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Oklahoma gubernatorius apkal
tintas kyšiu emime

Vėl spaudžia Vokietiją

Skelbia visuotiną streiką Danijoje

Oklahoma gubernato
rius apkaltintas

Vokietija šiemet turės už
mokėti $545,000,000

Kaltinamas priėmime kyšio iš 
bankrutijunčio banko.

OKMULGEE, Okla., kovo 22. 
— Šiandie tapo patirta, kad 
distrikto teismo grand jury 
išnešė apkaltinimą prieš Okla
homa gubernatorių ' J. B. A. 
Robertson ir buvusį valstijos 
bankų egzaminuotoją Fred G. 
Dennis. Jie yra bendrai kalti
nami priėmime kyšio už lei
dimą vietos Guaranty State 
Bank daryti biznį po to, kaip 
bankas tapo rastas nebegalin
čiu išsimokėti.

šerifas Frank Sovvers iš 6k- 
mulgee pavieto turi varantą 
gubernatoriaus areštavimui, 
bet jis tikisi dar šiandie gau
ti nuo gubernatoriaus prane
šimą ir dar nemano šiandie 
įteikti varantą ir gubernatorių 
areštuoti.

Apkaltinimas sako, kad pi
nigai bttvo užmokėti gitfjerna- 
toriui ir Dennis “nedoram tik
slui pakreipti jų nuospren
džius”, po to kaip Dennis tą 
dieną buvo padaręs banko eg- 
zaminaiiją ir radęs banką ne
galinčiu išsimokėti ir kad ban
ko vice-prezidentas ir didžiau
sias akrionierius buvo bankui 
skolingas $400,000.

Kaltinama, kad Dennis ne
uždarė banko ir nepranešė 
apie banko stovį bankinei ta
rybai ir kad jis su gubernato
rium ir banko viršininkais su
tarė sudėti tame banke $150,- 
000 valstijos pinigų ir leisti 
bankui ir toliau daryti biznį.
Ketvirtas gubernatorius apkal

tintas už kyšius.
OKLAHOMA GITX, kovo 22. 

— Gub. Robertson yra ketvir
tas šios valstijos gubernato
rius, apkaltintas ėmime kyšių. 
Jis tapo išrinktas 1919 m. ant 
demokratų tikieto. Šis apkalti
nimas nėra pirmas atsitiki
mas, kada jo vardas tapo su
rištas su OkmuKgee banku. 

,Dar pereitais metais atstovų 
buto tyrinėjimo komitetas iš
davė sensacingą raportą, ku
riame gubernatorius buvo kal
tinamas priėmime iš to ban
ko kyšio. Buvo pareikalauta 
apkaltinti gubernatorių, bet po 
triukšmingų ginčų balsai pasi
dalino —i 42 prieš 42, ir įne
šimas nupuodė. Vienas demo
kratas buvo atvežtas balsuoti 
net ligonvežimyj. Neužilgo po 
to tas atstovas pasimirė.

200 maurų užmušta mūšyje.

LONDONAS, k. 22. — Iš 
Madrido pranešama, kad 200 
maurų liko užmušta ir 300 su
žeista mūšyje su Ispanijos ka
reiviais Morokoje.

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

ryto iki 2 vai. po piet.
•■■*■■■■ ——■■■-■r- VI ... ■

PARYŽIUS, kovo 22. —- Po 
visos dienos posėdžio talkinin
kų kontribucijos komisija pa
skelbė, kad ji ^usitaikė apie 
sumą, kurią Vokietiją turės už
mokėti šiemet. Vokietija turės 
mokėti sekamai:

720,000,000 auksinių markių 
pinigais ($180,000,000), iš ku
rių 280,000,000 auks. markių 
jau yra užmokėta.

1,450,000,000 auksinių mar
kių ($365,00^,000) vertės pre
kėmis.

Ton sumon įeina 220,000,000 
auks. markių, apmokėjimui 
Franci jos, Anglijos ir Belgijos 
okupacijos armijų užlaikymo.

Vokietija taipjau turi sutik
ti subalansuoti savo biudžetą 
vidurine 1,000,000,000 markių 
paskola, sustoti lėkius popieri
nius pinigus ir sugrąžinti Vo
kietijon tas vertenybes, kurios 
tapo paslėptos užsienyj po mu
sių paliaubos.

Talkininkai padavė Vo
kietijai savo sąlygas

PARYŽIUS, kovo 22. — 
šiandie paskelbta sąlygos, ku
riomis kontribucijos komisija 
suteiktų Vokietijai dalinį mo
ratoriumą. Tarp sąlygų yra 
pilna autonomija reichsbankui 
ir pravėdiinas naujų įstatymų, 
kad neleidus Vokietijos kapi
talui išsisukti.

Reikalaujama padaryti dau
gelį reformų Vokietijos finan
sinėse metodose. Jos turi bū
ti pravestos iki kovo 31 d.

(Nauji šaltiniai surinkti kon
tribucijos pinigams turi būti 
surasti ir pinigai turi būti su
rinkti po kontrole talkininkų 
gvarantijų komiteto, kuris 
spręs apie tų būdų veikmingu- 
mą ir kiek jie gali duoti.

Nustatoma, kad jei (Vokieti
ja neužmokėtų kasmet l,4o0,- 
(MX),000 auks. markių prekė
mis, nedamokėtoji suma gali 
būti išreikalauta pinigais.

Jeigu butų rasta, kad visos 
priemonės nėra veikmingos, 
kontribucijos komisija gali pa
naudoti savas priemones, bū
tent užtraukimą vidurinės ir 
užsieninės paskolos ir galiaus 
uždėjimą kontribucijos ant ka
pitalo Vokietijoje.

Jeigu Vokietija nepravestų 
visų šių reformų, talkininkai 
gali pasinaudoti Versaillės prio
ri inės sutarties, sąlygomis, ku
rios leidžia jiems reikalauti 
naujų gvarantijų užmokėjimo 
kontribucijos.

Vokietijai gresia 
nauja invazija

PARYŽIUS, k. 22. — Matin 
sako, ’ kad Vokietija turi išpil
dyti talkininkų šių metų kon
tribucijos reikalavimus, arba 
ant jos bus uždėta naujos pa
baudos. Tos pabaudos bus nau
jas įsibriovimas į Vokietiją ir 

praplėtimas okupacijos ir pa- 
didinimas kontribucijos iki 
900,000,000 auks. markių.

Sprendžiama, kad šiems me
tams bus reikalaujama apru- 
bežiuoti popierinių pinigų lei
dimą, autonomijos reichsban
kui, talkininkų kontrolės ant 
eksporto ir muitų ir išleidimo 
vidurinės paskolos ir padidini
mo taksų.

Skelbia visuotiną 
streiką Danijoje

Streikas prasidės balandžio 1 
d. Tai lokauto pasekmė.

ISTOCKHOLM, k. 22. — Il
gai lauktas generalinis streikas 
Danijoje tapo paskelbtas. Strei
kas turi prasidėti balandžio 1 
d. ir yra pasekmė smarkios 
kovos tarp darbininkų ir fa
brikantų dėlei algų nukapoji- 
mo ir prailginimo darbo va
landų. Fabrikantai delei to pa
skelbė visuotiną lokautą, kuris 
ir dabar dar tęsiasi.

Padėtis Danijoje yra rusti; 
Žmonės yra apgulę sankrovas 
ir perkasi kas tik gali būti rei
kalinga maistui.

Japonija nori pasilai
kyti Siberi ją

LONDONAS, k. 22. — Japo
nai, dalyvaujantis susirinkime 
talkininkų ekspertų, kurie pri
rengia smulkmenas Genoa 
konferencijos dienotvarkio, 
šiandie davė tokius pasiūly
mus, kurie apsaugotų Japonijos 
prekybinį pasigriebimą Siberi- 
jos.

Išrodo, kad Genoa konfe
rencijoje įvyks aštrus susirė
mimas tarp Rusijos ir Japo
nijos apie Sibcriją.

Atstovą butas už suma
žinimą armijos

(WAS>HINGTON, k. 22. — 
Atstovų butas šiandie priėmė- 
paskirimo bilių, kuriuo armi
ja sumažinama iki 115,000 ka
reivių. Tai padaryta nežiūrint 
prezidento Hardingo protestų, 
kad armija butų palikta iš 
143,000 kareiviui

Prezidentas prisiuntė reika
lavimą, kad ir laivynas butų 
užlaikomas tokios spėkos, ko
kią nustatė nusiginklavimo 
konferencija. Laivyno komite
tas po to sutiko kiek padidin
ti laivyno spėką, bet jis visgi 
neišpildo prezidento reikalavi
mo.

Paskiru Vokietijos 
ambasadorių

BE.RLINAS, kovo 21. — Dr. 
Otto Ludvvig Wiedfeldt tapo 
paskirtas Vokietijos ambasa
dorium Jungt. Valstijose.

(Vokietija , neturėjo savo 
ambasadoriaus Washingtonc 
nuo 1917 m., kada tapo paša
lintas grafas Berns'totrff tuoj 
prieš paskelbimą karo. Wied- 
feldt yra vienas turtingiausių 
Vokietijos žmonių, fabrikantas 
ir ekonomikas. Jis buvo vie
nas direktorių Kruppo dirbtu
vių. Jis taipjau yra prityręs 
diplomatas. Reikėjo skirti tur
tingą žmogų dar ir todėl, kad 
Vokietija delei savo pinigų pi
gumo, neįstengia tiek ambasa
doriui apmokėti, kad jis ga
lėtų iš algos tinkamai Ameri
koje pragyventi).

Susirėmimai Misterio 
parubežyje

Puolantis airiai žudo Ir degina 
ulsteriečių namus.

.. , ■ ■■■ f

BELFAST, kovo 22. — Dide- 
lės policijos spėkos siunčiamos 
į Dromore distriktą. Penki na
mai liko sudeginti Omagh 
apielinkėj.

Puolikai airiai apsupę All- 
ingham namą 'ties Trillick, ar
ti Airijos rubėžiaus. Užpulta
sis pradėjo šaudyti į puolikus 
ir juos nuvyjoi Tada puolikai 
pasitikę darbininką Laird, spe
cialiu! Ulsterio konstabelį, jį 
nušovė. Neužilgo po to prasi
dėjo deginimas ulstėriečių na
mų ir per visą naktį matėsi 
pašvaistės nuo degančių namų.

/ • • J* *

Puolikai aplahkė Stevvart na
mus Dromore distrikte ir jį 
pašovė, taipjau padegė namus. 
Daug kitų ulsteriečių namų li
ko sudeginta tame distrikte.

Trillick apygardoje padėtis 
yra rusti. Puolikų spėkos yra 
tokios didelės, kad jų negalė
jo suvaldyti policija ir nega
lėjo pakiiudyti jų deginimui 
ulsteriečių namų.

Daugelis ulsteriečių \ apleido 
savo namus ir bėga į sauges
nes vietas.

Šaudymas iš Airijos pusės 
atsinaujino šįyyt per rubežių 
ties Galedon. j .

Pavojus Airijos parubežyj «* • ••
LON<DONAs!-k. 22. — Ko- 

lonijų sekretorius Churchill at
stovų bute pasakė, kad galbūt 
Anglijos valdžia1 svarstys, ar 
nėra reikalo pastatyti Anglijos 
kareivių kardoiią tarp kariais 
jančiųjų elementų Airijos-Ul- 
sterio parubežyje.

Times Dublino korespon
dentas sako, kad padėtis prie 
Airijos-Ulsterio rubėžiaus nuo
latos blogėja ir mažiausias da
lykas gali pagimdyti mūšius, 
kurie ilgam laikui gali suardy
ti visus Airijos taikos pro
spektus.

Didžiuma žmonių, sako jis, 
to karo nenori, bet jie negali 
jo sustabdyti. Kiekviena puse 
kasdie griebiasi, vis naujų prie
monių apsigynimui, kad kas 
verčia ir kitą pusę irgi tokių 
pat priemonių griebtis, o to 
pasekmė yra ta, kad santikiai 
kaskart blogėja ir niekas ne
benori klausyti šalto proto.

Jis mano, kad xkaro galima 
išvengti tik atviru apsimainy- 
mu nuomonėmis tarp abiejų 
pusių valdžių. Jis sako, kad 
padėtis yra ant tiek rusti, kad 
nors premierai turi susieiti ir 
pasitarti. Dublino nuosaikesr 
nieji elementai tokiai konfe
rencijai karštai pritaria.

BEAUiMONT, Tex., k. 22. — 
Ku Klux Klan iškabino paskel
bimą ant negrų katalikų baž
nyčios, kad bažnyčia bus iš
sprogdinta ir kad jos kunigas 
bus išsmaluotas, jei jis bėgy
je savaitės neapleis miesto.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 22 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.40 
Austrijos 10’0 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ........... $8.54
Danijos 100 kronų ............... $21 35
Finų 100 markių .................  $2.14
Francijos 100 frankų ........... $9.10
Italijos 100 lirų ................... $5.16
Lietuvos 100 markių ............... 35c
Lenkų 100 markių ............... 21«c
Norvegų 100 kronų ........... $17.50
Olandų 100 guldenų ........... $37.84
švedų 100 kronų ............... $26.30
Šveicarų 100 markiu ......... $19.50
Vokietijos 100 markių .......... . 35c

Airijos armija suskilo
DUBLINAS, k. 22. Ofi- 

cialiniai paskelbta respubliko
nų organe, kad. Airijos respub
likonų armijos konvencija, ku
rios laikymą uždraudė Arthur 
Griffith, įvyks Dubline suba- 
toje, kaip kad pirmiau buvo 
skelbiama. Tekis paskelbimas 
rodo, kad Airijos respubliko
nų armija galutinai suskilo.

Nori atskiru tarybą
Farrington tikisi, kad bus lei

sta atskirai tartis su Illinois 
kasyklų savininkais. J
CHICAGO. —• Paskelbimas 

visuotino angliakaslių streiko 
balandžio 1 d. dar nepašalina 
galimybės atskirų derybų tarp 
Illinois angliakasių ir kasyklų 
savininkų.

Ar tokios tarybos galės būt 
laikomos, apie tai nuspręs an
gliakasių unijos politikos (po- 
licy) komitetas, kuris laikys 
saVo posėdžius Clevelande. 
Klausimą ^atskirų derybų jis 
svarstys pėtnyčioje.

Visi pripažįsta, kad visų ke
tu vių valstijų kasyklų savinin
kų konferencijos su angliaka
siais nebus, tad Illinois ang
liakasiai nori, kad derybos bu
tų vedamos atskirai pagal val
stijas ir jie tikisi gauti iš po
litikos komiteto leidimą tokias 
derybas užvesti.

Tečiaus kasyklų savininkai 
sako, kad nors tokia Illinois 
angliakasių' ir kasyklų savinin
kų konferencija ir įvyktų dar 
prieš balandžio 1 d., vistick 
nebus išvengta angliakasių 
streiko Illinois valstijoje, ka
dangi vistiek galutinai susitai
kinti ir išspręsti visus klausi
mus j tokį trumpą' laiką ne-

Amerika Įsileis Semionovą
VANCOUVER, B. C, k. 22. 

— Gautas pranešimas iš Wa- 
shingtono, kad valdžia leis įva
žiuoti į Jungt. Valstijas pasku
busiam Siberijos skerdikui gen. 
Grigori Semionov ir jo pačiai. 
Tikimąsi, kad jie išvažiuos iš 
čia ryto vakare.

Amerikoj Semiono vas j ieš
kos paskolos savo valdžiai Si- 
berijoje ir naujiems puoli
mams ant Rusijos bolševikų.

Ir karaliaus seserjs 
turės dirbti. ,

SOFIJA, k. 4 (paštu).
Net ir dvi karaliaus Boriso sc- 
serįs, princeses Eudoksija ir 
Nadežda, turės atlikti savo da
lį naudingo darbo, sulig nau
jais Bulgarijos įstatymais ver
stino darbo dėl moterų, kurie 
reikalauja, kad visos moterįs 
iki 30 m. amžiaus turi padir
bėti mažiausia 10 dienų į me
tus prie naudingo darbo val
stybei.

Tokį nuosprendį padarė pre- 
mieras Stambuliski.

Airijos kabineto posėdis.

DUBLINAS, kovo 22. — 
Dail Eireann kabinetas vakar 
laikė savo posėdį apsvarsty
mui padėties Belfaste ir palei 
Airijos-Ulsterio rubežių. Pra
nešimai nuo rubėžiaus rodo, 
kad abi pusės stropiai daro 
karinius prisirengimus.

(Dail informacijų departa
mentas išleido ilgą pranešimą, 
kuriame skelbiami menamieji 
Ulsterio specialinių konstabe- 
lių užpuldinėjimai ant airių.

Sovdepijoj
Įsakymas mirtim baust plėši

kus.

BERLINAS, kovo 22. (For- 
vertso koresp.). — Maskvoj 
kasdien atsitinka po keletą plė
šikų įsilaužimų į namus ir už
puldinėjimų žmonių gatvėse vi
durdieny apiplėšimo tikslais. 
Taipjau nuolatos atsitinka 
žmogžudybių. Maskvos sovietų 
pirmininkas Kameniev dėl to 
paskelbė įsakymą, kad kiek
vienas sugautas plėšikus butų 
tuojau atiduodamas teismui ir 
baudžiamas mirtim.. Bausmė 
turi būt išpildoma bėgiu 48 
valandų.

2 žmonės užmušti.
HAMMOND, Ind., k. 22. — 

Erie traukiniui ties Highland 
užvažiavus ant sunkiojo auto
mobilio, du žmonės liko už
mušti ir trečias sunkiai sužei
stas. Jų lavonai tiek sutrinti, 
kad negalima jų pažinti. Ma
noma, kad jie yra iš Gary.

Paskirė savo atstovą.
PARYŽIUS, k. 22. — Gaston 

Doumergue tapo paskirtas gal
va Francijos delegacijos Ge
noa konferencijoje, atsisakius 
nuo tos vietos Bene Viviani, 
sako L’Eclair. Doumergue yra 
prezidentas senato užsienio rei
kalų komiteto ir buvęs pre
mjeras.

FORT MORGAN, Cal., k. 
21. — M. Stabio nušovė mo
kytoją Helen Mūra ir paskui 
pats nusišovė. Jis tai padarė, 
kadangi ji atmetė jo meilę.

WASHINGTON, k. 20. — 
Cenzo biuras paskelbs, kad 
1920 m. Jungt. Valstijose 508 
žmonės mirė raupų. 1919 m. 
nuo raupų mirė 358 žmones.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
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 įstaiga 
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 į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

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

♦ 8210 So. Halsted St., Chicago, BĮ.
Town of Lake Skyrius

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

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

523 West 120th St., West Pullman, BĮ. i ’

Anglai ir Lenką sienos
KAUNAS, III. 2. E. — Kro

kuvos konservatyvų dienraštis 
“Czas” įžangos straipsny rašo: 
Anglai vis dar tebetikina, kad 
Lenkija yra tik ligi Sano ir 
Bugo, ir tiki, kad Rygos su
tartimi nutiestoji siena neiš
liks. Remdamasis vienu anglų 
dienraščiu, straipsnis aiškina 
Anglų pažiūrą: dabartinė Len
kija du kart \ didesnė, palygi
nus su etnografine Lenkija, ku
rią Anglai pripažino 1914 me
tais (artutinai Kursono linija) 
ir dėlto Anglija dabartines 
Lenkų sienas laiko laikinas ir 
pakeitimas jų ateity neišven-. 
giamas.

Varšuvos konferencija 
bus militarinė

KAUNAS, III. 2. E. — Iš 
kai kurių Suomių sužinome, 
kad Lenkų šaukiamoje Varšu
vos konferencijoje, į kurią pa
kviesta Latvija, Estija ir Suo
mija, be klausimų, surištų su 
Genuos konferencija, bus svar
stoma ir pasirašoma militari
nė konvencija.

Del bylos su lenkais
HAAGA E. — Vasario 27 d. 

Lietuvos pasiuntinys Haagoj p. 
Aukštuolis įteikė Tarptautinio 
Teismo sekretoriui nuorašą va
sario 20 <1. notos, pasiųstos 
Lenkijos Užs. Reik. Ministeriui 
Skirmuntui.

Lietuva kviečiama į tarptauti
nę sanitarinę konferenciją 

Varšuvoj.
Iš Tautų Sąjungos atėjo pa

kvietimas Lietuvai dalyvauti 
tarptautinėj sanitarinėj konfe
rencijoj Varšuvoj.



NAUJIENOS, Chicago, m

Kas Dedasi i Iš medvilnės darbininko
Lietuvoj streiko rytuose.

Pradžia pavasario 
Lietuvoj.

Kaunas, kovo 3. Po gilios ir 
nepaprastai šaltos žiemos Lie
tuvoje užstojo staigus pava- 

be 
ne- 
net 
jau

saris. Šaltis, kurs tęsėsi x 
paliovos daugiau mėnesio, 
retai vietoms siekdamas 
lig 30 laipsnių, atpuolė 
nuo 10 vasario, bet vis dar lai
kėsi. Nuo vasario 24 oras stai
ga atidrėgo, pradėjo 
sniegas ir per trejetą 
labai pašlapo, o kovo 1 dieną 
patvinęs Nemunas išmetė ledą.

kadangi šiemet Buvo daug 
sniego ir upėse įšalęs labai 
storas ledas, tai laukta didelio 
potvinio su visomis jo nelai
mėmis. Kaune ypač gręsė , pa
vojus Aleksoto tiltui per Ne
muną. Kad apsaugojus tiltą 
pradėjus Nemune kilti vande
niui vasario .28 prie tilto kari
škiai granatomis susprogdino 
ledą. Nuo smarkaus trenksmo 
Panemuny pagal Aleksotą ke
leto artimiausių namų 
jo stiklai, kitų langų net 
sais rėmais.

Be t lauk tasai potvinio
jus Kaune praėjo visai laimin
gai. Iškeltasis Nemune 
ir buvęs susilaikęs upės 
lankoj ties Mickevičiaus 
ir Aleksoto tiltu kovo 2
prasimušė ir naktį prieš kovo 
3 pakilęs Nemune vanduo žy
miai nuslūgo. Sniegas jau Le- 
veik visai su t iri>o ir oras a^K)- 
do į tikrą pavasarį, nes pasiro
dė jau pavasario paukščiai — 
kovai, vieversiai, šnekučiai

dienų

išbi ru
su vi-

pavo-

ledas 
užuo- 
gatve

—Pet. Klimka.

Iš Lenkę okupuotos 
srities.

Ignalinas (Švenčionių apsk). 
Musų apy^nkėję, 4Pata.uk iš
kęs vienasėdy, vasario 5 dieną, 
naktį piktadariai nužudė visą 
Aramavičių šeimyną iš septy
nių asmenų. Vietos policija vi
sai nemanė gaudyti žmogžud
žių, tik Vilniaus slaptajai po
licijai pasidarbavus, pavyko su
gauti žudytojai. Jų buvo visa 
banda sudaryta iš lenkų karei
vių, kurie tarnavo daugiausia 
prie telefono ir telegrafo, 
žmogžudžiai buvo atvažiavę 
pas Aramavieius kaip svečiai, 
juos nuoširdžiai vaišino. Sve
čiai sulaukę savo bendradarbių 
išžudė visus vienasedžio gyven
toj uą. Dabar visi svečiai jau 
kalėjime. Yra vilties, kad po 
suėmimo bent aprims užpuoli
mai ir žudymai* Įdomu, kad 
po užmušimo Jkaikas skleidė ži
nių, jog žmogžudybę padarę 
lietuvių partizanai, kurių nie
kas čia nėra matęs; jų dek'a 
įvykę ir kiti plėšimai. Bet da
bar aišku, kieno darbas ir 
kie čia partizanai veikia.

(“Vilnietis”)

ko-

šiomis dienomis “Naujienų” 
<redakcijoje apsilankė vienas 
Naujosios Anglijos medvilnės 
gamyklų streikininkų V. G. 
Čiulada ir daug ką pa pasakojo 
apie tą smarkią darbininkų ko
vą su bosais užsispyrusiais iš
čiulpti iš darbininkų ne tik pra
kaitą, bet ir kraują.

čiulada yra jaunas vaikinas, 
jis atvyko į Chieagą savo se
selės aplankyti ir ketina tuo- 
jaus įgržti atgal prie 
draugų vedančių kovą, 
pasakojimu medvilnės 
nej Naujoj Anglijoj 
yra tokie:

šešios savaitės atgal 
nesės pramonei firmos
riuose miesteliuose trečiu kar 
tu nukapojo savo darbiniu 
•kams^algas 20 nuoš. ir pailgi 
no savaitę nuo 48 valandų ik

Čia strei- 
darbininku 

Sr 

dirbtuvėse

savo 
Jo pa- 
pramo- 
dalykai

nitfžes- 
įvai-

> ga- 
per 
po 

algų

Nors darbininkai buvo 
na privarginti nedarbo 
dvejus metus, bet darbas 
paskutinio nukapojimo i 
taipgi reiškė badą. Dabar pa
prastas darbininkas gavo algos 
$13 Į savaitę, o po numušiino 
algos butų gavęs $9, $10. Su 
šita alga, ypač žmogui su šei
myna, prie pragyvenimo bran
gio aukštesnio negu Chicago  j, 
bado išsilenkti jokiu būdu ne
galima. Už du, tris kambarius 
nuomo tenka mokėti $3, $4 į 
savaitę; 
iki 9c. kvortai 
kilo iki 
rui 25c 
tramvajais 
ra, anglys ir visi kiti reikme
nys daug brangiau negu Chi
cago j. Nevedusiam vyrui pra
gyvenimas j savaitę pareina 
iki $15. Iš kur jis juos paims 
gaudamas algos $9v$10? 
ko gyvens šeimyna?
* Taigi paskutinis algų nuka- 
pojimas reiškė badą ir ilges
nes vergavimo valandas ir dar
bininkai, badą kęsdami pasi
priešino tam. Visur, kur šitas 
nukapojimas padaryta, 
n inkai išėjo į streiką, 
biausis streiko centras 
Pawtu.ckete, B. I. čia streikuo
ja apie 30,000 darbininkų. A t-

pienas buvo. atpigęs 
dabar vėl pa- 

12c.; “porkčapio” sva- 
važiuotė gatviniais 

20c.; gazas, dek t-

Iš

darbi
Svar

1 DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

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

Imkite 7tę Nuošimtį
Pirkite GOLD (AUKSO) BONDSUS ant REAL ESTATE, tai jūsų pini

gai visada bus saugus ir neš SEPTINTĄ NUOŠIMTĮ (procentą), kuri gau
site kas šeši mėnesiai. Galima pirkti nuo šimto dolerių ir daugiau, tai yia 
geriausias bUdas turėti pinigus saugiai ir gauti gerą nuošimti, laip-gi 
galima gauti pirkti bondsus ant trumpo laiko, už kuriuos pinigus bus ga
lima gauti kada tik bus reikalinga. *

Del platesnių paaiškinimų atsišaukite pas:

Liberty Land &-Investment‘Co
3301 So Halsted St., Chicago, Illinois
Arba pas direktorių*Jos. Stefankievvicz, 101 N. 20 Avė., Melrosc Park, 411.,

KENŪSHAi WIS. LIETUVIAMS 
PRANEŠIMAS.

Šiuo pranešame visiems Kėnošha 
lietuviams, kad “Naujienų” agentas 
J. Dagis dabar lankosi Kenosha, Wis. 
su “Naujienų” biznio reikalais ir pra
šome musų skaitytojų ir draugų pa
dėti jam jo darbuose.

Naujienos.

si tikus streikininkų susirėmi
mui su policija, tapo užtraukta 
milicija su tankais ir kulka-’ 
svaidžiais ir paskelbta karo 
stovis. Milicija atėjusi .pavar
tojo kulkosvaidžius ir apie 100 
žmonių tapo sužeista.

■Kita svarbesnė streiko vieta 
yra Lo,woll, Mass. 
kuoja apie 3,000 
trijose mažesnėse

Hamilton, Basting Mfg. Co. 
ir Navy Yard. Streikas eina 
rimtai.

Visose vietose streikuojan
čių skaičius į siekia apie 50,000 
darbininkų. Streiko paliestos 
yra trys unijos Am. Darbo Fe
deracija, Amalgamated Texti- 
le Workers ir One Big Union. 
Didžiausios įtakos turi Am. 
Darbo Fed., bet darbininkai 
labai nepatenkinti jos virši
ninkais. LoNvell’y kur seiliaus 
buvo įsigalėjusi I. W. W. uni
ja, apie 300 lietuvių, neturėda
mi užsitikėjimo A. D. F. ėjo 
streiklaužiauti. Bet miesto 
majorui BroNvnui leidus strei
kininkams patiems suvaldyti 
streiką laužančius savo drau
gus, streikuojantieji lietuviai 
pareiškė streiklaužiams, kad 
jie pasielgs su jais aštriai, tie 
tuojau paklausė ir prisidėjo 
prie streikininkų.

Dabar streiklaužių lietą, bet 
ir streiką laimėti mažį Vilties. 
Darbininkai dar nėra tiek susi
pratę, kad visiems išeiti į strei
ką, ir dirba sau toliau, o dar
bdaviai numušinėja algas, pail
gina darbo valandas ir įveda 
neunijinį darbą ne visur, o tik 
kaikur ir tai mažiausiose dirb
tuvėse. Taigi apie ' *iš 300,000 
Naujosios Anglijos medvilnes 
pramonės darbininkų streikuo
ja tik šešta dalis; visi kiti dir
ba ir net streiko dirbtuvių už
sakymus išpildydami. Tatai vi
siems aišku, kad streikas, lai
mėti bus sunku. Todėl streikui 
irasidejus streikininkai atsi-

kvietė Federacijos viršininkus, 
tikėdamiesi išgirsti iš jų kokių 
Ištarimų, ar pagalbos. Bet ta 
jų viltis buvo tuščia. Atvažiavo 
Gompersas su visu savo štabu 
ir apvažiuodamas streiko ištik
tas vietas visur kalbėjo ne 
apie streiko reikalus, o pamok
slą sakė apie patniotybę, ištiki
mybę ir tam panašiai. Visur 
streikininkai girdėdami šitą jo 
pamokslą, įpyko ir patys ėmė 
siūlyti jam patarimus. Jie rei- 
kąlavo iš jo, kad, dabartinis 
paskirstymas unijos narių pa
gal amalus butų panaikintas, 
nes ji^ kenkia darbininkų vie
nybei ir padaro negalimu 
jiems streiką laimėti. 1 Bet 
Gompersas visus jų argumen
tus nustūmė į Salį vienu mo
ju, kad jis negalįs radikalų 
klausyti ir dar pagrūmojo su- 
spdendavimu viso audėjybos 
skyriaus. , '

Šitas jo elgosyš nepatiko net 
Lo\vellio majorui; jam , nesu
prantama, kaip, darbininkų va
das galėtų šitaip ignoruoti 
darbininkų reikalus, ir jis tą 
savo nuomonę atvirai išreiš
kęs. Darbininkai gi tik dėl 
streiko Reikalų nusimalšinc. 
bet sako, kad jam neteks jų 
dauginus monyti, kada 
kas pasibaigs.

Streikininkų _ naudai 
Naujoj Anglijoj buvo 
“Tag Day”, kur surinkta 
0Q0, bet lai lik lašas 
vandens.

strei-

visoj 
turėta 
$100,- 
k i b i re

!■

«■
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Ketvergas, Kovo 28 d., 1922

Dft rTllCHTETVS /

pa-

MAJESTIC (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.
1.4 No. Dearborn Št., Chicago, III.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

•127 N. Dearborn St., Room 1111-12
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 
ket vergą. Nedėlgjms nuo 9 iki 12 r.

Į LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai 

^RędStarLin?
Tiesus patarnavimas į LIBAVĄ
Dideli smagus laivai. Geras maig' 

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

I Cherbourg ir Southampton ar- 
čiausis susinėsimas su Lietuvos mies
tais. 104-114 So. 4th St.

kose

Gera sveikata yra vorta auk
• sinių dolerių, kiekvienas iS- 

mokčtas čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus

m

► M
» 3
2 2.

mui su pagalba tikrojo l’ain- 
Expellerio, kuris yra senu drau
gu daugelio šeimyną. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen
kliu. Kaina 33c. ir 70c. aptie-

arba pas.
3 -U 
M C

C ® M v

Wauk8gano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PDHGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
Čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
Waukegan, Dl.

wdish
American
Lino

Greitas Pasažierinis Susisiekimas
TARP NEW YORKO IR LIEPOJAUS.

Per Gothenbįjlgą. Pasažieriai perkialiami ant jūrių ir siunčiami 
j Liepoją.

Stockhohn Kovo 11, Balandžio 18, Gegužio 27
Trečios klesos kainos: Į Hamburgą $103.50, į Piliavą ir Dancigą $106,
į Liepojų $110 ir $5.00 taksų. \
Trečios klesos kambariuose yra tik po 2 ir 4 lovas. Švedijos viza 
nereikalinga. Kreipkitės pxie vietos agentų

LIETUVON
lELaisiJSiiiiaiiiiiiaiiiifeitia

F. AD. RICHTER &*C0.

Broaklvn, N. Y

Greičiausi moderniški laivai 
saulyj, geriausias patamavihias 
keliauninkams . Vietiniai agentai 
yra jūsų mieste ar netoli.

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus, Bal
tikes kraštus.
CARONIA ....... Bal. 8 ir Geg. 13
d’ANNONIA (2 klesos) Bal. 15

Antra klesa $130, 3 klesa $103.50 
Taksų $5.00.

Keliaujant per Cherbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
CASSANDRA iK Portlando Kov. 30 
ALBAN1A (antra klesa) Bal. 1 
CAMERONIA .................... Bal. 6
ALGERIA ......... „. Bal. b

Per Angliją ar Hamburgą į Dan- 
zigą $106.50 į Liepoją $110. Tak
sų $5.00.

Gulėdama Lovoj
Negalėjau Apsiversti.

Išgelbėta nuo operacijos 
per vartojimų Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Cpm- 
pound.

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak- 
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo- 
aiS’v^ain^s,. Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
ciaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

advokatas
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St............
Room 1303

Valandos: D ryto iki 5 po piety

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 8899

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

Seeley 3676 *
Dayton, Ohio. — “Aš taip blogai 

sirgau, kad negalėdavau apsiversti 
gulėdama lovoj, 
mane turėdavo ki
tas' apversti, kai 
katrie sakydavo, 
kad būtinai reika
linga operacija. 
Mano motina daž
nai klausdavo: 
Henrietta, kodėl 
tu nevartoji Pink
ham’s? Ei, mama, 
aš jau perdaug 
visko išmėginus.

fflai Mns 
«ra
■m
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BRIDGEPORTO
LIETUVIAMS
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NAUJIENOS Chicagos lietuviams pasidarė taip 
kaip duona, be kurios negalima apseiti.
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da- 
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui.

idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrium visokiausiuose rei
kaluose, Naujienos įsteigė savo šakų ant Bridgėporto.
Naujienų Pinigų Siuntimo Lietuvon yra pavyzdys ge-. 
riausio, rūpėstingiausio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini-, 
gai iš Ainerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilnų atsar
gos užtikrinimų.

Ateikite!
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kokį tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visą rūpestį tam padeda.

NAUJIENOS
BRIDGEPORTO SKYRIUS

3210 5. Halsted St. Chicago, III
. Telephonas Boulevard 9663

Valandos: kasdien: nuo 8:30 vai. ryto iki 9 vai. vakare,
1 nedėldieniais: nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet.

I
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V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Bet vieną kartą ji man sako; na pa
lauk, aš tau gausiu po vieną .bufolį 
abiejų rūšių, vistiek iš tavęs gero ne
bus, jeigu aš/ tavęs negelbėsiu. Aš 
nežinau, ar jus įtikėsite man, arxne, 
bet kaip aš išgėriau dvi bonkas Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
pound ir viena Lydia E. Pinkham’s 
Blood Mcdicine, tai aš pradėjau ge-, 
rin eiti, taip pagelbėjo, kad dabar ne
turiu jokių nesmagumų, nei galvos 
skaudėjimų.

Kada aš atsigulu į lovą, aš galiu 
apsiversti ir atsikelti be niekeno pa- 
gelbos ii’ be Šokių, skausmų. Aš ne
galiu jums apsakyti kaip aš išrodžiau 
ir kaip jaučiuosi.

Kad aš pradėjau taisytis, pradėjau 
atgauti stiprumą ir svarumą ii^dabar 
aš esu tokia kokia iš teisybės reikia 
būti.

Niekados man neišeina iš minties, 
kaip stebėtinai man pagelbėjo. Jeigu 
kas nenorėtų tlikėti šitam, tegul rašo 
pas mane, o, aš apsakysiu viską, ko
kiame padėjime buvau kaip aš išro
džiau. Aš esu pasirengus visokiais 
budais platinti jūsų gyduoles,” — 
Mrs. HENRIETTA MILLER, 137 
Spaque St., Dayton, Ohio.

Jeigu jus abejojate, rašykite pas 
Mrs. Miller, o gausite pilną aprašy- . 
mą.

Tarputynas sulaiko 
krupą

Tarputynas prašalina blogiausias 
slogas kaip kad magiškai. Susige
ria giliai į kūną ir slogas išveja! Ne- 
daleisk slogoms užsibūti. Ne Čiau- 
dėk, — nevaikščiok su išpusta kruti
nę arba kosėti, kuris sukrečia visą 
kūną.

Naujas išradimas, Turpo turi savy
je visas tarputyno gydymu ypatybes 
su kitomis stebėtinai gydančiomis 
ypatybėmis. Turpo nedegina, pūslių 
nesutraukia, nesutepa — nesmirdi nei 
aliejuotas. Tokiu greitumo ir persi- 
gėrimu Turpo veikia, kad patrynus 
krutinę arba gerklę, ūmai pajusite 
kvėpavimu jo veikimą.'

Vartok Turpo šį vakarą! — ryte 
jausite slogas sulaužytas. Turpo 
taipgi urnai sulaiko bronkitis, kruti
nės plėvės uždegimą, reumatizmo 
skausmas dieglį, katarą ir neuralgiją. 
Ūmai . veikia paliuosavimo galvos 
skaudėjimą, kojų nuovargį, įsipjovi- 
mą, nudegimą, grikšterėjimą ir skau
smus. Prašalina krupą ir gerklęs 
ligas!

Prašalina skausmą ir sulaužo slo
gas GREITAI su Turpo — Tarputyno 
mostis turi savyje senus pasitikėji
mus Mentholą ir Kamparą. Klausk 
bile viiistiuualco Turpo —— 3Oc. ir 60c puodelis. «»

f

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
įS^.lnP- Wwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vaL: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.
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S. W. JBANES
advokatas

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

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards »015. Vai.: 6 iki 9 vai

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA 

General i s 
Kontraktorius ir 

budavotojas. 
Budaydjame ir taisome 

1401 W. 4.7th St. Chicago. 
- -------- -——------- ------------------ -

I>r. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofis*»! 2816 :So. Mkhigan Avė.
Valandos:

nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet.
Telefonas Victory 9082

Pratuštinimo išpardavimas
Pradeant subatoj, sausio 21, siūlo

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

Tėmykite sekamas kainas:

$6’$10’$12-60-$IB- ■
m w$7-60’ WB°' tlB- $20-»2B'

Yra ekstra kelinių:
Vyriškus išeiginės ir darbines ke

linespo $2.50 ir aukščiau. Musų Jv- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš
parduoti. Ateikite anksti ir pąsirin- 
kjte kokai dar visko yra. Užsiganė- 
fArI”?as garantuojamas. Įsteigta 1902 m.

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

S. GORDON,
1415 So. Halsted St.

4Pata.uk
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Sveikatos Dalykai
UŽSINUODIJIMAS KARBO-

NU-MONOKSIDU.

zv- 
civili-

pas- 
Šitas 
padi- 
(ga-

Karbonas-monoksidas (Co) 
yra labiausiai* paplitusiais ir 
svarbiausiais nuodais sąryšy su 
žmogaus gyvenimu ir pramone. 
Užsinuodijimas šita duja 
mini padaugėjo, visose 
zuotose šalyse, ypatingai 
kutintais keliais metais, 
padaugėjimas įvyko dėl 
dėjusio vartojimo dujos
so) kaii>o pajiegos ir šilumos 
šaltinio ir dėl padidėjimo var
tojimo motorinių mašinų, ku
rių sunaudotosios dujos turi 
daug maža karbono monoksi- 
do. Šitie nauji veiksniai dau
giau negu atsvėrė pagerini
mus pučiamosios krosnies vei
ksmo ir apsaugojimus nuo 
sprogsmo (ekspliozijos) kasy
klose, nes, nors paskutiniai du 
karbonu monoksidu užsinuo
dijimo šaltiniai dabar mažiau 
duoda* pragaištingą atsitikimų, 
negu seiliaus, bet pramoninių 
nelaimių skaičius nuo karbono 
monoksido kas metai eina di
dyn.

ra keista, kad pramoninio 
užsinuodijimo karjbonu mono
ksidu platumas ir pavojingu
mas Jungtinėse Valstijose la
bai mažai žinomas. Yra žino
ma, kad nuo dujos kas metai 
numiršta daug tūkstančių žmo
nių. McNally, Cooko apskri
čio, Ilk, daktaro chemikas sa
ko, kad 1916 m. tame apskri
ty , mirčių sąraše mirtys nuo 
užsinuodijimo karbonu mono
ksidu užėmė ketvirtą vietą; 
jos paėjo nuo prisikvėpavimo 
žibinamosios dujos netyčia, ari 
nusižudymo tikslais. Kiek mir
čių nuo užsinuodijimo karbo
nu monoksidu atsitinka Jung
tinių Valstijų pramonėse, ar
ba kiek atsitikimų kenksmingo 
dujos prisigėrimo būva, nėra 
žinios. Kitose šalyse prisigė- 
rusis karbono monoksido du
jos ir paskui atsigriebusis nuo 
to, dažnai gauna didelį ir kar
tais pasiliekamą pakenkimą 
organams ar nervų sistemai. Ai
tas atsitinka šitoj šaly su pri
sigėrusiu dujos plieno gamyk
lose, tarpykiose, anglių kasyk
lose, dujos gamyklose, gara
žuose ir kitur, negalima pasa
kyti, išskiriant garažus. Ameri
kos medicinos literatūroje yra 
daug atsitikimų su vyrais, ku
riuos uždarytuose garažuose į 
veikia motorinių mašinų su
naudotosios dujos ir kurie, 
atgavę sąmonę, rodė ženklų 
aiškaus pakenkimo protui, žen
klų kartais pasiliekančių ilgus 
mėnesius. Tatai butų pama
to manyti, kad jei dujų prisi
gėrimas garažuose padaro šitą 
veikmę, — veikmę kartais pa
siekiamą netyčia, ar tyčia už
sinuodijus žibinamąja duja.— 
tai išeitų, kad yra ir kitų for
mų pramoninio užsinuodijimo 
karbonu monoksidu, bet Ame
rikos medicinos literatūroje 
nėra nieko, kas suteiktų pozi- 

• tingų atsakymą į šitų klausi
mų. Gali būti, kad yra kas 
tokio užsinuodijimo bude ga
ražuose, ar savybėje sunaudo-| 
hijų dujų, kurios, kaip yra ži
noma, turi kitų nuodingų su
dėtinių be karbono monoksi
do, kurios padaro šitas dideles 
tolesnes veikmes, ir kad šitų 
veiksnių nėra kitose formose 
pramoninio užsinuodijimo 
karbonu monoksidu; arba ga
li būti, kad suvartotos dujos 
užsinuodijimo aukų pažymu- 
nias ir akylesnis gydytojų išty
rimas jų davė progos apsipa- 
žinti su tolesnėmis veikmėmis, 
kurios pas kitus darbininkus 
nėra pastebiamoj, arba, jei ir 
pastebiamos, nėra pareiškia
mos. Tai yra kitas v klausi
mas, į kurį kol kas jJozitingo 
atsakymo negalima duoti.

Su visais gerai žinomais 
pramoniniais nuodais yra tas, 
kad staigiosios veikmės, nors 
jos butų įžymiausios ir skaus
mingiausios, jos nėra nei taip 
skaitlingos, ne taip pasilieka
mai suluošinančios, kaip įžei-

dimai padaryti per ilgą laiką 
mažų pakartojamų dožų nuo
dų. Staigusis švininio dieglio 
surėmimas baisiai skaudus, bet 
žmogus gali visai nuo jo pa
sveikti, kuomet tolydinės ma
žytės švino dozos, kaip sakysi
me, raidrinkis kad prisigeria 
per 20 ar 30 metų darbo, gali 
sukietinti visus kraujo indus ir 
organams ištinka palengvas ba
davimas, negaunant kiek rei
kiant kraujo. Tas pats būva 
užsinuodijus benzoliu. Staigus 
Užsinuodijimas gali nuvesti 
žmogų pas mirties duris, bet 
jei jis paspruksiu tai paprastai 
pasveiksta visai. Antra ver
tus, palengvas užsinuodijimas 
benzoliu pakenkia audmenims, 
kurie daro kraują ir įvyksta 
tokis mažakraujybės laipsnis, 
kuris gali būti pavojingas. 
Vadaujanties tais pramoniniais 
nuodais, kurie yra gerai žino
mi, lengva yra manyti, kad xtas 
pats gali būti ir su karbonu 
monoksidu — kad darbininkai 
ištisus menesius ir metus kvė
puojantieji orą užterštą mažo
mis šitos dujos apstimis, ken
čia ne tokius žymius apsireiš
kimus kaip nuo staigaus prisi
gėrimo dujos, bet jie yra pavo
jingesni. Del šito dalyko net 
užsienio literatūroje nėra pa
kankamo ir patenkinamo įro
dymo, o Jungtinėse Valstijose 
visai nėra jokios. Bet šimtai jr 
tūkstančiai vyrų ir moterų dir
ba ore užterštame mažomis 
apstimis karbono moųoksido, 
dažnai pakankamomis padary
mui galvos skaudėjimo ar pro
to atbukimo. Tokios sąlygos 
randas spaustuvėse, siuvyklų 
prašinamuose kambariuose, ke
pyklose, skalbyklose, švinuo- 
tuvėse ir naujose trobose, kur 
sięnoms džiovinti vartojama

*

FRENCH LINE?
I Compagnię Gėrale Tpansarantiove ■

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 Bal. 14

3-ios klcsos kaina ........... $106.50
Puikiausi 3-ios klesos paranka

mai, su prausimosi bliudu ir bė
gančiu vandeniu, 2, 4, 6 ir 8 žmo
nėms. Specialiai: valgymo kam
bariai, rūkymo, baras ir barber- 
nė pateikiama 3-iai klesai. Vy
nas ir alus veltui.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

SEVERĄ 5

AijtTseptisl^js HosfTs

Vdrt§dqas qlio qiežji; išbcrinjdi 
ir ŲioŲy odiqės Ii jos.

t

.t^ldbsl^iie pas ciptfe^onlis*

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame 
neuralgijoj ir tt. 
tas nuo slogų ir 
suoja vidurius. . 
sada vartosite, 
aptiekose ir pas 
50 centų.

PAINO CHEMICAL CO
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, III.

reumatizme, 
Geriausias vais- 

influenzos. IJuo- 
Pabandykite ir vi- 
Gaunamas visose 

išdirbėjus. Kaina

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvya Advokatas 

Dienomis :Roo1h 511 —
127 N. Dearborn St.»

Telephone Dearborn 6096
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377. ,

NAUJIENOS, CbTcsgO, HL

Telefonai:

Pa- 
pa- 

prie 
Duo

f^OR.HERZMAN^l
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.
' VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal 

3110 arba 357
Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 «S'o. Halsted St., kampas 31 gat. 
Viename riame su Dr. Monkevičium 

Rezidencijos tel. Yards 1119-J 
Ofiso tel. Boulevard 9708

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo, 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

Lentynos prikrautos paklodžių, rankšluosčių ir 
staltiesų, kvapus, kaip kad tikrai švarus drabužiai 
gali būti. Negali būti didesnio pasitenkinimo, — 
vienok, kiekvienu, šeimyninkė žino ką reiškia laikas 
ir spėka sudėta užlaikimui švarume jos sandėlių.

Bet dabar, sunkus ir neparankus drabužiai, kurie 
taip sunkiai valdyti ant trinančios lentos, gali būt 
skaisčiausiai išvalyti •vien mirkymu, vartojant nau
jos mados muilą.

Paklodes ir Rankšluosčiai Išvalomi Švariausiai
Didelis stiprus muilo vanduo su didžiausiu 

valymo pajiegą.
Vartok užtektinai Rinso, kad pridavus, vandeniui 

didesnės jiegos, taip kad ir labiausia užsisenėjusios 
dulkes butų taip atliuosiuojamos, kad ir lengviau
sias patrynimas prašalins jas su pagelba Rinso.

Rinso tai yra taip tobulai pritaikintas muilas — 
turtingas ir tyras savo sudėtinėmis dalimis, padaro 
ko kit'as muilas iki šiol negalėjo padaryt. Jisai pa- 
liuosuoja visus nešvarumus, be menkiausio susilpni- 
nimo audeklo siūlelių.

Rinso yra padribtas per didžiausius muilo išdir
bėjus pasaulyje. Įsigyk Rinso! šiandien iš jusy gro- 
sernės ar departamentinės krautuvės. Lever Bross 
Co., Cambrige, Mass.

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė,
Kampas 47th St.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų 
Tel. Boulevard 6437

Rinso padaro savaitinį skalbimą taip stebėtinai, 
kaip Lux kad padaro gražiai, v

Pinigai gatavi visuomet
Kada perkate BIRŽOJE parduoda

mus Šerus ir bonus, tai juos visuomet 
galite parduoti be jokio laukimo kadir 
tą pačią dieną. Pardavimui galite pa
sirinkti tokį laiką, kada galima parduo
ti su pelnu.

Šie metai yra Šerą ir booų kįlimo 
metai. Kada-nors šiais metais visi ge
rieji Šerai ir bonai pakils bent dešimtį 
nuošimčių. Tą žinant, kiekvienas žmo
gus šiais metais galės gauti didelį nuo
šimtį ant savo atliekamų pinigų, jeigu 
juos indės į geruosius Šerus ir bonus.

Duodame visus pamokinimus ir nu
rodymas apie PELNINGĄ šėrų ir bo- 
nų pirkimą.

Surengiajne pirkimą šėrų ir bonų 
kuopomis, kas duoda pilną apsaugą in- 
dėtiems pinigams ir užtikrina pelną.

Parduodame Šerus ir bonus kaip pil
na kaina taip ir ant užpirkimo.

Priimame pardavimui Lietuvos val
džios bonus.

Kreipkitės pas mus su visokiausiais 
piniginiais reikalais — gausite geriau
sią patarnavimą, pagelbą ar nurody
mą. Jeigu kas jums siūlytų kokius Še
rus, PIRMA NEGU PIRKSIT pasi
klauskite musų, kiek jie ištikrųjų yra 
verti. Suteikiame dykai žinias apie 
įvairiausių šėrų vertę ir kainą. Pas mus 
taip jau galite patirti apie įvairių mor- 
gičių vertę. Duodame informacijas 
apie bankų stovį ir nurodome, kurie 
bankai yra saugesni. Nedarykite nie
ko su savo pinigais nepasiklausę musų 
patarimo — tada ne tik neišmesite jų 
ant vėjo, bet dažnai suvartosite juos 
su didžiausia sau nauda.K.S. JURGELONIS & CO.

Stocks & Bonds
611-612 Union Bank Bldg., 

25 N. Dearborn St., 
Chicago, III.

Telefonas Central 4529.
Valandos: nuo 12 iki 4 po piet.

o

L. Harringtono 
Kreditorių

Domei
Nors tiesa, kad peticija, kuri skelbia L. Harringtono 

bankrutą, yra paduota United States District teisman ir 
nors tiesa United States Novaculite Co. yra minima pa
duotuose dokumentjuose, vienok minėtos kompanijos vir
šininkai nori pranešti, kad kompanija, nėra subankruti- 
jus ir turi vienų iš didžiausių Novaculite akmens depozi
tų pasaulyj, La Rue, Ilk, užimančių apie 40 akerių ir iški
lusių aukščiau žemės nuo 300 iki 800 pėdų ir talpina, pa
gal apskaitliavimą kompetentiškų inžinierių tarp dvide
šimts penkių iki penkiasdešimts kubiškų mastų tos me
džiagos, kuri, sakoma yra verta vienų dolerį už mastų. 
Minėta kompanija dar apart minėtų depozitų turi nutie
sus! geležjnkelį, tiesų kelių prie Missouri Pacific Rail- 
road apie mylių ilgumo dviejų eilių bėgių į patį minėtų 
depozitų. Minėta kompanija turi dar apie dvidešimts 
penkis tūkstančius dolerių pasidėjus į Drexel State Bank 
of Chicago ir neturi skolininkų. Nors minėtas L. Har- 
ringtonas yra stambiu šitos kompanijos šerininku, vie
nok jis tai dar nėra kompanija.

Mjnėtas novaculto akmuo skaitomas pigiausiu, tvir
čiausiu ir vienu iš puikiausių, jei ne geriausiu materiolu 
kietų kelių grindimui.

UNITED STATES NOVACULITE CO.

.fc ■>

s ik loave s
.___ . ^nsKjroiiR. GupcĘ^

«. • > /
K

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas z
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Dr. Maurice Kabu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294

DR. M. STAPULIONIS Į
Gydau be gyduolių ir be operacijų

3347 Emerald Avė.
9 iki 11 ryto ir 9 iki 10 vakare 

Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat. 2 iki 8 vak.

Tel.: Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 111. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 257

1

1

DR. S. BIEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—12 pietų

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. Nedčl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

1

t
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Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ------------- ------ r---- ?
Pusei metų ------- .-------------- -
Trims mėnesiams ------ ------ - ".4t>
Dviem mėnesiams ——L76
Vienam mėnesiui —-—-i L00

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija - ------ ——*-----
Savąitąį ---- -------------- -—r--? jįjį*
Mėnesiui -------------------------

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj

Pusei metų --------------------- -- *.yu
Trims mėnesiams-----------------2.00
Dvieili mėnesiams -------— l-o0
Vienam mėnesiui .......... —- ----- •">

Lietuvon ir kitur užsieniuose: • 
(Atpiginta)

Metams ......-................—•—- $8.00
Pusei metų ----------------------- 4.50
Trims mėnesiams ...... -.....  2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartų sų užsakymu.

KOMUNISTAI AGITAVO UŽ 
KAPITALISTŲ PARTIJAS.

Kol mūsiškių komunistų ei
lėse buvo sutikimas, tai jie gy
rė vieni kitus, kaipo vieninte
lius “tikrai susipratusius” dar- 
binįnkus, ir niekino kiekvieną, 
kas tiktai jiems nepritarė. Bet 
dabar, kuomet komunistai sus
kilo į dvi priešingas viena ki
tai frakcijas, tai pradeda išei
ti į aikštę visokios “istorijos/’ 
nedarančios jokios garbės ko
munistų partijai.

Nesenai “Laisvė” paskelbė, 
kad tarpe veiklesniųjų komu
nistų esą “vagišių”, ir pranešė, 
kad komitetas, kuris kontrolia
vo vadinamąjį Agitacijos ir 
Lietuvos 'Darbininkų Gelbėji
mo Fondų, pasisavino to fon
do pinigus įr suvartojo jį savo 
asmeniškiems reikalams.

Šitie “vagišiai” ir apgavikai 
priklaifso kairiajai komunistų 
frakcijai, todėl “Laisvė” dabar 
petraše apie juos.

liet paklausykite, kokių dar 
dalykų ji jMsakoja apie kai kū
rinsi kairiosios frakcijos pilio
rius, nesenai buvusius geriau
siais jos draugais:

Rugsėjo mėnesį (nepa
menu kurių dienų) 1921 m., 
A. L. D. L. D. 12 kp., Pit- 
tston, Pą., buvo surengus 
prakalbas tikslu paringti 
aukų Rusijos baduoliams. 
Kalbėtojais buvo dd. J. Mile
ris ir J. Bijūnas. Kaip tik d. 
Mileris pabaigė kalbėti, to 
vakaro pirmininkas, Valin- 
čius, Pittstono fotografistas, 
atsistoja ir pasako, kad bus 
renkamos aukos Rusijos ba- 
duoliams ir po to pradeda 
maž-daug šiaip kalbėti: Šios 
prakalbos įvyko pasidėkavp- 
jant tam, kad musų miesto 
valdžia yra geresnė, kaip pir
miau buvo, ir todėl jeigu ši 
valdžia ir ant ateinančių rin
kimų — nominacijas laimes, 
tąi mes ir ant tolinus galėsi
me rengti prakalbas ir šiaip 
^rengimus. Ir po šitokios 
savo kalinis dar ‘kairiau’ 
pradeda: Noęs mes čia susi
rinkę ne visi eisime balsuoti 
ir ne visi galime, bet kurie 
eikite baksnoti, tai balsuokite 
už šituos žmones, kurie yra 
ant šių lapelių pagamintą. 
Yra ir daugiau kandidatų 
ant demokratų tikieto, bet 
kiti yra negeri, o tik šie ge-

ri. Ir po tam perstatą tuos 
visus politikierius kalbėti. 
Tie kalba ir giriasi, kad jie 
visai ‘laisvų’ pįttstonų* pada
rys, tik jus balsuokite už 
juos.” (“Laisyę” kovo 16 d. 
1922 m.)
Pasidarbavus šitam komitetų 

lyderiui, išeiną antras stam
bus jų veikėjas Pittstone, p. 
Vaškevičius. Jisai, girdi,

• “Atsineša didelį pluoštų 
demokrątų agitatyviškų la
pelių, kuriuos ir išdaliną 
publikai. (Čia aš vienų tų 
lapelių įdedu ir ‘Laisvės’ re
dakcijai pasiskaityti.) Iš tų 
lapelių turinio ir juose pa
žymėtų faktų matyt, kad.1 ir 
lapelius <lel demokratų paga
mino ne Caą kitas, kaip tie 
patys, kurie juos dalino. Pfer 
tas prakalbas vienas jų da
bartinis draugas ‘kairysis’ 
pasakė, kad nieks kitas nėra 
autorius tų hųietlių, kaip tik 
Vaškevičius.”
Žodžiu, komunistų vadai Pit

tstone panaudojo savo organi
zacijų, A. L. D. L. D., tam, kad 
parėmus kapitalistinę partijų. 
Jie agitavo už jų, jie perstatė 
publikai tos partijos kalbėtor 
jus, jie dalino jus plakatus, ir 
jie net rašė tuos plakatus! 
Trumpai sakant, jie veikė, kaip 
tikri demokratų partijos pa
samdyti agentai.

Tai Įvyko rugsėjo menesyje 
pereitais metais/ bet “Laisve” 
ylėjo apie tai iki $iol—: per 

šešis mėnesius! Ir ji, žinoma, 
nitų tylėjusi visuomet, jeigu 
tie Pittstono komunistai nebu- 
ų priėmę rezoliucijos prieš 

“Laisvę” ir prieš jos kalėdinę 
partijų.

Įsivaizduokite, kaip žemai 
yra' nupuolęs doroje tas laik
raštis ir visas tas vadinamas 
“komunistinis” judėjimas. Per 
eilę metų jie diena iš dienos 
keikė Socialistų Partijų, kaipo 
“oportunistinę” ir “išdavikiš
kų”; o tuo tarpu įtakingi ko
munistų žmonės ir net ištisos 
j ų organizacijos bernavo kapi
talistų politikieriams vieni 
už pinigų dirbo jiems, o kiti 
rėmė juos savo tylėjimu.

PROFESINĖS DARBININKŲ 
SĄJUNGOS LIETUVOJE

SUSMUKO.

“Socialdemokrato” 8 num. 
rašoma apie profesines darbb 
ninku sujungus Suvalkijoje. 
Pradeda nuo Gižų valsčiaus. 
Nurodo, kad nesenai tenai pro
cesinis darbininkų judėjimas 
juvo stiprus. Savivaldybių ein
amuose bežemiai ir mažaže
miai pravedė į valsčiaus tary-’ 
ją pusę savo atstovų (G iš 12). 
Jot šįmet tie liaudies sluoks
niai jau nerodo jokio verkimo, 
Sausio mėnesyje sušauktam 
susirinkime dalyvavo iš 60-70 
sąjungos narių, lik 8 žmonės. 
<iti nariai jąu senai paliovę 
mokėt mokestis sąjungai ir in
teresuotis jos gyvavimu.

Bet, pasirodo, kad panašiai 
dedasi ir kituose valsčiuose. 
“Sdc.” korespondentas -rašo:

“Bet pasirodo, kad ne tik 
Gižuose randame pilna ž. u. 
d. prof. sąjungos iškrikimų. 
Gretimame Keturvalakių val
sčiuje, kur kadaise 200 su 
viršum narių, mokančių mo
kesnį ir turinčių veiklią val
dybą, dabar ir pėdsako nėra. 
Bartininkuose nė pusės na
rių nebeliko. Lankeliškiuose 
taip pat iširę. Pajevony likę 
pavieni žmonės. Alvitas, kurs 
priskaitė ligi 500 narių, se
nai jau yra skyrių likvida
vęs. O buvo (Įvarų, iš kurių 
prie Alvito skyriaus prik- 
dausč po 70 narių (Simapiš- 
kėliai). Žaliosios skyrius, įsi
kūręs pirmų pirmiausia, stip
rus ir stropus, šįandie turi 
viename kitame dvare men
kus likučius. O pradžioje jis 
davė gerų ųą-rių centro val
dybai ir visuomet savo pat
varumu buvo pavyzdingas. 
Kybartų skyrius, pradžioje 
skaitlingas (no.rs ir'dabai* šį 
tą turi) jau šlubuoja, jąu 
krinka. Jei dar pridėsime, 

kad centro valdybos pirmi
ninkas K. Matulaitis buvo 
atsisakęs nuo pirmininkavi
mo ir valdybai pasiūlęs są
jungą uždaryti, tai gausime 
neliksmą vaizdą dėl sąjun
gos ateities.”
^SocialdcĮnokrato^’ bendra

darbis stato klausimą, kas iš
ardė prof. sąjungas, ir atsako į 
jį sekamai:

“Tai vąldžia su jos laimi
nama žvalgyba, kuri pastate 
darbininkų profesinių sąjun
gų veikimą į tokias sąlygas, 
kad jos negalėjo normaliai 
plėtotis.

“Kas davė patogiausios 
progos dešiniesiems darbi
ninkų prof. sąjungas pus-* 
niauigti?

“Reikia atvirai pasakyti, 
kad tai yra darbas Lietuvos 
komunistų partijos. Lietu
vos komunistai kalti tuo, 
kad šiandien darbininkų pro
fesinės sąjungos apmirę. Jie 
stūmė darbininkų judėjimų 
į klaidingus kebus.
“Pamatipė komunistų klai

da yra ta, kad jie peržemai 
įvertino “buožių” valdžios 
jėgų, o darbininkų susipra
timų, pasiryžimų ir revo
liucingumų peraukštai kėlė. 
Pr. sąjungų suvažiavimuose 
buvo kalbama daug karštų 
kalbų, išnešama griežčiau
sios rezoliucijos, bet ir kal
bos ir rezoliucijos likdavo 
suvažiavimo kambaryj. Nie
kas nutarimų gyvenimai! ne
vykdė, nes darbininkai ne-

Džeko Londono Atsivertimas 
į Socializmą

t—————-i

Atpasakotas jo paties.
. rj* a,.

Reikia pasakyti, kad aš pata
pau socialistu lygiai taip, kaip 
teutonai paganys patapo krikš
čionimis—socializmas tapo kal
te įkaltas į mane. Savo atsiverti 
mo laiku aš ne tik nejieškojau 
socializmo, o kovojau prieš jį. 
Aš buvau labai jaunas ir ram
ius, apie nieką plačiai nežino
jau ir, nors aš niekad nei negir
dėjau apie mokyklą vadinamą 
“individualizmu”, bet iš tikros 
širdies giedojau stipriųjų gies
mę.

Tas buvo taip dėlto, kad aš 
pats buvau stiprus. Stiprum 
aš vadinu tą, kad aš turėjau 
sveikatą ir kietus raumenis, ku
rių įgijimas lengva išaiškinti. 
Savo kūdikystę praleidau Cali- 
fornijoje ant ūkio; būdamas val
ku pardavinėjau laikraščius 
sveiko vakarų miesto gatvėse, o 
vaikino metų sulaukęs gyvenau 
ant San Francisco įlankos ir Pa- 
cifiko vandenyno vandenų. My
lėjau gyventi atvirame ore ir 
dirbau atvirame ore prie sun
kiausių darbų. Nesimokindamas 
amato, bet eidamas nuo vieno 
darbo prie kito, aš žiurėjau į 
pasaulį ir laikiau jį geru visais 
žvilgsniais. Sakau, šitas opti
mizmas parėjo iš to, kad aš bu
vau sveikas ir stiprus, nežino
jau kas tai yra skausmas ar silp
numas; darbdavis niekuomet 
manęs nevarė nuo savęs, aš vi
suomet galėjau gauti darbą ang
lis pilti, už jurininką, ar prie 
kokio juodo darbo.

Kaip ir daugelis kitų.
Kas dėl nelaimingų sergančių 

ir 'ligotų, senų ir sužeistų, tai, 
turiu prisipažinti, kad man var
giai atėjo jie į galvą, išskiriant 
tiek, kad aš neaiškiai jaučiau, 
kad jie, išskiriant nelaimes, .jei 
tik tikrai norėtų, galėtų būti to
kiais pat sveikais ir galėtų dirbt 
taip pa.t kai pir aš. Bet jie<reiš- 
kė likimų ir dar parašytą didė- 
semiš raidėmis, o nuo likimo ne
pabėgsi. Napoleonas turėjo sa
vų nelaimę ties Waterloa, bet 
tas neužgesino mano noro būti 
antru ir vėlesniu Napoleonu. To
linus optirtųzmąs išauklėta^ pil
vo, galėjusio sugromulioti gele
žį, ir kūno žydinčio nuo sunkė-

NAUJIENOS, Chicago, ffl.

turėjo jėgų. Iš dienos į die
nų buvo laukiama kariuo
menės sukilimo ir “buožių” 
valdžios nuvertimo. Buvo 
vilties, kad ateis Rusijos so
vietų raudonarmiečiai ir pa
darys pas mus tvarkų; ma
nė, kad 1921 m. kųvo mė
nesyje Vokietijoj komunis
tai uždegs pasaulinį revoliu
cijos gaisrų ir tuomet Lie
tuva pateks į <tų gaisrą. Vi
saip buvo manyta ir Viso 
lauktų, o darbininkai buvo 
penimi revoliuciniais žodžiais 
ir tsumiami prie revoliucinių 
žygių. -

“Prie ko privedė prof. są
jungas tokia komunistų tak
tika pasaulyje, mes mato
me. Jie ne tik nepakėlė nie
kur darbininkų revoliucijos, 
bet darydami dirbtinas revo
liucijas darbininkų jėgas 
prieš laikų išaikvojo ir sus
kaldė.

“Pirmų komunistų klaidų 
seka antra nemažesnė už 
pirmųjų. Jie nenori, kad val
džia nusileistų ir darytų 
darbininkam pagerinimų. Jei 

. darbininkų gyveniinas bus 
pakenči6mas, mano komu
nistai, tai darbininkai revo
liucijos nekels. O reikia re
voliucijos.

“šitame punkte socialde
mokratai griežtai skiriasi 
nuo komunistų. Mes mano
me, kad darbininkai viso
mis išgalėmis privalo kovoti 
nors ir dėl mažiausio savo 
būvio pagerinimo.” 

nybių, neleido man laukti nelai
mių galėjusių nors tolimoj at
eity ištikti man j garbingą as
menį. ,

Manau yjTa. aišku, kad aš di- 
džiavrtus tuo/ni, kad esu vienu 
gąmtos slti'priafanlkiių kiltunų. 
Darbo orumas man buvo įs- 
pudingiausdas daiktas pasauly. 
Neskaitęs Carlylės ar Kipl i il
go aš sukūriau darbo evange
lijų, paliekančių, jų evangelijas 
šešėly. Darbas buvo visa kuo. 
Jis buvo pašventimas ir išga
nymas. Pasigerėjimas, kokį ąš 
turėjau iš sunkaus dienos dar
bo gerai padaryto bus jums be
suprantamas. Net aš pats at
siminęs jį beveik negaliu sup
rasti. Aš buvau toks ištikimas 
ajgos vergas, kokis tilt kada te
ko kapitalistui išnaudoti. Ne
dirbti kaip reikiant, arba grū
moti tam. žmogui, kuri^ man 
algų moka, buvo nuodėmė 
prieš mane patį ir prieš jį. Aš 
skaičiau tų nusidėjimu antru 
tik po išdavybei ir beveik tięjk 
pat blogu.

Džekjs pabosta.

Apie tų laikų sugrįžęs iš sep
tynių mėnesių kelionės vande
nimis ir sulaukęs lygiai 18 me
tų, įsigeidžiau pasibastyti. Ant 
štangų ir užsiūtų ‘maišų aš nu

važiavau iš atvirųjų vakarų, 
kur vyrai buvo linksmi ir dar
bas darbininko j ieško j o, į su- 
sikimšusius darbininkų cent
rus rytuose, kur vyrai buvo 
smulkios bulves ir darbo jieš- 
kojo atsidėję. Ir šitam naujam 
baltodžio gyvulio nuoliky man 
teko pažiūrėti į gyvepimą nau
jų ir visai kitokiu žvilgsniu. 
Aš nukritau nuo įų’oletąriato 
lygio į sociologų mėgiamą va
dinti “paskendusių jų dešiint- 
dalį”, ir išsigandau pamatęs, 
kaip yra surenkama ta pgskcn- 
dusiųjų dešimta dalis.

Aš radau ten visokių žmo
nių, kurių daugumas buvo ka
daise tokie pat geri kaip ir aš 
ir tokie pat baltodžiai gyvu
liai; jūreiviai, kareiviai, darbi
ninkai, visi darbo, sunkenybių 
ir nelaimių sulamdyti, sulaužy
ti, sunaikinti ir palikti savo po
nų kaip pasenusioj! arkliai. Aš 

(kovojau su sųnkępybęmis ir 
trankiau užpakalinius vartus

drauge su jais, arba drobėjau^ 
drauge su jais lėkštvagoniuose 
ar miesto parkuose, -besiklau
sydamas gyvenimo pasaką, ku
rios prasideda taip skaisčiai 
kaip ir mano ir baigiasi po 
mano akių skerdykloj, visuo
menės duobes dugne.

Man besiklausant mtmo pro
tas pradėjo veikti. Gatvinė mo
teris ir latako vyras atėjo prie 
manęs labai artį. Aš mačiau 
visuomenes duobes vaizdą taip 
gyvaO lyg kad jis butų buvęs 
konkrečiu daiktu, ir duobės 
dugne aš mačiau juos ir save 
patį netoli nuo jų, įsikabinęs į 
slidžią sieną vien savo stipru
mu ir prakaitu. Ir aš prisipa
žinsiu, kad mane apėmė bai- 
ni‘e.

Išsižada suykaus darbp.
Ir kas butų, jei mano viekas 

sunienkčtų? Kada aš nepajieg- 
čiau dirbti petys į petį su stip
riais vyrais, kurie yra dar ne
gimusiais kūdikiais? Ir čia aš 
prisiekiau sau. Mapo prisieka 
$avo kimu, priąrtina mane prie 
nos, kurias aš sunkiai dirbau 
savo kunu priartina mane prie 
duobes du^no lygiai tiek, kiek 
aš esu tų dienų išdirbęs. Aš iš
lipsiu iš šitos duobės, bet aš iš
lipsiu iš jos ne savo kimo rau
menimis. Aš daugiau nedirbsiu 
sunkaus darbo ir tegul mane 
Dievas nubaudžia mirtimi, jei 
aš savo kurni dirbsiu bent vie
ną dieną daugiau negu yra Im
tinas reikalas. Ir aš nuo to lai
ko lai i p drūtas bėgli'nuo sun
kaus fizinio darbo šalin.4 ,

Džckis atsiduria Buffaloje.
Išsibastęs po Jungtines Val

stijas ir Kanadą apie 10,000 
mylių, netikėtai aš užklydau į 
Niagarą Falls; ten mane nut
vėrė alolygos medžiojantis 
konstabelis, nedavė progos pa
siteisinti, ar prisipažinti prie 
kaltės, ant vietos pasmerkė 30 
dienų kalėjimo už neturėjimą 
gyveninio vietos ir matomų už
silaikymo lėšų, uždėjo ant ran
kų pančius, prirakino prie bū
rio kitų-vyrų esančių tolygio
se apystovose, nugabeno į Buf- 
falą, įrašė Erie Kauntės kalėji
me, nuvarė plaukus palei odą, 
nuskuto besikalančius ųsųs, 
apvilko dryžais kalinio drabu
žiais, su prievarta įskiepino 
medicinos studentas, praktiką 
darąs su tokiais kaip mes, nu- 
inaršuodino rakinta žengte ir 
pristatė prie darbo po winches- 
teriniu šautuvu — vis už nuo- 
tikiu jieškojinią baltodžio 
vulio budu.

Atsivertimas į socializmą, i
Kas dėl mano atsivertimo, 

tai, aš manau, yra aišku, kad 
mano sodrusis individualizmas 
tapo visiškai iškaltas iš manęs 
ir jo vieton kas kita tapo įkal
ta. Bet kaip aš buvau indivi
dualistas pats to nežinodamas, 
taip aš buvau' sodalistas, to ne
žinodamas. Aš gimiau antrų 
kartu, b#t nebuvau dar antru 
kartų įvardintas ir taip aš bė
giojau, norėdamas surasti kas 
aš esu. Nuvykau į Californijų 
atgal ir praskleidžiau knygas, 
Kokia buvo pirmutine, nepa
menu. Tas ir nesvarbu., Aš jau 
buvau kažkuo, vis viena kuo 
tas butų, ir sų knygų pagalba 
aš sužinojau, kad tas kažkas 
buvo socialistas. Nuo to laiko 
aš atskleidžiąu daug knygų, 
bet jokis ekonominis argumen
tas, jekis ryškus logikos ir so
cializmo neišvengiamybės įror 
dymas poįveikia manęs taip 
giliai ir taip įtikinamai, kaip 
manę įveikė tą dieną, kada aš 
pirmą kartą pamačiąu visuo
menes duobės sienas kįlant ap- 
linkui ir jaučiau bečiuožiąs že
myn ir žemyn į skerdykloj 
dugną.

Pilietiniam karui pasibaigus 
šitoj šaly tos pačios menkos 
unijos kokios buvo, mažne Iri
sai tapo išnaikintos įvykusių 
sunkiųjų laikų. Tuomet, kaip 
ir dabar buvo, nedarbas, tik 
daug pavojingesne agitacija. Ir 
tuomet buvo smarkių streikų 
taip kaip ir dabar. Vienu jų 
buvo visuotinas geležinkelių 
streikas 1877 m. užklupusis to 
laiko visuomenę vulkano išsi
veržimo jiega ir smarkumu. 
Darbininkai tuomet, kaip ir 
dabar, puolėsi prie politikos 
ir darbininkų partijos vėl įsi
gyveno. Apskritai imant, visa 
padėtis buvo be vilties, žmo
nes ėjo iš kantrybės, arba 
griebėsi už šiaudo norėdami 
išsigelbėti. 
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Šiandien mes žinom, kad ne
žiūrint mažne visiško išnaiki- 
nimo unijų laiku įvykusiu ci
viliniam karui- pasibaigus, vė
liaus unijos išaugo į tokią pa- 
jiegą, su kuria reikėjo skaity
tis. Tas atsitiko dėl išplėš- 
ties ir su jungties Amerikos 
pramonės, kuri, Markui liau
nai vedant, priėmė darbininkų 
unijas partnerybėn, padaryda
ma su jomis amatines ar arbit- 
ražines sutartis ir su jomis 
drauge žengė į imperializmo 
karjerų, paryškėjusią Amerikoj 
kare su ispanais ir pasaulinia
me/ kare.

Tarp sąlygų ir sėkmių gali
mų pastebėti dabar ir istori
nės darbininkų padėties buvu
sios po pdlienio karo tenka ma
tyti panašumo. Sįiprantama, 
pasaulinio karo nepalyginti di
desnis didumas ir didesne vei
kmė padaro skirtumą, dėl ku
rio panašumas yra negalimas. 
Bet, kaip mums regis, palygi
nimas yra geras. Dabar esan
čios sąlygos esminiai yra tos 
pačios, kaip ir anuomet, tik 
atatinkamai laikams didesniu 
plotu.

šiaųdie mes matom, kad 
šios šalies kapitalizmas vėl 
plečias ir žengia pirmyn nuo 
to laipsnio/kurį jis pasiekė 
per Amerikos karą su ispanais 
bei pasaulinį karų ir po jų. Jis 
žengia į imperializmo karjerų, 
kurioje jo susi j linginiai yra to
ki milžiniški ir taip išsišakoję, 
kad šita šalis tikrumoje virsta 
viena milžiniška korporacija, 
valdoma jo? vyriausių finansi
ninkų, Morgano ir Rockfelle- 
rtįo firmų.

Baisi išpjėstis.
Mes nialom šilų naujovinį 

Amerikos kapitalizmų, viešpa- 
taujanlį kapitalizmų apkitusį 
iš skolinusios į kredituojamą 
šalį, apžergusį daugelį žemi
nų ir išnaudojantį juos arba 
išvien su daug maža panašiais 
francuzų, anglų ar japonų ka
pitalizmais, arba kovojantį su 
jais. Mes matom Amerikos 
kapitalizmą pereinant į Meksi
ką ir pietų Ameriką. Mes pas
tabiame jo įtaką į Kanados 
ąugį, kur buvusis Rockefellerio 
tarnautojas dabar yra minis- 
tenis pirmininkas ir kur dide
lės korporacijos, tokios kaip 
Fordo, turi dideles skyrių ga
myklas. Męs žinom, kad jis 
prekyboje su* cbinais tikisi ra
sti tą rinką¥ kuri atstotų jo 
pražudytąją po pasaulinio karo 
prekybą su Europa. O paskui 
eina Rusiją, kur Rockefellerio 
reikalai jau įėjo per Washing-
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Jonas Tuminskas, Nbkomis,' 
III., atsiuntė “Naujienoms” 
aukų, kurias paskirsto: ^2 Lie
tuvos Socialdemokratams, ir 
$1 Am. 'Socialistų partijos rei
kalams. ' l

xKetvergas, Kovo 23 d., 1922

Kapai.
Kad pažiūriu į kapus, liūdna man širdy: 
Gaila jiegų pakastų giliojoj smilty.
Jaunos, karštosios svajonės, ašaros, vargai, 
Laimė, viltis ir malonės užgeso šaltai. • 
Gul vaikeliai kuostipriausi, guli ir seni, 
Guli vyrai kuostipriausi, didi ir maži.
Guli turčiai galingieji žemėje šaltai, 

-Guli vargšai alkanieji slegiami kietai.
Ponui — kapas paauksuotas, lentos marmurų, 
Vargšui — liūdnas apkaupuotas iš pilkų smilčių...

Joniškis J. N.
XI. 9. 21. 5
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Naujovinis Kapitalizmas 
ir Unijos

toną išgautas Wanderlipo kon
cesijas iš% Lenino. Kokios tai 
didelės galimybės!

žodžiu, Amerikos kapitaliz
mas deda pamatus nematytam 
pra|monės atgaivinimui. Pas
kolos , užsieniams ir indeliai 
svetur reagyps į pramopę na
mie, nes tos paskolos sukelia
ma ir indėliai įdedama ne pi
nigais, o daugiausia kapitalu: 
prekėmis ir mašinomis. Pav., 
Bakhvino Garvežių Gamyklos 
paskolintieji $15,000,000 Ar
gentinos valdžiai bus įteikti 
ne auksu, o garvežiais ir gelž- 
keline medžiaga, kas suteiks 
darbo Baldwino gamyklai ir 
su ja susijungusioms korpora
cijoms. Kuopinės imperialisti
nės politikos pastangos svetur 
pagimdo reikalavimą efarbo na
mie. Tatai, anksčiau ar vė
liau mes turėsime didesnį ka
pitalizmą ir didesnę darbinin
kiją, tai yra, didesnį reikala
vimu darbo ir progą darbinin
kijai plėstis, jei ji bus priau
gusi tą progą.

Ar darbininkai susipras?
(Darbo reikalavimas yra dar

bininkams proga pakelti algas, 
pagerinti sąlygas ir įgyti dides
nę kontrolę. Ar darbininkai 
iškils iki tos progos, kuri jiems 
atsitinka? Ar kapitalįstai 
įstengs jų neprileisti prie to? 
Iš tiesų, taip atrodo, kad įs- 
teBgS- J

Paiskulinio karo, pradžioj 
naujovinis Amerikos kapitaliz 
mas nesimokino vaikščioti pa
našiai liaunai, ; nereikalavo 
paramos panašiai liaunai; mu
sų gary’ai ir rockefeleriai ap
skelbė karą unijoms, stengiasi 
jas arba išnaikinti,’ arba per 
labdarybę ir kompanines uni
jas padaryti palankiomis savo 
reikalams. Jie imasi replėmis 
ir kūjais, padėdami pramoni
nių teismų, uždrųusčių, nu
sprendimų ir įstatymų prieš 
unijas; milicines špipybiųes 
ir visų kitų priespaudos ir nai- 
kiniino įinonių. Toliau? jiems 
padeda nepermaldaujama išra
dimų ir inžinierybės ištobuli
nimų aiga. Bet nežiūrint visa 
to, mes manom, kad jiems ne-

Istorija yra priešinga Ame 
rikos didėjančio kapitalizmo 
pasisekimui darbininkus 'spau
sti. Taip vadinamieji gamti
niai ekonomijos dėsniai — su- 
teikties ir reikalautos dėsniai
— yra priešingi. Darbo istori
ja yra kapitalizmo didėjančios 
nuo jo priklausomybės istorija
— priklausomybės verčiančios 
daryti nusileidimus .— priklau
somybės teikiančios progą ka
pitalistiniam pelnui ir jioliti- 
kai ir padarančios jį sėkmingu.

(Negadina ištrukti iš to, kad 
kapitalizmo tarpiau tinimas 
reikalauja darbo tos išrutulos 
jo išlaikymui, kuri nepakenčia 
vęrgimo ir reikalauja pakėli
mo.

Visa šita pripažinus yra aiš
ku, kad darbininkai sugrįš į 
save; o darbininkams sugrį
žus į save bus didesnė darbi
ninkų organizacija. Didesnis 
kapitalizmas pasiduos ne ama- 
liniam unijizmui, o pramoni
niam, suorganizuotam tarptau
tinių plotu, nes pramonė taip
gi patampa 'tarptautine.

— Justus Ėbert.
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Vyriausias Ofisas
343 So. Dearborn St. 

Tel. Harrison 1440

OPEROS GIESMININKAS 
BANDĖ NUSIžUDYT.

South Side Yards: 
3301 Normai Avė. 
Tel. r Yards 2296

už jo tarnybų kariuomenėje. 
Robertą buvo du kartu sužei
stas. .Jis dirbo kaipo klerkas 
Illinois Central gelžkelio kan- 
toroj.

PADARĖ 30 MILIONŲ 
Iš DEGTINĖS.

W. 18
Sako, 

ir nu-

pa
tai

Tris tonus imant
$7.70
$7.70
$7.50
$7.25

$15.60
Reika-

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

HOLD-UPERIŲ” AUKA 
PASIMIRĖ.

CH1CAG0S 
:: ŽINIOS ::

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

GERAS “PAUKŠTIS” PABĖ- 
Iš JOLIETO.
prochowski, baigęsAdam , ,

Varšuvos universitetą, lingvis^ 
tas, atletas , ir “chlorofonninis 
plėšikas”, kuris yra apįraus- 
tęs milionierių namus daugiau 
kaip ant l(M>,000 dolerių ver
tės ir kuris buvo nuteistas ka
lėjimai! nuo 1 iki 20 metų, pe
reitą pirmadienį su savo 
“draugais” kaliniais atsisveiki
nęs Jolieto kalėjimą apleido. 
Sako, jam pavykę labai, leng
vai pabėgti; tik už valandos 
po jo pabėgimu kalėjimo 
gai jo pasigedę.

iRichard DoNvtnie, 70 
amžiaus ir Mrs. Elta M. DoAv
ide, 3711 Ellis avė., išgyvenę 
tris metus apsivedę dabar no
ri divorso., Sako, juodu norė
ję sužinoti koks yra gyveni
mas apsivedus. Tuo tikslu tris 
metai atgal buvo apsivedę, 
bet dabar, patyrę, kad vedu
sių gyvenimas yra sunkesnis, 
nori vėl “singelių” gyvenimą 
vesti. <

MERGINOS UŽIMA POLI- 
t CISTŲ VIETAS.

Cen tralinės policijos stoties 
viršininkas paskyrė merginąs 
gaudyti plėšikus. Suko, kad 
vieni vyrai policistai be mer
ginų policisčių nėra sėkmingi

Morris Kutok, kriaučius, 830 
Forest gatvė, buvo patraukęs 
teisman Miss Frances Kennedy, 
vodeviliaus aktorę, už atsisa
kymą priimti pasiųtos dresės 
vertės 175 dolerių. Ji atsisa
kius tai priimti, nes buvo pa
siūta už trijų savaičių po su
derėjimui. Ji tvirtino, kad per 
tris savaites pasenus “slailę” 
ir ji už tai nebenorinti pase
nusios “stailes” dresės pirkti.

Teisme bulvę priparodyta, 
kad “štailūs” ištiktųjų kasdien 
mainosi ir, jeigu kriaučius 
sivėlina pasiūti, tai jis už 
turi ir atsakyti.

Aktorė laimėjo bylą.

ATSIBODĘ GYVENTI.
Mrs. Josephine Lekly našlė, 

67 pi. amžiaus, 2001 
gat., užsitroškino gazu. 
ji pati atsisukus gazą 
siž adžius.

DISKUSAVO APIE “PAJŲ”; 
APIPLĖŠĖ BAKERĮ.

Trys vyriukai įėję į pakar- 
nę, 1258 W. 13 gat., del^ata
vo ar jiems imti obuolių, ar 
“uoogų” pajų. Gi kada savi
ninkas bandė jiems pagelbėti 
išsirinkti “pajų”, jie atstatė 
jam savo revolverius ir pada
rė “hold-upą”. Plėšikams teko 
11 dolerių pinigais ir obuolių 
“pajus”.

MERGINA NORĖJO 
NUSINUODYTI.

Jane Miller, 23 melų am
žiaus, 18*11 So. Wabash avė., 
vakar anksti bandė nusinuo
dyti. Po lo ji tapo nuvežta į 
St. Lūkės ligoninę ir paskiau 
į So. Clark gatvės policijos 
nuovadą. Ji atsisakė pasisaky
ti policijai priežastį dėl kurios 
ji bandė nusižudyti.

Policija deda pastangų su
žinoti dėl ko ji norėjo nusižu-

I ——<

NUSIŽUDĖ NESULAUK
DAMAS PENSIJAS.

Buvusis kareivis Russell Ho- 
berts, 27 melų amžiaus, 33 E. 
112 gat. prisigirdė Michigano 
ežere šios savaitės pradžioj; jo 
kūną rado bepluduruojautį va
kar. Giminės aiškina, kad jo 
nusiminimas parijo nuo to, 
kati jis nesulaukė atlyginimo t 
priklausomo jahi iš valdžios.

...................... 1 ----------------------------------»------------------- -——

A n tone Zyland, 27 m. am
žiaus, 2927 Hillock avė., pasi
mirė nuo peršovimo. Jis tapo 
peršautas, kai plėšikui jo pa
ties krautuvėj apipuolius neno
rėjo jam pasiduoti.

Užvakar Blaivybės Direkto
riui Charles A. 'Grego ry pareiš
kus, kad Illinojaus valstijoj per 
du paskutinius metus dauginus 
kaip $30,000,000 teko uždirbti 
sląj/tiems degtinės pardavinė
tojams, tapo sužinpta, kad ta
po duotas įsakymas vietos val
džių uždaryti Chieagos gamy
kla United States Industrini 
Alcohol Company.

Šitas įsakymas išduota po 
ilgo blaivybės agentų tyrinėji
mo apystovų, prie kurių nese
nai du kartu tapo išpiešti tos 
■kompanijos magazinai po num. 
1700 Elston Mc. Antrasis už
puolimas įvyko už penkių sa
vaičių po pirmojo; užpuolikai 
surišo magazino darbininkus :ii\ 
išsigabeno 100,000 galonų alko
holio.

Nedėlioj kovo 19 dienoj įvy
ko susirinkihias dr-jos Lietu
vos Ūkininko, ši draugija tai 
kaip ir centras susispietusių 
šios kolonijos veiklesnių žmo
nių. Ji turi nemaža narių jr 
veikia naudingus darbus. Šia-1 
me susirinkime • buvo nutarta, 
kad pirmo skyriaus nariai bei 
narės nesenesni 35 metų gali 
persikelti į antrą skyrių ligos 
paša,lpos. Pirmiau tik naujai 
įstojantieji nariai galėjo pri
klausyti aukštesniam skyriui.

i — Eskulapas.

Atsiimkit laiškus
Aleksandravičių Kazimieras, 
Bartusevičius Apolinaras, 
Bakšis Geo., 
Beliaskas J. 3, 
Bagdon Charles, 
Brenauskas Antanas, 
Bublis" Ignas,

Budrcckis Jan, 
Gaurinskas Jonas 
Gedminas Juozas, 
Greitjurgis Vilimas, 
Herman Frank, 
Janukėnas Balys, 
Kaminskas Jonas J., 
Kapočius Liudvikas 
Kaunietis John 5, 
Kazeuskas K., 
Kazlauskas A., 
Kriščiūnas Steponas, 
Masionis Antanas, 
Matiukas Louis 3, 
Mickus Peter P. 2, 
Miką Leonas, 
Mockus Juozas, 
Možeiko Stephan, 
M. I. M., 
Nokša Vincentas, 
Oden Alex 2, 
Petkus Jonas, 
Petkus P., 
Petraitis V„ 
Plonis Antanas 3, 
Preikšas Jurgis, 
Pūkelis George, 
^Ramonas Chas 2, 
Rudgalvis F., 
Ružiala Jonas, 
Stankaitis Vincas ,

Štarfdenė Pranciška., 
Stasiulis Antanas, 
Stralia Jonas 2, 
Švelnis P., \
Turskis Juozapas 2, 
Urkutienė Marija, 
Vitauskas Antanas, 
Wolotka Kazimieras, 
Yuška Juozas, 
žadeikis Juozapas, 
Žilis Juozapas,

Ticktin ir Schecman

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

WM. DAMBRAUSKAS, 
817 West 34th St., Chicago, III.

Tel. Blvd. 9336

Puikios drapanos dėl vyrų Ir 
moterų — tuoj nuo gamintojų 
prie pirkėjų. Pas mus pirkda
mi sutaupinsite 25c. ant dolerio.

Pas mus pirkiniu? yra už 
“cash” arba “credito”. Musų biz
nis senas jau nuo 30 metų.

Taipgi, mos visiems savo kos- 
tumeriams duodame kuponus 
perkantiems už nemažiau 20 dol. 
duosime vertės nemažiau 2 dol. 

, Kreipkitės sekamu antrašu:
6023 So. Halsted Str.
Tel. Englewood 0079

T. Pullman 5432

A. SHUSHC 
AKUŠERIU
Turiu patyrim: 

moterų ligose; rp 
peatingai- prižiu 
riu ligonę ir kudi 
kį Mike ligos.
10929 S. State St, 

Chicago, III.

už

LAIVAKORTES

Ashland 
Jewelry 
& Music

Store
Parduodame

pusę kainos Grafo- 
holas, Laikrodžius, 
Deimantus ir nau
jausius lietuvišku's 
rekordus.
4537 S. Ashland Av.

Chicago, III.

VtNYBE

<■
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Kur vienybe, 
Ten galybė.North Side Yards:

1246 Melrose St., 
Tel.: Lake View 8456

Tu
rą- 
rei-

Pirkite ’'Vienybės” Ben
drovės šorus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.Pavieniais tonais
$8.00
$8.00
$7.75
$7.75

$15.60

iRelkf&uldte platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kalaukiiito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

1 Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIflN 
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St. 

Brooklun, N. Y.

„VIENYBĖ”
EINA DU KART 

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

juokų skyrių 
„TARKA”

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

ILLINOIS LUMP
ILLINOIS EGG
ILLINOIS NUT
POCAHONTIS M. R.
CHESNUT RANGE '

Užtikriname, gerumą, patarnavimą ir užsiganėdinimą. 
laujant, sertifikuojame sunkumą.

DAVID RUTTER & CO.
{STEIGTA 1876 ---------- ---------------------------------- INKORPORUOTA

ANGLYS pT„TsA’ KOKSAI

P, 
p

■■ >I

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

o
Ruatia & Serenelli 

fil 7 Blue Island Avė.

Užvakar .Olympic teatre maž
ne tragedija įvyko , rusų ope
ros kompanijos nariams be- 
vaidinant vieną jau Iriausių Čai* 
kovskio “Vynų Aukščio” sce
nų. .

P-lė M. Mashir, soprano ir 
Vfadimir Daniv, tenor giedojo 
duetą, kuris yra 'pirmojo ak
to čiukuru. P-lė Mashir paėmė 
labai aukštą balsą. Jai begie
dant už užlaidos kažkas sude
javo ir kūnas su trenksmu 
griuvo asloje.

Giesmininkė nesustojo gie
dojus, bet susirūpinusiai dairė
si į užlaidą, už kurios buyo 
Siuva Stankievič Choro 'bari
tonas, pargriuvęs asloje. Jis nu
tvėrė nuo merginų stalo žirk- 
laites nagams karpyti ir jo
mis bando sau širdį perdurti. 
Bet žirklaičių galams įsmigus 
į kūną, jis pajuto skausmą ir 
neturėdamas pajidgos smeigti 
giliaus apalpo. Vienas rames
niųjų tarnautojų atsivedė drą 
E. L. Hartiganą, kuris apžiū
rėjęs žaizdą pasakė, kad su
žeidimas nepavojingas.

\ iena chorisčių sakė, kad jį 
apvylusi meilė. Stankievič ne
davė jokio pareiškimo. Dr. Har- 
tigan aiškina jo tylėjimą tuo, 
kad jis buvęs per daug histe- 
ringas kalbėti.

EžĖRE RADO KAREIVIO 
LAVONĄ.

Ežere ties 22 gatve rado Ka
nados kareivio lavoną. Jo ki
šenių je kortelę rado vardu 
Lucian Douarre.

JONAS KNIUBAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 17 d., 11:10 naktyj, Los 
Angeles, Californijoj, sulaukęs 
25 metus amžiaus. Paliko di
deliame nuliudime seserį Milįją 
Sprainienę, Beit, Mcjntano ir se
nus tėvus Lietuvoj ir vieną se-i 

<serį Lietuvoj. Amerikoj išgy
veno 7 metus. Iš Lietuvos pa
ėjo Kauno Red., Tauragės aps., 
Batakių • volosties, Varnaičių 
kaimo. Laidoutvės atsibuvo 
Vas. 22 d., ant Rosadale kapi
nių ,Los Angeles, Cąl. Tegul 
jam būva lengvit ilsėtis šios 
svetimos šalies žerrrelej.

Lietuvon ir iš Lietuvosr

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

______ . Į

NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogetiapsia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,

I 1 v

o taip-jau duoda pageltos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St. Chicago

Kur ganiausia,
Ton goriausia.

SENIAUSIA

jų j Lietuvą ir is Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir Ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir j patį Kauną, 
taip pilt ir iš Lietuvos.

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

majno ant visų 
šąlių pinigų.

„VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems 

Už dyką bandymas budo, kuri kiek
vienas gali vartoti be nesmagumą h 

be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir įneš norime, kad pa- 
bandytumėt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsisenšjęs, ar 
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairins įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių., ‘ Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

šitas ( veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė už 
pasiuntimą.

Ofiso Tel. Blvd. 7220
DR. M. T. STRIKOL’IS 

Lietuvis\ .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir 

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

Nam.: 2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafayette 263

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.

iš

V

Rezidencija: 2811 W. 63rd St. 
Tel. Prospect 3466

Telephone Van Buren 294
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Dr. A. A. Rot h
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų-ligų

Ofisas :3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

3107 So. Morgan St, 
CHICAGO, ILL.

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

Pranešimas
Plačiai pagarsė
jęs fotografista^ 
A, Voitkevičius, 
pagrįžo iš Lietu
vos ir savo name 
636 We8t 18 St., 
Chicago, III.^ati
darė pikčernę su 
naujausio išra
dimo prietaisais. 
Reikalui atsiti
kus, eikit prie 
seno bičiuolio.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI

FREE TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Co., 

Room 229 G. 
Niagara and Hudson Streetft, 

Buffalo, N. Y. 
Send free trial of your 
method to:

Telephone Yards 5834

✓

J

f >

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted S'l., Chicago, III.

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopigiau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide

liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel.: Boulevard 4139

BRI9GEP0RT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbų gvarantuojame.
Elektriškam darbui

7101
1892

1619 W. 47th Street

Telefonai Boulevard

Ant išnrokesčių, jei pagei
daujama.

TalofAiiMi B«ulev*rd 7H1

DR. C. Z. VEZELIS
Uciaris DertliUa

•rll AT*Bm Kahrlg

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

D0WIATT—SAS&
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No. 
3208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

■ ■ ■■ ■ ... i

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare 

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., •

Kampas 18 ir Halsted St.
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Musų Moterims PRANEŠIMAI.
MOTERIMS IR MERGINOMS 

SUKNIA — No. 1330

EMBROIDIRY

ŽEMAITĖS 
paminklo pastatymui 
raštų išleidimui yra rengia
mas puikus vakaras. Dra
matiškas Ratelis ir Rose- 
l'ando Scenos Mylėtojų Ra
telis suloš labai gražų vei
kalą “Graži Mageliona”, 
keturių aktų melodramą. 
Tas visas pokilis įvyks 
Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23 PI. Balandžio 2 d., 
1922, 7:30 vai. vakare.

Artistai deda visas pas
tangas, kad vakaras nusi
sektų visais atžvilgiais. Ir 
prašo visų, kad atsilanky
tų į šį vakarą.

Tikietus jau galima Įsi
gyti iš kalno šiose vietose: 

“Naujienų”
1739 S. Halsted St, 
S. Halsted St., 1614 W. 46 
St., ir Universal Bankoje, 
3252 S. Halsted St.

ir

ofisuose,
3210

ĮVAIRUS SKELBIMAI
APDRAUDA, VISOKIŲ BIZNIŲ 

ir paprastai, nuo visokių apgavikų 
ir netikėtų nelaimių. Platesnių žinių 
kreipkitės antrašu: Mr. Ig. Vierbello 
2838 W. 23 PI. Chicago, 111. Atdara 
nuo 4 iki 8 vak., paned., utarn., ket. 
ir subatoj.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
■...... .......... .................................. .. ........................... .................. .

MORTGECIAl -PASKOLOS
VYRŲ

REIKIA patyrusio vyro ant 
ūkės (farmos), 18 mylių nuo 
Chicagos. Darbas ant visados. 
Kreipkitės laišku, Thad Shurn, 
R. 1, Box 15, Iiinsdale, III.

PARDAVIMUI SAL1UNAS, LA- 
bai geroj vietoj, su barais ir visais 
įtaisymais. Parduosiu 
perku namą.

Atsišaukite:

pigiai,

St., 
III.

nes

ROSELANDO LIETUVIŲ
ATIDAI. REIKALINGAS SENYVAS ŽMO- 

gus dirbti ant farmos, darbas visada, 
Turime pardavimui malt, padary-1 žiema ir. vasarą, mokestis $15 ar $20 

mui gero alaus ir kitų gėrimų, 
šoki įrankiai padarymui, 
bačkų, galionų ir katilų, 
ir tabakas po 16 centų, 
pardavėja.

11154 S. Michigan

Vi- 
Turime 

Cigaretai 
Lietuvaitė

Avė

RAŠOMA “DESK” GERAM STO- 
vyja pardavimui ir parandavojimui 
Storas bile kokiam bizniui. Savinin
ko adresas:

3152 Wallace St.
Tel. Boulevard 9019.

JSRENDAVOJIMUI

j mėnesį ir užlaikymas.
Kreipkitės ypatiškai 

JONAS LUKŠAS
141 — 14th Avė., Melrose Park, III.

' REIKIA PATYRUSIŲ LIETUVIŲ 
banko solisitorių.
gentiški, 
gražiai atrodanti, 
gam žmogui. " 
ciją.
pažymint no. 567.

Turi būti intbli- 
švarųs, vyrai ar moterys, 

. Gera vieta teisin- 
Turi užsistatyv kau- 

Kreipkitės į Naujienų ofisą

REIKALINGAS APRUKRUS, Tei
singas inteligentiškas vyras, galintis 
kalbėti angliškai, kaipo selesmanas 
prie automobilių. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite į “Naujienas“, 
bile laiko.

KetVergas, Kovo 23 d., 1922

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS ;

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 ,So. Wajlace 
St.; padėjėjas Vladas Llakis 3*814 
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 3322 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 
nuo 18 iki 35 metų.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS- 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairis 
3247 W. Division St.; prot. sekr. 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė.; kasierius J. De
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 

(kvot. A. Montvid 1824 Wabansia 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ- 
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metams: — pirm. Wal- 
ter J. Marko\vskis, 355 E. Kens- 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
Jojin Valanchius 10910 Edbrooke 
ĄveJ)turtų raštį Vincentas Dargia 
105Ž0 So. State St.; kasierius. Ig- 
Aąchs Ivanauskis 122 E. Kensing- 

nton/ Avė. — Susirinkimai 'laikomi 
Iciekvieną mėnesį pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet , 341 E. 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

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

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

LOUIS STERN & C(L, 
5 North La Šalie Street, 
kampas Madfaon St. Tel. Main 4845

723 W. 120th 
West Pullman,

PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- 
bai pigiai. Geroj vietoj. Pardavi
mo priežastį į biznį patirsite ant 
vietos.

JOS. SKINDERIS
3694 Archer Avė. prie pat 

McKinley Park

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
visais įtaisymais, lįetųvių apgyventoj 
kolonijoj, biznis geras ir nuo seno 
laiko išdirbtas, kas pirks, tai nesi- 
graudys. Parduosiu vi^'ii pigiai, nes 
išvažiuoju į Lietuvą, gali pirkti visą 
arba tik pusę, 17Ų5 W. 46 St.

FOTOGRAFŲ AT1D.M
Pardavimui studio Chicagoj prie 

didelės gatvės, labai geroj vietoj ir 
gerai įrengta. Savininkas eina is 
biznio. Kreipkitės į Naujienų Brid
geporto skyrių, Box 91, 3210 Soutn 
Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI galiūnas, viso
kių tautų kolonijoj, gferas biz
nis, parduosiu pigiai, priežastis 
važiuoju į Lietuvą. Atsišaukite. 
3308 S. Walace St. icl.B'lvcE -8531 t

PARDAVIMUI galiūnas su t 
fixturcs, su namu, ar be namo. 
5 flatai ir krautuvė. Savininkas 
saliunc. 2844 W. 38 St., Brigh- 
ton Park.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
riausis biznio kanvpas, arti daugelio 
dirbtuvių ir geležinkelio stoties ir 
gatvekarių linijų. Atsišaukit apie 
10 vai. iš rvto pas savininką.

410 Fast 115th St. 
Roseland.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
Fixturiais ir rakandais, ruimai dėl 
gyvenimo, ilgas lysas, rendos $45.00 
geroj vietoj lietuvių apgyventoj. 
Parduosiu pigiai, nes greitu laiku iš
važiuoju į Lietuvą. Atsišaukite; 
4547 So. Hermitage Avė., Tel. Bou
levard 0419.

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

4522 So. Ilonorę St.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 4 ir 4 kamba

rių mūrinis'namas.
I^aina $4,100.

5359 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI 502 W. 81st PI. me
dinis 5 kambarių (cottage). Namas 
pataisytas ir apmokėtas; kaina tik 
$2000. Į mokėjimas $500 likusius kaip 
renda. *

Kreipkitės:
W. H. BRINKMAN 

8688 Vinccnnes Road

PARDAVIMUI LOTAS 37Vj pėdų 
pločio prie 70-tos gatvės ir Fairfield 
Avė., vienas blokas į rytus nuo Mar- 
ųuetto Paik lietuvių kolonijoj. Su
ros suvesta ir tinkamas namų staty
mui. Bargenas, jei parduosiu ant 
syk. Už pinigus tiktai.

2525' North Avė.

PARDAVIMUI kampinis mu
ro namas krautuvė ir 10 pragy
venimų. Parduoda gana pigiai. 
Kreipkitės 960 W. 20th St. 2nd 
floor iš fronto.

PARDAVIMUI 2-JŲ AUGSTŲ 
medinis namas, 2 lotai, 5-ki kamba
riai kiekvicjiame augšte, gazas, elek
tra, savininkas ant antro aukšto gali 
sartis. Kaina ant išmokėjimo $2,600. 

3328 W. 37th Place

PARDAVIMUI NAUJAS MURl- 
nis namas, 2-jų pagyvenimų po 4 
kambarius. Elektros šviesa, maudy
nės, aukštas cimentuotas skiepas ir 
viskas įtaisyta pagal naujausios ma
dos. Parduosiu a'(nt labai lengvų 
išlygų, arba mainysiu ant loto, auto
mobilio, arba kokio biznio. F. J. Sze- 
met, 4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI NAMAS IR V1E- 
nas akeris, 5 kambariai steam heat, 
electric. Paukščiai ir viena karve. 
Galiu mainyt ant Chicagos namo ar
ba loto. Priežastis pardavimo savi
ninkas turi kita biznį.'*

11300 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 3 PAGYVENIMŲ 
naujas namas, po 5 kambarius; mau
dynės, ęlektra, skalbykla, skiepas su 
viškais: randasi ant Bridgeporto, la
bai dailioj vietoi. Turiu parduot šią 
savaite, nes išvažiuoju į Lietuvą. Kai
na $10,800. Klauskit A. Visbaras, 
3301 S. Halsted St.

TIKRAS BARGENAS
6 pagyvenimai ir saliunas rendos 

$125 į mėnesį už $8.000. Imsiu ma
žesnį narna, arba bučerne. lotus, au
tomobilių už pirma imokėjima.

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

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

Designing, kirpimo, litavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų

Musų ^sistema yra geriausia. čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam* į trumpą laiką ir 
už laKai prieinamą kaina. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

ANT RENDOS nauja krautu
vė prie Archer ir Kedzie Avės. 
y2 bloko nuo bizniavo kampo. 
Informacijų pašaukite.

Stewart 0429

REIKALAUJAME PATYRUSIO 
pardavėjo musų vyriškus ir moteriš
kus rubus — dėl lietuviškų kostume- 
rių “cash“ arba ^“kreditų“. Geriau- 
sis paliudijimas reikalingas. Apart 
algos bus duodamas ir komišinas.

6023 So. Halsted St.
Auditorium Vakaras. Susivieniji

mas Draugijų Bridgeporto kolonijoj 
rengia iškilmingą vakarienę naudai 
Auditorium* nedėlioj, balandžio 2 d., 
Mildos svetainėje, 3140 S. Halsted 
St. Pradžią 7 vai. vak. Tikietus 
galima gauti Auditorium bendro
vės ofise 840 W. 33rd St. ir pas drau- 

, Bus gardi vakarienė,

Kviečiame gausiai atsilan- 
— Renginio Komisija.

Šią suknią galima siųti iš vilnonės1^ 
ar šilkinės materijos su “georgette” * 
ar “chiffon” rankovėm. Kad padai- gijų ^atstovus. 1__  „ ~
linus, išsiuvinėkite kaip rodo pavyz- gCJrį kalbėtojai, dar ir kitokių pagra- 
dys. Išsiuvinėjirpo pavyzdys yra par- žjnimų. - — ’ ' - !’ —

atskirai ir kainuoja 15 cen-1

REIKIA DARBININKŲ
moterų

duodamas 
tų.

Norint
kirpti ir

kyli

gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa 
žymiti mierą, parašyti savo vardą 
pavarde ir aiškų adresą (r, įdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (pait< 
Ženkleliais ar pinigais) atsiųsti munoe 
iiaip u žad re ša vu si NAUJIENOS 
PATTERN DEPE, 1789 S. Halster 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS PMtern Dap. 
1739 S. Halsted St., Chicago, TU.

Čia įdedu 15 centą, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1330.
Mieros ............... colių per krutinę

metų

(Vardas ir pararti*)

(Adresas)

(Miestas ir Valst)

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų oflsan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiŠ- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint j sekamos die 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
nt.

Pranešima!
Kriaučių domei. — Gramatikos mo

kyklos diena tapo pakeista iš utamin- 
ko i sereda. Kurie norite mokintis 
lietuviu gramatikos, ateikite seredos 
vakare. Lekcijos nuo 7 iki 9 v. v. 
unijos svetainėj, 1564 N. Robev St.

— Mokyklos Komisija.

TIK LETAI
Marijonos Rakauskaitės kon

certui, kuris rengiamas Biru
tės ir bus Nedėlioj, Kovo 26 
d./ 1922 m., Kimball Hali sve
tainėje, Jackson Blvd. ir Wab- 
ash Avė. yra parduodami Nau
jienų Ofise. >

West Sidės. Lietuvių Viešo Kny
gyno seimas bus laikomas ketverge, 
kovo 23 d., 7 vai. vakaro, Meldažio 
svet. Kviečiame atsilankyti visų 
draugijų valdybas ir delegatus, bus 
tariama ar yra reikalingas musų ko
lonijoj knygynas. — Raštininkas.

D-stė Ražancavos rengia gražų vai
dinimą nedėlioj, kovo 26 d., šv. Jur
gio par. salėj, 32 Place ir Aubum 
Avė. Bus suvaidinta 6 veiksmų dra
ma “Kantri Alena“. Pradžia 7 v. v. 
—g Nuoširdžiai kviečiame visus atsi
lankyti. , — Komitetas,

Bendrovės nariai, kurie po 
akcijų yra persikęlę kiton 

i. kviečiami urnai pri-

Varpo 
pirkimo 
vieton gyventi, kvwv«.>.« -
siųsti žemiau pasirašiusiam savo ad
resus, nes daug laiškų grįžta.

Varpo Bendrovės Raštin.
S. K. Grisius, 

732 W. 19th St., Chicago, III.

North Side. — Vaikų dr-jėlę Bijū
nėlis rengia draugišką vakarėlį nedė
lioj, kovo 26 <1., I.iuosybfs svet., 
1822 VVabansia Avė., 7 vai. vak. Pro
gramą išpildys patįs vaikučiai, veda
mi mokytojos A. Viščiuliutės, pianis
tė Rugiutė ir Jaunuolių Smuikų or
kestrą, vedama Voronec. Kalbės Dr. 
Graičiunas. Po programui — pasi
linksminimas visiems.

— Komitetas.

Chicagos Komiteto Lietuvos Naš
laičiams šelpti susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, kovo 24 d., 8 v. v. Raymond 
Chapel, 816 W. 31 St. Svarbus su
sirinkimas. Yra laiškų iš Lietuvos 
atsiųstų. Kviečia Valdyba.

“Veidmainystė ir Meilė“ — penkių 
veiksmų drama garsaus Vokiečių ra
šytojo Šilerio bus Lietuvių Darbinin
kų Stygų Orkestro rupesniu vaidina
ma nedėlioj, kovo 26 d., School Hali 
salėj, 48-ta ir Honoro gat., Town of 
Lake. Pradžia lygiai 5:30 v. v. 
Kviečia visus atsilankyti'

Komitetas.

KEIĘALIN’GA MOTERIS ARBA 
mergina, už gaspadinę prie mažos 
šeimynos. Nėra skalbimo, lengvas 
darbas, mokėsiu $10.00 ant savaitės 
— valgis ir kambaris. Atsišaukite?

. OREMUS CHEMICAL 
LABARATORY

1718 So. Halsted St.

REIKIA vežėjų, prie žiklių 
ir su patyrimu į geležies atmatų 
kiemą vyrų.I Alton Iron & Metai 
Co., 2122 So. Loomis St.

RAKANDAI

REIKIA moterų popierų sor- 
tavimui.

Kreipkitės:
Standard' Paper Stock Co.,

626 W. Taylor St.

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
vclouro gyvenamajam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma lem
pa, grojiklis pianas, phonographas ir 
tt. 4959 Prairio Av. Apt. 1.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

REIKALINGA 1NTELIGENTIŠ- 
ka mergina, būti už draugę, katra 
myli važinėjimą. Kreipkitės tuojaus 
antrašu ar telefonu:

MISS D. WATRAWSKIUTĖ 
Room 1, 4630 So. Ashland Avc.

Phone Yards 6079

PARnAVIMUI RAKANDAI TV 
5 kambarių, 3 pečiai ir šiaip 
(laikai reikalingi į gyvenimą, 
duosu visus kartu arba atskirai. Jei
gu patiks tai ir^kąjnbarius galės už
imti, yra gražioj vietoj. Kreipkitės, 
10214 S. Michigan Avė.

visoki
Par-

REIKIA moteries prie namų 
nuolatinio darbo. Atsišaukite 
apie 10 v. ryto arba 5-6 vakare.

, 4632 So. Ashland Avė, lst Fl.
•----------------------- --------------------------------r" ■

Visoms organizacijoms 18-tos kolo
nijos. Pranešu, kad musų reikalavi-5 
mą Lietuvos Atstovybė išpildė pail- 
gydama laiką iki Gegužės 1 d. Tai
gi dabar visos organizacijos kogrei- 
čiausiai pripildykite tas aplikacijas 
tinkamai. Kurios organizacijos apli
kacijų neturi, malonėkit kreiptis į S. 
K. Grišių, 732 W. 19-th St., o pripil
dymas priduokite Lietuvos Laisves 
Paskolos iždininkui Vincui F. Andru
liui, 2041 S. Ruble St. Chicago, III. —

L. L. P. S'toties valdyba.

G. D. L. K. Vytauto, susirinkimas 
atsibus nedėlioj, kovo* 26 d., 2 vai. po 
pietų šv. Kryž. parap. svet. 46 ir So. 
Wood gatvė. Visi nariai malonėkite 
atsilankyta, nes bus svarbus susirin
kimas.

— Prot. Rašt. N. Klimašauskas.

Lietuvių Neprigulmirtgo Kliubo su
siraukimas j vyks subatoj, Kovo 25, 

^7130 v. v. K. Ukialio svet., 3436 So. 
Aubum Avė. Draugai malonėkit lai
ku pribut, nes turime svarbių reikalų 
apsvarstyti. Taipgi bus išduota apy
skaita nuo baliaus.

J. M. Vainauskas prot. rašt.

APSIVEDIMAI.

JIEŠKAU MOTERIES AR MER- 
gifios prie namų darbo. Meldžiu at
sišaukti tuoiaus.

4254 Archer Avė., 
Telophone Lafnyette G149—6147 

Chicago, III.

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- 
mantine adata. Taipgi vėliausios ma
dos fruntinei setąs, daining ir bed 
ruimio. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai, lan
gams užlaidai etc. Parducsiu ant 
syk ar atskirai. Rezidencija 1922 
So. Kedzie Avė.

■n

AUTOMOBILIAI
•d

T

REIKIA MOTERŲ prie sor- 
tavimo skudurų.

AJAX WASTE PAPER CO.
2143 So. Loomis St.

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas

DORCHESTER MOTOR SALES 
COMPANY, 

1401 E. 67th St.

REIKIA DARBININKŲ

!!! AUTOMOBILIAI!!!
VIENOS SAVAITĖS VELTUI 

IŠMĖGINIMAS

VTKŲ
FAGET-BUICK CO., 

BUICKS
Reikalingi agentai. Užtik 

rintas pelno pienas. Kiekvie
nas gali tapti agentu. Geras 
uždarbis. Kreipkitės nuo 12 
iki 4 vai. po piet adresu:

611 Union Bank Bldg., 
25 No. Dearborn St.

Parduodame vartotus automobilius 
su savaitiniu veltui išmėginimu, ant 
lengvų išlygų. Žemiausios kainos 
Chicagoj.

39th S't. ir Grand Boulevard 
Atdara vakarais ir nedėliomis. 

Tel. Douglas 0632.

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

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

Phone Blvd. 6775

PARDAVIMUI1

PARDAVIMUI CASH AND CAR- 
ry Meat Markct. Turiu parduoti į 
trumpą laiką, nes turiu kitą biznį. 
Parduosiu nebrangiai, kas norite pirk 
ti, atsišaukit,

704 W. 69th St.
Tel. Wentworth 232^3

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINES I’A š AI-I’O S Val
dyba 1922 metams: — Pirm. A. 
Svelnis 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N.* Oakley 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J. 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Tndrelienč ir J. Anta- 
navičia, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotčjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ųfiso valan
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadię- 
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė.

ČICEROMLL., LIETUVIŲ PAŠAL- 
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tams: Pirm. S. A. Stankevičia, 
padėjėjas Bol. Bulauskis, nut. rašt.
K. P. Deveikis 1505 So. 51 Avė. 

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

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

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

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAI*- 
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavlčia, 3138 S. Eme- 
lald Av., nut. rašų J. V. PirnSa, 
3242 S. Emerald Avė., ižde rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., msiršallca. ir. Kvizvyrinc— 
kis, 910 W. 32r<l PJacc.

!!ĮVYRU REIKIA!!!
Mokintis barherystės. Labai rei- 

Didelė alga. Į keletą 
Jei neturi darbo, 

amato. Jei 
K........ ............. mokinkis, 

vertes . Atdara iki 9:00 vai. Aplankyk.
Į MOLER BARBER COLLEGE 

Chicago.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- , kalauiami. 
nos ar našlės nuo 35 iki 45 metų se- savaičių išmoksi, 
numo, kad ir su pora vaikų. Aš esu mokinkis apmokamo 
40 metų našlys, turiu porą vaikų prie ( dienomis dirbi, vakarais 
savęs; turiu didelę farrrv:į 
$10,000, kuri mylėtų ūkės gyvenimą, j 
Malonės atsišaukti, platesnių žinių, 105 So. Wells St 
suteiksiu per laišką. Sam Vaičiulis, ------------------------
Thorp, Wis. t

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė lietuvių apielinkėj. Tu
riu parduoti, kadangi lietuviškai 
nemoku.

4537 S. Paulina St.

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

JIESKO PARTNERIU
VYRŲ REIKIA SU TOURING 

automobiliais ir taxi cabs {stojimui j 
didelę taxi kompaniją. Patyrimas 
nereikalingas, nuolatinis darbas, di
delės jeigos. Mes parupinsim taxi 
ant lengvų išmokėjimų. Kreipkitės 
šiandien. Lake Shore Taxi Co. 2641 
N. Clark St.

REIKALINGA PARTNERIS SU 
St,000 prisidėti prie naujo išradimo, 
Kreipkitės tuojaus adresu.

4630 So. Ashland Avė, Room 1, 
Chicago, III.

Phone Yards 6079

BONDSŲ PARDAVĖJAMS 
yra vieta keletui švarių vyrų, kurie 
tinkami tam užsiėmimui, pardavot 
pirmo mortgečiaus aukštos rūšies 
real estate bondsus. Geras kom’ši- 
nas ir puikiausia proga. Pašaukit 
telefonu pasitarimui Wabash 1810.

PARDAVIMUI 
ras, geroj vietoj, 
Parduosiu pigiai, 
gos.

Atsišaukite:
2700 So. Wallace St 

Chicago, III.

KENDŽIŲ ŠTO- 
biznis išdirbtas.

iš priežastSes Ii-

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Val- 
dvba 1922 m.: Pirm.- St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.: nadeie.ias 
Liundv. Jucius 331*4 S. Union av ; 
nut. rašt. Kaz. Duoba 3417 South 
Union av.; turto rašt. M. Astraus
kas 3318 S. Union av.; kasierius 
Jos. Balčiūnas: kasos elob. Ant. 
Arurr>*lnas ir Ant. Strumbris: mar
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimai 
laikomi kas mėn. trečia nndėldinni, 
I v nn n. Urbono salėj 3338 So.
Auburrt Avė.

REIKIA 2 jaunų vyrų išne
šiojimui apgarsinimų. Trumpos 
valandos.

DOCTOR’S OFFICE, 
4630 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI pigiai bučer- 
nė, biznis išdirbtas, renda pigi, 
garu apšildoma; yra trokas. At
sišaukite greitai^ nes važiuoju į 
Lietuvą, 10701 S. State St. Tel. 
Pullman4699.

REIKIA operatorių prie mo
terišku drabužių. Geras uždar
bis. Kreipkitės pas

LAMIS SILKINIS
1316 W. 18 PI* Tel. Canal 6992

GERA PROGA ĮSIGYTI GERĄ 
biznį su mažai ninigu. Saliuną su lun- 
čruimiu. Vieta išdirbta, randasi gęroj 
vietoj, parduosiu pigiai. Priežastis 
pardavimo — turiu kitų biznį, gro- 
serį, J. Siasaitis, 4845 W. 14 St. 
Cicero, liL

PARDAVIMUI ARBA TšMAINY- 
mvi mūrinis kampinis namas, aną- 
čioj Storas ir nagyvėnimas; viršui 5 
rūmai, parodžius 2 a”tomob’*ljamR: 
mndos $50 i menesį. Kaina $3500. 
Mainysiu ant namo arha biznio. Pri
imsiu lotus ar automobiliu už pirmą 
imokėiima. C. P. Suromski &. Co., 
3346 S. Halsted St., Chicago, III.

VITAUTO B AND Valdvba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Pc^sh- 
ing Rd.: padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct.. Cicere^ III.; nut. rašt. J. 
Barcbis 1337 Sn. 50th Av., Cicero, 
TU; fin. rašt. J. Philips 2240 W.

PI : kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Alhany A ve.; kasos glob. 
Tiro. Jnrevičia 718 W. 18 St.: mr»»*- 
šalka M. Adomaitis 2947 W. Pe*’sh- 
ing Rd.: delorratas j Chicagos L'ef. 
Darbininkų Tarybą -T. Balakas M32 
— 50 Ct., Cicero, UI. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno menesio ant
rą trečiadieni B. Bagdono svet.. 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimami geri muzikantai*

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
;Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
!nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. Wa11ace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primanai visi sveiki vyrai nuo 18 iki

L. K. M1NDAUGIO 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. 
Califnmia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

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

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

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

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
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. Tanvkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1R43 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

CICERO' ILL. — LIETUVOS KA
REIVIU DRAUGYSTĖS Valdvba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėd
ins Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis, kasier. I/»o. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Gruhlis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikon i 
tročią sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue.

NOPT.qiDES DRAUGLIU SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Vakb’ha 1922 
m.: Pirm. K. F’’<ris 161^ N. Wm- 
rboster av.: SoVv. J. Penv«vskns 
1649 Gmard st..-Kasierius F. H'*r- 
manes 1645 W«ha*'s|a av. Svote Į..
r>n išnuomoja F. Hermanas. Vie- 
šnio Krv^nn adresas: Liuosvh^s 
Svetainė, 1822 Wabansia av., Chi
cago.




