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Pietines Afrikos strei 
kieriai nuveikiami

Albanijos sostinė paimta

Keistas Lietuvos ministerių 
sumanymas

Pietinės Afrikos strei 
kieriai nuveikiami

2,200 streikieriy paimta belais
vei*, širrrtai užmušta. Vald- 

žia skelbia laimėjimus.

PRETORIA, Pietinėj Afri
koj, kovo 13. — Oficialiniai 
šiandie paskelbta, kad vald
žios kareiviai sėkmingai veikia 
prieš revoliucionierius — auk
so kasėjus ir kitus streikie- 
rius. Pranešimas sako:

“Skaičius paimtų belaisvėn 
veikime ccntraliniame lauke 
siekiu 2,200. Musų spėkos su 
nedideliais nuostoliais užėmė 
augštumas apie Westcliffe.

^Rytinėj apygardoj- maj. 
gcn. Van Deventer kareiviai 
privertė revoliucionierius pasi
traukti į Benoui. Vakarinėj 
apygardoj musų spėkos pasie
ki Krugersdorp (22 m. nuo 
Johannesburg) ir dabar ver
žiasi toliau į vakarus. Mes už- 
ėmėm Rietfontein, Anglijos 
Nechuanaland”.

Gauna paramą iš svetur.
LONDONAS, kovo 13. — 

Agentūros žinia iš Johannes- 
burgo sako: 1 1

“Suėmus šnipus ir dokumen
tus tapo patirta, kad, pinigai 
dėl “raudonosios revoliucijos” 
yra gauti iš užsienio.

“Tikimąsi, kad taika neuž
ilgo bus atsteigta”.

žinia priduria, kad oficiali- 
niuose rateliuose manoma, jog 
bus mažų 
džiai), bus 
tų postų, 
pasekmes 

abejonių.
Revoliucionieriai aplaikę la

bai didelių nuostolių, neskai
tant 2,200 jų paimtų belais
vėn. ■ .j ■<

Premieras Smuts išleido pa
reiškimą, kuriame sako, kad 
dabartinis revoliucinis judėji
mas yra sėkmė ekstremistų 
darbo, kurie panaudoja mai- 
nerių streiką skleidimui sindi- 
kalistinių 
tvirtina, 
yra gera 
piliečių, 
neimsią
mui tvarkos ir ramumo, 
taipjau priduria, kad nors ge
neralinis streikas tapo paskelb
tas Pietinėj Afrikoj, didžiuma 
darbininkų, išėmus Rand dis- 
trikte, atsisakė tame streike 
dalyvauti.

Premieras^ Smuts buvo šau
tas, kada jis važiavo į Rand. 
Kulka pataikė automobilin.

Aeroplanai mėto bombas.
JOHANNESBURG, k. 13. — 

Gen. Smuts išleido naują pra
nešimą, kuriame jis tikrina, 
kad neužilgo viskas busią ge
rai. Tai patvirtina niekurie 
laimėjimai ir greitas koncen
travimas valdžios kariuome
nės.

Kareiviai suėmė 1,100 revo-

nepasisekimų (vai- 
pralaimėta izoliuo- 

bet apie galutinas 
kovos nesą jokių

liucionierių Sophiatovvne ir 
Brixton Ridge ir apvalydami 
kelias kitas augštumas, kas 
yra labai svarbu, kadangi po
zicijos buvo tvirtos ir jų lai
kymas revoliucionierių statė 
pavojim valdžios spėkas.

Aeroplanai numetė 32 bom
bas ant revoliucionierių, kurie 
buvo apsupę policiją Brixton 

.apygardoje. Daug žmonių už
mušta, o kiti išsklaidyti, dau
gelis gi pasidavė.

Manoma, kad Johannesbur- 
ge subatos mūšiuose mažiausia 
1(M) žmonių užmušta, neskai
tant daugybės sužeistųjų. Val
džia deda desperatiškų priemo
nių, kad atgavus miestą, kurio 
tik dalį ji telaiko.

Iš Pretorijus pranešama, 
kad neužilgo valdžia turės dau
giau kareivių, kadangi jų ver
bavimas einąs sekniingai.

Iš Capetovvn pranešama, kad 
už Rand rybų generalinis 
streikas turi tik dalhiį pasise
kimą.

200 žmonių užmušta.
JOHANNESBURG, k. 13. — 

Apskaitoma, kad mažiausia 
200 žmonių liko užmušta ir 
apie 1,000 sužeista mūšiuose 
tarp streikierių ir policijos. 
Nuostolių apskaitymai įvai
riuoju, bet manoma, kad vien 
subatos ir pėtnyčios mūšiuose 
liko užmušta mažiausia 180 
žmonių.

Valdžios kareiviai, po prie
danga kanuolių ir smarkios 
kanonados, veržiasi priekyn 
veik visuose frontuose, nors 
darbininkai ginasi labai atkak
liai. Revoliucionieriai tebededa 
pastangų perkirsti Pr (to rijos 
-Germiston geležinkelį.
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Rusija grūmojanti 
karu Lenkijai

Angliakasiu streikas
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MASKVA, kovo 13. — Ru
sijos užsienio ’ reikalų ministe- 
ris G. čičerin savo notoje Len
kijai reikalauja išardyti visas 
“baltųjų” kovos organizacijas, 
kokios yra Lenkijoje. Jis pcr- 
sergsti, kad atsitikime tiaujos 
atakos iš Lenkijos teritorijos 
ant Rusijos, Rusija bus pri
versta nedaryti jokio skirtumo 
tarp reguliarinių Lenkijos ka
reivių ir ginkluotų nereguliari- 
nių bandų.

Trockis kaltina Amerika
Sako, kad kapitalistai rengia 

naują puolimą ant Rusijos.

MA-SKVA, kovo 13. ---- - Ru
sijos karo ministeris Leonas 

Trockis, kalbėdamas nepapra
stame Maskvos sovietų posėdy
je, sušauktame delei Genoa 
konferencijos, įteikė dokumen
tus, laikraščius ir kitokius įro
dymus patvirtinimui to, kad 
intervencionistai ir kontrrevo
liucionieriai veikia ir rengiasi 
prie puolimo ant Rusijos pa
vasary j.

Galbūt pirmu kartu Trockis 
priskaitė, kad ir Amerikos ka
pitalistai, kartu su Anglijos ir 
Franiijos kaipitalistalis, stovi 
užpakalyj tų visų suokalbių, 
ypač Kaukaze, kur kitų šalių 
kapitalistai sieliją pasigriebti 
Baku aliejų. ’ Jis pareiškė, kad 
jie remia ^buvusį didįjį kuni
gaikštį Nikolai. Nors tikrino, 
kad Rusija geidžia taikos, 
Trockio kalba buvo betgi ga
na karinga. Jis patarė laikyti 
raudonąją armiją pilname ka
riniame prisirengime.

Karo ministeris pagerbė hu
manitarinį darbą / Amerikos 
šelpimo administracijos. Jis sa
kė, kad ji sušelpia dešimt kar
tų daugiau badaujančių, negu 
visos kitos Europos šelpimo 
draugijos paėmus kartu.

Nori suversti Amerikos 
skolas Vokietijai

Talkininkai svarsto
Vokietiją priversti 
talkininką skolas

projektą 
užmokėti 

Amerikai.

Taip nusprendė ir valdžia.

VVASHINGTON; kovo 13. 
— Valdininkai jau neteko vil
ties, kad jiems pasisektų su
taikinti kasyklų savininkus su 
angliakasiais ir skaito, kad an
gliakasių streikas yra neiš- 
vengtinas. Valdžia nustosianti 
jau rūpintis kaip išvengus 
streiko, bet vien rūpinsis da
bar, kad streikui kįlus šalis 
turėtų užtektinai anglių.

Valdininkai tvirtinai, kad 
šiuo žvilgsniu padėtis esanti 
gera, nes prie kasyklų ir san
deliuose esą anglių užtektinai 
dešimčiai savaičių. Išteklius gi 
dar galįs padidėti iškasimais 
iš neorganizuotų kasyklų.

L>«vis» sakosi Ice-Iotsį kartų 
perapčjęs kasyklų savininkus, 
kad besibaigiantis kontraktas 
verčia juos stoti į derybas su 
angliakasiais, bet jeigu jie to 
perspėjimo nepaklausę, tai jis 
nieko daugiau negalįs daryti 
iki neiškils streikas; bet ir ta
da jis galėsiąs veikti tik to
kiame atsitikime, jei streikas 
gręstų publikos labui.

7 žmonės užmušti
' l ■

ATLANTA, k. 13. -37 žmo
nės liko užmušti ir 16 sun
kiai sužeista, kada paskutinis 
vagonas Atlanta, Birmingham 
& Atlantic geležinkelio trau
kinio ties Union City atsika
bino nuo-traukinio , ir nusirito

Sudarė Lenkijos kabinėta
Prėmieras ir užsienio reikalų 

ministeris — senieji.

VAR&AVA' kovo 13. — Bu
vusiam premierui A. Ponikow- 
skiui pasisakė sudaryti naują 
Lenkijos kabinetą. Be premie- 
ro, ir užsienio reikalų minis
teris pasilieka senasis, būtent 
Skirmuntas.

Howat pralaimėjo

Katalikai susivienijo 
su socialistais

LONDONAS, kovo 13. — Iš 
Milano pranešama, kad suba- 
toje ‘lapo pasirašyta sąjunga 
tari> katalikų ir socialistų Cre- 
mona provincijoje.

Žinia priduria, kad tuo pa
vyzdžiu galbūt paseks ir 
provincijos, kur fascisti 
timas padarė gyvenimą 
kenčiamu.

Lietuvos žinios
I I ■!■■■'

Lietuvos žemės refor 
mos įstatymas

Obosto likvidavimas

kitos 
siau- 
nepa-

300,000 be darbo de 
lei lokauto

13. —LONDONAS, kovo 
Tarp 300,000 ir 500,000 An
glijos inžinierių ir mašinistų 
liko išmesti iš darbo, samdy
tojams paskelbus lokautą. Apie 
0,000 <li i'Ijtuviij stovi uždary
tos.

Sumažins armiją iki 
126,000 kareivių.

WASHINGTON, k. 13. — 
Nežiūrint gen. Pershingo ir ki
tų persergėjimo, atstovų buto 
biudžeto komitetas šiandie ra
portavo bilių, 
riama armijos 
$207,353,030.67. 
būti ne didesnė,
ofieierių ir 115,000 kareivių.

kuriuo paski- 
užlaikymui 

Armija turės 
kaip 11,000

Genoa konferencija atsidaijys 
balandžio 10 d. i 1

RYMAS, kovo 13. — For
maliniai čia tapo paskelbta, 
kad internacionalinė Genoa 
ekonominė konferencija atsi
darys balandžio 10 d.

Kalėjimo taksos.
KLAIPĖDA, Ėsk. — Nuo sau

sio ' 1 d. pakeltos taksos už sė
dėjimą kalėjime t. y. nubausta
sis, išėjęs iš kalėjimo turi už
mokėt už kiekvieną išsėdėtą 
dieną po 18 auks.

— Muito mokesnis už įveža
mą spiritą, eterą ir kitus svai
ginančius gėrimus pakeliamas 
50%.

Albanijos sukilėliai 
laimėjo

idėją, 
kad 

ir su 
kurie

Premieras 
karinė padėtis 
pagelba lojalių 
romia valdžią, 
laiko atsteigi- 

Jis

LONDONAS, kovo 13. — Iš 
Rymo pranešama, kad Albani
jos sukilėliai, vadovaujami Zu- 
gliedi ir Ilsuddusek paėmė Al
banijos sostinę Tirana. Vald
žios nariai pabėgę ir valdžios 
sodybą padarę Elbassan, už 64 
m. nuo Scutari.

Keistas Lietuvos minis 
terlios sumanymas

Kas perka bonus — tas turės 
teisės Lietuvoje pirkti žemės.

PARYŽIUS, kovo
C. F. Bertelli). — Aš šiandie 
galiu pranešti Amerikai smulk
menas Anglijos-Italijos kontri
bucijos pieno, kurį slapta svar
stė finansų ministerių konfe
rencija vakar. Tą pieną jau 
yra priėmusi Belgija, bot jo 
dar nėra priėmusi Francija. 
?lenas yra tokis:

1. Talkininkų karo skolos 
Jungt.* Valstijoms užmokėji
mas butų suverstas ant Vo
kietijos (Talkinin|kų skolos 
Jungt. Valstijoms dabar siekia 
apie $10,000,000,000).

2. Vokietija užmokėtų visą 
kontribuciją į penkis metus.

3. Franiija netektų savo vir
šijančios karinės pozicijos.

13 (Rašo

yiUSHINGTON, kovo
Augščiausias šalies teismas 

šiandie išmetė Alexander Ho- 
wat ir kitų angliakasių vado
vų bylą. Jie buvo nuteisti už 
paniekinimą Kansas industrj/ 
nio teismo, bet padavė apelia
ciją augščiausiam teismui. 
Augščiausias teismas gi nu
sprendė, kad Jis negalįs nieko 
šiame dalyke daryti, kadangi 
apeliacija paduota netinkamoj 
formoj.

13.

Bagdonas paskirtas Maskvos 
Atstovybės patarėju.

WASHINGT()NAS, kovo 8 
d. (Elta). — Lietuvos Atsto
vybės Maskvoje patarėjų vie
toje Avižonio laikinai paskir
tas eiti pareigas Tremtinių 
Skyriaus vedėjas, Bagdonas.

Jieško Graikijai naujo 
kabineto.

ATHENAI, kovo 13. — 
Graikijos karalius pakvietė Ni- 
colas Stratos, buvusį laivyno 
ministerį, sudaryti naują kabi
netą. Tikimąsi, kad ministeri
jos krizis bus ilgas.

RYMAS, k. 12. — Pirmu 
kartu nuo popiežiaus neteki
mo svietiškos galios 52 metai 
atgal, katalikai čia surengė 
savo religinę procesiją mieste 
paminėjimui 300 metų sukak
tuvių kanonizavimo šv. Pilypo 
Neri. Procesijoj dalyvavo vy
skupai, arcivyskupai ir kiti 
bažnyčios augštieji viršininkai, 
taipjau katalikiškoji aristokra
tija. •

LONDONAS, kovo 13. — 
Anglijos prekybos taryba pa
skelbė, kad algos Anglijos dar
bininkų 1021 m. tapo nukapo
tos daugiau kaip £ ,000,000 j 
savaitę.

WASHINGTONAS, kovo 10 
d. (Elta). — Ministerių kabi
netas įnešė į Steigiamąjį Sei
mą įstatymo projektą, sulig 
kuriuo sugrįžę Amerikos lie
tuviai tik tie tegalės žemės 
pirkti Lietuvoje daugiau nei 
20 deš., kurie bus pirkę Lie
tuvos Laisvės paskolos bonų.

Kiekvieni 5 doleriai įvesdin
ti į bonus sulig įstatymo pro
jektu, duoda teisės pirkti vie
ną dešimtinę žemės.

W. Va. angliakasiai tarsis
BALTIMORE, Md., kovo 13. 

—: Šiaurinės Wėst Virginijos 
kasyklų. savininkų ir anglia
kasių unijos atstovai kovo 25 
d., Baltimorėj, pradės derybas 
apie naują algų skalę šiauri
nėj West Virginijoj po balan
džio 1 d., kada išsibaigs da
bartinis kontraktas. Tai tapo 
sutarta šiandie 
vų ir unijos 
pasitarime.

savininkų atsto- 
atstovo Keeney

PINIGŲ KURSAS
................ .. I 11 'i

Vakar, kovo 13 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
tomu Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų....... $4.32
Austrijos 100 kronų ............... l^c
Belgijos 100 . frankų ........... $8.32
Danijos 100 kronų ............... $20.95
Finų 100 markių ................... $2.05
Francijos 100 frankų ........... $8.80
Italijos 100 lirų ................... $4.91
Lietuvos 100 auksinų ............... 3$>e
Lenkų 100 markių ............... 2 Vi-c
Norvegų 100 kronų ........... $17.55
Olandų 100 guldenų ........ $37.60
švedų 100 kronų ............... $26.C0
šveicarų 100 markių .... ....... , $19.40
Vokietijos 100 markių 39c

SOFIJA, Bulgarijoj, k. 13. 
— Bomba eksplodavo Ameri
kos legacijoje vakar vakare. 
Niekas nesužeista, bet tik pri
daryta nuostolių namui.

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

ryto iki 2 vai. po piet

KAUNAS, II. 18. (Elta). — 
Vasario 16 d. .Lietuvos Stei
giamasis Seimas galutinai pri
ėmė įstatymą apie žemės re
formą. Einant tuoe įstatymu, 
ligi bus išdalyti stambieji dva
rai, ūkiai, turintieji ne dau
giau kaip 150 hektarų nelie
čiami. Aukščiausia atlyginimo 
kaina 480 auksinų už hektarą. 
Jei atimama iš ūkio iki 200 
hektarų, tai už 70 hek. atly
ginimą vidutinėmis nusavini
mo meto lįinkos kainomis, o 
už 50 hek. nustatyta kaina. Už 
žemes po miškais mokama po 
120 auksinų.

Be atlyginimo imama: 1) 
nustatytas ypatingu įstatymu 
žemes nuošimtis kariškiams iš
dalyti, 2) nenaudojamos že
mės: smiltynai balos; 3) iš 
ūkininkų kitados, neteisėtai pa
grobtos žemės; 4) nejudomie- 
ji turtai tų savininkų, kurie nu
sidėjo prieš Lietuvos nepri
klausomybę, savu noru tarnau
dami priešingai valstybei.

Parapijos, kurios neturi že
mės, gaus jos iš valstybinio 
fondo, bet nedaugiau, kaip 8 
ha. Bažnytinių žemės 
privalo būti sugrąžinta 
įdomieji turtai, kurie 
Rusų valdžios buvo iš 
kų bažnytinių įstaigų 
ir atiduota pravoslavų 
tinems įstaigoms. Bet
katalikų atimti turtai buvo pa
tekę Rusų valdžion, tai jie da
bar turi grįžti į Lietuvos val
stybinį fondą.

Šis įstatymas dabar Seime 
galutinai redaguojamas ir pas
kiau bus valdžios paskelbtas.

KAUNAS, II. 18. (Elta). — 
Lietuvos ir Vokiečių konferen
cija dėl obosto likvidavimo, 
prasidės š. m. vasario m. 27

Iš musų pusės dalyvauja, 
kaip pirmininkas Jonas Vailo-t' 
kaitis, jo pavaduotojas N. Po- 
krauskis, ir komisijos nariai: 
prof. Šimkus, inž. P. Vileišis, 
Paknys, M. Yčas, Leontijus So- 
loveiČikas, A. Janulaitis, Bro
nius Dailydė, Jazdauskis, Rač- 
kauskis, Venslauskis, Giršavi- 
čius, Rachmilevičius.

Ekspertais pakviesti A. Vo
sylius, Ožinskis.

Iš Vokiečių pusės dalyvauja 
Gehcimrat Grabenhorst — j)ir- 
niininkas, nariai: Cr. II. FockI,-

Crohnc Wolfgang, direkt. 
Roy h. v. Hengst.

Dr.
von

fondan 
tie ne- 
kitados 
katali- 
atimta 
bažny- 
jei iš

Įkaitai iš Rūsy
KAUNAS, II. 18. (Elta). —- 

Tremtinių g.^žinimo Skyrius 
praneša, kad š. m. vasario 17 
d. atvykusius iš Tarybų Rusi
jos Lietuvos įkaitus sutiko 
Kauno stoty Vidaus Reikalų 
Ministeris p. Oleka ir kiti Vi- 

' daus Reikalų bei Užsienių Mi
nisterijos atstovai.

Grįžo šie įkaitai: Keilsonas 
Ilia, Povilaitis Antanas, Ra- 
šauskas Jonas, Zubovas Vladi
miras, Jakucevič-Berzina Olga, 
Sventkauskas Vladimiras, Tri- 
čas Pranas, Valtis Jonas,. Var- 
nauskasr/Povilas, Pelasnis Jo
nas, Strungevičius Ignas, Bele- 
vič-Stankcvič Boleslavais, Čer
niauskas Juozas, Adamavičius 
Vaclavas, Atkačiunas Juozas, 
Vyšniauskas Juozas, Pac-Po* 
marnackij A. R., Pac-Pomar-: 
nackij Z. R., Tarasovas Jonas* 

.......... ..... .."r.1.  =»■

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO PENKIS CHICAGOS OFISUS.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo ištaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

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

18210 So. St, Chicago, BĮ.
'owri of Lake Skyrius

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

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

523 West 120th St., West Pullman, BĮ.
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įvairenybės PRANEŠIMAS W«UKEI ANO LIETUVIAMS

M

Atpirkimo Pranešimas
Savininkams Victory notų ir kitų dalykų

Visokios rūšies gydy-

tai prie States Street

Vas. 0, 192-2

KenoshosLAIVAKORTES
Lietuvon

PAČIAVIM0SI PAS
ĮVAIRIAS TAUTAS

Chicago

Telpfonai Boulevard
Saule nudegus nosį
Vartok apščiai šaldančiu

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenpshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

TURINYS:
1. Pačiavimasi pas laukines tautas.
2. Pačiavimasi pas senovės rytų tautas: 

pas muzulmanus; pas marmonus.
3. Pačiavimasi Indijoj, Kynijoj ir Japoni

Tht LiUlt Nw 
for Liūte

Žvairas akis atitausau saugiai, tik 
rai ir greitai savo speciališka meto
dą; tonsilis išimu prietemos miegu: 
akinius pritaikau, $5 ir aukščiau.

Reikalaukit veltui knygelės

Akių, Ausy, Nosies, Gerk
lės Kenksmingumai

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
Chicago, III

Mes prašome visų musų draugų padėt jam dar
buotis kiek tik bus galima. Tegul nebuna ne vienas 
lietuvis, nė viena lietuvio grįčia be “Naujienų”.

“NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJA.

Šiuo pranešame visiems Waukęgano lietuviams, 
kad “Naujienų” Administracija siunčia savo atstovų 
J. Dagį, darbuotis tarp Waukeganiečių įvairiais biz
nio reikalais, kaip tai: rinkti naujus skaitytojus 
“Naujienom^”, priimti apgarsinimus, ir spaudos 
darbus; pardavinėti knygas ir daryti kitokį galimų 
patarnavimų. .

inenmoiaium
Lengvai gydo, greitai ir 

antiseptiškai.

Ant išmokesčių, jei pagei 
daujama.

ADVOKATAI IR PATARĖJAI 
1305-7 127 N. Dearbdm St. 

Randolph 8899 
MAURICE J. GOLAN 

Res. 1102 S. Ashland Blvd.
Seeley 3676 *

A. W. MELLON,v

Turtų Raštininkas

MASKVOJE DVIGUBAI TIEK 
BIUROKRATŲ KIEK DARBI

NINKŲ.

Viso 1,300,000 Maskvos gy
ventojų.

Kadangi Rusijoje visi darbi
ninkai yra verčiami priklausyti 
unijai, tai Maskvoje be čia pa
minėtųjų notai daugiau darbi
ninkų. 'Todėl darbininkų yra 
tik JI05,000, o sovietinių tar
nai! (ojų 233,000. Bet pasili
kusieji 312,000 parazitinių ele
mentų taipgi “dirba” drauge su 
sovietiniais ofiėialais, vadinas, 
užsiima kokiu žmugeliu. Su
prantama, šitokiu bildu nedaug 
našaus darbo tegalima padary
ti, ir las reaguoja į šalies mai
stų ir iJpsiriipinilno padėtį. —

— A. Soucliy.

4. Pačiavimasi Graikijoj ir Romoje,
5. Pačiavimasi Franci joj.
Ši knygelė turi 89 puslapius.

Kaina tik 20c
Kiekvienas7 privalo tuojau nusipirkti šių 

knygelę.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted Street,

1. Kreipkitės atpirkimu 3%% Victory notų: Visos 3%% seri
jos Suvienytų Valstijų šiaurinės Amerikos pakeičiamos auksinės no
tos 1922—923, kitaip 3%% žinomos Victory notos, šiuomi bus atper
kamos birželio 15 d., 1922, sekus tuom laikinis atpirkimas, ant kurių 
notų yra ir Treasury Departmento Cirkuliorius No. 138, datuota ba
landžio 21, 1919, kuomet originalės notos buvo išleistos. Nuošim
čiai už Victory notas 3% % serijų išsibaigia minėtoj dienoj, birželio 
15, 1922.

2. Laikas užsibaigia Victory notų pakeitimo privilegijų. Iš at
žvilgio, reikia kreiptis atpirkimui visų 3%% Victory notų birželio 15 
d., 1922 sekąs tuom laikinis minėtas Treasury Departmento Cirku- 
lioris No. 138, tiesas pakeitimo Victory notų, kaip 
notas kitų serijų šiuom yra suspenduotos 
birželio 15, 1922, abeji talpinusi, ir ant birželio 15, 192^ Victory no
tos aiškiai išsibaigs, kurios buvo paliestos vasario 9, 1922 ir ant to 
dienos, arba vėliau nebus pakeičiamos.

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

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos" aprūpinti.

^SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujieną 
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 
taksy.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus j 
Lietuvos .Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kab tik 
nuvažiavo Lietuvon.

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.

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. Sizejt 34 to 48.

Namo Hygienic-Faohion Institute 
120 E. 16 St. New York., Dep’t M

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St,

‘Badavo j ame ir taisome
1401 W. 471 h St. Chicago.

BRIDGE PORT 
ELECTRIC CO.Ii / - 

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbų gvarantuojame
. Elektriškam darbui

7101 
1892

\ W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096
Vakarais: 10736 S. W aha s h Avė.

TeL: Pullman 6377.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKISADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj. 

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

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

S. W. BANKS
ADVOKATAS

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

West Monroe Street, Chicago.
Phoųe Central 2560

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

Telephone Yards 5834

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

3325 So. Halsted S't

Pratuštinimo išpardavimas
Pradeant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo \ visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, 
rainkotų, kelinių, trunku ir siuteai- 
sų už tokią žemą kainą, kad apsimo
kės dabar pirkti kitam metui dėvė
jimui.

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

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

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

jines po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužes mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš
parduoti. Ateikite anksti ir pasirin
kite koliai dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantuojamas. įsteigta 
1902 m.

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

mo žinovas — 23 me

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt S't.
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
JI 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.

mi mažumoj, nedaug ką gero 
gali padaryti.

Iš .virš aprašytųjų faktų ir 
išreikštų mano minčių kai kas; 
gal spręsti, jog aš esąs beribės 
lygybės šalininkas. Ne. Lygybę 
aš vaizduoju teisingai, ir gerai 
numanau, kad žmones* visiškai 
lygus niekad nebuvo ir nebus, 
nes savo prigimtim jie yra la
bai nelygus, nei išmintimi, nei 
gabumu, nei fizine jėga ir lt. 
Taigi apie pilną žmonių lygybę 
negali būti kalbos. Doriems 
išmintingiems, aukščiau sto
vintiems žmonėms visada pri
dera atiduoti pagarba, jei jie 
jos yra savo darbais užsipelnę. 
Gi priverstina pagarba žmogui 
kurs savo darbais jos neužsi- 
pelrio, yra vergijos liekana.

— P. Klimka.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontrąktorius ir

tesniųjų valdininkų vietas, 
virto dideliais ponais. Man pa
čiam ir mano pažįstamiems, 
draugams teko patirti tokių 
karčių faktų, kurių nei kaip 
negaliu užtylėti. Pavyzdžiui, 
gyvenant svetur su kai ku
riais dtfiyvavom vienoj draugi
joj, daįi vienoj valdyboj; 
drauge spręsdavom apie musų 
tremtinių ir gimtojo krašto 
reikalus ir tt. Bet kad vieną 
jų pirmą syk pamačiau Lietu
voje ir norėjau kaip su geru 
pažįstamu pasikalbėti, tai taręs 
nenorom porą žodžių nubėgo, 
o jo veide buvo matyti nepasi
tenkinimas. Paskui sužinojau, 
jog jis užimąs St. viršininko 
vielą, vadinas— ponas.^G to
kių ponų pas mus Lietuvoje 
dabar neretenybė.

Nemanykite, kad aš taip .pie
šiu visus Lietuvos valdininkus. 
Anaiptol. Yra ir labai dorų ir

Jiche? «
Kuomet kenti A

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

Dr. Milės AnMnrills
Ono or two and the pain stops 

Contain no hablt-formlno druga 
Havo you tried Dr. Milės* Nervino?

400,000 vaikų jaunesnių kaip 
16 metų,

250,000 darbininkų susiorga
nizavusių unijose.

233,000 sovietinių tarnautojų 
ir oficialų, 
r . 1

312,000 asmenų buržuazinio 
elemento.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

Ros los posteriu — Rusijoj 
dažnai tenka matyti jie prili
pinti prie sienos — Maskvos 
gyventojų skaičius už 1019- 
1920 m. šitoks: y

perdaug primirkusi pasipikti
no ir savymeiles kad nėra kits 
kitam užuojautos ir asmens 
gerbimo. Kas yra vikresnis, 
nacluiliškesnis, arba kam buv& 
lemta aukščiau kitų iškilti, tas 
ir ponas. Gi kas sttvo budti 
yra lėtesnis nuolaidesnis, tas 
nustumtas, paniekintas.

Aukščiau išreikštąsias mintis 
aš rašau iš gyvenimo prakti
kos, kas man buvo lemta pa
tirti gyvenant Rusuose ir sugrį
žus į Lietuvą.

Gyvendamas svėtur ir visur 
matydamas tiek daug ne teisy
bių, apgaulio 
dos, man rodėsi, kad gal tik 
čia taip negerai, o savo šalyj 
visai kitaip..Ten gimtasis kraš
tas, savi žmonės todėl kasdie
ninio gyvenimo reikaluose butų 
galima rasti didesnės užuojau
tos ir paspirties. Bet deja, toks 
mano ^pratimas buvo klaidin
gas. Kaip'dabar patyriau, gy
vendamas svetur nuo svetimų 
žmonių nekartą esu matęs dau
giau užuojautos negu nuo Sa
vųjų.

Čia rapsų Lietuvoj valdinin
kai ir šiaip turtingesni žmonėi 
dar labiau išpenėję, pilni pui
kybės, į darbininką žiuri iš 
inkšto, nesukalbami. Net ir 
tie inteligentai, kurie, gyve
nant svetur, buvo tikri draugai,

Franklin 0. Barter, M. D. 
120 So. State St.

Vai. 9 iki 5. Ned. 10 iki 12

IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

catarrh
OF THE STOMACH

3 HUn mflflmiiiiiiiiiiin piiiiihiiiiiiiii'iiiiiti nnffliiiiiiiiiimiiĮiii ma

serijų į Victory 
nuo vasario 9, 1922, iki

!SEEw

Biunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini- 
gų siuntimą pilnai atsa* 
koma. , , 

Parduodamos 
kortės Lietuvon 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

A. Pakšys 
220 Milwaukee Avė., 
Kenosha, Wis.

ŠOU CANT ENJOY LIFE 
with a sore, eour, bloatetfcrtom- 
ach. Food docs not nourish.

Instead it is a source of misery, causing 
pains, belching, dizziness and head. 
aches.

Tl»e person vvitli a bad etomach 
should be eatisfied with nothing Icm 
than permanent, lasting Yelief. 
<11 The right remedy will acl upon the 
linings of the stomach, enrich the blootj, 
aid in casting out tho catarrhal poisons 
and streiųĮthen cvery bodily funetion. 
<]J The large number of pcople vvho 
have succęssfully used Dr. Hartman’s 
fatnous medicine, recommended for all 
catanhal ęonditions, offer the strongejt 
poaibio endoTficmęnt. for • 

Pe-ro-biA
IH SEBViCE HHI IBS

E23 “

TĄBL5TS OK L|QŲ1D 
SOLO EVERYWHERE

Siu

PRICE
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NO

1500

W. F. SEVERĄ C0.
CEDAR RAPIDS, !OWA

S I /FARiONAS <

809 Weit' 35ta Straet 
'(HAL.TAM N

>>EVEHU5 uYOUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

Šiltinės epidemija.
[Musų koresp.]

Paskutiniuoju laiku Lietuvo
je pradėjo platintis šiltinės, 
ypač beriamosios, epidemija. 
Tų baisių ligų į Lietuvą atnešė 
iŠ bolševikų Rusijos įfi’įžtan- 
tieji tremtiniai. Iš to bolševi
kų rojaus daugelis tremtinių 
grįžta toki nuskurdūliak taip 
baisiui nuplyšę, tiesiog pus
nuogiai, kad žiūrint stačiai rei
kia stebėtis, kaįp jie žiemos 
laike dar galėjo pasiekti Lietu
vę ir nesušalo pakeliui.

Žydai, kuęie (visados sugeba 
geriau įsitaisyti ir blogiausiose 
sąlygose, o be to jie Šelpiami- 
savo plačių ir stiprių labdary-, 
bes organizacijų, tečiau ir jų 
grįžta iš ten nemažai baisiai 
suvargusių. Kaikurie jų taip 
baisiai apdriskę ir apsikarstę 
škurliais, jog išrodo kaip ne
jaukios baidyklės.

— Vargo vaikas.

Lietuvos valstybiniu 
įstaigų tarnautoju 

padėtis.
(Musų korespondento)

Kaunas.— Lietuvos visų vai-, 
stybinių įstaigų tarnautojų bei 
darbininkų ekonominė padėtis 
negeriausia, o kaikurių ir visai 
nelengva. Žemesniųjų įvairių 
vulstybinių įstaigų tarnautojų 
algos maž-daug vienodos. Kau
ne nuo* 600 700 lig 1000 auk
sinų menesiui. Provincijoj nuo, 
350—100 lig 7(M) auksinų. Be 
to prie gaunamų algų kaikurio- 
se tarnybose gauna dar maisto 
produktų papiginta kaina. In
tendantūrose, kame yia nema
ža visokių tarnautojų ir darbi-* 
ninku, be minėtų algų gaunu 
duonai miltų, bulvių, mėsos ir 
lašinių. geležjnkęlie^iaj 
šiol, kurie su šeimynomis, gau
davo kas menuo po 3 pūdus ru
gių, po 12 auks. pūdą. Nuo 
Naujų Metų rugių nebeduoda 
ir jų vietoj gauna po 2 pudu 
ruginių miltų, kaina 40 auks. 
pudui, ir pusę pu{lo žirnių už. 
30 auks. Tokiuos produktus 
ir tokia kaina, gaus visų val
stybinių įstaigų tarnautojai ir 
darbininkai. ,,

Reikia pasakyti, kad prie da
bartinės brangenybės, nors ir 
gaunant minėtus produktus,, 
gaunamosios algos toli gražu 
neatsako šių dienų pragyveni
mo reikalams. Todėl norint 
kiek pagerinti sunkų valstybi
nių įstaigų tarnautojų būvį, 
reikėtų nors dvigubai pakelti 
ligi šiol gaunamąsias algas. 
Nuo Naujų Metų rimtai laukta 
ir tikėta kad bus padidintos al
gos. Apie tai girdėti labai daug 
visokių kalbų bei spėliojimų, 
tačiau kada ir po kiek bus pri
dėta^ tuo tarpu vis.dar nėra jo
kių žinių. O jau butų labai me
tas, nes dėl tokių neaiškumų 
žmonės, nebetekdami kantry-i 
bes, pradeda nerimauti, o ant
ra, privatinių įstaigų tarnauto
jai neretai net dvigubai dau-

• giau gauna algos.
—Pet. Klinka.

Del Lietuvos valdininku v
' išdidumo.

Dabartinis pasaulis yra su
gedęs, perpildytas neapykanta 
ir kerštu. Teisybės visur la
bai maža, kas galingesnis, tvir
tesnis to ir teisybė, o silpnas 
ir vargšas žmogusTr būdamas 
teisus neretai apkaltinamas. 
Taip buvo lig šiol, taip tebėra 
šiandie ir gal dar negreit susi
lauksime pasaulyje teisybės. 
Mažiukams dar matyt, ilgai il
gai teks kentėti tas patsai juo
das skurdas, beteisė ir pažemi
nimas.

Del ko pasaulyje dedasi tos 
visos neteisybės ir niekšybės? 
Tur biri dėlto, kad , žmonija
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Vasario 25 d. Moose Club 
salėj įvyko koncertas, kurį 
rengė jungtinėmis ,’jėgdmis 
Liaudies Vyrų chofas ir L. M. 
P. S. 5-toji Kuopa. Be vietos 
jėgų koncerto programe daly
vavo iš rytinių valstijų atvy
kusi dainininke K. Mcnkeliu- 
niukė-Januškienė.

Programų pradėjo Liaudės 
Vyrų choras, kurs, kad ir ne
skaitlingas balsais, porų dai
nelių sudainavo vidutiniškai. 
Po to išėjo dainuoti K. Men- 
keliuniutė-Januškienė. Reikia 
pripažinti, kad ji turi nemen
kų balsų, tik nelankstus ir 
menkai lavintas. Dainuoja be 
atjautimo. Man, palyginus, ge
riau patiko vietos dainininkė 
B. Šimaitienė, kuri kad ir ne
bando taip augštai skristi, bet 
M. Petrausko “Siuntė mane 
motinėlė” ji sudainavo taip 
jautriai, kad buvo kuo pasige
rėti. *

L. M. P. S. 5-tos Kuopos 
choras dainų • “Gegutė ir naš
laitė” sudainavo vidutiniškai, 
bet antrų, verstų iš anglų kal
bos, dainuojant išėjo ne kas. 
Užtat mažų mergaičių choras 
porų dainelių sudainavo visai 
gražiai. Bet geriausia už visus 
pasižymėjo, tur būt, jaunutis, 
vos 13-kos metų D. Baranaus- 
kutis, šauniai paskambinęs po
rų gabalėlių pianu:

Programų pabaigė mišrus, 
susidedąs iš Liaudies vyrų cho
ro ir LMPS. 5 kp. moterų cho
rų. Chorus vedė A. Jatspilkie- 
nė, o solistams, akompanavo 
M. McClay.

Pagalios žodis apie publikų. 
Ta musų “progresyviškoj i” 
publika kažin kas išgverus, be
veik niekuo nesiskiria nuo pap
rastų parapijonų. Programo iš
pildymo laiku vietoj ramiai už- 

‘ silaikyti, tai kelia jomarkus. 
Kada gi mes išmoksime kul
tūringiau elgtis? v

—Dainius.

pai, kuri taip gyvai užjaučia , Tai yra popieros trusto kp- 
Dėdės šerno padėtį. Jau kelin- va vedama 33 gamyklose 
tas kartas ji suruošia jo nau- New Yorko, Vermonto, New 
dai vakarėlius ir šiaip dosniai Hampshirės ir Maine’o valstijo- 
jį remia. Jei/visos kitos musų’se tuoju tikslu, kad sumaiki- 
d ra ugi jos ir kuopos nors dale-‘nūs Tarpia t ui nę minkščio, sul

fito ir popieros gamyklos dar
bininkų brolijų. Norėdama su
laužyti šitų streikų kompanija 
panaudoja valstijos konstabc- 
lijų, streiklaužius iš miesto

lę padarytų, kų ta Moterų Kuo
pa padaro, tai Dėdės šerno iš
silaikymas butų gražiai aprū
pintas. Jo gi išsilaikymas turi 
visiems mums lygiai rūpėti, 
nes jisai jėgų ir sveikatos ne
tekęs, pats sau duonos užsi
dirbti nebegali.

Čekius ir money orderius 
prašome rašyt šerno Draugų 
Būrelio kasieriaus Justino Ku
lio vardu ir siųsti sekretoriaus 
adresu: A. Lalis, 1739 S. Hal- 
sted St., Chicagb, III.

šerno Draugų Būrelis.

AUKOs
Lietuvos Socialdemokratų par

tijai remti.

skurdynių, vietos politikierius 
ir aštrias uždrauststis.

Dvi pamatinės unijos eina 
išvieno ranka už rankos. Jų 
yra apsirūpinta streiko išlai
kymu iki pavasario. Streiki
ninkai susideda iš Kanados 
iraneuzų, Amerikos airių, lie
tusių, lenkų ir italų. Ūpas pas 
juos labai pakilęs.

Politiniai šitas streikas yra 
svarbus tuo, kad jis duoda 
progos ūkininkais apgyventoms 
apylinkėms susipažinti afčiau 
su pramonės darbininkų gyve

nimu ir reikalais, be kurių ži
nojimo jie dažniausiai pade
da dirbtuvių atstovams išleisti 
pramoninio teismo projektus ir 
įstatymus prieš streikus.

. • I * . * • ■

Popieros trustas numanyda
mas šitų deda visas pastangas 
laimėjimui šitos kovos. Nub 
uždarymo laiko geg. 1 d. nei 
viena gamykla nedirbo pilnai. 
Daugely vietų gamyklos už
daryta visai, o kitose streik
laužiai dirba saugojami sargų.
Kompanijos nuostoliai siekia 

milionus. 
t

Unijų viršininkai sako, kad 
metinis finansinis Internatio
nal Paper Kompanijos praneši
mas už 1921 m. rodo,, jog kom
panija turėjo nuostolių $7,000,- 
000 palyginus su 1920 m. 12 
milionų pelno. Kompanija da
bar turinti nuostolių kas mė- 
nesis 1 milionų dolerių; pas
kutiniu laiku buvo pi)versta

12 milionų dolerių naujų pa
skolų užtraukti.

Svarbiausiais streiko cent
rais yra Rumford Falls ir Li
vermore Falls, Me.; Berlin ir 
Frankliri, N. H.; Bellovv Falls, 
Vertmont, Pierccfield ir Pai
ni er Falls, N. Y.

CRENCH LINE*
I COMPAbNIE GENĖRALE TPANSAH ANTIOŲt I 
■ Px|»rM» 9«rvi«f ■■

7* Greita kelionė *
NEW YORK — M’EMEL

S. S. PARIS
♦Bal. 5, Bal. 26, Geg. 24

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

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

3-ios klesos kaina........ ...... $110.0u
Puikiausi 3-ios klesos paranka

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

y Gera sveikata yra verta auk-’ 
f ainių dolerių, kiekvienas iš
mokėtas čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pain- 
Expellerio, kuris yra bcuu drau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen- 
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptie- 
koše arba pas.
į F. AD. RICHTER & C0.
1 104-114 So. 4th 8t. j

Brooklyn, N. Y. ^6

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted ,StM kampas 81 gat. 
Viename name su Dr. Monkevičium 

Tel. Boulevard 9708
Baigusi ‘ Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos hoa 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prl 
gimdimo. vuv 
da rodą visa 
kiose ligose ir 
kitokiuose red 
kaluose mor 
terims ir mes 
ginoms.

a

Rašytojui Šernui aukos.
Šerno Draugų Būrelio 

apyskaita.

Balansas sausio 1, 1922 $86.89 
Sausio 14. J. J. Čižauskas,

Springfield, III. 10.00
17. Chi. Liet. Darbinin
kų Draugystė .. 3.00 

” 28. J. J. Strazdas,
Chicago .......... 5.00

28. A. žymontas,
Chicago .......... 5.00

” SLA. 142 Kp. New Ha- 
ven per M, Vokietaitį 4.00 

” 30. St. Charles, III.,
D-stė D. L. K. Vytauto per 
K. Tamošiūnų .... 15.80 

Vas. 1. C. Baronas, Chgo 10.00
3. J. L., Chmgo .... 5.00 
6. D-stė fe. K. Mindaugio 
No. 1 per J. Zutrų .. 5.00 
6. Chicago, Liet. Moterų 
D-ja “Apšvieta” .. 20.00 
20. SLA. 2 Kp. Forest City, 
Pa., per D. Gudišauskų 5.00 
28. SLA. 124 Kp. Hartford, 
Ct., per T. Valkevičių 5.00 

Kovo 1. SLA. 208 Mot. Kuopa,
Chicago, pelno nuo vaka

rėlio šernui vas. 26, $53.00 
ir aukų: p. Lovickienė $10, 
p. Ilgaudienė $5, p. Vera 
Alhnan $5, p. Mockienė $1, 
p-lė Montviliutė $1, viso 
kartu per p. Onų Kirie- 

nę .................... 75.00
6. Chgo, Tėvynės Lietuvos 
Mylėtojų D-ja, Englewood, 
per Drų A. Zimontų 10.00 
8. Roseland, Lietuvių Sce
nos Mylėtojų Ratelis, per 
A. Grebelį .............. 10.00

Viso labo .. $273.89
Dėdei šernui per 10 šių me

tų savaičių, po 20 dolerių kas 
savaitė, išmokėta .... $200.00

I LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai

Kaz. Kručas, Chgo .... $1.— 
St. Žukauskas, Kingston;

Pa. .......................... £1.—

Lietuvos našlaičiams.
Kaz. Kručas, Chgo .... $1.—

Anglijos politika Aigipte
Anglijos politika Aigipte ve 

pakitėjo; dabar, regis, anglų 
politikų einama ne prie dides
nės priespaudos, o prie koali
cijos. Mažiaus kaip mėnuo lai
ko tam atgal Anglijos Vyriau- 
sis Komisininkas Aigipte išlei
do pareiškimų, tvirtindamas, 
kad jo valdžia esanti pasiren
gus “užbaigti protektorybę” ir 
pripažinti Aigipto esimų suve
renine valstybe kaip veik bus 
įsitikinta sekamomis sąlygo
mis;” o tos sąlygos apima už
tikrinimų apsaugos imperijos 
susinešimams ir svetimšaliams 
Aigipte. Dabar lordas Ali 
išvažiuoja Aigiptan su nauju 
pasiulynimu kišeninį, kurio iš
lygoms visai panaikinama pro- 
tektorybė ir Anglijos reikalu 
ir susisiekimų saugojimo bei 
Aigipte gyvenančių sveti n‘ša
lių apgynimo apkalbėjimas ati
dedama tolesniam laikui. Ang
lijos kariuomenė busianti pa
mažu ištraukta prie Suezo ka
nalo, kuris busiųs saugojamas 
bendrai Angiljos ir Aigipto; ir 
“Anglijos valdžia svarstydama 
klausimų Aigipto santykių su 
kitomis užsienio valdžiomis 
priėmusi Monroe’o principų.” 
Kas gali reikšti kų tik nori; ar 
Aigiptas laimės, ar pralaimės 
persodindamas šitų Amerikos 
imperializmo taktikų, tai kol 
kas daugiausiai pareina nuo jo 
paties galybės ir pastovumo.

’-^Nation.

Popieros gamyklos darbi
ninkai nepasiduoda.

Fort Edward, N. Y. —h Vie
nuoliktas mėnuo kaip 8,000
popieros gamyklos darbininkų, 
įvairių amatų, priklausančių 
septynioms Am. Darb. Fed. 
unijoms veda smarkių kovų su 
International Paper kompani
ja šiaurrytynių Jungtinių Vals
tijų skynimuose. \

! .'f

Didelis Šmotas
ir 

Puikios Rųšies
KIRK’S

AMERICAN 
FAMILY

Kasoj lieka .. $73.89 
Visiems aukotojams tariame 

didelį ačiū. Ypatingų ačiū rei
kia tart SLA. 208 Moterų Kuo-

pirkit gerą muilą ne
naujas drapanas

r*——r--"'

Dėk užtektinai Rinso, kad butų 
didęlės tirštos putos

Visiškai naujos rųšies
stebėtinas muilas

Užėmė vieta seno muilo šmotuose delei 
regulerio šeimyniško skalbimo

Muilas delei šeimyniško apskalbimo yra visiškai skir
tingas nuo to, kurį pus pirma vartoj o t. Tai yra muilas,

* kuris išvalo drabužius švariai.
Kiekvienas šio muilo grūdelis padarytas iš tikro tin

kamai sukombinuoto materijolo — padaro tai, kas ne
buvo galima padaryt pirmiau.

Tik mirkinant muiluotam vandenyj didžiuma purvo pasiliuo- 
suoja nuo drabužių. Tik labiausia įdėvėtas vietas reikalinga tru
putį patrinti. Štai kodėl Rinso užima vietų muilo šmotuose delei 
reguliario šeimyniško skalbimo.

Jeigu jus vartojat skalbimo mašinų; Rinso suteiks jums to
kias muilo putas, kokios jums reikalingos. •/

Rinso yra padarytas garsiausių muilo išdirbėjų 
toms moterims šioje šalyje, kurios nori išskalbti 
savo skalbinius taip lengvai ir gražiai, kaip 
Lux puikiai atlieka skalbimų.

m
Rinso išdirba didžiausi mulo ,r '

išdirbėjai svieto. Gauk Rinso 
išdirbėjai sviete. Gauk Rinso 
Bros. Co. Cambridge, Mass.

^REDStARLIN7
Tiesus patarnavimas į LIBAVĄ
Dideli smagus laivai. Geras mais 

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

tXWHITE STAR
I Cherbourg ir Southampton ar- 

čiausis susinešimas su Lietuvos mies
tais.

MA.TESTIC (56,000 tonų) 
Didžiausias laivas pasaulyj.

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

LABAI PUIKIAI APRŪPINTA 
3-IOS KLESOS KELIAUNINKAI.

Užsirekordavimui kreipkitės j
PASSENGER DEPARTMENT

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

KRUPAS
Krupo baisus smaugiantis kosulis 

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

For Coughs, Colds and Croup

Pinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petraus
ką, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.,

Rockford, UI.

■ ■ v

Lietuviai— 
Norėdami SIŲSTI PftIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
Čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
Waukegan, Dl.

^-OR.HERZMAN^
Iš RUSIJOS

po No. 3313 South Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. 1

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

Ofisas ir Labaratorija: 1525 W. 
18th St., netoli Fisk St.

Dienomis: Canal 
8118 arba 357

Naktimis Drexel 
95?- Drover 4236

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

Telefonai:

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chroniškų Ligą. 
OFISO VALANDOSi

Nuo 18 ryto iki 8 po pistą, 5—7 
vakare. Nedaliomis nūs 11 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

4729 So. Ashland Av<ų 2 lubos 
Chicago, -Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyrišką 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 Dręxel 2880

Dr. Mara Kalni
» . . ’■

ŪDYTOJAS Ir dUBURCAS 
4181 So. Ashand Ava.

TaLi Varde M!
Ofiso vai.: 8 Iki 11 v. ryte, 1 Iki 8 
Ir 7 IH 8 v* Naktimis Ir nedalioj po 
pietą. Tai.: Oakland 1294

<■ . , , /

DR. S. BIEŽIS * 
•YDYTOJAS IR CMIBUBMAS 

X-Spinduliai
Ofisu 2201 22nd St, kampas & 

Leavitt SU TeL Canal 1222. 
Rerideedja 8114 W. Und SU 

TeL Lafayette 4888,
VaL! 1-4 b 7-9. Ned. 11-11 (datai.

Telephone Boulevard 5652
DR. A. JUOZAITIS

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

Published Daily except Sunday by 
The «*huanian Nęws Pub. .Cqm Ine.,

Editęr P. Grigaitis.

1739 SO. HALSTED ST., 
i CHICAGO, ILLINOIS.

Telephoąe JJoosevelt 8500

$8.00
$7.00
$8.00

SubscripUon Kates: 
per year iou Canada. 
per year outside oi Chicago, 
per year in C^kago, 
per copy.

Ėntered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office

Chicago, Iii., under the act of 
March 2nd, 1879.

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

$8.00
... J4.50

1.00

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

iNIet^uns
Pusei metų ...........................
Trims mėnesiams ------ —
Dviem mėnesiams -v——— 
Vienam mėnesiui   ——

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ..............  3c.
Savaitei ......................................
Mėnesiui ................-............ -.... ‘ .

Suvienytose Valstijose ne .Chicagoj 
paštu:

Metams ............................. ......
Pusei metų ..............   —
Trims mėnesiams---- ------------ 2.00
Dviem menesiams —.............— 1.50
Vienam mėnesiui .......... ........

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) 

Metams ........... ...... .
Pusei metų ..............
Trims mėnesiams ....

$8.00
4.50
2.25

. Pinigus reikia siųsti pašto Mopey 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Pavergtųjų tautų 
judėjimas.

Milžiniškoji anglų koloni
ja, Indija, kyla prieš savo 
prispaudėjus ir reikalauja 
teisės savarankiškai valdy
tis.

Kyla ir italų kolonija 
šiaurinėje Afrikoje, Tripoli, 
kuri vos apię dešimtis metų 
atgal buvo užkariauta.

Atsiminus, kad nesenai 
gavo laisvę'Airija, ir kad 
yra ketinama duoti laisvę 
Egiptui, reikia pasakyt, kad 
tautų 'pasiliuosavimo kova 
šiandie eina pasaulyje smar
kiau, negu kuomet nors.

Kuomet visos tautos pasi- 
liuosuos, tai galės susidary
ti tvirta tautų sąjunga. Pa
stovus ryšys gali būti tiktai 
tarp ląisvų tautų — ir lais
vų žmonių.

Gelbėtojų 
priėmimas.

Berlino “Freiheit”

stovų atvykimas Rusijon tu
rėjo tiktai tą pasekmę, kad 
Lozovskis davė įsakymą 
“raudonojo unijų internaci
onalo” skyriams daugiaus 
nebevadinti Amsterdamo 
internacionalo “geltonu”.

Nekomunistams svečiams 
sovietų valdžia labai neno
riai duoda leidimą apžiūrė
ti Rusijos dirbtuves arba 
suseiti su darbininkais.

Bet apie Hoover’o komi
tetą bolševikai tūpčioja, nu
siėmę kepures, ir nuolatos 
giria jį savo laikraščiuose.

* *-*
ATSARGIAU SU TAIS 
ŠMEIŽIKŲ ORGANAIS!

sai kitokiu. Prisidėjus jum 
prie “bimbinės” frakcijos, 
Brooklyno komunistų organas 
apšaukė jį “supelėjusiu” ir į- 
raše jo vaidą į ‘pardavikų” li
taniją. O kuomet jisai ėmę re- 
daguot kairiųjų komunistų 
laikraštį, apskelbusį karą 
“Laisvei”, tai dešinieji komu
nistai visai pašėlo.

Štai kokiais žodeliais garbi
ną Baltrušaitį buvusia jo drau
gas ir {metelis Didelė:

“J. Baltrušaičio psicholo
gija yra smulkaus buržuju
je psichologija. Jisai, sako, 
turi Pittsburge savo priva- 
tišką s^ąųstuvėję — tame vi
sas jo pasaulis. Mintimis 
savo jisai norėtų palakiot 
augjįčiau, pasvajoti, bet ta 
nuosavybė sjnulkaus buržu- 
juko riša jį prie kromejio. 
Po tuo paviršutiniu revoliųcį- 
nmiju (tai yra smulkaus bur
žuje šventadienis ąprėdalaą) 
slepiasi pusiau gyvo inteli- 
gentinio, prapertninko duše-

Įžanga Genuos 
Konferencijai

Vienas P. Six rąšo “Keleivy
je”, kad komunistų “Vilnis” el
giasi veidmainingai, užsiginda
ma “spešelų” agento, Ą. Kai
rio, kuris ją įsteigė ir ilgą lai
ką pasirašydavo, kaipo jos lei
dėjas.

šita pastaba yra vietoje. Bet 
rašytojas be reikalo stato ant 
vienos lentos su Kairiu A. Vi- 
lį, apie kurį tas komunistų or
ganas (kartu su “spešel-deiųo- 
kratų” organu) triubijo, kad 
jisai rinkęs “spešelus”. Klausi
mas apie Vilį jau yra išsiaiški
nęs, ir “Naujienose” buvo apie 
tai pranęštJ.

Jisai ne rinko 
tiktai pats įdėjo

“spešehį”, o 
į juos pinigų 
ir pridavė 

“spešelų” agentui vienos pažįs
tamas moters, jai pačiai pra
šant, $100. Tai nėra pagirti
nas dalykas, bet tai visgį nėra 
agentavimas “spešelams”.

Tūlų šuna,dvokačių sukursty
ta, paminėtoji moteris pankui 
apskundė Vilį teismui. Bet 
teismas atrado jį nejęaįtu ir net 
pabarė skmidikę, kad ji prašė 
jo “patarnavimo”, o paskui 
verčia ant jo kaltę. z

Nė komunistų organas, nė 
“spešeldcmokratų” orgęnas, 
kurie garsiai triubijo apie Vilio 
“nusidėjimą”, nepranešė apie 
jo išteisinimą. Taį yra papras
ta jų taktika. Savo špaltose 
jie turi vietos tiktai žmonių 
šmeižimui. O patys jie sėb
raująs! su nešvariais gąivalais.

Taigi skaitančioji publiką tu
rėtų atsargjaus imti tas “ži
nias”, kurias skleidžia tie šmei
žikų organai.

SUMEGSTOS UODEGOS.

rašo 
apie tai, kaip Rusijos bolše
vikai priėmė pasaulio darbi
ninkų unijų (Amsterdamo 
Internacionalo) atstovus, 
nuvykusius tenai gelbėti 
nuo bado žmones.

Pirmiausia, bolševikų 
spauda pąsistengė užslėpti 
nuo Rusijos darbininkų tą 
faktą, kad unijų atstpvai 
atvyko iš užsienio, nešdami 
pagęlbą badaujantiems.

Paskui, sovietų vyriausy
bė paskyrė unijų delegacijai 
darbuotis čuvašų srityje, to- 

^li nuo pramonės centrų. To 
paskyrimo tikslas yra aiš
kus: bolševikai nenori, kad 
užsienio proletariato atsto
vai susiartintų su Rusijos 
industrijos darbininkais.

Unijų delegacijai, paga
lios, tapo suteikta daug ma
žiaus teisių, negu kapitalis
tinių valdžių arba kapitalis
tinių organizacijų sutver
toms šelpimo įstaigoms.

Užsienio darbininkų at-

Vienas pastabų rašytojas 
“Sandaroje” sako: f /

“Brooklyno . ‘Laisvė’ ir
Chicagos ‘Draugas’ sumezgė 
uodegas neatmezgamu ma>

. “...Smulkus prapertpin- 
kas ir, be to, inteligentas,* 
tas, kuriam centas visuomet 
buvo'svarbesnis už pasišven
timą — tai jisai skelbia kry
žiaus karąk‘Laisvei’ ir ‘Vil
niai’, kurias redaguoja jo
kių mokslų neišėję darbinin
kai, Paukštys ir Gasiunas...

“Biednas ncierius liudųo ' < l z»paveikslo I... \

“Ta smulkaus buržuj.uko 
dūšelė instipktyyiai sųuo7- 
džia kur dolerių kvepia. 
Tai jau jo gyvenimo ^ą/ygos. 
Tokia dyąsia smulkaus biz- 
nierėlio...

“Dabar tas nelaitnįpgas ri- 
cierius liųdno paveikslo šau- 

. kia aukų naujam aixįyin,o in
strumentui paląikyti iy jaip 
pačiam už eilutes appiokėtj 
(lienny^a-line writer, kaip 
juos Leninas vadįpa). Kad 
jis ajmųžnos prašytų, ąš pąts 
pnmesčjau dvylekį...
Tai vė koks esąs tasai “mu

sų gerbiamas darbųętojas” —- 
kuris buvo “gerbiamus” tpl, 
kol jisai buvo vienoje partijo
je su Dėdėle.

Lygiai tokius pat paskvilius,, 
kaip dabar rašo Dėdelę-Rrusai- 
ka apie Sabą-Baltrušaitį, . piy- 
miaus pats Sabas -Baltrušaijtis 
rašydavo apįe “NaujįpĮių” re
daktorėj ų apie “Kęįeįyio” ‘ re
daktorių, apie Hermaną ip ki-j 
lūs socialistus (kuriuos jisai, 
beje, da ir šiandie ųepaltauja 
keikęs).* " .

Lygiai tokiais put žpjdžiais 
“Laisvės” literatai peipai “ap
rašė Anuprą Karatų, kuomet 
jisai atsimetė ir nuo Baltrušai
čio ir nuo Dėdelės. Anupras 
Karalius, kurį pirpą to komu
nistai skaitė dideliu kovotoju, 
tapo irgi “išaiškintas”, kaipo 
“smulkus buržujukas”, “kro
melninko sūnūs”, veidmainis ir

Atrodo, kad butų per drąsu 
rašyti įžanga Genuos konfe
rencijai. Negalima būti tikrai 
tikram, kad ji įvyks, o tarpe 
galimybių yra atidėjimas. M. 
Potincare gali turėti sąvjžudin- 
gos kloties, eidamas savo atvi
ra nąįkinimo politika. Ji ati-\ 
dengia tokios neperginčijamos 
reakcijos ūpą, kad daugumas 
žmonių, ypatingai Amerikoj, 
klausia: “Ar verta laikyti kon
ferenciją, kada franeuzai vis 
dar tebesilaiko šito pergales 
kvailumo ūpo?”

Jei šitokios kloties Poincarc 
trokšta, tai ji lengva turėti. 
Yra gana aišku, kad Franci j a, 
jei ji norės turėti moralę izo- 
liuotę, galės atmesti sutarčių 
taisymą kada ji norės, ir taip 
.pat aišku, kad nieko svarbes
nio, nieto konstruktyyio nega
les būti padaryta ekonominia
me Europos, kaipo visos, at- 
steigime, kol sutartys nebus 
pertaisytos. s

sunai-

Rusų klausimas.
Bet viena kryptimi konfe

rencija gali šį tą atsiekti. Jo- 
Paryžiaus 1 pasipriešininias 

negali sulaikyti gerą klausimo 
apkalbėjimą. Nauju faktu te- 
beinanioj politikoj yra tas, kad 
patys franeuzai matomai šitą 
nujaučia ir rengiasi pasilikti jį 
pozitinga politika.

Jei jieips nepavyks
kinti konferenciją, tai jie .pa
tys turės prisitaikyti prie'Ru
sijoj įstojimo atgal į europinę 
politiką. Jei jai teks įeiti, tąi 
jie turės pasirinkti, kaip ji tu
ri įeiti, ar kaip jų priešė, ar 
kaip jų draugė. Sumanymas įt
raukti ją išėjo visai iš musų 
pačių šaįies, bet jis išpradžių 
buyp sujungtas su inintimi, 
tad vįenoj ar kitoj formoj Ru
sijos atsteigijnas turi eiti ran
ka už rankos su Vokietijos at- 
steigųųu.

Šijta Įkonibinuolė luojaus iš
šaukia baisiausią franeuzams 
šiušią. Franeuzai bijo ne tiek 
Vokietijos, kiek Vokietijos su- 
sivicnijipio su Rusija pirma 
ękonopiiniai, paskui politiniai 
ir gaįiaus militariniat Lig šiol 
jię stengėsi neleisti to susiviė- 
pijiiųo simaikinant abidvi. Vo
kietija yra kalinė Europos vi
dury, Rusija beteisė už jos ri-

rašo apie ‘Naujienas’, tai 
‘Laisve’ tuoj perspauzdina, 
dar pridėdama: ‘lauksime 
nuo ‘Draugo’ daugiau ži-

. nių’!..”
t ■

x Tikra tiesa. Reikia prie to 
pridurti tečiaus, kad pačioje 
Chicagoje komunistų ir kleri
kalų uodegos yra dar drūčiau 
susimezgusios. Ir tame uode
gų mazge yra da ir strazdinis 
“sąryšis”. Jų laikraščiai ne 
tiktai nuolatos perspausdinėjo 
vienas iš kito visokias pliovo- 
nes apie “Naujienas”, bet daž
nai net jiems visiciųs kartu 
patarnauja tie patys bendra
darbiai ir reporteriai.

“MUSŲ GERBIAMAS
. BUOTOJAS.”

DAR

Mes neišreiškėme užuojautos 
Karaliui, kada “Laisvė” ėmė 
pilti ant jo pamazgas, nežiū
rint to, kad jisai višai per 
traukė ryšius su komunizmu. 
Neišreiškeme dėlto, kad prieš 
tai pats Karalius tokiu pat bu
du elgdavosi su kitų partijų 
žmonėmis. Tuo labiaus netu
rime reikalo dabar gailėtis 
Baltrušaičio, nes jisai, kalbėda
mas apie savo politinius prie
šus, keikiasi, koliojasi ir šmęi- 
žia ne mažiaus už Dėdelę.

Baltrušaitis ir Dėdelė yra 
verti to, kad juody, anot tos 
žmonių patarlės “nukabint po 
koją ir per tvorą permesti”. 
Tuomet lietuvių darbjninkiį ju
dėjime pasidarytų ant 50% šva
riau. < >

sąstatą

Ne taip senai Juozas Baltru- 

šaitis, iš Pdtsįurglio, buvo di
delis autoritetas tarp visų Jietn- 
viškų komunistų, “Laisve” ų‘ 
“Vilnis” su pasigėrėjimu (irda
vo jo raštus ir tituluodavo jį 
“musų gerbiamu darbuotoju”, 
“musų užsitarnavusiu kovoto
ju ir t.t.

Bet dabar jau Juozas Bal
trušaitis pasjdarč j ų akyse vi-

Hlrmiaus buvę šaukiaiiia dar- 

bininkaijis; Gaminkite daužau r 
Jie gamjno ir dabar jie yra be 
darb.o. Kaipo vaistas nedarbui 
yra šildoma normahunąs—• 
ųukapojama algos darbinin
kams iki to aukšlmho, kuris 
buvo prieš karą, o karo kai • -s 
paliekama didžiumai tų daiktų,
be kurių darbininkas negali ap- vo 
sieiti. . r . : • -

h /•

Naują franeuzų politika.

Kombinuoto, kaip ji susidėjo 
Genuai, buvo tuomi baisesnė, 
kad ji įvyko po Anglijos glo
ba. Jei ateitis butų audžiama 
šitai petrina, tai franeuzų hege
monijos galas butų po akių. Rų 
sijps kariuomenė yra sveika; 
jos negalima nuginkluoti be 
Rusijos noro ir “a.tstaiga” ga
lėtų suteikti Raudonajai Ar
mijai tą, ko jai dabar trųkstą 
— sveiką ekonominį 
josios užpakaly.

Francijos politinis protas su
sitikęs su šita nepageidaujama 
išvaizda, nusikreipė į kitą pu
sę. Ar negalima butų atgaivin
ti senosios galybės pusiausvirą 
su Rusija kaipo rytine Franci
jos talkininke prieš Vokieti
ją? Lenkija yra lik iš bėdos ge
ra ir Paryžius per paskutinį 
laiką pradeda matyti lai, ką 
kiti matė nuo pat pradžios, bū
tent, kad Lenkija yra per silp
na tani vaidmeniui, kurį fran
euzų imperializmas jai pasky
rė. Tokiame \ atvėjy pakeisti 
Rusijos nėra kuo ir demokra
tinė respublika, kuri labai lai- 

sugyveno cmrissmu 

dar geriaus galėtų pataikyti 
susigyventi šit bolševizmu — 
jei antroji pusė to panorėtų.

Jei franeuzai tik sektų likusį 
pasaulį, pirma su pirklyba, pas
kui su pripažinimu, tai jie ne
turėtų sau jokios naudos iš sa
vo suvėluoto atsivertimo. Sa- 

tikshii jie turi padaryti
daugiau negu tiek.

• ' ' / / i

Ry tinis policistafi.

Aiškinus pasakius, jie nori, 
kad Rusija butų rytiniu poli- 
cistu Vokietijai/ir saugotų ka
lėjimo va’rtus, kuriam darbui 
Lenkija yra per silpna. Tą pa
daryti Rusįja kol kas neturi 
noro. Jai svarbu buvo įvertin
ti Vokietiją aukščiau už visas 
kitas Europos šalis, kaipo bu
simąją rinką, ir net daugiau 
kaip dabartinį reikmenų šal
tinį savo technikos reikalams. 
Politiniai jodvi turi tą bęndro, 
kad abidvi yra po pergalėtojų 
akėčiomis. ■ . ‘ ’ • •

Šitą mįslį Vapenant kažin- 
kam (Paryžiuj atėjo į galvą, 
kad Rusija kadai tai buvo mu
sų talkininke. Kode) ji negalėtų 
gairti vokiečių atlyginimo da
lies? Jeį šitas sektųs jai įkal
bėti, tąi ar ji nepanorėtų pri
sidėti ir prie kalintojui būrio, 
pridėdama savo balsą prie 
choro, giedančio, kad Vokieti
ja buvo kalta? Be to, kaip 
Francijos talkininkė ji galėtų 
prisidėti prie jos pasipriešini
mo visuotinam Europos nusi- 
ginklavipiui. žodžiu, reikia tik 
papirkti žmogus sukėlusis re
voliuciją, šuktelėjus, “Be anek
sijų, be atlyginimų” ir pasiū
lius guobinio dalį.

Rusų neužsitikėjimas.
Mintis sav© cinizmu atrodo 

perdaug kvaila, kad apie ją 
reikėtų kalbėti. Bet Maskvoje 
yra politikų ir žurnalistų, ku
rie apie ją kalba. Iša'iškiniiųui 
to iš dalies yra tas, kad rusa) 
ne be pamato neužsitiki kai- 
kuriais anglų ir vokiečių “at- 
staigos” dalykais. Prekybinė 
bįčiulybė per daug atrodo čar- 
teriųota kompanija Rhodezijos 
ir Nigerijos modelio.

Maskvai baisu daros padary
ti Rusiją Vakarų kolonija su 
Anglijos kapitalu ir vokiečių 
mokslu kaipo įsigavimo įmo
nėmis. Tai nėra bereikalinga 
baimė, nors aš abejoju, kad 
Londone butų kas turėjęs ma
žiaus subrendusias išnaudoji
mo mintis už tas, kurios pris- 
kaitoipa SJfrmesiui, o jis pats 
yra be galės ir be pritarimo 
net pačiam Berline. Iš dviejų 
kapitalizmo atmainų — anglų 
ir vokiečių pramoninis tipas, 
kuris šalę visų savo blogybių 
yra bent tvarus, tikrai mažiau 
yra pavojingas ir daugiau gali 
tveriamojo darbo atlikti negu 
finansinis militurizmas Franci
jos napoleonįnis palukų plėši
mas. Pirmasis gali būti žings
nių linkui tikrosios tarptauti
nes visuomenės išrutulos. Ant
rasis remias Europos dalinimu 
į kuo daugiausia valstybių ir 
vergų valstybes.

Ir aš nei dabar netikiu, kad 
franeuzai butų pasirengę pri
imti Rusiją lygiomis teisėmis, 
tuomi mažiaus pripažinti ją 
savo viršenybės dalyve. “Tem
ps” siūlo apsaugoti europiečius 
Rusijoje “pasidavimu” ir spe
cialių privilegijų sistema seno
jo turkų ir chinų modelio. Tai 
jau aršesnė “koloninės” politi
kos forma už kokią nors su
galvotą Londone ,ar .Berline.

Ačiū šitai staigiai (kol kas 
bandomai ir teoretinei) per
žvalgai Paryžiuj senos francu- 
zų ir rusų kombinuotos politi
kos prieš Vokietiją rusai bus 
Genuoj stipresnėj pozicijoj, ne
gu galima buvo tikėtis prie da
bartines Jų ekonominės suiru
tes. Jei jie bus gana gudrus ir 
ne perdaug ciniški, tai jie galės 
pasinaudoti iš pergalėtojų pa

besakyti, kad tas butų pragaįš- 
tinga jų kaipo tarptautines ti
kybos mokytojų vardui, jiems 
kad ir juokais panorėjus su 
pergalėtojais pasinaudoti iš vo
kiečių vergijos.

II- N. IIi-JųImCo f<l.

Priverstinas 
dalinimos

Kąpitalizmas priverčia darb- 
ščiupsius dąlinlis su dykaduo
niais.

Turtingieji visai neuždirba 
savo didžiųjų įplaukų. Jie yra 
visuomenės -veltėdžiais. Priva
tinė nuosavybė suteikia jiems 
galimybes priversti naudingus 
darbininkus dalintis su jais. 
Naudingieji žmonės būva pri
versti leisti šitiems veltėdžiams 
pasiimti sau didesnę dalį jų 
Uždarbio. Tai toks kapitalizmo 
būdas.

Šituo kaip ir kitais žvilgs
niais visi taktai yra priešingi 
kapitalizmui”.

Tiesos pilnai užtenka jo nu
galėjimui.

Perdėjimas yra nereikalingas 
ir negeistinas. Nėra reikalo, 
ar noro pasinaudoti neteisinga 
statistika. Ji galėtų mums pa
kenkti. z

Kapitalizmai , yra jau pas
merktas.

Mums šitame dalyke reikia 
tik nurodyti į neužginčijamus 
faktus.

Bet gal kas, neimdamas įsigi-. 
inęs į šitą klausimą, paklaus: 
“Jei kapitalistas ištaisė verslą 
(biznį) savo aukštesniu j a ener
gija ir sugebumu, tai ar jis 
neturi tiesos prie, visų tų pelnų, 
kuriuos jis gali gauti?”

Aš negirdėjau nei apie vieną 
kapitalistą, kuris butų tą pa
daręs.

Nei vienas nėra ištaisęs ver
slo išimtinai pats savo energi
ja ir sugebumu.

Jis pasinaudojo energija ir 
sugebumu daugelio kitų žmo
nių gyvenančių, ar mirusių. 
Jis pasinaudojo išradimais pa
darytais žmonių, kurie" gali būt 
mirusiais, ar kurie gal dar gy
vena. Jis pasinaudojo planais 
ir metodais išdirbtais kitų. Jis 
pasinaudojo žinote susikrovu
sia visu civilizacijos bėgiu. Jis 
pasinaudojo švietimu, kurį jam 
suteikė visuomenė. JiŠ pasinau
dojo tuo, kad žmonės gyvena 
civilizuotose bendruomenėse.

Be šitų dalykų jo energija ir 
sugebamas nieko nesvertų.

Be šitų daiktų jis turėjo dar 
lagalbą tų, kuriuos jis sąmdč 
sau dirbti. Jis visuomet mokė
jo jiems tik dalį jų darbo ver
gės. Balansą jis pasilaikydavo 
sau. šitą darydamas jis 
džio pasiimdavo už savo 
štesnį suge^umą daugiau, 
jam pripuldavo.

Todėl jo skola visuomenei 
yra didelė negu pramonės ver
tė, net jei jis įdeda savo ener
giją ir sugebumą į verslą.

Bet didžiuma kapitalistų ne
deda savo sugebamo ir energi
jos į vedamąją pramonę.

Priešingai, jie deda savo 
energiją ir sugebumą į verti
mas akcijomis ir vertybės po
pieriais, pinigų skolinimą, ver
timas nekrutamais turtais ir 
t. t. Jie yra tik veltėdžiais. Jie 
neturi jokio, naudingo tikslo. 
Jie turi akcijas ir vertybes po
pierius pramonėje. Bet pramo
nių užžiurėjimo ir vedimo dar
bą atlieka tie, kurie-yra tam

es 
sis

pa-

gauti nei vieno cento iš tokių 
Įplaukų.

Kadangi šitas priverstinas 
dalinimos tvyro pačioj kapita
listinės pramones sistemos 
mėj, tai jis neišdils kol toji 
tema taps panaikinta.

Socializmo įkūrimu taps
naikintas šitas dalinimos. Pra
monės tąsyk nepriklausys dau
giau veltėdžiams, jos priklau- 
sis visiems žmonėms. Tąsyk 
nei vienas negalės iš kitų dar
bo gyventi. Naudingosios mi
nios gaus visą savo uždarbį ir 
sunaudos jį pačios, jei tiesiu, 
ar aplinkiniu budu jos nepano
rės jų apversti visuomenės la
bui šiokiu ar tokiu budu. Vel
tėdžiai turės išnykti. Jie turės 
dirbti ir sau gyvenimą pasida
ryti. —John M. Work.

L. S. Sąjungoje
DEL MĖNESINIŲ MOKESČIŲ.

Socialistų Partijoj buvo pa
duotas projektas, kad nario 
mokesčiai butų sumažinti iki 
35c. mėnesiui. Bet tas suma
nymas liko vien tik sumanymu. 
Neturėjo progos nei referendu
mo pasiekti. Vadinasi, mėne
siniai mokesčiai kol-kas paliko 
tie patys.

Bet nariai vis reikalavo, kad 
mokesčiai butų sumažinti. Da
bar Socialistų Partijos Pildo
masis Komitetas sumanė ir tas 
sumanymas matomai turi daug 
pritarimo ir yra praktiškas, 
būtent, kad mėnesiniai mokes
čiai butų mokami kas metų 
bertainis po $1.00. Viso me
tams $4.00. Tas naujas suma
nymas bus svarstomas Socia
listų Partijos suvažiavime ba
landžio mėnesy, Dętroit, Mieli. 
Jeigu tas sumanymas bus pri
imtas, tuomet mums visiems 
Sąjungiečiams reikės mokėti tik 
po $4.00 metams.

Mano manymu, tai nėra daug. 
Tuomet mes galėsime lengviau 
gauti ir naujų narių. Dabpr 
pakalbinus prisirašyti prie 
LSS,( kaip atsižino, kad reikės 
mokėti po 50c. mėnesinių mo
kesčių, .nelabai nori sutikti.

Be to, pačios musų kuopos 
jau -prųdėjo reikalauti, kad mė
nesiniai mokesčiai butų suma
žinti. Taigi tas sumanymas ir 
bus7 tuo palengvinimu iš dau-

toly- 
auk-
negu

O tuo tarpu musų draugai 
privalo dirbti su pilnu pasišven
timu savo Organizacijai. Visi 
gerai žinome, kad mums nieks 
neateis pagelbon. Musų klc- 
sos darbas, — musų klesos or
ganizacija, mes palys privalo
me ir dirbti. Juo mes busime 
stipresni, juo mažiau reikalau
sime kieno nors parankos, tuo 
mums patiems bus gerinus ir 
tuo musų ■ o/ganizacijai svei
kiau.

Daugely miestų, kur seniau 
buvo musų kuopos, vietiniai

Redakcijos Atsakymai,
Ęžį’o Krantui, Telšiuose. — 

“Dvyliktas sūnelis (vaizdelis iš 
Žemaičių gyvenimo)” silpnas, 
nesuvartosime.

Kunigo Draugui, Ind. HarJjor.
— Apie Bumšos kalbas bųvy 
jau daug ’ rašyta, — pakaks. 
Lai są.u barška.

pakaks

Tod.el vidutinis kapitalistas 
yra grynas veltėdis.

Jei žmogus, kuris vadinama 
kapitalistu, dirba kokį naudin
gą darbą, pa v.; pramonę veda, 
tai jis yra ne kapitalistas, bet 
.darbininkas. Kaipo tokis, jis 
turi gauti įplaukas atatinkamas 
jo patarnavimui. Bet tokis 
žmogus dažniausiai ima įplau
kų daug daugiau negu jo pa
tarnavimas jam leidžia. O d 
gumas žmonių, kurie yra kapi 
talislais, kaip jau sakiau, ne
daro jokio naudingo darbo, yra 
tiĮc. LKa-iiaįs ix- lodei jie nepriva

li) turėti jokių įplaukų.
Visi kapitalistai savo turiu 

yra veltėdžiai. Tiktai, tuomet, 
kada jie ką naudingo darų sale 
to, kad yra kapitalistais, tikrai 
šitą užsidirba. Savo kapitalisti
niu turiu jie tik ima įplaukęs 
iš indėlių. Jie gali būti užimti, 
bet jie nedaro nieko naudingo 
visuomenei ir jiems nepridera

tai ar nevertėtų atgaivinti bu
vusią LSS kuopą. Gaunu daug 
laiškų iš įvairių vietų ir vis su 
tuo pačiu reikalavimu: — no- 

’rime atgaivinti LSS. kuopą!
Tai yra labai malonus apsi

reiškimas. Ir aš manau, kad 
musų draugai mokės tinkamai 
suorganizuoti buvusias LSS. 
kuopas ir vėl ateis padėti mums 
dirbti tą prakilnų socialistini 
darbą.

Jei kurioj lietuvių darbinin
kų kolonijoj dar nėra pradėtas 
darbas atgaivinimo buvusios 
LSS. kuopos, tai šiuo kviečiu 
draugus, nieko nelaukiant, 
pradėti perorganizavimo dar
bą. Jeb mes, socialistai, turi
me ir daugiau dabar priešų, 
bet užtat mes mokame daug 
geriau nuo tų priešų ir apsi
ginti. Beto, turimo ir kuo ap
siginu. Musų soc-ilistine spau- 

da ■— “Naujienos”, “Keleivis” 
—padeda mums visame kame. 
Todėl sakau, kad. mums visokie 
priešai nebaisus, jų atakas mes 
galime lengvai atmušti.

Kam rupi darbininkų gerovė, 
kam rupi /socialistinė organi
zacija, ateikite pas mus dar
ban ! <

A. žymontas, L.S.S. Sekr.

>

* i
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DR. MARTA 
z DOWIATT«—S AS8.
Kątffic Bugr|l« II Ualitondjel te

VII a praktikavimą pa Be 
UM W. KlarriM* 84.

Talaadail 8—11 kaadiaaą te •—I 
vakare iiakirlaat BadUdiaalaa.

fcanal 0257
Į Naktinis Tel. Canal SUS

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
V.....  ’ .......... ■

Lietuviu RateliuoseCHICAGOS
BRIDGEPORT

ŽINIOS

Kaltina munšainą

am

815-

kuris
būdami

$50,000 Už PABUČIAVIMĄ

ar esate galvoj a^

numazgoti papras-

baus

ATPINGA NAMŲ NUOMOS
Talafonoi Baalerard 7Btf

Tamista atrasi nuosteba taipgi

Lifebuoy sveikas ir priimnas kvapas

SVEIKAS MUILAS

PASIDAVĖ ŽMOGŽUDYS

817 Blue Ish;nd Avė. Tel. Boulevard 2160

•F. Kalvaitis

HJi FATSNT CD 1

L. Andriulienė
S. Nakrašaite

M. Jonušienė
A. Kudirka
M. Janušienė
V. Dukavičius

•K. Rimkus
-B. Kibartienė
—S. Paluliuskis

Grajauskienė

T. Jonikas 
J. Plonis 
■K. Savickas 
J. Likaitis 
M. Jasutienę-^ 
A. Balasaucka

Norima įvesti naktinius biu
rus dėl gavimo apsivedimama 
leidimus. Nes, sako, kad dau
gumas dirbančių dienomis ne
drįsta prašyti savo bosų, kad 
juos paliuosuotų nuo darbo ir 
tokiu budu jie lieka nevedę.

ir svetainės sta 
užpakaly. Da

prižiūrėjimui odos 
bėtinos.

Duktė naudoj
Pinkham Vegetable Com 
pound pagal motinos pata 
rimą.

ITAtelA VALSTIJOS 
PROKURORĄ.

-A. Tunaičieiiė
B. Bučiuniertė
-J. Cibulskis
K. Krasauskienė
L. Lujus
L. * Vidauskienė
M. Paulavičiūtė
M. Ragliliauskis

Brideporto Draugijų Susi 
vienijimo vakaras.

$25,1)00 PABAUDOS 
■ MUNŠALNĄ.

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

DABAR SVEIKA IR 
TVIRTA MERGINA.

DR. A.' MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

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

IŠGELBĖJO VYRĄ IR 5 KU 
DIKIUS NUO MIRTIES.

Tikra tiesa veriasi vien tik gražiai 
atrodančioj odoj 
kaip tas dalykas tikrai yra?

Jūsų oda, tai ne yra dalykas, nuo ku 
rio gali nuplauti 
tais prausiantis. ‘Bet, įsisėdimus ištim- 
ti ir pagražinti odos išžiūra, padaryti 
sveiku VISAIS ATŽVILGIAIS. ’ t . ■' ’ J

Tai tų Lifebuoy padaro.
Jo lengvas veikimas ant visų odos 

duobučių. Jis išvalo odos duobutes. 
Paakstina, vadidina odos skylutes. Jis 
paskatina odų prie veikimo.

Jokis muilas to pirmiau nepadarė. „
Lifebuoy sveikatos principas, kombi

nacijoj su tyru paimu ir kokosinių rie
šutų aliejus, suteikia pasauliui mintį 

o pasekmes ste-

Gydytojas ir, Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—8 vakaro.

Visiems, kurie da nėra iš- 
pildę įeigos (Income) taksų 
blankas ir neužsimokėję rei
kiamų mokesčių, mes šiuo 
primename, kad pasiskubin- 
tumėt tatai atlikti iki 12 vai. 
nakties, 15 d. kovo. Mes pa
tariame nelaukti paskutinės 
dienos, o atlikti Ankščiau.

Kiekvienas, kuris uždirbo 
$1,000.00 per 1921 ir nėra ve
dęs, turi pildyti blankas; 
kiekvienas, kuris uždirbo 
$2,000.00 per 1921 ir yra ve
dęs turi pildyti blankas, ne< 
žiūrint ar jiems pripuola 
mokėt taksai ar ne. Už ne- 
išpildymo blankų ~ valdžia 
skiria dideles bausmes.

Negalintys patys išpildyt 
kreipkitės “Naujienų” ofi- 
san 1739 So. Halsted St., ra
site teisinga ir nuoširdų pa
tarnavimų.

. Dirbėjas ii Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne- 
f»UY i I’ ^ykai lekcijos pirkėjams 
Rašykit angliškai dęl informacijų

good 
night. Koktu buvo žiūrėti į 
grafo Veršinskio inužikiškumų 
ir grafienės Veršinskienės su
stirusį jokio panašumo aristo- 
kratumui neturintį išdidumu 
Net J. B u ragas, kuris seninus 
buvo, rodos, neblogas artistas,

(Tųsa ant 6-to puslp.)

3303 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILL.

Dr. Yuška
1900 Sq. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
Resijfencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

l-e o Galligani, 27 metų am 
žiaus, 5018 N. Savvyer avė. 
pats pasidavė valdžiai ii’ prisi 
pažino, kad jis nužudęs Ąąice 
tti Benedetti, valstijos proku 
voro Crowe pusbrolio žmonų.

9418—D. Rankauskis
9862— O. Krugeliene
9863- 
10311 
10318 
10975
10977—P. Kavaliauskis 
11152—A. Statkevičius 
11206—P. Slaveckas 
11266—M. Šležienė 
11299—M. Gatelis 
11302—J. Mockus 
11322-^E. Butkienė 
11329 
11837 
11375 
11376 
11388 
11390-
11392—rU. černauskienė 
11400—A. Rekašius 
11401—A. Vilkickas 
11415—U. Pasaka nis 
11431—0. Matulionienė 
11433—Į. Preitanas 
11445 
11468 
11483—K. Zamackienė 
11495—J. Kolius 
11501—M. Stankevičius

Savos svetainės įsigijimo 
mintis yra gaivinama gal per 
dvidešimtį metų. Draugijų su
sivienijimas šitam pačiam tik
slui buvo susidaręs seninus, 
bet jo vedėjų savitarpinis ne- 
sutįkimns ir gal savo asmeni
nes naudos žiūrėjimas daugiau 
kaip viešos, kėlė ginčus ir da
lykas nei kiek nežengė pirmyn. 
Ant galo užėjo kiti reikalai — 
karas. Lietuvos nepriklausomy
bės reikalai 
tymas liko visai 
bar po to viso senasis susivie
nijimas i>ersiorganizavo išnau- 
ia ir yra dedama visos pastan-i 
gos aukščiau minėtam tikslui.’ 
Jo vedėjai sakosi jau daug nu
veikę ir dabar jiems reikia 
dar, kad vietos ir artimųjų 
apylinkių draugijos ir vienetai 
daugiau paremtų šitų gražų ir 
be abejo visiems svarbų jų dar
bų pinigiškai, pirkdami korpo
racijos šėrus.

DR. G. Z. VE2EIIS
Z* Lteląvte DeiUstai 
wia B«ith Aihtai su, 

•rtl IT-iea Kalvia

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą i

4601 SO. ASHLAND ATE.
Vai.: 10:30 iki 12

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

Kam.: 2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafayetta 268

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopigiau 
šiai. Mažu^ 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- R 
ščiau, dide- S 
liepas nuo $25 || 
ir augščiau. 
lai p pat turi- 

me gerus au- ’fj 
tomobilius, kri 
kštynų ir tt. '

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel.: Boulevard 4139

3107 So. Morgan SU 
CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iri 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

Mrs. C. Zawislak parėjus 
anksti rytų iš darbo rado gir
tų savo vyrų ir penkius ma
žus kūdikius, vyresnysis 10 
metų amžiaus, vos neužtrošku- 
sius nuo gazo. Pašaukti gydy
tojai vos atgaivino juos.

Pereito septintadienio vaka
ras Šv.z Jurgio svetainėj buvo 
surengtas dviem kiškiams nu
šauti — pasidaryti pelno ir ša
lininkų bei rėmėjų gauti. 
Abiem žvilgsniais surengimas, 
galima sakyti, pavyko. Žmonių 
susirinko pilnas Jurginus “beiz- 
mentas” taip, kad kitiems ne
buvo vietos atsisėsti ir jiems 
teko pečiais siena paremti. Ko
mitetas buvo žadėjęs šeri ninku 
rinkti, bet atsilankius tiekai 
svečių, jis matė, kad dėl su
sigrūdimo nebus galima nieko 
padaryti ir šėrininkų rinkimų 
atidėjo kitam kartui.

Susirinkusieji svečiai buvo 
dominami vaidinimu Žemkalnio 
.kurinio /‘Blinda, svieto lygin
tojas”. Kūrinys pats yra silp
nas meno žvilgsniu, o jo pa
statymas buvo dar silpnesnis. 
Vaidyloms dar šiaip taip sekės 
kaimiečių vaidmens suvaidinti, 
bet atėjus prie vaidinimo auk
štųjų ponų vaidmenų

Sako, kad slapta vienybe 
tarpe valstijos prokurčro Crow< 
ir Cily Hali mašinerijos egzi 
šluoja, nežiūrint kad" tarpe ji, 
viešai neva eina atkakli kova

NORIMA PALENGVINTI NO 
R1NTIEMS APSIVESTI.

S herma n viešbučio kompa
nijų nuteisė užsimokėti 25,000 
dolerių pabaudos itž peržengi
mų priverstinosios blaivybės 
įstatymo. Sakę, tai dar pirmu
tinė tokia didelė 
mė.

Gražumas 
veido odai reiškiasi

Namuose rado nemažai mun 
šaino. Policija spėja, kad sky 
stimėlis buvo šios ‘tragedijoj 
priežastimi.

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

°S lįsi vieni j imas Bridgepor to 
Draugijų” ' susideda' iš 32 
Bridgeporto apylinkės lietuvių 
draugijų įvairių srovių, susi
jungusių tam, kad Įnisistačius 
savo namų, Lietuvių Audito
rijų, “didžiausių ne tik Chiea- 
goje, bet ir visoje Amerikoje”, 
visiems žinomoj vietoj Bridgp- 
porto miesto daly, prie IDalsted 
ir 32 gatvių.

MATfiUšAS LOCAITIS
1 Jau dešimt metų kaip musų 
tėvukas Mateušas Locaitis per
siskyrė su šiuom pasauliu Lie
tuvoje —. Jurbarko parapijos, 
Raseinių apsk., Kutrių kaimo. 
Mirė kovo 9 d., palaidotas kovo 
12 d., 1912 m.

Musų tėvukas buvo ištikimas 
tarnas viso valsčiaus, o ypatin
gai bažnyčios. Turėjo didelį 
skaitlių labai artymų giminių 
ir draugų, o vienok liko palai
dotas “siratkapiuos”, tiktai dėl
to, kad j| pati greita mir
tis ir mirė “be kunigo”. Mes jo 
sūnus ir dukteris tos skriaudos 
mums padarytos per bažnyčią 
neužmiršime^ koleik gyvi busi
me.

Sūnus ir dukterys Amerikoj: 
Jonas, Pranas, Ona, 
Marijona ir Marcelė.

Telephone Yards 5032

DR. M. STDPNICKI

T. Fullman 6432

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrinu 

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

Chjcago, III.

Mrs. J. Nohm patraukė teis
man dentistų K. L. VVatkins, 
reikalaudama užmokėti 50,000 
dolerių už pabučiavimų. Sako
si, ji nuėjus pas jį dantų tai
syti ir jis jų savo ofise pabu
čiavęs. ♦

John Lipinski, 46 metų 
žiaus, ir jo trys kūdikiai, 
resnysis 12 metų amžiaus, 
N. Carpenter gat., vakar ank
sti užtroško nuo <gazo.^ Mrs. J 
Lipinski nuvežta ligoninėn 
bet, sako, vargiai ir ji bepa

Sako, kad jau atpinga namų 
nuomos. Kol kas dar nedaug, 
bet yra kalbama, xad su pa
vasariu atpigs daugiau.

Duktė Jadvyga, motina Marijo
na, po tėvais Rubuzevičiute, tė

vas Stanislovas Nezelskiai.
Paminėjimui metiniu sukak

tuvių. jau praėjo metai laiko, 
persiskyrė su šiuo pasauliu mu
su brangiausioji dukrelė Jad
vyga. Mirė kovo-March 2 d. 
1921 m. .turėdama šešis (6) m. 
amžiaus. Motina mirė kovo- 
March 15 d., 1921 m., turėdama 
apie 66 metus amžiau^. Velio
nė paėjo iŠ Kauno rėd., Telšių 
apsk., Plungės miestelio. Tė
vas mirė balandžio-April 14 d. 
1921 m. turėdamas apie 64 m. 
amžiaus. Velionis paėjo iš Kau
no rėd., Telšių apsk., Plungės 
miestelio. Duktė liko didžiam 
nubudime. Tėvai viena seseri ir 
broli, o musų senieji tėveliai pa
liko didžiam nuliudime: viena 
sunu 2 "dukteris Ameriko j L mu
su brangiausios motinėles pali
ko didžiam nuliudime viena se
serį Amerikoj, seseri ir broli 
LietuVo.i ir musu brangiausis 
tėvelis paliko didžiam nuljudime 
seserį Levenora ir broli doną 
Lietuvoj. Ak, Dieve, Dieve, kad 
ta beširdė mirtis atėjusi atėmė 
gvvvbe ir suardė visa gyveni
mai Nors mirė, bet musu šir
dyse neužgesta didžiausis nubu
dimas ir apgailestavimas dukre
lės ir tėvelio. Lai būna lengva 
Amerikos žemele 
Dievo globoj, lai išmelš mums' 
vieta šalip savęs ir gyventi por 
amžius linksmybėje. Mes iu 
daugiau ant šios ašarų pakal
nės nesulauksime, nematysime, 
nei nesutiksime, todėl giminės, 
draugai draugės ir pažįstami, 
atmindami tas liūdnas dienas 
a. a. Jadvygos, Marijonos ir 
Stanislovo mirties pereituose 
metuose .širdingai kviečiame 
atminti ju dūšias ir atsilankyti 
ant pamaldų, katrie išgalite. 
Pamaldos atsibus kovo-March 
17 d., 1922 m., 8 v. iš ryto, Visu 
Šventu nar. bažnvčioi, Roseland 
III. Kviečia nuliud:sunus Juo
zapas, dukters Stanislava Dau- 
gintienė, Kazimiera Mikutiene, 
Nezelskai.

Telephena Va» Burti 294 
M. 1189 Independutca Blvd. Chfcaffi

DR. A. A. ROTH
RG8AS GYDYTOJAS Ir CHIRORAAB 

ŠpeciaUfltaN Moterišką, Vyriiki, 
Taiką te vi*ą ebronijką ligą 

OKiaa: 8354 So. Halsted 81 CUcago.
Tdaphtmo Droąar 9498 

T'alajadaat 1B—11 ryte; 2—8 pa pial, 
7—8 yek. !•—1B (Haas.

Pranešimas
Plačiai pagarsė- 
jęs fotografistas 
A. Voitkevičius, 

į pagrįžo iš Lietu-
iBB ’lRaAI vos ir savo name 

Fg ,636 West 18 St., 
ĮMpMĮI Chicago, IU. ati- 

darė pikčernę su 
< : BiF n?ujausio ‘ Išra- 

^'ino P>'ictaisais. 
Reikalui atsiti
kus, eikit prie 
seno bičiuobo.

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

UŽTROŠKO GAZU TĖVAS 
IR TRYS VAIKAI; MOTI

NA VOS GYVA.

SEITINESDEŠIMTS METŲ SENE
LĖ SAKO, JAUČIASI KAIP

JAUNA.
Ponia S. Wenzel, 262 Kingsley St., 

Buffalp, N. Y., liepos 31 d., 1919 ra
šo: ‘Malonėsite prisiųsti dar vieną 
baksą Bulgariškos Kraujo Arbatos, 
kadangi yra geriausia gyd”olė, kokią 
esu vartojusi. Ji g,, man visuo
met. Taipgi mano <h.augės yra mė
ginusios. Esu apie 70 meti} am
žiaus, o mano draugės stebisi kad ge
rai atrodau, o ir gerai jaučiuosi. Aiš
kinu kiekvienai, kad Bulgariška Krau
jo Arbata tai man padarė.

Bulgariška Kraujo Arbata suside
da is: šaknų, žievių, lapų, diegų ir 
žiedų, o tirštas skystimas išspaustas 
ir imamas einant gult, prigelbsti 
prašalint visus iš kūno nuodus ir tai 
pastato, kad jautiesi daug jaunesne.! 
Tik paprašyk savo vaistininko šian
dien Bulgariškos Kraujo Arbatos, ar-^ 
ba pasiųsime inšiurytą apmokėtą di
deli baksą už $1.25, arba 3 už $3.15, 
arba 6 už $6.35. Adresas: H. H. 
Von Schlkk, Ptesident, 451 Marve! 
Bldg., Pittsburgh, Pa.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
Tel. 123/10—F. Tunipis r- 
11007—M. Garbarauskienė 
11032—J. šlevinskis 
11074—O. Petrauskiene 
11138—F. Naruševičius 
11215—J. Teplkiene 
11340 
11366 
1137$ 
11408- 
11429 
11460- 
11465- 
11497 
11513—T. Zabuliene 
11524 
11550 
11572 
11600 
11603—A. Vaičiulis 
1,1619—B. Kovaitis 
50033—V. Aidikaitis 
50036—T. Juknevičius 
50065 
50056—A. Lileikiene 
50066—P. Šaulienė 
Tel. 129—A. Klastauskis 
Tel. 122/11—A. Krizienė 
Tel. 122/2—B. Mockiene 
9416—V. Bružienė

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon pel 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

Telephone Yards 1582

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.

Wauseon, Ohio. — “Mano duktė vi- 
, suomet -turėjo skausmą strėnose ir 

iiliHIHHf'ii'liH.... kojose ir tūluose
atvejuose, negale 
J() anL 
vet. Skaitėme apie 
Lyilia E. Pinkliam 
Vegetable Gom- 

i * Wi Poun(I’ daugf".'"' ' Ii merginoms pagel-
:/J| bėjo, todėl ir ji 

'II pradėjo imti. Tas
~ M buvo du metui at-

i įįjW^:::Kai, ir dabar yra 
i,, fi??l skirtinga mergai

tė ir gali visokį darbą atlikti, bet ji 
yra atsargi, nuo sunkaus darbo -— to
dėl dabar jaučiasi tvirta. Rekomen
duojame Lydia E. Pinkham Vegetab
le Compound visoms motinoms ir ser
gančioms jų dukterims ir suteikiu lei
dimą pagarsint šį laišką, kaipo liudi
jimą.” — MRS. A. M. BURKHOL- 
DER, Route No. 2, Box 1, Wauseon, 
Ohio.

Kartkartėmis ir laikrodį persvąra 
persveria, skaitant laimėjimą ir pra
lošimą. Bet teisingas nusistatymas 
užvis yra viršiausiu., Tas pats yra su 
moterims. Tulus nuotikius gali kar
tais pakeisti.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound atitaisys visus nesmagumus 
įvairių simptomų, kaip atitaisė po
nios Burkhiolder dukteriai.

MOTINOS. — šis yra vertu persi
tikrinimu dalyku.

^MANUFACTUfttRS

rcR^SZO FIFTH AVĖ 
NEW YORK
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■ Lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to puslp.)

dabar Titnaginskio dvarininko 
vaidmeny ne tik jokio poniš
kumo neparodė, bet net nemo
kėjo išsigąsti —< o tas jam čia 
teko daug sykių suvaidinti; 
nors jo kinkos drebėjo ir ran
kų pirštai buvo išsiskėtę, bet 
visai nebuvo matyt, kad jis 
yra išsigandęs.

Bet kaikurie vaidylos suvai
dino savo vaidmenis gana ge
rai. Pirmutinė vieta, turi būt, 
tenka duoti K. Širviui Maušos 
vaidmeny; paskui J. Sankunui, 
čigono vaidmeny ir K. Jančiui 
Blindos vaidmeny. Iš moterų 
vidutiniai vaidino P. Petraičiu- 
te-Miller Uršulės vaidmenį ir J. 
Gulbinienė jos motinos vaid
menį.

Taip pat neblogai išėjo raz- 
baininkų daina. — Svečias.

i p. Baigdamas savo kalbą, jis 
begalo reklamavo daktarų žur
nalą “Gydytoją”.

Ant galo kalbėjo dar d-ras 
A. L. Graičiunas. Kadangi jau 
buvo vėlus laikas ir daugumas 
žmonių norėjo šokti, tai jis 
beveik tik patvirtino ką pir
mesni kalbėtojai sakė.

Po prakalbų tęsėsi šokiai iki 
pat vėlungai.

Žmonių buvo susirinkę pil-’ 
Inutėlė svetainė.

— Ten buvęs.

“VALDOVO SŪNŪS”.

Pereitą sekmadienį Aryan 
Grotto Temple Teatre Liet. Vy
čių Chicagos Apskričio Dra
mos Sekcija statė scenoje še
šių aktų Putino dramą “Val
dovo Sūnūs”.

4^ - * '-*■
Utarninkas, Kovo 14, 1922
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BRIDGEPORT

Lietuvių Prekybos Bendrovės 
šėrininkų susirinkimas. >

Veikalas, išskiriant kai ku
riuos trukumus, galima saky
ti, suvaidinta neblogai. Kiek 
gerėliau atliko savo veidmenis 
p-lė Milda Balsis, Justas Bal
sis, Antanas Benaitis ir J. Pi
voriūnas.

Žmonių buvo nemažai.
— Vienas visų.

Pranešimai
r.

Cicero — Meno Teatrališkos Drau
gystės susirinkimas ir repeticijos, 
įvyks Utarninke, kovo 14 d., Liberty 
Hali, 14 St. ir 49 Ct. 8 v. v. Susirinki
mas labai svarbus, nes bus apsvars- 
toma apie teatrą ir draugyste* stovi. 
Visi atsilankykite. Valdyba.

T1KIETAI.
Marijonos Rakauskaitės kon

certas, kuris rengiamas Biru
tės, atsibus Nedėlioj, Kovo 26 
d., 1922 m., Kimball Hali sve
tainėje, Jackson Blvd. ir Wab- 
ash Avc. yra parduodami Nau
jienų Ofise.

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

• — Komitetas.

Chicagos Lietuvių Tarybos visuo
tinas mėnesinis’ susirinkimos įvyks 
antradeinį, kovo 14 d., Mildos svet., 
3138 So. Halsted gat. 8 v. v. 
atstovai laiku susirinkite, yra daug 
svarbių reikalų. — Valdyba.

Visi

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS KAMBARYS VIE-; 

nam, arba dviems vaikinams, su val
giu, elektros šviesa, poaudynės ir ki
ti patogumai.

13247 So. Union Avė.
Antros lubos frontas

PARDAVIMUI NAMAI-2EME.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA moteris prie 
padabojimui vaikų; darbas leng
vas, mokestis gera. Atsišaukite, 
718 W. 21 PI. 1-mas augštas iš 
užpakalio.

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
mergina, už gaspadinę prie mažos 

'šeimynos. Nėra skalbimo, lengvas 
darbas, mokėsiu $15.00 ant savaitės 
— valgis ir kambaris._ Atsišaukite.

* . OREMUS CHEMICAL 
LABARATORY 

1718 So. Halsted St.
/REIKIA MOTEBŲ AB mer- 

ginų i namų darbą. Kreipkitės: 
H. ,WOLSSON, 

5909 Calumet Avc., 
2-ros lubos.

PARDAVIMUI pulruimis su 
4 stalais; biznis išdirbtas — par
duosiu pigiai, nes turiu du biz
niu. Atsišaukite, 1101 W. 14th 
St. ant 2 lubų .

FOTOGRAFŲ ATI p Al
Pardavimui studio Chicagoj • prie 

didelės gatvės, labai geroj vietoj h 
gerai įrengta. Savininkas eina is 
oiznio. Kreipkitės į Naujienų una- 
geporto skyrių, Box 91, 3210 boutn 
Halsted St., Chicago.

PARDUODU GROSERIO ĮTAI
SUS (fixtures) pilnai įrengtas groser- 
nei. Parduosim® sykiu, ar po vieną. 
Esame priversti parduoti greitai.

4434 So. Fairfield Avė. 
Chicago, 111.

DRAUGUOS IR 
ORGANIZACIJOS

DURYS ADAROS
Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par

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

a. gkigas,
3114 S. Halsted St., Chicago, III.

Didelių lotų išpardavimas.

50x131 — $250
$75 cash, likusius $5 į menesį

Chicagos ir apielinkės Lietu
vių Prekybos Bendrovės šėri
ninkų metinis susirinkimas įvy
ko kovo 9 d. Šv. Jurgio para
pijos svetainėje. Susirinkimui 
vesti išrinkta Stulpinas. Rašti
ninko vieton jis pasikvietė p-lę 
Šulsaitę.

Stulpinas perskaitė prez. J. 
J. Romano metinį raportą, ku
ris likosi vienbalsiai priimtas. 
Perskaičius raportą šėrininkai 
davė klausimus, būtent, ar yra 
kas veikiama įsteigimui cuk
raus dirbtuvės. Pirmininkas 
paaiškino, kad tuo tarpu turi 
būt nėra nieko veikiamą dėl
to, kad bendrovė negalėjo su
kelti reikalingo kapitalo.

Šėrininkas B. B. Pasanka 
davė įnešimą, kad Chicagos ir 
apielinkės išrinktų bent vieną 
savo šėrininką ir siųstų jį į 
Bostoną šėrininkų susirinki- 
man; taipgi, kad minėtam šė- 
rininkui visi pavestų savo bal
sus, idant jisai tuo budu ga
lėtų būti išrinktas bendrovės 
direktorium. Stulpinas tapo iš
rinktas važiuoti į Bostoną.

Nutarta kviesti minėtos ben
drovės prezidentą Romaną, 
kad jis Cliicagoj ir nęrs di
desnių apielinkės kolionijų lie- I 
tuviams gyvu žodžiu praneštų 
apie bendrovės nuveiktus ir 
veikiamus darbus Lietuvoje.

Nutarki surengti vasarą pik-1 
nikus. Pikniko rengimui komi
sija likosi išrinkta: Pirm. V. 
M. Stulpinas, jo pagelb. A. I 
Krenčius ir P. Gritėnas.

Pagalios buvo svarstoma 
kas bus sekamą metą minėtos 
bendrovės prezidentu. Po ilgų 
diskusijų nutarta, kad dabar
tinis prezidentas pasiliktų ir 
ant toliaus.

Stulpinas pranešė, kad mi
nėtos bendrovės Šerai iki kovo | 
15 d. dar parsiduos po 6 dol.

— Valdybos narys.

Dėdės Šerno reikalu

Gražų koncertą^ ateinančią subatą, 
kovo 18 d., taiso Lietuvių Moterų 
Dr-ja “Apšvieta” rašytojo Dėdės šer
no pagerbimui. Koncertas įvyks Mel- 
dažio salėj, 2242 W. 23rd PI., 8 vai. 
vak. Programe dalyvauja “Birutės 
choras p. A. Pociaus vedamas, solis
tė p-lė Marijona Rakauskaitė, baleri
na Vera Paulova ir k. Visas koncer
to pelnas skiriamas Dėdei Šernui. Ti
kimės, kad publika parems šį lab
daringą vakarą gausiu atsilankymu.

— “Apšvietus” D-ja.

REIKALINGA MOTERIS AR 
mergina į restauraną. Geistina, kad 
butų patyrusi prie pagaminimo valgiu 
ir patarnavimo prie stubos, gerai 
ypatai, gera vieta ir mokestis. Atsi- 
šaukit, S. J. Baltaitis. 1803 W. North 
Avė., Phone Armitage 6171.

PARDUODU BABBEBSHOP 
lietuvių kolonijoj. Kreipkitės 
tik seredoj.

1711 S. Halsted St.
PARDAVIMUI būčernė ir 

grosernč, su pirmos klesos įtai
symais, lietuvių kolonijoj. 
Kreipkitės į “Naujienas” Box 
556. (

42 lotai — tik 33 minutos į vidur- 
miestį, prie C. B. & Q. R. R. Perva
žiavimas mažiau 10 centų gerai išsi
vysčiusioj apielinkėj; savastis, 3 blo
kai nuo stoties. Kaina $250 iki $625 
žemiausios kainos aukštos rūšies pra- 
pertės, prie C. B. & Q. R. R. Plates
nių informacijų ir veltui pervežimas, 
rašykit.

OLIVER SALINGER AND CO.
628 First National Bank Building

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Linkis 3314 
So. Aubum 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 3822 So. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nao 18 iki 35 metų.

TĖMYKIT FARMERIAI

NORTH SIDE

Gydytojo” vakaras.

Montvi- 
aiškino šio \

bes svetainėje įvyko Am. iLdet. 
Daktarų Draugijos prakalbos.

Vakarą atidarė C. 
das. Jis trumpai 
vakaro tikslą.

Po jo kalbėjo d-ras A. Mont- 
vidas. Jis savo kalboj aiškino 
apie kūdikių auklėjimą. Jo kal
ba, galima sakyti, buvo svar
bi ir pamokinanti tėvams ir 
motinoms.

Trečias kalbėjo Dr. A. J. Kara 
bus. Jis aiškino kaip Rusijos 
bolševikai rūpinasi sveikatos 
^alykais. Jis labai juokingai 
nupiešė kaip bolševikai aiškina 
higienos dalykus tamsiems kai- 
miečiąjns, nupiepdami jiems 
įvairių ligų perus ir ba'kteri? 
jas panašias į žiurkes. Nes, pa
sak prelegento, tik tokiu budu 
tamsius kaimiečius įtikina, kad 
bakterijos yra pavojingos svei
katai ir nuo jų reikia saugotis, 
kaip nuo kokių žiurkių ir t.

likimą, birtent: jo svei- 
menkėjimą ir jo palai- 
iždo tuštėjimą, iš ko 
aišku, kad jei jo to-

Kaskart vis liūdnesnes žinu
tės pasiekia mus apie ‘Oėdės” 
šerno 
katos 
kymui 
darosi
lesne ateitim visuomenė nesi
rūpins (nes patsai jau nebe
pajėgia), tai be abejonės mu
sų gerb. rašytojui prisieis ba
du mirti. Berods, su daugeliu 
musų rašytojų ir dailininkų 
taip yra atsitikę, daugelis jų 

I be laiko į kapus nuėjo. Mat 
jau pas mus toks paprotys: 
kuomet mums dirba, rašo, lai 
mes gėrimės, bet kuomet var
gas prispaudžia, tai pamiršta
me. Na, o jau kai numiršta, 
tada mes raudame, iš kapų ke
liame, ilgiausias eilias vainikų 
ant* grabo ir kapo sudedame, 
ilgiausias kolumnąs apie velio
nį prirašome ir t. t. Bet ką 
tas gelbsti? Ar geriaus nors 
kiek velioniui nuo tų visų ce
remonijų? Ne, ir ne! Nesakau 
kad mirusiam tas viskas ne
reikalinga, bet daug daugiau 
i eikalingesrne tinkaana pagelba 
ir draugiškumas gyvam tebe
sant, nes gyvastis, sveikata ir 

tinkamas gyvenimas kiekvie
nam yra brangiausias dalykas 
pasauly. Deltogi mes ir turė
tume ne tik gerbti mirusius 
musų rašytojus ir darbuotojus, 
bet dar daugiau rūpintis ir 
teikti didesnio malonumo jiems 
gyviems beesant. Ir tai dary
kime taip, kad jie, tikrai jau
stų musų nuoširdumą ir drau
giškumą. Ir gerb. “Dėdei” Šer
nui neleiskime vargti ir badu 
mirti, nes tai iš musų pusės 
butų neapsakęimas aips i leidi
mas ir nedėkingumas už jo taip 
brangią literatūrą mums su
teikta.

Chicagos Liet.. Moterų Dr-ja 
“Apšvieta”’ aukštai vertindama 
“Dėdės” Šerno nuopelnui ir už
jausdama dabartinį jo likimą, 
jo naudai ir pagerbimui ren
gia gražų koncertą subatoj, 
kovo 18 d., M. Meldažio svet., 
2242 W. 23 PI. Programe da
lyvauja “Birutės” Choras su 

gerb. kompozitorium p. A. Po
cium priekyje; taipgi musų 
scenos šviesioji žvaigždutė Ma
rijona Bukauskai tė, balerina 
Vera Pavlovą ir k. Programas 
bus turtingas ir įvairus ir at
silankiusiems suteiks 
smagių valandų.

Beikia tikėtis, kad gerb. 
musų visuomenė skaitlingai at
silankydama minėtan koncer- 
tan ras netik * dailės atžvilgiu 
daug sau pasigėrėjimo, bet 
kartu ir musų gerb. rašytojui 
“Dėdei” šernui suteiks daug 
malonumo, nes visas minimo 
koncerto pelnas yra skiriamas 
gerb. musų rašytojui kaipo 
menka dovanėlė už jo nuveik
tus darbus.

K. Katkevičienė.

R. J. BISCHOFFO KRETORIŲ 
KOMITETAS.

Pranešam visiems Bischoffo kredi
toriams, kad butumet malonus rekoi- 
duoti savo notas, gautas Nuo Bischof
fo į visuotiną kreditorių komitetą, ku
ris turi ofisą po 4509 So. Ashland 
Avė. atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
kas dieną ir nedėlios dieną nuo lOtos 
ryto lyg 4tos vai., po piet. Meldžiam 
nelaukti toliaus, nes turi būti resitos 
suneštos ligi 20tos dienos šio mėne
sio. Pranešam visiems lietuviams 
Bishoffo kreditoriams, neklausyt vi
sokių agentų su apgavingais praneši
mais arba agitacijoms, mes Komite
tai dažinojom iš tikrų šaltinių, kai 
advokatas siūlo Bischoffo vienam 
agentui dvidešimts penkis tūkstan
čius dolerių. Malonėkite patys pasvar
styti kokią gerovę nori žmonėms pa
daryti. Išsitobuįinę tokių dalykų, 
prašom atsiimti savo notas iš advo
katų jau žmonės pradėjo ir nuo reci- 
verio atsiimti notas. Patariam visuo
menei iš kur galima atsiimti ir at
nešti visuotinam koriiitfetui, kuris vei
kia vardan Visų Lietuvių kreditorių. 
Sekančios vietos kolionijų bus imamos 
notos.

Bridgeporte, Utarninke ,kovo 14 d. 
Anton Urban, 3338 So. Auburn Avė., 

Seredoj, kovo 15 d», A. Bagdon, 1750 
So. Union Ajve.„ kampas 18 gatvės.

Brighton Park, Ketverge, kovo 16 
d., bažnytinėj svet., 44 ir Fairfield 
Avė.

Sekančios vietos bus atdaros nuo 
4 j)o pietų Iyf<i 9 valcaro.

Komitetas.

REIKALINGA MERGINA, KURI 
supranta restauranto darbą (veiter- 
ka). Nuolatinis darbas, parankios 
valandos ir gera mokestis.

Atsišaukite:
J. A. LEPPA, 

3206 So. Halsted St.

BUČERNĖ IR 
fixturiais, biznis 
metus, tirštai lie- 
vieta, bargemas. 
ant vietos. Atsi- 

f “Naujienų” Bridgeporto 
skyrių, Box 95, 3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 
grosernč su visais 
išdirbtas per ilgus 
tuvių apgyventa 
Priežastį patirsite 
šaukite: į

daug

REIKIA DARBININKO

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR gro- 
sernė labai geroj vietoj, lietuvių- ap
gyventa. Biznis išdirbtas. Parduo
siu pigiai, nes išvažiuoju į kitą mies
tą. Prie bianio yra arklys ir du ve
žimai; randa pigi. Atsišaukite:

1827 So. Union Avė.

Reikalaujam visokių farmų ant na
mų mainymo . Mainytojai laukia ofi
se. Turime namų pasiskyrimui viso
se dalyse Chicagos. Dabar geras lai
kas. Atsišaukite tuoj. Užeikite į 
musų ofisą, pas mus, teisingas ir 
greitas patarnavimas. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO.

808 W. 33rd PI., arti Halsted St. 
Vai. nuo 9 ryto iki 9 vak. kasdieną.

PARDUODU lotą Auroroj, 
geroj vietoj, viskas išmokėta. 
Parduosiu pigiai; 
Naujienų ofisą, 
num. 555.

atsišaukite j 
pažymėdami

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 MYLė2 
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metams: — 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.

VYKŲ

REIKIA DUONOS 1ŠVAŽIO- 
tojo ant savo Kelio. Geras ko- 
mismas.

Kreipkitės:
2935 W. 25th bt.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, BU- 
černė su namu; biznis gerai išdirbtas; 
apie 30 mylių nuo Chicagos, senai 
biznis išdirbtas, lietuviais apgyventa.

Atsišaukite:
1739 S? Halsted St. Box 557

ŪKININKAS
Petras Karneckas, bus keletą dienu 

Chicagoj, nuo Lietuviu ūkininku ko- 
operatyvės Sąjungos iš Hart, Mich. 
Kas norėtumėt patirti apie pirkimą 
ūkių (farmu), ar norėdami mainyti 
miesto namus ant ukiu ar pirkti pro
duktu. tai galėsite pasimatyti Nau
jienų Pinigu Siuntimo Skyriui, 3210 
So. Halsted St., panedėlvie kovo 13 
ir utarninke kovo 14, nuo 6 iki 9 vai. 
vakare, o kurie nesuspėtumėt. tai ga
lėsit kreiptis pas sekretorių H. U. K. 
S. St. Buividas, R. 4, Hart, Mich.

AŠMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO 

Vinco ir puseserės Stepulevičių, paei
na ir Alytaus apsk., Metelių vai. ir 
kaimo. Norėčia susirašyti, nes atva
žiavęs į S. V. nieko apie juos negir
dėjau. Jie patys, ar kas žinote mel
džiu pranešti, Joseph Chin, 909 W. 
19th PI., Chicago, 111.

ALEKSANDRO BLEN- 
iš Telšių vai. Girdėjau, 
So. Bostone ant Atton 
svarbų reikalą, meldžiu 
Jis pats ar kas žinote,

JIEŠKAU 
dos, paeina 
kad gyvena 
St. Turiu 
atsišaukti, 
už ką busiu labai dėkinga, 

ANNA SMITH,
933 N. Franklin St., Chicago, III.

JIEŠKAU J. STANKAUS, PIR- 
miaus gyveno 1800 So. Peoria St.; tu
riu labai svarbu reikalą. Jis pats ar 
kas žinote meldžiu pranešti.

A. SMITH, ' 
933 N. Frąnklin St.,

Chicago, III.

, JIEŠKAU JONO MIERKIO IR JO 
sesers Emilijos. Paeina iš Naivių kai
mo, Skapiškio parapijos, • Rokiškio 
ap., jieško Jonas Dulksnys to paties 
kaimo. Malonėkite atsišaukti, ar ži
nantis praneškite, o mes busime dė
kingi, Jonas Dulksnys, 4559 S. Her- 
mitage Avė., Chicago, III.

T3

įvairus skelbimai
DR. GEO. M. GLASER, 

3149 S. Morgan St.
.Kuris buvo išvažiavęs ant mėnesio 

laiko aplankyti ligonbučius Florida 
ir Čubą .dabar sugrįžo ir yra pasi
rengęs užsiimti praktika.

RALPH IANNICO 
BARBERNĖ

3 čv^tus abrusus vartojame kiek 
vieimm kostumeriui. Mažų vaikų 
plaukus specialiai kerpame.

808 W. 35th St.

JIESKO KAMBARIU
JIEŠKAU KAMBARIO VIENAM 

prie mažos šeimynos, su valgiu, South 
pusėje, apie 69th arba toliau, tame 
Halsted ir State St. ir Roseland, III. 
Turinti reikalaujamą kambari, malo
nėkite pranešti j Naujienų Bridgepor- 
to skyrių, Box 97, 3210 S. Halsted st.

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

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

Phone Blvd. 6775

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
delikatesen; gera vieta. Senai išdirb
tas biznis, parduosiu pigiai; priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos.

1801 W. 58th St. 
Chicago, III.

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

EXTRA PIGIAI
Parduodu grosernę, 2 skėlos, nau

jas ice box ir kiti visi nauji fixtures, 
naujas stakas, pigi renda, rūmai pra
gyvenimui, ilgas lysas ir kiti visi ge
rumai. Atsišaukite J. Bružas, 3214 
So. Halsted SEj ant antrų lubų.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, KEN- 
džių ir visokiu smulkmenų krautuvė, 
abai eeroj vietoj, visokiu tautu apgy

venta; biznis išdirbta, kito tokio biz
nio nėra per 4 blokus. Parduosiu pi
giai iš svarbios priežasties. Atsi
šaukite 2858 W. 39th St„ Comer St. 
Francisco Av.

TfiMYKITE'
Savininkas yra priverstas parduo

ti pigiai savo lotą Brighton Parke, 
arba mainyti ant hučemės, grosernės 
saliuno ar automobilio, lotas cash, at
sišaukite 3214 So. Halsted St., ant 
antrų lubų. ,

PARDAVIMUI STUBA, 1 AKE- 
ris žemės, vištininkas ir barnė. Lie
tuvių kolonijoj, 45 PI. į rytus nuo 
Joliet Avė.

Atsišaukite:
’ EDW. M. KUBAN, 

Lyons, III.

: /A

REIKIA BAiKBEIUO SUBA- 
tomis visą dieną. Iš mokyklos 
nesikreipkite.

2019 Cunalport Avė.

PĄRDAVIMUI restoranas, vi
sokių tautų apgyventoj koloni

joj. ^Biznis senas ir neša gerą 
pelną.

1332 S. Morgan St.

PARDAVIMUI NAMAS IR VIE- 
nns akeris, 5 kambariai steam heat,. 
electric. Paukščiai ir viena karvė. 
Galiu mainyt ant Chicagos namo ar
ba loto. Priežastis pardavimo savi
ninkas turi kita biznį.

11300 So. Kedzie Avė.

RAKANDAI %

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO 
Priversti urnai parduot mahogany 

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

PARDAVIMUI 5 KAMBARIU RA- 
kandai. Renda labąi pigi; kas norės, 
firalės ir apsigyventi. Rakandai be- ' 
veik nauji.

Atsišaukite:
4213 S. Canvpbell Avė., near 42 St.

Tel. Lafayette 4881

PARDAVIMUI restaurantas 
ir rooming house. Gera 

PETER W0L] 
4258 So. Western

tlinkė.

ve.

PARDAVIMUI saliunas, vi
sokių tautų kolonijoj. Parduo
siu pigiai. t ,

2101 W. Grnud Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų, 4 metų se
nas, 5x6, garo šiluma, elektra ir tt. 
41-ma ir Maplewood. Įmokčt $1,000; 
kaina .....   $7,500

2 flatų, 4-4 kambarių, 50 pėdų lo
tas, 4333 S. Califomia ........... $6,700

2934 Hayne Court, 8 kambarių, 40 
pėdų lotas, ...

4334 So. Mozart, 4 ir 4 kambariu 
ant pilto fundamento ......

5329 May. St. 4 ii 
rių .......................... ....... .

5125 S. Albanv, 4 ir 4 ....... ,wv
4056 S. Campbell Avė., 5 kamba

riai — cottage ..........................  $3,000

MORTGEClAl -PASKOLOS

$3,500

..... $4,100 
4 karnba- 
.... $5,200
..... $4,500

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

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSŪ VAL- 
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, 3138 S. Eme- 
lald Av.. nut. rašų J. V. Pirnša, 
3242 S. Emerald A ve., iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Aubum A v., iž
dininkas Ant. Grišius, 732 W. 
19th St., maršalka Fr. Kuzir.inc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

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

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

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

PARDAVIMUI saliuno fixtu- 
res visokio dydžio. Labai pigiai. 
Kreipkitės:

J. KRAUSE
• 918 W. Madison St.

Phone Haymarket 3016

PARDAVIMUI RAKANDAI (fur- 
niture), dėl 5 kambarių; išrodo kaip 
nauji. Parduosiu visus sykiu arba 
dalimis — kas ko nori, gali gauti po 
vięną daigtą.

4321 So. Paulina St.
■iĮ.LL!_. . II., ■!■■■< I I..1I. II. I.IĮtlIlĮJ.^I.IIĮ

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių, rusų ir kitų tautų apgy- 
ventoj vietoj. 3 metų lysas. Pa- 
ęiskubinkit, tai yra gera proga.

4522 So. Honore St.

Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus, notas ir 
contraktus.

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

MOKYKLOS

VARTOTI AUTOMOBILIAI.
Perbudavoti, malevoti, gvarantuoti. 

Duodame savaitę laiko išmėginimui 
veltui. Jei rteužsiganėdinsi —sugra
žinsi. Vieninteliai pardavėjai, kurie 
;ai gali padaryt. Palyginkit musų 
cainas su kitų kainomis. > Parduoda
me ant išmokėjimo. Žemiau padeda
me keletą musų stako bargenų: 
1918 Buick 5 pasažierių touring $350
1918 Buick 7 pasažierių touring $500
1919 Buick 5 pasaž. Sedan top $750
1920 Buick 5 pasaž. touring 750 
1918 Peerless 7 pasaž. uždarytas $500

Esame autorizuoti Buick dealeriai 
Naujus automobilius parduodame ant 
išmokėjimo.

FAGET-BUICK COMPANY, 
Grand Blvd., prie 39tos gatves 
’ Phone Douglas 0632

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio .išdirbinio, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštys kainos. 
Atvažiuokite savo ąutortiobilių pas

DORCHESTER MOTOR SALES 
COMPANY, \ 

1401, E. 67th St

PARDAVIMUI saliunas, mai
šytų tautų apgyventa, 4 pragy
venimui kambariai — pigiai.

1434 So. Solon Avė. 
ir 14-as Place.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, visokių tautų apgy
venta; trys kambariai pragyvenimui, 
lystas 2 metų. Parduosiu už teisin
gą pasiūlymą. Pardavimo priežastis' 
patirsite ant vietos.

Gera proga.
544 W. 18th St.

■I--------- i -

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
3601 So. Morgan St.

Tel. Yards 2Q04

PARDAVIMUI SALIUNAS, Vi
sokių tautų apgyvento] vietoj’, prie 
daugelio dirbtuvių, aplinkui nėra ki
to saliuno net per 7 blokus, 
vimo priežastį patirsite ant vietos.

Kreipkitės: >
4837 S. Honore St.

Parda-

P-lta E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

- Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Alesoa: dienomis ir vakarais 
specialia instrukcijos pagal 

am tarimą.
BVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING 
finom 402, 59 E. Adams St,

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESBMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėįė- 
j’as Petras Paužolis 8401 S. Aubum 
ave.;nut. rašt. Kaz. J. Dem«reckis 
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 3338 S. Aubum 
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. 
Bacev^čia, J. Jackus ii* Fr. Mikliu- 
na8. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

CICERO. ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėiė- 
ias Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis, kasier. I/»o. Švėgžda, ka
sos globėj’ai 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.

NORTSIDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvba 1922 
m.: Pirm. K/ Rugis 1614 N. Win- 
chester av.: Sekr. J. Penkauskas 
1649 Girard st..-.Kasierius F. Her
manas 1645 W a baisia av. Svetai
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie
šo io Knvgvno adresas: Liuosvbės 
Svetainė, 1822 Wabansia av., Chi
cago.
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