pasižada, tarp kit
ko remti Lenkiją. Tai buvo 
Francijos laimėjimas; nes 
Francija yra didelė lenkų 
globėja.

Bet dabar vėl girdėt, kad 
Anglijos valdžia pradėjo im
ti lenkus į nagą. Ji perspė
jo juos, kad jie nesisavintų 
Vilniaus. Šitą žingsnį An-

Komunistų internaciona
lo pildomasis komitetas di
dele didžiuma balsų pritarė 
tam, kad butų sušaukta vi
sų keturių internacionalų 
konferencija ir kad jie suda
rytų “bendrą frontą”.

Kas turi bent kiek nuovo
kos apie Maskvos diktato
rius, tas hegali tikėt, kad 
jiems tikrai rūpėtų proleta
riato vienybė. Visos bolše
vikų teorijos ir visas jų 
praktikos darbas iki šiol ėjo 
prieš darbininkų klesos vie
nybę. Vadinamas “trečiasis 
internacionalas” buvo įsteig 
tas tam, kad suskaldžius ir 
suardžius socialistų parti
jas ir jų tarptautinius susi
vienijimus.

Jeigu Maskva šiandie kal
ba apie“bendrą frontą”, tai 
tiktai dėlto, kad ji prilipo 
iepto galą. Ji pamatė, kad 

nė vienos šalies proletaria
tas nenori klausyt jos ko
mandos. Tos socialistų par
tijų atskalos, kurias Mask
va buvo sukišus į savo krep
šį, tolyn vis labiaus neten
ka įtakos darbininkų minio
se, trupa vis į smulkesnes 
skeveldras ir kovoja tarp 
savęs. Pačių bolševikų obal- 
siai tolyn darosi vis palšesni.

Komunistų internaciona
las yra panašus į žuvį, kurią 
banga išnešė ant kranto pot- 
vinio metų: jai rodėsi, kad 
ji pateko į giliąją jurą, ir ji 
su panieka kalbėjo apie žu
vis, pasilikusias upėje. Bet 
potvinis atslūgo, ir smar
kioji žuvelė pasijuto, kad ji 
ne juroje plaukioja, o balo
je. Ji turi kaip galint grie- 
čiaus skubintis atgal į upę, 
nes kad ne, tai jai teks už-- 
trokšti ir suputi.

Komunistinė žuvelė dabar
glijos valdžia padarė vei- nori, kad jai kas nors padė- 
kiausia be Francijos prita
rimo. Francija, kaip nese
nai buvo pasklidęs gandas, 
slaptai remia lenkų planus 
dėl Vilniaus.

Franeuzų ir anglų intere
sai šitame punkte nesusiįai- 
ko. Lietuva galėtų pasinau
doti tuo, jeigu ji energingai 
stotų už savo reikalus. Bet, 
deja, Lietuvos valdžios prie
šakyje stovi žmogus, kuris 
buvo priėmęs Hymanso pro
jektą.

“KAIRIŲJŲ” ORGANAS.

t. y. su dešiniait- 
kurie su* 
“Amerikos 
. Ta po 

paprastu 
Kairiųj ii 
yra nie* 
pravar-

baigęs nei pradinės mokyklos”. 
Kairiųjų komunistų organo re
daktorius, J. Baltrušaitis, - ne
gali tiek daug pasigirti, nes 
jam teko “supeizoti” savo gry
nai proletarišką vardą tuo, kac 
jisai savo jaunystėje (žinoma: 
jaunystė — durnyste!) mėgino 
mokintis ir Vilniuje, ir Var
šuvoje, ir Berne. Bet užtai jir 
sai pasikvietė pagclbon Juo
zą Ramanauską iš Minersvillės, 
ir šis prirodo, kaip dusyk du 
keturi, jogei tikras proletaras 
yra tiktai tas, kuris ganė kiau
les pajj Lietuvos buožes.

Tie “tikrų proletarų” drau
gai užmiršta vieną menkniekį: 
kad “Kapitalą” ir “Komunistų 
Manifestą” parašė ne Lietuvos 
piemenėliai, o Marksas ir En
gelsas.

tų nušliaužti nuo kranto, ir 
ji, vargšė, yra priversta 
kreiptis į tuos, kuriuos ji 
dar nesenai vadino “judo- 
šiais”, “išdavikais”, “gelto
naisiais”, “senais kaliošais” 
ir tt.

Hygijenos žvilgsniu ne
būtų gerai, kad tas trokš
tantis gyvūnas butų palik
tas gaišti ir put;. Todėl pro
letariato organizacijos ne
atsisakys ištraukti komunis
tų internacionalą iš balos—

Kairieji komunistai jau pra
dėjo leisti savo laikraštį, “Dar
bininkų Tiesą”.

Jisai eina Brooklync. Savai
tinis, 8 puslapių dydžio. Re
daguoja Juozas Baltrušaitis.

Beveik visas 1 numerio tu
rinys pašvęstas polemikai su 
‘^centristais”
šiais komunistais, 
tvėrė vadinamąją* 
Darbininkų Partiją”, 
lemika yra vedama 
komunistišku budu. 
komunistų oponentai 
kinami, koliojami ir 
džiuojami.

Kaip kitąsyk “Laisvė” pa
siskelbė esanti vienintelis tik
rai darbininkiškas laikraštis, 
lygiai taip ir “Darbininkų Tie
sa” dabar apšaukia visus kitus 
laikraščius “darbininkų prie
šais ir sakosi, kad lik ji vie
na esanti “ištikimas darbinin
kų draugas”. Na, ir prašo dar
bininkų nesigailėt jai prenume
ratų ir aukų.

Apie socializmą “D. T.” yra 
prastos nuomones. Jos re
daktorius sako, kad socialistų 
judėjimas jau esąs “atgyvenęs”. 
O “Naujienas” jisai priskaito 
prie to atgyvenusio judėjimb 
“dešiniausio kraštutinio” spar-‘ 
no. Bet generolą Slaščevą, ku
ris tarnavo Yrangeliui, šaudė 
ir korė darbininkus Kryme, ji
sai pripažįsta vertu proletaria
to pasitikėjimo.

Rusijos socialdemokratams 
ir social-revoliucionieriams 
“D. T.” pataria eiti gen. Slaš- 
ševo pėdomis, ir ,mums pataria 
girti tą generolą, o ne Rusijos 
socialistus. Kadangi mes el
giamės priešingai, tai Juozas 
Baltrušaitis vadina mus “pro
to pros titulais”.

Šitie keli faktai parodo to 
naujojo laikraščio veidą. Pusė
tinai murzinas, nėra ko saky
ti!

Pavartų bus tečiaus pažymė
ti dar, vieną charakteringą 
ypatybę to kairiųjų oi gano. Ji
sai labai didžiuojasi tuo, kad 
jį leidžia darbininkai ir reda
guoja darbininkai ir kad jisai 
neturi nieko bendra su “dip
lomatais inteligentais” (tur
būt norėta pasakyt: diplomuo
tais inteligentais). Šitam punk
te “Darbininkų Tiesa”, matyt, 
ketina varyti smarkią konku
renciją su “Laisve”.

“Laisvės” redaktorius, V. 
Paukštys, anądien viešai pasi
gyrė, kad jisai “ne tik kad nė
ra jokiu profesionalių bet nėra

SOVIETINES RUSIJOS 
DRAUGŲ APYSKAITA.

Kaip minėjome vakar, aidob- 
listas G. J. Geležėlė, nepripa
žįsta tiesos aidoblistui Juliui 
švitrai, kuris paraše, kad Gele
žėlės kaltinimai Sovietų Rusijos 
Draugams esą melagingi.

Savo laiške, atsiųstam iš

kad J. Švitra esąs komunistas, 
todėl ir stengiąsis pateisinti tą 
komunistų fondą. Su šituo 
tvirtinimu mes negalime pilnai 
sutikti. Švitrą negalima va
dinti nei komunistu, nei ko
munistų priešu, nes jisai eida
vo ir su jais ir prieš juos. Ji
sai yra vėjo pamušalas, kuris 
su kiekviena oro atmaina kei
čia savo “nusistatymą”.

Tolinus, K. J. G. tvirtina, kad 
I. W. W. pildomosios tarybos 
narys, Waltcr Smith, tikrai pa
sakojęs jam tuos dalykus apie 
Friends of Sovict Russia, ku
riuos jisai paskelbė mėnesis 
laiko atgal “Keleivyje”:

“Kadangi d. W. Smith tie 
man vienam painformavo 
apie F. S. F. fondą; tuo tar
pu rados apie 30 pramonie- 
čių, ir d. W. S. susirinkime, 
laikytam People’s House, 
Eight ir McKean St., Phila- 
delphia, Pa., tą pasakė, ką 
jau save laiku rašiau No 2 
‘Keleivio’. Be to, buvo ir 
kitas lietuvis, kuris tą visą 
girdėjo.”
Gaila tečiaus, kad K. J. G. 

nepaduoda vardų nei to kito 
lietuvio, nei anglų, kurie daly
vavo lame susirinkime.

Švitros oponentas, pagalios, 
pridėjo prie savo laiško lapą, 
iškirptą iš oficialio Friends of 
Šoviet Russia organo, “Soviet 
Russia”, kur paskelbta to fon
do apyskaita už penkis mėne
sius, nuo pradžios rugpjūčio 
mėnesio iki galo gruodžio. 
Laiško autorius sako, kad ta 
apyskaita “patvirtina” jo žo
džius.

Mes peržiūrėjome ją ir turi
mi pastebėti, kad apyskaita 
daro įspūdį gana keistą.

Nuo 9 d. rugpiučio mėnesio, 
kuomet tas fondas buvo įsteig
tas, iki gruodžio 31 d., 1921 
m., į jį įplaukė gryno pinigo 
$317,093*02. Iš tos sumos pa
liko fonde gale metų $29,159.- 
71. ' Buvo išleista, vadinasi, 
$287,133.31.

Kaipgi fondas išleido tuos 
pinigus? '

Tiesioginiam badau j ančių j ų 
rusų šelpimui tapo išleista štai 
kokios sumos:

Maisto siuntimui į' Rusiją 
$2,185.73;

Pagaminimui 1000 eilių rū
bų (darbas buvo paaukotas) 
$2,288,94;

Pergabenimu i padovanotų j ų 
senų rūbų $645.95.

Viso L- $5,1^0.62.
O kitos išlaidos yra štai ko

kios :
Konferencijai — $676.96;
Biznio ofiso užlaikymui (čia 

įeina sekretoriaus ir ofiso šta
bo algos, randa už ofisą, spaus
dinimas, popiera ir kitokį ofi
so reikmens ir 1.1.) — $6,549.- 
39;

Propagandai • ir agitacijai 
(čia įeina kalbėtojų ir orga
nizatorių algos, keliaujančių, 
kalbėtojų ir organizatorių al
gos, subsidija laikraščiui “So
viet Russia”, lapelių spausdini
mas ir t. t.) — $15,587.34.

Viso —. $22,813.69.
Taigi, kuomet tiesioginiam 

šelpimo darbui išleista tiktai 
$5,120.96, tai ofiso ir agitacijos 
reikalams išleista net $22,813.- 
39, t. y. keturis kartus dau
ginus.

Bet atėmus šitas sumas iš 
visų fondo' įplaukų, pasilieka 
dar didelė krūva pinigų, bu- 
ent: $260,000.00 (du šimtu 

šešios dešimtys tuksiančių do- 
erių). Kaip tapo suvartota 

šita suma? >
Ji yra pažymėta fondo išlai

dose, ir apie ją ve kas pasaky
ta: 4

sumą pinigų savo agentui. Per 
tiek laiko jie tikrai galėjo pa
tirti, ką jisai padarė bent su 
dalini tų pinigų — kodėl gi jie 
nepainformūoja apie tai visuo
menės ?

žodžiu, kaip sakėme, įspūdį 
ta apyskaita daro blogą. Penki 
tūkstančiai dolerių suvartota 
šelpimo darbui; dvidešimts du

tuksiančiu — ofisui, spaudai ir 
agitatorių algoms; o du šimtu 
Šešios dešimtys tuksiančių do
lerių nežinia kam išleista!

Mes norime paklausti: kode! 
“Laisvė”, kuri taip piktai kei
kia to fondo kritikus, nepa
skelbė šitos apyskaitos ir ne
paaiškino, kas padaryta su tais 
$260.000.00?

Del betarpių derybų su 
Lenkais

St. Kairys
—

Federuotasis 
Badaujančiųjų šeL 

Koniitetas, Sovietų 
Draugų pirkimo 

.............. 260,00.00.”

“Amerikos
Rusijos 
pimo 
Rusijos 
agentas
Sovietų Rusijos Draugų fon

das, vadinasi, turi kokį tai “pir
kinio agentą” (purchasing 
agent for F. S. R.). Jisai įtei
kė tam agentui $260.000.00 ir 
jažymėjo savo apyskaitoje, 

xad tie pinigai jau yra “išlejs- 
i.” Bet ar tas agentas pirko 
<ą nors už tuos pinigus, ir jei
gu pirko, tai ką — apyskaita 
nepaaiškina nė vienu žodžiu.

lį, apie' penkis šeštadalius vi
sos fondo apyvartos, tuo bildu, 
nėra jokio aiškumo. Apie tą 
didelę sumą yra aišku tiktai 
viena: kad ji yra išimta iš iž
do ir kam tai atiduota.

Reikia dar pastebėti, kad ta 
apyskaita tapo paskelbta va
sario 15 d., t. y. mažiausia už 
pusantro mėnesio po to, kai So
vietų Rusijos Draugai įteikė tą

Lietuvos 
kej^ta žinia, 
ministeris kun. Jurgutis pasiu-J 
lęs Lenkų valdžiai betarpiai de
rėtis dęl visų ginčijamų klausi
mų ir gavęs principinį lenkų su
tikimą. Kas verčia Lietuvos 
vyriausybę dabar daryti tą žygį, 
kuomet Lietuvos padėtis tiek 
nepatogi, kuomet pačioj Lietu
voje senoji valdžia atsistatydi
no, o naujas kabinetas dar ne
spėjo susidaryti?

Kai rhšau tą straipsnį, esu 
jau dešimtą dieną kaip išvažiar 
vęs iš Lietuvos ir tuo tarpu ne
moku suvokti padėty. Nesu
prantu valdžios žingsnio dėlto, 
kad kąįp tik dabar tarptautinė 
konjunktūra yra Lietuvai ypa- 
ting-ai nepatogi. Tenka pasaky
ti, kad nuo savo susidarymo 
Lietuva nedaug kartų buvo to
kioj sunkioj padėty ,kaip šian
dien. Valdžios atsisakymas pri
imti Ilymanso projektą sudarė 
Tautų Sąjungoj nepalankų Lie
tuvai ūpą. Tautų Sąjunga pa
sijuto užgauta Lietuvos neklus
numu, susiraukė ir Piloto budu 
nusimazgojo rankas flietuvių- 
lenkų byloj,—žinokitės patys.

Bet to nęgana. Tautų Sąjun
gos vyriausieji makleriai prade
da daryti į Lietuvą presijos. 
Genuos konferencijon pakviesti 
musų kaimynai, Latviai ir Es
tai; kviečiami Rusų Tarybų val
džios atstovai, bet nekviečiama 
Lietuva. Tas Lietuvos išskyri
mas turi musų kraštui realės 
reikšmės. Jog Genuoj bus kal
bama apie karo nuostolių atly
ginimą. Lietuva yra karo su
niokotas kraštas. Mttsų svar
biausieji skolininkai, vokiečiai 
dar beveik nieku Lietuvai ncat- 
silyginę,' bus konferencijoj, bet 
Lietuvai neleidžiama viešai pa
statyti savo skriaudų klausimo. 
Be to Genuoj bus kalbama apie 
Rusijos atstatydinimą. Pirma, 
negu bus kalbama apie Rusų 
ekonominio gyvenimo sutvarky
mą, teks išaiškinti ir nustatyti 
Rusų santykiai su Europa. . N

Apie santikius kalbant, teks 
greičiausia paliesti bent du pa
matiniu klausimu: Rusijos sie
nų nustatymą ir Rusijos skolų 
apmokėjimą. Pirmutinį klausi
mą berods norėtų iškelti patys

laikraščiuose tilpo
Lietuvos užsienių

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
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PRIERAŠAS.
Mažas ištyrimas su rankraščiu “šimtanuo- 

šimtinis” parodė rašytojui, kad kiekvienas turi 
eilę klausimų klausti: Kiek yra jame teisybės? 
Kiek Amerikos verteivija priversta buvo sekti 
radikalizmą ir bėgti jam už akių? Ar ji, mal
šindama Raudonuosius, turėjo imtis tokių kraš
tutinių įmonių, kaip čia parodyta?

Keletas atsitikimų “šimtanuošimtiniame” 
yra sugalvoti, pav., pasaka apie Nele Dulinaitę 
ir Nelsoną Akermaną; bet visa, kas turi visuo
meninės reikšmės, yra' tiesa ir pritaikyta prie 
tikrenybių asmeniniai žinomų rašytojui, ar jo 
draugams. Visi charakteriai “šimtanuošimtinia
me” yra tikri asmens: Petras Giidžas yra tik
ras asmuo, kuris kelis kartus buvo atėjęs pas 
rašytoją, su savo profesijos reikalais; Gofė ir 
Magivne yra tikri asmens; taip pat yra Bilas

neišlaikė ir paraše 
prokurorui, sakyda-

Pradėsiu nuo pradžios: “Guberio byla” sa
vo pamatiniais dalykais atatinka Tomo Moo- 
ncy’o bylai. Kas nori žinoti apie šitą bylą, lai 
prisiunčia 15 centų adresu Mooney Defense 
Committee, Post Office Box 894, $an Francisco, 
o apturės brošiūrą Roberto Minoro parašytą, 
“Shall Mooney Hang.” San Ftanciskos ’vertei- 
vija sudėjo milioną dolerių tam, kad išgelbėjus 
miestą nuo unijinių darbininkų ir Moonėy’o by
la parodo, kaip jie tą darė. Bet teisėjas, pas ku
rį Mooney tapo pasmerktas, 
laišką vyriausiam valstybės
mas, kad jis yra įsitikinęs, kad Mooney tapo 
pasmerktas dėl melagingo
Bet Mooney dar buvo kalėjime ir lig šiol ten 
pasilieka. Fremont Older, San Franciskos laik
raščio “Gali” redaktorius, kuris tyrinėjo šitą 
bylą, neseniai parašė autoriui: “Apskritai 
imant, tai yra nuostabia tįsis dalykas, kokį aš 
kuomet girdėjau. Kada viskas, kas, mano nuo
mone, galima žinoti, bus žinoma, tai bus aišku, 
kad valstija po bendruomenės akių sugebė nu
žudyti žmogų tuoju pabūklu, kuris yra patiek
tas suradimui teisybes. Nėra nei mažiausios da
lelės įrodymo taip Moonėy’o, kaip ir Billingso 
byloj, kuri nebūtų melaginga, išskiriant žmo
gų, kuris nubriežė Market gatvės braižinį.”

Iki kokiam laipsniui Amerikos radikalų se
kimas ir baudimas perėjo iš visuomenės val
dininkų rankų į “Didžiojo Biznio' 
Kiekvienas verteivis pripažins,

liudytojų liudynio.

rankas?
kad “Didysai

Biznis,” turėdamas gynimutS'eikalų, turi juos 
ginti ir gins juos. Kiek jam seksis jis panaudos 
tam visuomenės valdininkus; bet jei dėl sugedi
mo ar politinės baimės jie to nepadaro, tai “Di
dysis Biznis” turi žiūrėti pats. Koloradus ang
liakasių streiko metu kasyklų savininkai su
dėjo pinigus valstijos milicijai apmokėti ir su
darytoms iš privatinių žvalgų naujoms milici
jos kuopoms užlaikyti. Raudonieji vadino tą 
“Mušeikų Valdžia” ir šitą rašantis savo mėš- 
lakračio laikais parašė apysaką apie tai “King 
Coal.” Milicijos vadu per tą streiką buvo A. C. 
Fclts i& Baldwino-Feltso žvalgų Agentūros, 
kuris neseniai tapo nukautas, jam bcvaldant ke
lis anglinius apskričius Vakarų Virginijoj.

Šita padėtis randama Vašingtono ir Orego
no skynimuose, Oklahomos ir Kansaso žibalo 
kraštuose, Michigano, Montanos ir Arizonos va
rio kasyklų apylinkėse ir visose didžiose ang
lies apygardose. Vakarų Pcnnsylvanijos plieno 
krašte visi vietų valdininkai yra plieno kompa
nijų viršininkais. Jei nueisim į Bristolį, R. L, tai 
šyla šitoj apysakoj po vardu “Sidnis.” Kas nori 
žinoti šitos bylos smulkmenas, gali jas rasti 
“Brass Check” kurinio skyriuj 66. Flowers bu
vo teisiamas du kartu ir žadama teisti trečią 
kartą; yra sakoma, kad musų apskričio* proku
roras pasakęs, jog jis busiąs teisiamas dar apie 
pusę tuzino kartų, jei busią reikalo. Paskutinį 
kartą pieš Flowei's buvo pastatyta viso dvide
šimts penki liudininkai, o iš jų devyniolika bu-.

re- 
ir 

Jis taipgi

vo tokie kaip Petras Gudžas su Magivne, ar po
licijos žvalgai, arba vietos politinės mašinos 
samdytiniai. Jungtinių Valstijų prokuroro pa
dėjėjas, kalbėdamas su manim apie tą bylą, pa
sakė man, kad jis atsisakė ją priimti, nes jis 
matė, kad “Pauliaus laiškas,” kuriuo buvo 
miama suareštavimas, buvo sufabrikuotas 
kad jis gerai žinojo, kas jį parašė.
man pasakė, kad Los Angelėse susitvėrė slap
tas Komitetas iš penkiasdešimtų veikliausių 
miesto turčių; kad jis nežinojo, ką jie darė, bet 
jie atėję į jo raštinę ir reikalavę slaptų val
džios rekordų; ir kad jam atsisakius Flowcrsą 
skųsti, jie turėję pakankamai įtakos priversti 
Kalifornijos gpvernorą telegrafu pasiųsti Va- 
šinglonan protestą. Klausiamas teisme kaipo 
liudytojas aš pakartojau tuos žodžius, bet Jung
tinių Valstijų prokuroro padėjėjas pašauktas 
liudyti priskaitė juos mano “literatinei vaiz
duotei.”
rasim, kad National India Rubber kompanija 
yra sutikusi mokėti algas dviem trečdaliams 
policijos.

Kiekviename dideliame Amerikos mieste 
darbdavių draugijos sudėjo pinigus unijoms 
varžyti ir Raudoniesiems naikinti ir tie pinigai 
išleidžiama tokiu budu, kokis yra atvaizdintas 
“šimtanuošimliniame.”' ] 
draugija sudėjo milioną dolerių ir to pasekmėje 
buvo Sidney R. Flovvers’o byla, trumpai apra- 

(Bus daugiaus)

rusai, o be to yrą žinių, kad tą 
klausimą nori pastatyti ir Ang
lų valdžia. Sienų klausimas pir
moj eilėje lies Lenkus, bet juo 
gyvai suinteresuota ir Lietuva, 
kaip bus padaryta su korido
rium tarp v Rusų ir Lietuvos? 
Kaip bus rišamas Vilniaus kraš
to klausimas? Aišku, kiek svar
bu Lietuvai gauti galimybės pa
čiai ginti savo reikalą.

Nemažiau svarbus ir Rusijos 
skolų klausimas. Vakarų bur
žuazijai vis tas pats, kas mokės 
carų skolas, bet tik butų sumon, 
ketos. Jei bus galima jų dalis 
sukrauti ir mažiesiems kraš
tams, atsiskyrusioms nuo cari
nės Rusijos, tai da geriau. Aiš
ku, kad jeigu Lietuva pašalina
ma iš besiderančių tarpo, tuo 
pačiu gyvai skaudžiami jos at
eities reikalai.

Be to Lietuvos nekvietimas 
turi grynai politinės reikšmės. 
Nepakviesta Lietuva statoma 
vienon eilėn su Ukraina, Gu
dais, Azarbeidžanu ir Gruzija,— 
kraštais, kurių vieni neįstengė 
išlaikyti politinės savo nepri
klausomybes, kiti—nespėjo prie 
jos net prieiti. Reikia tik ma
tyti, kaip išdidžiai pradeda da
bar kalbėtis su Lietuvos valdžia 
tie patys latviai, dalinai estai ir 
suomiai, kad suprastume, kaip 
pabrėžia tą įvykį tautos, kurios 
turi perdaug priežasčių ieškoti 
gero su Lietuva sugyvenimo.

O Lenkai? Lenkai ne tik rū
pestingai išnaudoja tą įvykį agi
tacijos tikslams Vilniaus ir 
Klaipėdos kraštuose, bet pačią 
Genuos konferenciją pasistengs 
išnaudoti sudruiinimui savo įta
kos Pabaltos kraštuose, stoda
mi jų priešaky derybose su Ru
sais. Lenkų valdžia jau lig šiol 
gana vikriai suvartoja visas ga
limybes. Kai Ženevoj paskuti
niam Tautų Sąjungos Tarybos 
posėdy suomiai iškėlė protestą 
prieš Rusų puolimą Karelijos, 
jie pasiskubino gauti pritarimo 
savo žygiui iš lenkų, latvių ir 
estų, bet neskaitė reikalinga pa
siūlyti Lietuvos valdžios atsto
vams, kad ir jie prisidėtų. Len
kų valdžia, kur buvus nebuvus, 
vis žadina militarės konvencijos 
mintį tarp Pabaltės kraštų ir 
bent Suomiuose ir Estuose turi 
aiškių savo šalirfinkų. Naujas 
bendras žygis Genuoj tik su
stiprins lenkų padėtį, stiprinant 
ryšius su musų kaimynais ir izo
liuojant pačią Lietuvą.

Be to reikia pastebėti, kad 
Lenkų valdžia visą laiką ener
gingai ir nuosakiai ruošia Vil
niaus ir Klaipėdos klausinių tin
kamą sau išsprendimą. Jie 
smurtu pravedė Vilniaus sei
mo rinkimus. Neleistinų sukty
bių keliu jie surinko tokią Vil
niaus krašto “atstovybę”, kuri 
aklai kartos Varšuvos jai įsa
kytus žodžius. Tas savotiškas 
politinis automatas, kad ir ne
pripažintas Tautų Sąjungos, bus 
rūpestingai šokinamas Lenkų 
naudai visuomet? kai jiems'bus 
reikalo ir kažin, ar nudarys sa
votiškos įtakos į įvykių eigą.

Nesnaudžia Lenkų valdžia ir 
Klaipėdoj. Atrodo keista, bet 
yra faktas, kad lenkai, franeuzų 
padedami, pamaži tvirtina savo 

j pozicijas ir Klaipėdos krašte. 
į Lenkų valdžia paperka sau reic_. u . , . , J |7upv»n<l n l Lt M1-

M Angelėse darbdavių kaIingus žn)ones> net j jš ()ar.
bininkų vadų tarpo. Ji peni

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Del Marpiy derybų su 
' , Lenkais.

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

vietos laikraščius ir su jų pagal
ba varo agitaciją. Ji žada iš
reikalauti Nemuno neitralizaci- 
jos, vilioja Klaipėdos pirklius ir 
pramonininkus gražiomis per
spektyvomis, kurios susidarytų 
Klaipėdai, jei ji susiartintų su 
Lenkija ir tuo budu užsispyrusi 
ieško sau šalininkų ten, kur, ro
dos, vien priešų tegalėtų tikėtis. 
Mintis sudaryti iš Klaipėdos 
krašto “nepriklausomą” valsty-t 
bę, francuzų ir lenkų globoja
mą, nuolatai kurstoma kad ir pi
giomis, už tai gausiomis lenkų 
markėmis.

Bendram vaizdui reikia pri
durti, kad pastaruoju laiku Lie
tuvos santikiai su Tarybų Ru
sais aiškiai pablogėjo. Ženevoj 
Lietuvos valdžios atstovai -visgi 
parėmė suomių protestą dėl Ka
relijos ir iškėlė bendrą su iat- 
viais. estais ii- suomiais protes
tą prieš Rusų nenorą sanžinin- 

gai vykdyti taikos sutartį. Tie 
žygiai bent laikinai suerzino bol
ševikišką kraują.

Tai va bendra padėtis, kuo
met norima pradėti betarpiai de- 

’ rėtis su Lenkų valdžia. Ko ga
lima tikėtis?

Jau pačiam deryoų pasiūlyme 
pasireiškia nesuderi n am skirtu
mai. Kun. Jurgutis pabrėžia, 
kad Lietuvos valdžia nepripažįs
tanti Vilniaus seimo ir siūlanti 
pradėti derybas, remiantis tuo, 
kas buvo sutaria 1920 metais 
Suvalkuose. Lenkų Valdžia su
tinkanti derėtis, bet derybų ei- 
gon būtinai nori įvesti jos suda
rytąjį automatą, — Vilniaus 
Seimą.

Jei klausimas bus statomas 
siaurai, tik kaipo lietuvių-lenkų 
ginčas, tuomet netenka laukti 
bent kokių rezultatų, — tai bus 
tik Lietuvos valdžios žestas, ap- 
rokuotas gal tik Lenkų valdžios 
veidui išaiškinti. Bet gyvena
masai momentas yra ypatingai 
svarbus. Genuoj bus mėgina
ma rasti bendras pamatas, išriš
ti pamatinius Europos gyvenime 
klausimus. Nuo konferencijos 
rezultatų pareis artimiausias li
kimas ne tik Vokietijos ir Ru
sijos, bet ir mažųjų kraštų; pa
reis tolimesnieji santikiai pačios 
Entantės tarpe. Ar nugalės An
glų politika ir tuo pačiu pasta
tys Francuzus, kartu ir Lenkus, 
j priklausomą nuo savęs padėtį? 
Jei taip atsitiktų, tuomet ir Len
kai turėtų palikti sukaibesni. 
ieškodami įmanaus sugyvenime 
su mažaisiais savo kaimynais, 
kad tuo pačiu jaustus stipresni 
prieš kapitalistiniai atsigaunan
čius Rusus. Lenkų politika iki 

šiol nedavė progos įtarti juos 
politinėj išminty ir todęl ir tuc 
atveju netenka tikėtis jokių rea
lių rezultatų. Pagalios, pažiūrė
sim.

IŠMOKINO PER DIENĄ.

Matthew Mulcahy, 816 W. 
50 gat. J tapo pasodintas dže- 
lon pereitą sekmadienį, už jo 
žiaurų apsiejimą su savo žmo
na ir už jos ir savo vaikų ne-

teisme jis pasisakė, kad viena 
kalėjimo diena atidengus jam 
akis ir jis pagaliau išmokęs su
prasti reikšmę šeimininio gy
venimo. , Teisėjas jam patikėjo 
ir jį iš kalėjimo paliuosavo, 
padėdamas vieniems metams 
ant “probeišino”.

Lietuvos valdė Sovietai. Vėliau 
Lietuvos “buožės”, su pagal
ba Vokiečių ir Lenkų kariuo
menės, nuverčia Lietuvos Ta
rybų valdžią ir įvykdo baltąjį 
“terorą”: šaudo komisarus ir 
drasko prigulėjusias prie ko
munistų merginas, o vėliau 
daužo ir šaudo darbininkus už 
prigulėjimą ir organizavimą 
profesinių sąjungų ir t. t.

Reikia pasakyti, kad, viena, 
nevykęs parašyti pats veikalas, 
o antra, Jr tie patys artistai 
silpnai vaidino.

Po vaidinimui dar J. Dau
baras pasakė trumpą “spyčių”.

Buvo renkamos i^ aukos. 
Rodos surinkta apie 34 dol.

— Ten buvęs.

9. Apsk. raštininkė, pareiš
kė, kad yra išlaidų. Buvo pa
skirta stotims lėšų padengimui 
kvotos, bet neišpildyta. Nutar
ta paskelbti laikraščiuose lėšų 
kvotos, būtent: Bridgeportui 5 
dol., Town of Lake 5 dol., 18-tai 
gat. 4 dol., West Side 4 dol., 
North Side 4 dol. Jau prisių
sta, Cicero 4 dol., Roseland 3 
dol., Brighton Park 3 dol. Mi
nėtos kolionijos pažymėtas kvo
tas prisiųskite raštininkei E. 
Statkienei, 4434 So. Fairfield 
Avė.

--
10. Atstovai pareikalavo už

mokėti jų kelionės į Wasbing- 
toną lėšas. Nutarta stotims su
dėti minėtas lėšas.

.. ............    ■Į'Jg.'gM'C*
11. Raportas Čarneckio mar

šruto palikta kitam susirinki
mui. '

12. ^Valdybos rinkimas. Seno
ji valdyba padavė savo rezig
naciją, bei susirinkimas rezig
nacijos nepriėmė. Taigi užbai
gimui Laisvės Paskolos vajo 
pasiliko senoji valdyba; būtent: 
Pirm. J. A., Mickeiiunas, pirm.

Statkiene, rast. pag. S. Junb- 
kiene; Ižd. J. Baltutis.^

13. Nutarta protokolą pa
skelbti laikraščiuose.

14. Sekamam susirinkimui 
laikas palikta valdybai nužiū
rėti.

15. Susirinkimas uždarytas 7- 
tą vai. vak.

— E. Statkiene, rast.

PROTOKOLAS.

. L. Paskolos Chicagos 
Apielinkės Apskritys”.

ir

SUTVĖRĖ SLAPTĄ AP- 
. SIVEDIMUI KLIUBĄ.

Kariuomenės ir laivyno ka
rininkai suorganizavo slaptą 
tpsivedimui kliubą iš dvylikos 
narių. Kliubo raštinč it- susi- 

rinkimai atsibus 1050 Lake 
Shoro (Jrive. Sakoma, kad kai 
bile vienas jų apsives, lai tuo
ktus jo vieton bus priimta 
naujas narys. Svarbiausia šio 
kliubo tikslas, tai surasti tin
kamas merginas ir jas su šio 
khubo nariais sužieduoti. Visų 
šio kliubo narių vardai bus 
koma didžiausioj slaptybėj.

GAL SUSTREIKUOS
PLUMBERIAI.

lai-

Sako, kad gal sustreikuos 
neužilgo plumberiai. Žinomas 
piliečių komitetas jau rengiasi 
šį streiką pakrikdyti.

pasiųsta Lietuvos 
Ginimo 

Misi-

VĖL BOMBA.

pa- 
na-

Sprogd a n i a j uo< 1 ra n k i ų
♦ lėta bomba po Vito Feiro 

nu, 7731 Dobson avė., apdra
skė beizmento tropus ir du
ris. O Vitą ir jo šeiminę iš
metė iš lovų ir nemažai išgąs
dino. z

SUVAŽINĖJO ŽMOGŲ.

Stephen Marcus, 35 metų 
unžiaus, 2737 Polk gat., ta- 
)o pereitą šeštadienį užmuštas, 

’<ai jis išpuolė iš gatvekario ir 
per jį milkmonas pervažiavo.

Lietuviu bateliuose
3LA. 208 KP. RENGTO ŠER
NO VAKARĖLIO APYSKAITA.

Redakcijos Atsakymas.
do-
au-
II-

Velykoms Dovanos
Amerikos

Palinksmins širdis jūsų brangių giminių 
Lietuvoje. Pasiuskit jiems pinigų per Pi
nigų Siuntimo Skyrių šio tvirto valstijinio 
banko. Žemiausios kainos, ir užtikrintas 
greitas pristatymas.

Mes jums veltui patarnausime išpildyme 
income tax raporto. Kitą seredą, kovo 15.

išda-
Yor-

Susirinkimas laikytas vasario 
26 d. š. m. šv. Jurgio par. svet. 
Susirinkimą atidarė pirm. Mic- 
keliunas 4 vai. po pietų.

1. Protokolas iš praeito su- 
sirinkinio perska i t y tos ir vien- 
balsiai priimtas.

2. Septynių paskolos stočių 
atstovai atsilankė.

3. Atstovai nutarė laikyti
metinį susirinkimą.

4. Zdankus išdavė raportą,
kas link visų srovių dalyvavimo 
keturių metų Lietuvos nepri- 
gulmybes paminėjimui, šios or
ganizacijos dalyvavft: L. L. Pa
skolos Apskritys; L. R. Katali
kų Federacija; Chicagos Lietu
vių Taryba, ir Ex-Kareivių Su
sivienijimas. Pelno liko $230.- 
32. Pinigai
Vilniaus Atvadavimo 
Komitetui per Lietuvos 
ją. Raportas priimtas.

5. Zdankus ir Enčeris 
ve i’aportą, kas link Ne\v
ko Konferencijos. Pasiųsta at
stovams pasveikinimo telegra
ma ir patvirtinta L. R. Kata
likų Federacijos nutarimai. Ra
portas priimtas.

6. Pirm. Mickeiiunas prane
šė, kad Liet. Fin. Misija neda
vė jokių informacijų kas link 
šaliuno maršruto, kas leidžia 
manyti, kad misiją nenori skai
tytis su Apskričiu. Nutarta, 
kad turėjo įvykti koks .nors 
nesusipratimas.

7. Perskaitytas laiškap iš 
misijos, kad J. Šaliunas ir J. 
Mickeiiunas yra įgalioti peržiū
rėti stočių knygas. Nutarta pa
raginti, kad misiją paskelbtų 
laikraščiuose, kad stotys reng
tųsi prie revizijos.

8. Pirmininko užklausiant ar 
stotys rengiasi prie prakalbų, 
šiaip paaiškėjo. Bridgeport ne
sirengia, nes trumpas laikas. 
Bet permainius jiems dieną nuo 
kovo 2 iki kovo 10 jie priža
dėjo rengtis. Brighton Park tin 
res susirinkimą 

dar apsvarstys.
Town o f Lake 

buk jie šaukę
bet niekas neatsilankę. Jie dar 
žadėjo prisirengti kovo 5 d., po 
zpietų. Nuo 18-tos apielinkės ne
buvo atstovų. North Side ren
giasi. Cicero rengiasi. Roseland 
rengiasi. West Pullman taipgi 
rengiasi.

Central Manufacturing
District Bank

1112 West 35th Street

Bankas atdaras seredos vakare nuo 
6 iki 8 vai.

Dėlei

ALTIJOS-AMERIKO 
LINIJA 9Broadvay, NevY>rk.NY 

&iUETUW
ARBA. LIEPOJĄ 

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja į Piliayą 

ąplenkia Lenkų juostų (kaiidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA l KAMBARIUS
ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
EkSTONIA ..........   Kovo 8
LITUANIA ..............................    Kovo 22

TREČIOS KLASOS KAINOS Į:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 f 

—LIEPOJŲ $110.00
laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 

savo agento.

JONAS KVIETKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 6 dieną, 1.922 m., 11 vai. 
iš lyto, sulaukęs 44 metų. Pa
liko dideliame nubudime mote
rį, sūnų Joną ir tris dukteris: 
Engniešką, Oną ir Petronėlę ir 
keturias seseris: Oną, Petronė
lę, Antaniną ir Barborą ir du 
brolius: Petrą ir Juozapą. Pa
ėjo iš Kauno rėd., Raseinių ap
skričio, Eržvilko parapijos, Re- 
dikių kaimo.

Laidotuvęs atsibus Kovo 9 d. 
1922, iš namų 3231 So. Union 
Avė., Tel.: Blvd. 7931 į šv. Jur
gio bažnyčią, iš ten į šv. Kazi
miero kapines. Visus gim'ines 
ir pažįstamus kviečiame daly
vauti laidotuvėse.

Nuliudusi moteris
Petronėlė.

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

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

arba 
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

TAMULIS
Kovo 5, 1922, 

nevedęs, 33 m. amžiaus. Jį už
mušė automobilius. Kauno rėd. 
Ukmergės apskr. Balninkų 
valsč. Dapkuniškių kaimo. 
Lietuvoj liko <lu-broliai ir tris 
seserįa. -A-merikoj: bfolį Joną, 
bet nežinia kur jis gyvena ir 
švogerį P. Jakučionį.

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

Lieka nuliūdęs
P. JAKUČIONIS.

JONAS ILGEVIČIA
Mirė Kovo 7, 1922, 8 vai. iš 

ryto,tpaėjo iš Kauno rėd., Kra
kių miestelio* Laidotuvės atsi- 

i
bus Kovo 10, 10 vai. iš ryto iš 
namų 3037 W. 40th Place į 
Tautiškas kapines. Paliko nu
liūdime 3 pusbrolius. Kviečia
me visus pažįstamus ir gimines 
dalyvauti laidotuvėse.

Antanas Urniakas.

IZIDORIUS BILĄ
Persiški re su šiuo pasauliu 

G d., 11 vai. ryto, turėdamas 52 
amžiaus. Paėjo iš Jurbarko 
Raseinių apskr. Laidotuvės atsibus 
Kovo 9 d., iš namų 1544 So. Cicero 
Avė., į šv. Antano bažnyčią, iš ten 
į Šv. Kazimiero Kapines.

Visas gimines, draugus ir pažįsta
mus kviečiame atsilankyti.

Brolis

kovo 
metų 
vai.,

T. Pullman 5432 

A. SHHSHC 
AKUSERKA
Turiu patyrime 

motenj lįgose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kudi 
kį laike ligos. 
10929 S. State St, 

Chicago, III.

■- z.

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis 

GTDYTOJASIE CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą i 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:SQ iki 6 Ir 

6:30 iki 8:30. Ned.1 10:80 iki 
12:00 dieną.

Kam.: 2914 W. 48rd Stroot.
' Tel. Laf&yetta 268

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.

Talafanaii Boulevard 70AR

DR. C. Z. VEZELI^
* Ualivta DeMtbUa 

IBI Boatb
brH 4T"Im lah la

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd

Tel. Prospect 3466

Jonas Bilą.

iki

St.

Telcphone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 ilri 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakaro

J. Kefcerauskui, Valparaiso. 
—Savo raštelį tamsta, matyt, 
per klaidą atsiuntei mums. 
“Dirva” išeina Clevelande.

Griunui, Chgo. —■ “Spešelų 
Litanijos” nesuvartosime. Žmo
nėms pamoka ir taip jau skau
di. “Laiško iš Lietuvos” irgi 
nedėsime. Turime jų visą krū
vą, bet labai retą kurį —\ įdo
mesnį — įdedame kar‘ is. Mes 
aplamai nebenori; \ di i laiškų 
rašomų privatiniems žmonėms: 
viena, jie ne spaudai juk ir ra
šyti, o antra, dabar iš Lietu
vos gauname pakankamai ko
respondencijų.

Laisvės Varpui. — Kad apie 
tą vakarų jau buvo įdėta ki
ta korespondencija, tai tamstos 
rašto nebedėsime. ' • 1

Vasario 26 d. SLA. 208 Mo
terų Kuopa buvo surengus 
draugišką rašytojui Pčdei Šer- 
rHii pagerbti vakarėlį FeIIow- 
ihip Uouse salėj. Artimų drau
gų ir svečių buvo atsilankęs 
lemažas būrelis, taip kad už 
įžangos bilętus surinkta 53 
leriai. Be to dar atsiuntė 
<ų: p. Lovickienč $10,. p.
Rudienė $5, p. Vera Allmanie- 
iė $5, p. Mockienė $1, p-lė M. 
Montviliute $1, taigi viso $22, 
kas su vakarėlio pajamomis 
atdaro kartu $75.00. Ta suma 
perduota Šerno Draugų Būrė
jo iždininkui p, Justinui Kil
iui. \ isas vakarėlio surengimo 
išlaidas, kokios tik buvo, Mo
terų Kuopa padengė iš savo 
kasos.

tai širdingiausį ačiū taria vi
siems tame vakarėly dalyvavu
siems, aukotojoms ir rėmė
jams.

Rengimo Komisijos vardu
P. Petraitienė.

NE/VYKŲ “BUOŽĖS”.

Pelefonas Boulevard 8674

JUOZO GRUŠO
ORKESTRĄ IR BENAS

3117 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

T«laphoxi« V&n Burtm £94 
Etafe. 11S9 Indepandenco Blvd. CMc*k«

DR. A. A. RO IR
BOSAS GTDYTOJAS ir CHIRURGAS

SvedaUstM Moterių, Vyriikf, 
„ Vaikai ir via« cbroniik'a lig* 

OftaM: 8354 So. Haiaied St. CMem, -
Ttlephena Drovai 9698 

balandos: 18—11 ryto; £—•8
J®—

Stebėtinos vertes '

Skrybėlės
už labai^emą kainą.

... ----- -- - • x . -

ir šį dalyką

pasirodė, kad 
susirinkimus, SHANKO MUZIKALĖ KRAUTUVĖ SIŪLO:*

Didelj 10 dienų cash pianų išpardavimų

H
lllll 'iTil’lii '^| n [i U-

•'lĮy Iply

Labai puikus $75G Ba Luxe 
grojiklis pianas, mahogany,. 
oak arba walnut, bu suoleliu, 
roliams šėputė ir 30 rolių, 
gvarantuotas, f&dlSlŽS 
specialiai
Kimball grojiklis jliarias, ar- 
žuolo su suoleliu it l»0 toliais, 
gvarantuotas, 
specialiai

Remdngton pianai, mahogany 
su suoleliu ir 25 piano lekci
joms, gvarantuotas
10 metų, specialiai

Kiti visi bargenai Victrolų. Pirkit už cash, — tada teisingai 
pirksite.

SHANKS’ MUSIC STORE
3527 So. Halsted St., v Atdara kas vakarų.

Išsiunčiame? į visas dalis Amerikos. Reikalaukit katalogo.

Pereitą sekmadienį, kovo 5 
A. L. D. L. D. 1-mo Apskr 
leatr. Ra tel. statė scenoje nau
ją veikalą “Buožes” C. S. P. S. 
svetainėj, žmonių buvo susi
rinkę ne daugiausia.

Veikalas atvaizdino “susipra-- 
tusių” Lietuvos . darbininkų 
džiaugsmą, kai beveik pusę

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei- ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš
siusime Circlet. S.zcs 34to48t 

Namo Hygienic-Fashion Institute 
120 E. 16 SU New York., Dep’t M.

nsaci

Svarbus Pranešimas
? .' . •, A " ••

Kurie turėjote pas West’ern Land and Operating Company pini
gų investinę, o dabar, kurie gavote ar gausite nuo K. Pilipavičiaus 
laiškus, ir jis norėtų kad pasirašytumčt, (šuiomi persergstim, kad ne- 
sirašinėtumėt nežinoma delko. Nesiduokite save apgauti.

KOMJTETAS.

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

SKAITYKIT IR PLATINKIT

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL,

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—8 vakaro.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

TaL LUatia m
, DR. MARTA
DQWIATT-SASS.

MtA ImgrHo IR Cftliioraljos br 
ivil tsa mto pra&tlkavim* po

W. .8L

Vaiandciv B—18 k i—-•
jvukRni HririrkrA a»d£Idltuiva.

Tel. Boulevard 21G0

DR. A. J. KARALIUS

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel.: Boulevard 4139



Pranešima?

NAUJIENOS, Chicago, PI.

pSvimdi
Sereda, Kovo 8 d., 1922...........  IMMB

ASMENŲ JIESKOJIMAI PARDAVIMUIREIKIA DARBININKU MOKYKLOS DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS V

L. L. P. Chicagos ir Apyt. Apskr. 
stočių domei. — Kadangi pasKoios 
vajaus maršrutas yra paskeintas ir 
Liet. Misijos įgaliotinis yra atvykęs, 
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 buuu iš
vengus bereikalingus važinėjimus. — 
J. A. Mickelhmas, 3140 So. VVallace 
St., Chicago, 111. (Phone Yartis ZbbZ)

JIEŠKAU JONO LASADUS, TKY- 
IiKa menesių atgal gyveno uenuon, 
Kentucky. Malones patsai atsisauK- 
ci, arba jį žiąanti teiksis pranešti 
šiuo adresu:

2280 — 23rd St., 
Detroit, Mich.

moterų

Melrose Kark. Ketverge, kovo u 
d., IgTiaco ^Vaičiulio svet., prie 23-člos 
ir Lake St. yra rengiamos svaroios 
prakalbos, l’rasldės 7:30 vak. Įžąxi- 
ga dykai. Atsilankys svečias iš Mi
sijos ir musų atstovas. Prašome vi
sus atsilankyti. Kviečia

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

JIESKAU PETRO AIDUKEV1- 
člaus, Kauno gub., Biržių apskix, Ka
bulių val.,Kujališkio kaimo. Kelio
lika metų atgal gyveno Chicago, III. 
l'uriu svarbų reikalą iš Lietuvos, at
sišaukite arba kas jį žinot, malonė
kit pranešti. I^avardas Vaičiūnas, 3425 
So. VVallace St., Chicago, III.

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

VINCENTAS DAUJOTAS, 
Box 79, Ledford, III.

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

JACOB ROSENBEG
418 M. Lincoln St.♦

REIKIA FORELADY DRA- 
perių operatorių ir prie mote
riškų dresių finisherių; pui
kiausia dienos šviesos dirbtuvė, 
smagios valandos ir gera alga, 
nuolątinis darbas. Kreipkitės 
tuojaus. ART DRESS IIOUSE, 
1051 W. 35th St.

PARDAVIMUI PUSĖ SALIUNO 
biznis.

Prie-
ant South Sidės, labai geras 
Turiu parduoti į trumpą laiką, 
zastį patirsite ant vielos.

JOS. rūta, 
9b3 W. 34th St.

PARDAVIMUI LABAI PUIKUS 
grosens: apart visų reikalingų daik
tų paradvojimo, pardavojama yra ir 
visokia rakinta — džiovinta mėsa.

Labai 
šios

l Arti panašaus biznio nėra, 
gera vieta, todėl nepraleiskite 
progos. Cash biznis, 2858 W. 39th 
St., kampas Francisco.

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

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

Vytauto Bend mėnesinis susirinki
mas įvyks seredoje, kovo 8 d., 7:30 
P. M. Bagdono svetainėj, 1750 So. 
Union Avė. Susirinkimas labai 
svarbus, nes bus svarstoma apie pa
gerinimą musų organizacijos. Už. ne
atvykimą 50 centų bausmės.

Valdyba.

JIESKO DARBO

Roscland. — "Aušrą” palaikančių 
dr-jų vakaras bus nedėlioj, balandžio 
2 d., Strumilo svetainėj. Bus valdi
ni mas 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 nedėlioj, kovo 12 d.

— J. Maskoliūnas.

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

Lietuvių Prekybos Bendrovė,
Chicago Skyrius

V. M. Stulpinas, Vedėjas.

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 apielirkėj:

Seredoj. Kovo 8 d., Grand Works. 
Real Estate ofise. 4917 W. 14th St.. 
Cicero, IU.

Ketverge. Kovo 9 d., North Side 
Liuohybės svetainėje, 1822 W. Wa 
bansia Avė.

Pėtnyčioji Kovo 10 d., Eagle svet.. 
1718 W. 17th St.

Subatoi. Kovo 11 d.. Brighton Par 
ke, bažnytinėj svetainėj, 44 St. ir 
Fairfield Avė.

Kasdieninis ofisas yra ant 4509 So 
Ashland Avė., ant 2-ro aukšto, adarac 
nuo 9 rvtn iki 3 po pietų. Kviečir 

KREDITORIŲ KOMITETAS

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

J. J., 
1514 So. 50 Court, 

Cicero, III.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO PUSBROLIC 

Antano Genio, Tauragės apskr., šilą 
l?s vals., Pagramančio par., Kreijv 
kaimo. Amerikoj apie 25 metai, gj 
veno Pittsburgh’o apielinkėj a 
Youngstown, Ohio. Malonės atsišauk 
H. Izidorius Kvedar, 809 Belveder St 
Waukegan, IH.

JIEŠKAU ŠVOGERIO JUOZAPO 
Sniaukštos, iš Kauno gub., Raseinių 
apsKr., Šilalės paŠtos, Gūbrių sodos. 
C'hlcagoj gyveno, apleido praeitą va
sarą. Turtų laišką iš Lietuvos. Pra
šau, kad greitai atsišauktų, arba kas 
praneštų, jeigu žino kur jis yra. Mi- 
kolas Šeputis, 1525 — 49th Ct., Ci
cero, Iii.

JTESKAU SAVO K ATMINŲ 
Aleksandro ir Kazimiero Uksų (sūnų 
Jurgio Ukso)iš Lietuvos paeina: var
gelių kaimo, Šilalės parapijos, Taura
gės apkr. Turiu labai svarbų rei
kalą. Jie patys ar kas kft*s malonės 
pranešti; Juozapas Rymgaila, 3620 S. 
VVallace St., Chicago, III.

JIF.šKAU ARTYMIAUSIU GIMI- 
rdų Kazimiero Stanišausko, kurį na- 
tiko nelaimė, Kovo 7 d., 3 vai. po pie
tų — rastas užtroškusiu nuo gaso. 
K. Stanišauskas pačio iš Lietuvos 
Paimiežio sodžiaus, Kvėdarnos pa
rapijos. Taigi artymiausi jo gimi
nės malonėkite atsišaukti ant š’o ant
rašo :Leonas Pamieditis, 4742 S. Lin
coln St., Chicago, III.

JIEŠKAU DARBO GARAGE UŽ 
mokinį, jei randasi Chicagoj, ąrba 
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. III.

REIKALINGA MERGINA APIE 
17 metų ir daugiau į Real Estate ofi
są, mokanti ant typcvvriter kontrak
tus galėtų padaryt. Turi kalbėt lie
tuviškai ir lenkiškai. Algos 10 do
lerių ant savaitės ir komišinas.

J. NAMON,
808 W. 33 Place, near Halsted

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.

JIESKO KAMBARIU

REIKIA 25 MOTERŲ RINK- 
,ti skudurus.

B. COHN & SONS
1100 W. 22 St.

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

4036 Normai Avė.

AUTOMOBILIAIREIKALINGAS KAMBA- 
rys dėl vieno vaikino, su valgiu i AUTOMOBILIŲ BARGENAI 
ar be valgio, apię North Side. Oakland Touring 5 pas., puikiausia- 
Aįsišaukitp F Rimkus 1739 me mechaniškame padėjime 1918 Atsišaukite, r. Kimkus, l/JJ b. modelio. šis automobilius yra par- 
Halsted St. I 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 .

REIKIA DARBININKO
VYKŲ

ši

REIKIA DUONOS ISVAŽIO- PARDUODAME GARAGE IR RE- 
pair shop; visa biznį su 5 automobi- tojo ant savo Kelio. Geras ko-1 

nnsinas. Į
Kreipkitės:

2935 W. 25th St.

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

BLUE CROSS CAB OFFICE 
2356 N. Lincoln a ve.

REIKIA KRIAUČIŲ PRIE 
moteriško kostumeriško darbo.

K. AUGAUTI,
3130 W. Ilarrison St.

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

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

Phone Blvd. 6775

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

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

1017 S. Fairfield Avė.
*

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

REIKIA UPOLSTERIŲ prie 
pataisymo daiktų, 
darbas.

' M. STEER,
3762 So. Halsted

Pastovus

St.

REIKIA LIETUVIŲ AGEN- 
tų dirbti ant komišino. Labai 
pelningas biznis.

P. ALEN, 
3258 So. Morgan St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA JAUNOS MERGI- 
nos lengvam namų darbui . 

MRS. JASTROMB, 
1500 No. Robey St., 

3 lubos.

JIEŠKAU ŽMONIŲ KURIF YRA Į REIKIA 3 PATYRUSIŲ mo- 
jvestavę ni^’<ru <<snešelams’< 
agentą J. Vinckų, kad tuoj’aus 
šauktų ▼''»«« rn^nn.

ONA MATULIENĖ,
4864 Mao'oon Avė.,

East Chicago, Ind. ■

pp.rjterų skudurų sortavimui. Ge- 
atsi’ra alga. Kreipkitės, Smith &

|Oduss Co., 2633 W. Roosevelt
Rd., Tel. Rockwell 1352.

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.

EXTRA PIGIAI
Pardavimui saldainių, cigarų ir vi

sokių smulkių daiktų krautuvė. Pigi 
renda, biznis išdirbtas. J^oriu greit 
pardudti, nes einu į kitą biznį.

A. SINKUS.
114 E. 107 St., Roseland, III.

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

Tol.: Boulevard 2282

VARTOTI AUTOMOBILIAI.
Perbudavoti, malevoti, gvarantuoti. 

Duodame savaitę laiko išmėginimui 
veltui. Jei neužsiganėdinsi — sugra
žinsi. Vieninteliai pardavėjai, kurie 
tai gali padaryt. Pnlyginkit musų 
kainas su kitu kainomis. Parduoda
me ant išmokėjimo. Žemiau padeda
me keletą musų stako bargenų: 
1918 Buick 5 pasažierių touring $350
1918 Buirk 7 pasažierių touring $500
1919 Buick 5 pasaž. Sedan top $750
1920 Buick 5 pasaž. touring 750 
1918 Peerless 7 pasaž. uždarytas $500

Esame autor'7unti Buirk dealeriai 
Nauius automobilius parduodame ant 
išmokėjimo.

FAGFT-BUICK COMPANY.
Grand Blvd., prie 39to«s gatvės

• Phone Douglas 0632

OLDS. 8, 1920, 7 sėdynių, drati- 
niai špykiai ,malevotas. šėnys ir ge
riausiame bėgimo padėjime. Tikras 
pirkimas už $775.

VELIE 5 sėdynių, touring, naujai 
perdirbtas, 5 geros šėnys;
$375 nunirks.

DAVIS 4 sėdynių,. coupe, 
turime priežastį padarymui 
geno už $1,975.

GRANT 19 sedan, naujai 
tas ir visas perdirbtas ir turi musų 
gvarantiia $675.

GRANT SEDAN 1921, 'toks kaip 
ir 1922, demonsratorius. naujai male- 
votas ir trvarantuotas $1,350.

GRANT 19, 20 ir 21 Roadster ir 
Touring automobiliai, visai perdirbti, 
nauiai malevoti ir geros šėnys: $475 
—$800.

THE STMMONS MOTOR CO., 
Grant Distributors

2211 Michigan Av. Tel. Calumet 2038 
Atdara vakarais ir nedėliomis.

pirmas

naujas; 
šio bar-

malevo-

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES 
. COMPANY, 

1401 E. 67th St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI SEKLYČIOS SE- 

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

3400 S. Emerald Avė. 
Pirmos lubos

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamajam kambariai se
tai; valgomojo kambario setai, dres- 
seriai, lovos, ant grindų pastatoma 
lempa, grojiklis pianas, phonografas 
ir tt. 4959 Prairto A v. Apt. 1.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
karidai, beveik nauji. Parduosiu pi
giai.

Atsišaukite:
ANTON NOVIK,

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

PARDAVIMUI
PARDUODU SALIU NA SU NA- 

mais arba be namų, geras biznis; iš
važiuoju ant tarmos.

Atsišaukite po tuo adresu:
101 — 20 Avė., 

Melrose Partc, 111.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių, nišų ir kitų maišytų 
tautų apgyventoj vietoj. Lystas 
ant 3 metų. Pasiskubinkit, tai 
yra gera proga 4522 S.Honore st.

I TRtlMPĄ LAIKĄ TURIU PAR- 
duoti didelę grosernę ir bučernę už 
labai pigią kainą. Lystas ilgas, ren- 
da pigi.

Atsišaukite, '
8139 So/Halstėd St.

PARDAVIMUI! PAINT IR HARD- 
vvare kratuvė, labai pigiai, prie biz
niavęs gatvės; aplinkui tokios krau
tuves nėra. Puikus keturi kam
bariai pragyvenimui, garu apšildo
mas. Lystas duodamas ant kiek no
rima. Turi būt parduota į 3 dienas, 
3413 W. 51st St. ' ” vi(< r

EXTRA BARGENAS. P ARDA VI- 
mui bučernė ir grosernė už pusę kai
nos. Biznis cash, vieta apgyventa 
lietuvių ir svetimtaučių. Pardavinvo 
priežastis — valiuoju į Lietuvą.

160 E. Kensington Avė.
Phone Tdllman 6344 

Kensington, III.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ TA- 
bako, cigarų ir cigaretų ir soft drinks 
parlor ant Brjdgeporto. Gera vie
ta ir tirštai lietuvių apgyventa. Kai
na labai žema. . Platesnių žinių 
kreipkitės i mano ofisą.

GEO. PETKUS, RE AL ĖST ATE 
3402 So. Halsted St.

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

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

PARDAVIMUI BEKERNeS 
biznis. Pardavimo priežastis 
liga. Kreipkitės: Novak & Stejs- 
kol Bank, 1817 So. Loomis 
Street.

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

PARDAVIMUI BILIJARDINĖ 
Ipool room) 7 stalu rakandai šešių 
kambarių. Priežastis, važiuoju 
Europą .

J. SALVONCHIK 
1413 So. Halsted St.

. arti 14-os

i

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
Grosernė labai geroje vietoj. Biz
nis cash,, viskas nauja, vartota tik 6 
mėnesiai. Priežastis pardavimo, sa
vininkas eina i savo narna.

1334 West 61st St., 
Chteago, III.

K ARČIAM A PARDAVIMUI; taip
gi prie karčiamos randasi svetaine 
dėl laik'mo susirinkimų bei šiain su
eigų. Vieta) randasi apgyventa lietu
viu ir lenkų. Priežastį pardavimo 
sužinosite ant vietos.

Kreipkitės:
4400 So. Honore St.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
barais ir visai įtaisymais, geroj vie
toj, lietuvių apgvventoj. Biznis nuo 
senai išdirbtas ,3 metu lysas. Par
duosiu nikiai, nes greitu laiku išva
žiuoju į Lietuva.

1611 West 45th St.

PA RD AVIMAI PUSĖ BIZNIO 
harber šapės, kas nemokate apsiimu 
išmokvti.

Atsišaukite
į Naujienų ofisą pažymėdami 

num. 552»

BARGENAS
. Esu priverstas parduoti bučernę 

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

F-Iis E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

3828 S. Halsted St.

Mokina: kirpti, aluti, pritaikyti L 
aesinuoti drabužius moterims tt 

vaikams.
?Jesos: dienomis ir vakar&fo 
r-jočiai ės instrukcijos pagul 

nutarimą.
£V^LYN ACADEMY OF 

lxOWN DES1GN1NG
£oom 402, 59 E. Adams St.,

NAMAI-ZEMt
SUSTOK, MOKĖJUS RANDĄ!

Ar nori, Kati mes pabudavotumėm 
jums namą 4 ruimų ant didelio loto 
50 pėdų tik už

$1,500.00
Ant pradžios turėsi įmokėti tik 

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

DURYS ADAROS
Nup 9 ryto iki 9 vakare. Mes par

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. Halst;ed St., Chicago, UI.

TĖMYKIT, DABAR GERAS
Laikas

Reikalaujame visokuj namų, duokit 
mums savo namą. Kostumerial oiise 
laukia pirkti ar mainyti. Dar reikalau 
jam daug namų mainymui ant iarmų 
visokiose dalyse miesto. Turim porą 
Dučernių, grosemių mainymui ant na
mų.

Kreipkitės:
BKIDGEPORT REAL ĖSTATE

b08 Mest 33 Place, 
arti rtaisted St.

Tel. Boulevard 1550

co

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

Kreipkitės prie savimnKo
2122 W. 54th St.

TĖMYKITE
Niekas nėra1'rtiilihs' per dideliu nei 

per mažu musų tarpininkavime. Mes 
parduodame ir mainome namus, lo
tus, ukes, automobilius ir kitus biz
nius; taipgi apdraudžiame: namus, 
rakandus, automobilius ir viską, nuo 
uyęnies, vagies ir visko, saugiausiose 
apdraudos kompanijose. Mes patar
naujame greitai, teisingai ir pigiai. 
Visokiais reikalais kreipkitės prie

IDEAL REAL ESTATE CO., 
Ypatiškai arba laišku

3214 Co. Halsted St., Chicago, III. 
J. Bružas ir S. J. Mitchell

Tol. Boulevard 0122

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

, Lietuva.
Kreipkitės;

4507 So. Fairfield Avė.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Saliunas ir 6 pagyvenimai už $8,800 

rendos $125 į mėnesį. Namas ge
ras, kaip naujas, didžiausioj lietuvių 
kolonijoj. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant loto ar bučemės.

C. P. SUROMSKI & CO.
3346 S. Halsted St., Chicago, III.

NAUDOKIS PROGA, KADA JI 
JUMS BALDO Į DURIS.

i. 
mas, 
rius,

kamba-

drabu-

Pradavimui naujas mūrinis na- 
2 flatai po 4 didelius 
elektros šviesa, vanos, augštas 

cimentuotas skiepas, viškai 
žiams džiovinti, ir kiti visi naujau
sios mados įtaisymai. Parduosiu 
pigiai su m*ažu įmokėjimu arba mai
nysiu ant mažesnio namo, loto, far- 
mos, bučernės .grosernės ,automobi- 
liaus arba kitokio biznio.

2. Taipgi parduosiu naują murini 
namą South Sidėj, 2 flatai po 5 ir 6 
kambarius. Namas yra gerame sto
vyje. Kaina tik $6,000, $500 jmoke 
ti, o likusi kaip renda. Taipgi pri
imsiu pianą, lotą, automobilių arba 
kitoki biznį, kaipo pirmą įmokėjimą. 
Kreipkitės pas

FANK G .LUCAS, 
3018 W. 38 PI. 2 lubos iš užpakalio 

Telephone Lafayette 6276

JO AKERIU FARMA. 20 AKERIU 
dirbamos, o likusi miškas. Nauji 
budinkai, netoli 2 miestų, 2 mylios j 
biln viena ir geležinkelio stotis.

Kaina $2.200.00.
FRED HOLZMANN, 

Box 4, Irons, Mičh.

MORTGECIAI -PASKOLOS
Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus. už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus, notas i* 
kontraktus.

LOUIS STERN & CO .
5 North La Šalie Street,

kampas Madison St; Tel. Main 4845

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dieniomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madisbn Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviško: 

kalbų, aritmetikos, knygredystis, ste 
nografijos, typewriting, pirklybos tei 
šių, Suvienytų Valstiją istorijos, abe) 
nos istorijos, geografijos, politikinfc 
ekonomijos, pilietystis, dailiarašys 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto ik 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo t 
iki 10 valandai. i
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO

AUSROS MOKYKLOJ

Antradienį, Lapkr. 8, prasidėt 
pamokos anglų kalbos. Mokin- 
tojaus Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams i) 
parankumui mokyklai. Prisira 
Šyt galima visada.

3001 So. Halsted St 
Chicago, III.

LEVESKIO MOKYKLA
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:Q0 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nūn 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos gat.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Val
dyba 1922 metams: —- Pirm. A. 
Švelnis 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oakley 
av., .kont. rašt. A. Šakis, iždin. J. 
Dauginis 1604 North 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, ILL., LIETUVIŲ PAŠAL
POS KL1UBO Valdyba 1922 me
tams: Pirm. , S. A. Stankevičia, 
padėjėjas Bol. Bulauskis, nut. rašt.
K. P. Deveikis 1505 So. 51 Avė. 

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

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

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

CICERO. ILL. — LIETUVOS 'KA
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avp., fin. rašt. , 
J. Varanis, kasier. Lpo. 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. 50th

Avenue* ' ,

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
v KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo

zas Antanaitis 34^5 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.; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su- 
sirinkinvai 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.

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.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metam-s: — pirm. Wal- 
ter J. Markovvskis, 355 E. Kens- 
ington Avė.; padėjėjas. Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
John Valanchius 10910 Edbrooke 
Avė.; turtų raštį Vincentas Dargia 
10520 So. State St.; kasierius. Ig
nacas 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 me
nesio.

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, J138 S. Erne- 
lald Av., nut. rašų J. V. Pirnša, 
3242 S. Emerald Avė., iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Aubum A v., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka Fr. Kuzn.inc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

VITAUTO BAND valdyba 1922 m.; 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas J. Balakas, 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.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 88rd St.; padėjėjas Karolis 
SteponaviČia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. VVallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. VVallace st.; kasier. 
Juoz. Rąčiunas 3259 S. Union av.; 
kontroles rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliauąko 
salėj 3B59 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

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. 
Calift.mia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

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. Chernaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis.3401 S. Auburn 
ave.;nut. hašt. 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; 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 8338 . S. Auburn 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

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

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

ir




