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Talkininkai draudžia Len 
kijai aneksuoti Vilnių

Italijos fascistai vėl siaučia
Pietinės Afrikos streikieriai 

vėl sumušti

Talkininkai draudžia len 
kams aneksuoti Vilnių

Anglija, Francija ir Italija pa
davė savo persg’gėji'mą. Len
kai rūstauja.

VARŠAVA, kovo 14. — Tal
kininkų pasipriešinimas Lenki
joje aneksavimui Vilniaus la
bai atsiliepė ant Lenkijos po
litikos ir kabinetas turėjo re
zignuoti.

Francijos, Anglijos ir Itali
jos ambasadoriai atsikreipė 
prie Lenkijos užsienio reikalų 
ministerio Skirmunto ir parei
škė jam, kad talkininkų šalįs 
nenori to, kad Lenkija anek
suotų Vilniaus srytį.

Buvusis kabinetas tada puo
lė visomis savo jiegomis taip 
rišti Vilniaus klausimų, kad 
jo išrišimas patenkintų talki
ninkus. Jis , prądėjo projek
tuoti įkūrimą unijos, sulig ku
rios Vilnius nebūtų prijungtas 
prie Lenkijos, bet tik pereitų 
į Lenkijos protektoratą. Bet to
kį kabineto projektą .atmetė 
endekai (liaudininkai demokra
tai — narodowi demokraci) 
kaip Varšavos, taip ir Vilniaus 
seime. Delei to kabinetas tu
rėjo trauktis.

Talkininkų protestas taip už
rūstino visokius lenkų patrio
tus, ypač iš Vilnijos, kad gali 
prieiti net ir prie sumišimų.

Lenkijos prezidentas Pilsud
skis, kuris jau senai linksta 
prie talkininkų ir pritaria įstei
gimui Vilnijoje tik Lenkijos 
protektorato, yra dabar viso
kio plauko “patriotų” baisiau
siai smerkiamas ir vadinamas 
net šalies išdaviku.

Buvusiam premjerui Pani- 
kowskiui jau pasisekė sudary
ti naują kabinetą, kuriame už
sienio reikalų ministerio vietą 
laiko senasis — Skirmuntas.

9 žmonės užmušti mu 
šiuose su fascisti

IšRYMAS, kovo 
įvairių Italijos vietų praneša
ma, kad mūšiai tarp socialis
tų ir fascisti atsinaujino visu 
savo pirmesnių baisumu.

Paima apielinkėse fascisti 
užmušė penkis darbininkus, o 
apie porą desetkų sunkiai su
žeidė.

Ties Modena fascisti užpuo
lė grupę socialistų ir vieną jų 
užmušė, o kelis sunkiai sužei
dė. Ties Piacenza fascisti už
mušė ūkininką, o ties Reggio

Skaitytojų 
domės
kreipiame į Padegėlio Kasttra- 
tės raštą VAINIKAI, kurs 
pradedamas šiame numery 
spausdinti. Jo straipsnio au
torius yra vienas žymiausių
jų lietuvių rašytojų. 

užmuštas socialistų kliubo sek
retorius. Dar vienas socialistas 
užmuštas Spezla.

Didelių sumišimų, kuriuose 
liko sužeista nemažai žmonių, 
ištiko ties Bologna ir Mantini. 
Ties Cremona fascisti užpuolė 
kareivius ir du juos sužeidė, 
kada jie bandė neleisti fascis
ti padegti socialistų raštinę. 

♦ *

Pietinės Afrikos strei 
kieriai sumušami

Kariuomene paėmė svarbias po
zicijas ir vietomis baigiai 
supti revoliucionierius.

JOHANNESBUiRG, Pietinėj 
Afrikoj, kovo 14. — Valdžios 
spėkos paėmė Brakpan, įeida
mos į miestą panedėlyj po piet. 
Brakpan yra kasyklų centras 
ir buvo revoliucionierių tvirto
vė. Dar prieš tai tapo paimtas 
Benoni.

Fordsburgo streikieriafas įsa
kyta evakuoti savo pozicijas 
iki 11 vai. šįryt. Jeigu jie to 
nepadarysią, gi'umojama juos 
bombarduoti.

Iš vakarinio distrikto prane
šama, kad valdžios kareiviai 
supa streikierius Maraisburge. 
Pirmieji pulkai jau esą neto
li miesto. ,

Mūšiai yra kiek apsistoję. 
Manoma, kad premieras Smuts 
bando prikalbinti streikierius 
pasiduoti be jokių sąlygų, kad 
tuo išvengus didesnio kraujo 
praliejimo, kuris pasidarytų, 
jei priseitų galutinai sutriuš
kinti juos pagelba kariuome
nės.

\

Streikieriai apsupami.
LONDONAS, kovo 14. — Iš 

Pietinės Afrikos pranešama, 
kad Pretorijos kariuomenė bai
gia apsupti • revoliucionierius. 
Svarbiausios priešinimos spė
kos dabar yra Fordsburgo ir 
Jeppestowne, kur dideli gink
luoti streikierių būriai laikosi 
prieš valdžios kariuomenę. 
Prie Transvaliaus rubežiaus iš- 
dinamituota geležinkelį ir nu
verstai garvežį, bet žmonių nie
kas nežuvo.

Korespondentai sako,
valdžios kariuomenei labai gel
bėjo balandai, kurie irgi už
puldinėjo streikierius. Valdžia 
visuose puolimuose naudojo 
artileriją ir kaikur padaryda
vo tikrą karo baražą prieš
streikierius. Taip jau daug
gelbėjo aeroplanai, kurie mė
tė bombas ant streikierių 
mėtė maistą ir amunicijų 
apsuptų lojalistų.

Reikalauja sustoti 
liejus kraują.

GAPET()WN, kovo 14. 
Darbo partija atstovų bute 
reikalavo, kad valdžia tuoj aus 
pradėtų derybas apie sustab
dymą kariavimo, kad išven
gus tolimesnio kraujo liejimo. 
Jie apgailavo, kad delei vald
žios netaktiškumo įvyko tokios 
baisios skerdynės Rand dis- 
trikte. Darbiečiai sako, kad 

kad

ir 
dėl

pa-

streiko judėjimas tik tada pri
ėmė revoliucinį pobūdį, kada 
valdžia pradėjo naudoti prie
vartą ir spėkos pagelbp triuš
kinti streikierius. Valdžios ša
lininkai, žinoma, tą užgina.

Antracito angliakasiai tar
sis su kasykly savininkais

INDIANAPOLIS, Ind., kovo 
14. — Didumas angliakasių 
streiko dabar priklausys nuo 
to ar antracito (kietųjų ang
lių) angliakasiai įstengs susi
taikinti su kasyklų^ savinin
kais. Pirmu kartu „minkštųjų 
anglių ir antracito angliakasių 
kontraktas baigiasi vienu ir tuo 
pačiu laiku, — kovo 31 d. Jei 
antracito maineriai nesusitai
kins, tai kils visuotinas ang
liakasių streikas Amerikoje, 
nes susitaikinti su minkštųjų 
anglių kasyklų savininkais ne
bėra mažiausios ^vilties. Tos 
vilties neteko kaip valdžia, taip 
ir unijos viršininkai, nes nors 
angliakasiai nori derybų ir su
tinka jose dalyvauti, kasyklų 
savininkai griežtai nuo visokių 
derybų su unija atsisako.

Ryto New Yorke prasidės 
derybos tarp antracito anglia
kasių ir kasyklų savininkų. Su- 
sitaikimas yra sunkus, kadan
gi angliakasiai reikalauja pa
kėlimo algos, o kasyklų savi
ninkai siūlo dar nukapoti ir 
esamas algas. Jeigu gi neįvyk
tų susitaikimas, tai kils strei
kas, nes antracito angliakasių 
konvencija yra įgaliojusi uniją 
paskelbti streiką, jei iki bal. 
1 <1. nebus padarytas naujas 
kontraktas.

Neužilgo susirinks “policy“ 
komitetas, kuris turi augščiau- 
sią galią unijoje ir turi tei
sę atmainyti visus nuospren
džius, bet manoma, kad jis 
mainytų nuosprendžius apie 
streiką. Jis veikiausia anglia
kasių referendumą, streiko 
klausime tik patvirtins.

Monarchisfy siautimas 
Bailine

BERLINAS, kovo 13. — Po 
vakarykščios monarchistų de
monstracijos ir šiandie monar- 
chistai rengė parodas, laikė 
prakalbas ir buvo pradėję už
puldinėti žydus. Buvo užpuo
lę ir žydų sinagogą ir prigrū
mojo net atvykusiai policijai. 
Policija tadh šovė virš galvų, 
kad išgąsdinus monarchistus. 
Delei labai pasipiktino monar
chistų laikraščiai, kurie sako, 
kad šaukti “Mirtis žydams ir 
policijai” visai nesąs nusidėji
mas. Monarchistai apmušė ir 
vieną amerikietį.

Vokietijos vidujinės klesos 
sušaukė vakar savo susirinki
mą, kuriame dalyvavo apie J 5,- 
000 žmonių. Susirinkimas tu
rėjęs būti nepartinis ir vien 
užprotestuoti prieš pragyveni
mo brangumą. Betgi greitai iš
kelta monarchistų vėliavą ir 
prasidėjo puolimas ant dalyva
vusių socialistų, delei ko išti
ko ir muštynių.

Skaičius išvažiavusių
Lietuvon siekia 20,000
WASHINGTONAS, kovo 10 

d. (Elta). — Eltos pranešimas 
iš kovo 3 d. įsibrovė klaidą. 
Vieton pažymėtos 1161 vizos 
išduotos ligi 1922 m. sausio 1 
d. turi būti 4161 visa. Tokiu 
budu bendras skaičius 'išvažia
vusių Lietuvon siekia apie 20,- 
000 asmenų.

Amerikiečiai ves Ru 
sijos dirbtuves

Haywood ir kiti amerikiečiai I. 
W. W. nariai gavo koncesi
jų vesti kasyklas ir dirbtu
ves.

MASKVA, kovo 14. — Will- 
iam D. Haywood yra galva 
grupės amerikiečių I. W. ,W. 
narių, kuriai premjeras Leni
nas suteikė koncesijų vesti di
deles Nadeždinski geležies ka
syklas ir liejiklas Uralo kal
nuose, taipjau dalį anglių ka
syklų Kuznecki baseine ir ki
tas pagelbines dirbtuves.

Apskaitoma, kad vedimui tų 
dirbtuvių reikės atgabenti iš 
Amerikos mažiausia 4,800 pil

onai prityrusių darbininkų. 
Kiekvienas jų turės iš savo ki- 
šeniaus nusipirkti už $100 vi
sokių jam reikalingų įrankių, 
taipjau turės pasirašyti prisi- 

; žadėjimą pildyti Visas taisyk
les sovietų darbo kodekso.

Paskelbimas sako, kad val
džia paskirė $300,000 finansa
vimui tų dirbtuvių, taipjau da
vė medžių pabudavojimui na
mų darbininkams ir paskirė 
27,000 akrų žemės agrikultū
rai. Amerikos darbininkai bus 
suorganizuoti į aniatinių lini
jų asociaciją.

Visa šių koncesijų produk
cija eis valdžiai, kuri apsiima 
aprūpinti darbininkus maistu 
ir leisti jiems pasilaikyti dalį 
produkcijos, kad jie galėtų ir 
toliau operuoti tas dirbtuves.

Ta sutartis veiks per dvejus 
metus. Jeigu darbininkai norės 
apleisti Rusiją pirmiau,. vald
žia gelbės jiems sugrįšti į sa
vo šalį, po to kaip jie bus su
grąžinę valstybei dirbtuves ir 
kasyklas ir Atlos darbo įran
kius, kuriuos jie atsivežė iš 
užsienib.

Amerikiečiai organizuojasi.
NEW ‘YORK, kovo 14. — 

H. S. Calvert, vienas iš ben
drų Wm. D. Haywoodo išga
vime koncesijų Rusijoje, sako, 
kad neužilgo partija inžinierių 
ir technikų išvažiuos į Rusiją 
prirengti kelią \6,000 Amerikos 
darbininkų.

Calvert, kaip ir kiti gavę 
koncesijas, yra I. W. W. na
riai. Jis pirmiau buvo Fordo 
dirbtuvės foremanas Detroite.

Calvert sako, kad koncesijų 
sąlygomis, sovietų valdžJa pa
ims 7 nuoš. pajamų už savo 
nuosavybes ir dirbtuves. Val
džia taipjau pasilaiko teisę pa
imti 50 nuoš. visų kolonijos 
gaminių — anglių, geležies ir 
mašinų, ir duoti už tą darbi
ninkams kreditų, kuriais jie 
galėtų nusipirkti sau maisto ir 
kitokių reikmenų. Su likusia 
dalimi gaminių darbininkai ga
li pasielgti kaip jie matys tin
kama esant; • \ x

Nadeždinski geležies dirbtu
vės yra už 1,500 m. į rytus 
nuo Maskvos, o Kuznecki 
seinas 'yra už 3,000 m. į 
tus nuo Maskvos, Tomsko 
trikte, vakarinėj Siberijoj.

ba- 
ry- 

dis-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 14 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų ....
Belgijos 100 frankų ... 
Danijos 100 kronų .......
Finų 100 markių ..........
Francijos 100 frankų ... 
Italijos 100 lirų............
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 mdrkių .....
Norvegų 100 kronų ....
Olandų 100 guldenų ....
Švedų 100 kronų ........
Šveicarų 100 markiu ....
Vokietijos 100 markių

. $4.29 

.. l^c 
$8.22 

$20.85 
$2.05 
$8.80

. $4.94 

... 38c 

. 2^c 
$17.27 
$37.25 
$25.65 
$19.27
... 88c

22 žmonės žuvo viesuloj Lietuvos žinios
WILBURTON, Okla., t kovo 

14. — 9 žmonės liko užmuš
ti ir 25 sunkiai sužeisti viesu
loj, kuri siautė Go<wen mieste
lyj. Meksikiečių šeimina ir vie
na moteris prapuolė ir jų ne
randama. 25 namai sugriauti.

Kitame miestelyj, Sulphur, 
viesuloj žuvo 1 žmogus, o apie 
12 žmonių guli ligonbučiuoše; 
keli sužeistųjų galbūt nųrs. 

Apie 50 namų čht liko sugriau
ta ir 150 žmonių yra be pasto
ges. Nuostoliai siekia $100,000.

Vėliau gauta žinių, kad dar 
daugiau žmonių žuvo toje vie
šnioje, kuri palietė ir kitas 
valstijas. ‘ \

Šiaurinėj Arkansas dalyj vie
suloj žuvo mažiausia 6 negrai 
ir 4 baltieji žmonės. Daugelis 
miestelių labai nukentėjo.

Du žmonės užmušti ir 16 
sužeista Sunrise, La. Veik vi
sas miestelis sugriautas.

Vladivostokas be valdžioš
Čitos kareiviai artinasi prie 

Vladivostoko. Merkulovas 
pasigriebęs ir išsigabenęs Ja- 
ponijon valdžios pinigus.

ČITA, kovo 11. — Vladi
vostokas yra be valdžios. Ka
reiviai patruliuoja gatves, o 
turtingesnieji gyventojai bėga 
į Japoniją, sako gautosios iš 
Vladivostoko žinios.

Tolimųjų Rytų respublikos 
kareiviai esą už 200 m. nub 
Vladivostoko ir nuolatos eina 
piim^n. Jie paėmė daugelį mie
stų, jų tarpe ir Huverozo, pa
vardinto garbei Herbert Hoor 
ver.

Merkulovo 
si, ardydami 

Merkulovo 
riai ir gen. 
kaltina, kad 
apiplėšė * Vladivostoko valdžią. 
Jis nuo pereito gegužio paėmęs 
daugiau kaip 5,000,000 auksi
nių rublių ir po savo rezigna
cijai tuos pinigus išgabenęs Ja- 
ponijon. Sakoma taipjau, kad 
buvo bandoma Merkulovą areš
tuoti, bet to padaryti neleido 
japonai.

kareiviai traukia- 
geleži tikėlius.
kabineto ministe-
Kappel oficieriai 
pats Mdl’kulovas

Poincare nedalyvaus Ge 
noa konferencijoje

PARYŽIUS, kovo 14. — Ge- 
noa ekonominė konferencija 
galbūt bus atšaukta, iš priežas
ties premjero Poincare nusi- 
sprendimo nedalyvauti joje, 
po to kaip ir Jungi. Valstijos 
atsisakė joje dalyvauti. Pre
mjeras sako, kad prezidento 
Millerand išvažiavimas į Alži- 
rą 
sį»

ir Morokko sekamą mėne- 
neleis jam apleisti sostinę.

83 užmušti Belfaste
BELFASTAS, k. 14. — Laik

raščiai apskaito, kad mūšiuo
se Belfaste per pastarąsias 10 
savaičių liko užmušta 83 žmo
nės, o 157 sunkiai sužeisti, šie 
metai tuo žvilgsniu buvę blo
gesni, negu visi 1921 m.

INDIANAPOLIS, k. 14. — 
Elizabeth Hassclburg, 16 m., 
miegodama iškrito iš lovos ir 
nusilaužė kdklą. Ji mirė.

£

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.

Kiek balsavo į Vilniaus 
“Seimą’*?

750

VILNIUS, II. 18. (Elta). — 
Lenkai rėkia skelbia rinkimus 
laimėję, nes juose dalyvavę 
64% balsuotojų. Pažiūrėkim, 
kas yra iš tikrųjų tie 64%. At
stovų jie išrinko 107, o kiek
vienas, atstovaująs 7 tukst. gy
ventojų. Tad einant tuo ap
skaitymu, lenkų paimtoje Lie
tuvos daly yra beveik 
tukst. žmonių. Jei iš to skai
čiaus atmesime kokius 33% ne
pilnamečių ir kitų neturinčių 
teisės balsuoti, tai tikrų bal
suotojų bus V2 miliono. Balsa
vo gi anot lenkų žinių rinki
muose apie 100 tukst. Iš to 
Skaičiaus dar reikia išmesti 
balsuotojus, atvežtus iš Poz
nanės, Varšuvos ir kitų vietų, 
o taip pat balsavusius per 
prievartą, iš viso reikia atmes
ti kokius 15 — 20 tukst., tai 
balsavusių bus tik kokie 80 
tukst., t. y. apie 16% visų bal
suotojų, o daugiausia 20%. Ši
tas skaičius visai sutinka su 
franeuzų laikraščio “BevUe In
ternationale” žiniomis. Vilniaus 
gi lietuvių laikraštis “Glos Lit- 
vvy”, matyt, • suklydo, sakyda
mas, kad Vilniaus lenkų Sei
mas reiškia 20 — 30% gyven
tojų norą, ir suklydo lenkų 
naudai. Lenkai žinoma, skaito 
savaip. Jie sako, kad įrašyta 
balsuotojų 150 tukst. žmonių, 
o balsavo 100 tukst., reiškia 
66%. Kodėl gi kiti nepateko 
sąrašuosna, tai jiems esą ne 
galvoj. Bet lenkai patys pui
kiausiai numano tų rinkimų 
taktingumą ir neteisėtumą, ta
čiau, žinoma, varo ir varys sa

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreiciausia 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 kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, 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, III.
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted St., Chicago, UI.
Town of Lake Skyrius*

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

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

523 West 120th St., West Pullman, BĮ.

vo pradėtąją komediją toliau, 
atmindami, kad šiandien jų 
pajėga,- tad jų ir teisė.

Vilniaus Lietuviy 
Komitetas

VILNIUS, II. 20. (Elta).
Vasario 12 d. šv. Mykolojaus 
bažnyčios salėje įvyko Vilniaus 
lietuvių organizacijų susirinki
mas, kuriame dalyvavo keli 
šimtai žmonių. Laikinasis ko
mitetas davė apyskaitą iš 1921 
m. darbuotės Vilniaus lietuvių 
kultūros, labdarybės ir gynimo 
srity. Ištremtiesiems lietuviams* 
išreikšta užuojautos ir pagar
bos su^irinkiimo atsistojimu. 
Komitetas papildyta dviem na
riais. Jo dabartinė sudėtis; 
Kun. Bieliauskas, Br. Biržiš
kienė, kun. Čibiras, kun. Jenu- 
kevičius, St. Kairiūkštis, J. šla
pelis, Kast. Stašys. Susirinki- 
mas pareiškė protesto dėl iš
tremtųjų ir dėl Vilniaus lenkų . 
seimo kurs mėgina tarti viso. 
Vilniaus krašto gyventojų var
du.

Represijos provincijoj
ŠVENČIONYS, II. 20. (Elta). 

— Lenkų vyriausybė darė “Ry
to” švietimo draugijos knygų 
ir kasos kratą, j ieškodama prie
kabių uždaryti Švenčionių gim
naziją 
klų.

ir 00 pradžios moky-

Varu varo
VILNIUS, II. 20. (Elta). — 

“Vilnietis” skelbia lenkų paki
šamąjį Vilnijos lietuviams “ad
resą”, kuriuo šie turį pasira
šyti už Lietuvos sujungimą su 
Lenkija. Žmonės varu varomi 
rašytis.

iii ■■ 'iAu -hJ*. .žiaditoi1/" J.
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brookly^', n. Y.

(Iš nepaprasto kriaučių 
susirinkimo.

Amalgameitų 54 ir 38 skyrių 
susirinkimas buvo laikytas 6 
dienų kovo. Kaip visuomet, 
taip ir šį kartų susirinkimų ati-

Bielskis. Pirmiausia buvo iš
rinkti šeši balsų skaitytojai. 
Pirmininku šio susirinkimo 
išrinkta drg. Palionis, pagel- 
bininku — Jankaitis.

Po perskaitymo’protokolo iš 
pereito nepaprasto susirinkimo, 
dienotva-rkyje buvo pirmiausia 
delegato Kalpoko raportas. Jis 
savo raporte pranešė, kad vie
tos dirbtuvės dąr vis mažai 
dirba. Kai kurios dirbtuvės 
nors ir dirba, bet toli nepilnų 
laikų. Tokių šiek-tiek dirban
čių dirbtuvių randasi 26. Visai 
užsidariusių randasi — 13. 
Esant šitokiai bedarbei būna 
ne maža ir suiručių tose dirbtu
vėse kurios dar kiek dirba.

Toliaus Kalpokas savo rapor
te pranešė šį tų ir aj5ie moka
mus asesmentus kituose sky-
musų sKyrių, kurde yra sutarę 

nemokėti sity inokesčiy. “Bet 
apie tai plačiau praųeš Bend- 
drųjų Tarybų lankantys įta
riai,” — pabaigoje pareiškė 
Kalpokas.

Jš eilės buvo atsišaukimas 
Kapturausko, kuris sirgęs de
šimtį savaičių ir būdamas sų 
šeimyna, pusėtinai suvargo. 
Tad jis prašė unijos paskolin? 
t i kiek nors jam 
sirinkimas nutarė 
šimtų dolerių.

Dabar jau ėjo 
klausimas. Pirmiausia 
raportus draugai, J 
Bendrosios Tarybos posėdžius. 
Jie pranešė, kad Bendrosios 
Tarybos susirinkimuose ases- 
nientų mokėjimo klausimas pe
rėjo ir manyta tuojaus kolek- 
tuoti, bet kai kuriem skyriam 
pasipriešinus, buvo leista bal
suoti. šaukiama buvo masiniai 
susirinkimai ir tuose susirinki
muose visur nariai nutarė' mo
kėti asesmentus nuo $20 iki 
$30.

Taip pat Bendrosios Tarybos 
nariai pranešė, kad sutaupjni- 
mui pinigų numušė Beiulrosiąs 
Tarybos viršininkam,‘ visiem 
delegatam ir sekretoriam algas 
ir 11.

pinigų. Susi? 
paskolinti

asesmentų 
i išdavė 
lankantys

Ji nepa- 
systabdyti

šitiem raportam užsįbaigus 
ėjo apkalbėjimas, ar . musų 
skyriai mokės asesmentus, ar 
ne. čia, tai jau buvo gana kar
štų diskusijų ir net gana ątža- 
gareiviškų išsireiškimų. Pavy
zdžiui, vienas asmuo karštai 
agituodamas prieš mokėjimą, 
pareiškė, kad, girdi, dabar mu
sų <nija silpna ir mums todėl 
nesu ko bijoti, kad ji mums ga
li sustabdyti darbų, 
jiegiapti skebajns

darbų, tai, girdi, ir jftums ne- 
pajiegsianti. Na, ir Ras po to
kių išsireiškimų veriasi? Išei
na taip, buk mes šioje unijoje 
priklausome tiktai per prievar
tų, ir todėl buk esą pageidau
jama, kerd ji dar labiau susilp
nėtų; ir jau tuomet mes tikrai 
pasiektume tų “laimę”, kokių 
turi tie skobai. Ir šitokių min
tį išreiškė ne kokis supelėjęs 
žmogutis, bet tokis asmuo, ku
ris save vadina nepaprastai 
progresyvišku; asmuo, kuris 
yra šalininkas “tiesioginio vei
kimo.”

Buvo ir daugiau įvairių iš
sireiškimų. Bet po to viso susi
rinkimas nutarė asesmentų ne
mokėlį. f

Kitas įnešimas buvo sufor
muluotas PilddMosios Tarybos, 
įnešimus.buvo tokis, kad tie 
unijos nariai, kurie yra vedę ir 
abu dirba —■ kad tokiose šei
mynose moterys šito nedarbo 
laiku susilaikytų nuo darbo. 
Susirinkimas, pataisęs šį įneši
mų nutarė, kad tik bosų ir biz-
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- “kur ČLU Mąžiiiko 
lęgilką?” O •“logikų” čią yjsąi.
po 50c.

paprasta: metinis ^ario juokės-1 
nis pąstkirtą ^3.30, bet įstoda
mas narys gal įmokūt to mo
kesnio tik dalį, o ną visą ant 
karto. Mano taip ir buvo pa
minėta: kai kurie sujnokėjo po 
$1, po 50c., o kai kurie ir visą 
metinį mokesnį. Kaip ten ne 
butų, bet viso surinko $35, Jr 
mes nežinome, kur tie pinigai 
yra — ką aš ir buvau privers
tas paminėt, nes kožnas rupjK 
nas savo sunkiai uždirbtais pi
nigais ir, kaip pats p. Z. pripa
žįsta, —■ kiekvienas nori turėti 
šiokios tokios naudos iš orga-. 
nizacijos, kuriai jis moka ,su-

yo pinigus. Taip irmiums rupi, 
nes daugiau #e du mėnesiai 
kaip sumokėjome, kiek kas iš
galėdamas, o visai niek® įvežj', 
nome nei kur tie musų pinigai, 
nei kokia ta musų organizaci
ja, nei mes turime čarterio, nei 
valdybos, nei galim laikyt su
sirinkimų* Kad ponas Smitas 
“labai užimtas,” tai dar nepa- 
siteisinimas. Jei kliubas kuria 
skyrius, tai reiškia, kad jis turi 
centrų, o centre — raštininkų, 
kurs turėjo laiko per du mėne
siu viską sutvarkyt (prisiusi- 
čartcrį, narių aplikacijas etc.). 
Tada patys būtume sušaukę su
sirinkimų ir visa ką sutvarkę.

Viefuis dalykas aiškų: ųorite 
kliubo šakų organizuot, bet 
nenusimanot, kaip ir kų veikti- 
Visų naštų, matyt, sukJ’ovėt 
ant Smito, o tas žmogus ir ne- 
beatkelia.

Mažiukas.
[Norėtume, kad ginčai tuo ir 

butų pabaigti. —- Red.]
------ =====

Telefonas Boulcvard 8674

JUOZO GRUŠO
ORKESTRĄ IR BENAS’ 

8147 So. Halsted St., 
• CHICAGO, ILL.

SV užregistruotu vaisbaienklluSuv. Valst. 
Patentu JJiųre.

paujamo mėlyname pakelyje.
Vięoa .tvirtos, gemalas užarian

čios ypatybės šilune vaieto idčtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvėpalo. *

Ruffles yra Minai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutąieytojas, kuris

— Li— „ij. patiks kad
ir gačniau- 
siai ypatai.

Teisingas Patarnavimas! 
Shuitlmas Pinigų. Laivakorte, 
Išdii bimaM Pttšportų ir Notarija- 
i ii Papei in ItcHl I
ąeriai. Iiišiurinai. Salety Box<m.

EUROPEAN-AMERICAN BUREAU
•S. L. FASONAS CO. VFDFJAI

b09 West 35th Street, ChlufcO. III.
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PRANEŠIMAS WAUKEGANŪ LIETUVIAMS

“sėsk!” 
kalbėjo, 
įrodinė- 

reikia

rĮkorespo? dencijos
ųjerių moterys susilaikytų nuo 
darbo.

Dar buvo vienas gąjįa keis
tus dalykas apkalbėjimui šia
me susirinkime, — būtent tas, 
kad butų leista daugiau dali
ninkų užsidėti kriaučių dirbtu
ves (mąt i.ki šiam laikui per 
uniją buvo daleidžiama tiktai 
dviem). Šiuo klausimu pradė
jus kalbėti, tuojaus ir pasirodė 
skymai kompanijų bei korpo
racijų. Kai kurie vis agitavo, 
kad buti> leista tvertis kompa
nijom bei korporacijom. Kalbė; 
darni darė išvedimus, kad tik 
kompanijose darbininkų išga
nymas. Kiek padiskusavųs už
daryta diskusijos.

Kai kurie draugai reikalavo 
balso išsireiškimui argumentų 
prieš tokias komisini jas. Susi- 
rinkjme kilo lermas, visuose 
kampuose ir riksijuls 
— “sėsk!” Kai kurie 
nepaisydami riksmo ir 
jo, kad šitą klausimą
atidėti kitam susirinkimui, nes 
jau yrą vėlus laikas ir daug 
žmonių išsiskyi’stė, o klausimas 
yra svarbus. Toliaus kyla dar 
dį<lesnis lempas ir suskilsimas 
<ižsil»niįiia, o šis klausin>as lie
ka neišspręstas.

Apie tų kompanijų bledingu- 
mą darbininkams nėra reikalo 
jau nei kalbėti, nes kiekvienas 
šiek tiek susipratęs darbinin
kas tatai žino. Bet reikia pasa
kyti, kad kiekvienu bedarbės 
laiku atgimsta pas musų kriau
šius mintis tverti kompanijas 
bei korporacijas. Ir nemažaji 
turi darbo sąmoningesnio j į 
daiiiininkai, iki tą ligą šiek 
tiek apgydo. Tai yra bedarbės 
pasekmes, kada mažiau prasi
lavinę darbininkai tiki; kad 
korporacijose jų išganymas. 
Tai apverktina, klaida.

Kita gi priežastis paskutinių 
laikų tvėrimosi ir noro tverti 
korporacijas veikiausia yra 
musų pačių veikėjų neapgalvo
ta taktika. Pavyzdžiui, nuo pra
džius praėjusio lokauto, kai 
kurie musų darbuotojai neat
sižvelgdami nei į laiką, nei į 
priemones, vedė griežčiausią ko
vą ir kūlė tari>e eilinių narių 
neapykantą prieš vis.u^ Amal- 
gąmeįįiŲ yifšininkus. (ii nariuo
se kilo neapykanta ne Įtik 
prieš viršininkus, bet ir ahel- 
nai prieš uniją. Ir ve, kai ku
rie nariai, norėdami nusikraty- 
li tą “jungą” jr turi palinki
mus tverti korporacijas . ar 
kompanijas.

Gal kas sakys, kad aš čia no
riu užtarti unijos viršininkus 
arba noriu paslėpti jų prastus 
darbus. Visai ne. Aš sakau, kad 
juos reikia kritikuoti ir reikia 
vesti kovą prieš jų biurokra
tizmą, kur jis tiktai apsireiš
kia organizacijoj. Bet tą kovą 
Visuomet reikia vesti nuosai
kiai *ir taktingai, idant pati or- 
ganizacija . nuo to nenukentėtų 
skaudžių smūgių. Neapgalvoti 
ži^suįai i>akjcnkia ne virsiu jn- 

kąm, bet pačiai organizacijai.
Vienaip ar kitaip, mes iš klai

dų mokjnąmės. Bet prieš šitą 
korporą.ęijų payojų kiekvieno 
sąmoningo darbini niro pareiga 
yra vesti kuogriežčiausią koyą. 
Socialistai, Jsomunistąi, darbje- 
Čjai, sąmoningieji aidpblistai ir 
šiaip pažangus darbininkai tu
ri sudaryti yieną frontą šita
me klausime ir neduoti korpo
racijų kirminui graužti musų 
organizačiją.

J. Glaveckas,
- Unijos Koresp.

CIJICĄGO HEIGHTS, ILL,

Atsakymas ponūi Z. iš Gary

Naujienų 59 mini. p. Z. iš 
Gary, Ind., bara mane, kam a$ 
užsūpuojąs ant jų jiolitiško klju- 
bo; prikaišioja man, kad aš ne
sitikus logikos etc. Kaipo pa
vyzdį paduoda, kad aš kartų 
minėjęs, kad to k Ii ubo mok^s? 
nis yra $3.30, o dabar rašus, 
kad nariai sumokėję po $1 ir

Šiuo, pranešame visiems Waukegano lietuviams, 
kad “Naujienų” Administracija siunčia savo atstovų 
J. pagį, darbuotis tarp Waukeganiečių įvairiais biz
nio reikalais, kaip tai: rinkti. naujus skaitytojus 
“Naujienoms”, priimti apgarsinimus, ir spaudos 
darbus; pardavinėti kjiygas ir daryti kitokį galimų 
patarnavimų. /'< ■>

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

“NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJA.
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Ar gali atspėti
1000 mįslių?

Dabar Tiiti Tą Progą
Susiūtas, bet ne drabu
žis, su lapais, bet ne me
dis, ne žmogus, o viską 
pasakoja. \

Atminkis kas tai?
.... ...... . ... . » i 11 ■

r

Tik ką dabar tapo atspaustiąitd didelis rjįnkinys, ko
kio dar niekad nebuvo, lietuvių mįslių ~ vienoj di
delėj knygoj vardu

mįslių knyga
Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 mįslių — naujų ir 
seųų — su palyginimais prie kitų kalbų mįslių. Kiek
viena mįslė yra žingeidi istorija pati savyje, ir todėl 
MĮSLIŲ KNYGA bus kiekvienam žingeidžiausio 
skaitymo šaltinis. Ir jaunas ir senas naudosis MĮS
LIŲ KNYGA ne vienų sykį, bet nuolat, prie kiek
vienos patogios progos — sueigose, pasišnekėjimuo
se, prie ginčų, prie meilės ir visokiuose atsitikimuose.

Tuojaus įsigykite IVJįsliŲ Knygą, 
Jos kaina tik $1.00.

Jos Verte Neinkainuojama

Del savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų 
smagumo tuojaus išsirašyk Mįslių Knygų, atsiųsda
mas $1.00 į Naujienas. ' (

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu

NAUJIENOS
1739 Sduth Halsted Street 

Chicago, Illinois.
■■d*
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MOKYKIS 
Auto truck ir tractor

Electricity
$400 į mėnesį.

Gali tapti Au
to Elektrišku ek
spertu 
savaites 
pat Chicagoj, di
delėse 
dirbtuvėse, 
baigęs, 
tas dideliu 
mokesčiu 
apskrita 
Pirmesni

Uždirbsi iki

nereikalingi.

į kelias
— čia

C o y n e 
Ųž- 

užtikrin 
už- 

visur, 
metą, 
paty-

rimai nereikalingi.
DIDELĖS COYN'E DIRBTUVĖS 

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

Voltui bizno lavinimas 
Pradek* savo locną l_>iznį.

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

Aplankyk mokyklą — šiandien. 
. Ateik — sutik musų mokytojus, 
pamatysi įrengimą. Pamatysi, kaip 
mokiname auto ^elęcjtricity iš pat pra
džios. Ši yra tavo proga — griebk 
ją. Mokinama tik angliškai. Ateik, 
rašyk arba telefonuok, veltui infor
macijų

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

■P$ 
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|CO’Y'NE
■ 1RADE A*D EM GINIEEMINŪ SCHOOL

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dęarborn St., Room 1111-12

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So, Halsted ,St.

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

J b- v ’<>'

Ąptiekose 
parsiduoda 
pp6<5c. arba 
atsiųskite 
75o.f tad 
įsiusime 
perjpafity 
tiesiog iŠ 
lubarą. 
torijos.

Butipoi 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vajs- 
baženklis.

Telephone Yards 5884

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

ryto jr nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., ęhicągo, III.
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Kojy šutinąs

Kur seniausią, v 
Tep geriausia.

* K A M W H A M * M A
- BU _JB__ 1

SENIAUSIA

A (IGDllir A
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpų, 
Rotterdąmą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus jr į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

Tel. Randolph 2898

A. A, SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCJA'i'fON BLUG.

19 So. Šalie St......... -....
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Njynų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn Si, 
Randolph ‘8899

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

Seeley 3676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Sall,e St. Room 324 
Tel.: Central 6390

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

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJ.OL pilnai išgydo tas ligas, 
Ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna Žmonyae, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taipi 
į kvortą šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
Ir tam vandenyj su kojoju mir
kyti kojas kokių 10 minučių. —- 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
tojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
M gydo kojas 
mo Autimo

Gausite nusipirkti viapsp 
ąptiekose.

Jeigu aptieka neturėtų, o nore- 

eite greit gauti tai rašykite ii- 

dirbėjams adresui

Bingol Chemical CoM

2816 So. Michjgąn Avė, 
Chicago, 111.

i ■ ii 'hrp^

PuikuS KonęertaS
Pagerbimui rašytojo “Dėdes” šer^o ’

Rengiamas

Liet. Mot. Draugijos “Apšvieta”

Kovo 18 d. {šeštadieni je J

M. MELDAŽIO SVET 
2242 W. 23fd PI,
Pradžia 8-tą vai. vak.

Programe dalyvauja “Birutės” clipras su gerb. 
kbin’pogitorium p. A. Pocium priekyje; taipgi p-lė 
Mariutė Rakauskaitė, p. N. Gugienė, balerina p. 
Vera Pavlovą, p. O. Bie.&enč, p-lė $. Staniuliute, 
jnažoji šokike p-lė Irena Jonaičiutč ir kitos. Kaip 
mątome, rengiamo vakaro programas ytin bus tur
tingas ir įvairus, taigi gerbiama visuomenė skait
lingu atsilankymu netik sau suras dailės žvilgsniii 
daug pasigėrėjimo, bet ir musų gerb. rašytojui “Dė
dei” šernui suteiks daug morales ir materialės pa
ramos. Po koncertui šokiai.

Kviečia visus
Koace'rto Rengimo Komisija.

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 
maino ant visų 

šalių pinigų. •I

Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas

Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

raš-

vi-

Pirkite ”Vienyb.ės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas šęras $10.

1J-
Ta
rei-

•Reikr.iaukite platesnių 
fonhaeijų apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kalaukiiite musą piniginio 
kurso iy knygą katalogo.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur gailina gauti 

šokių knygų.

"VIENYBĖ”
PINA DU KART

SAVAITĖJE

Spausdina geriausius
tus, vėliausias žinias iš
Lietuvos ir visur iy turi 

juokų skyrių 

"TARKA”
AMERIKOJE $3.50 MET.

LIETUVOJE ..........   4.50

"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

Su visokiais reikalais \ 
kreipkitės šiuo adresu:

UTflUflNIflN 
VIENYBE TUBI-. 60.
193 Grane! St.

Brooklun, N. Y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.

S. W. DANES 
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Phone Boulevard 630J

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktorius ir 
Jbudavotojas,

Budavojame ir taisome

1401 W. 47th St. Chicago.

Pratuštinimo išpardavimas
Pradeant subatoj, sausio 21, siūlo

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

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

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

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

linės py $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
s.as baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš
parduoti. Ateikite anksti ir pasirin
kite koliai dar visko yra. Užsigane- 
dinimas gvarantuojamas. Įsteigta

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

S. GORDON,
’ 1415 So. Halsted St.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su CCQ 
fixtures

Darbų gvarantuoj ųjuę.
Elektriškam darbui 

t
Telefonai Boujevard į‘7101

I 1892

1619 W. 47th Street
Ant išm-okeacių, jei pagei

daujama.
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Savaitinė Biznio Ap?valga
WEEKLV BUSINESS REVIEW

h

Musų Bankų 
Stovis. ,

Vakar tapo paskelbtos ber- 
taininės Chicagos bankų atskai
tos. Iš paskelbtų atskaitų ma
tosi, jog visuose Chicagos ban
kuose sykiu paėmus depositų 
skaičius ir suma žymiai paaugo: 
būtent nuo naujų metų iki kovo 
10 <1. šių metų depozitai paau
go nuo $1,705,365,420 iki $1,- 
857,823,470.

Kaikuriuose betgi bankuose 
tuo pačiu laiku depozitai ne tik 
nepaaugo,bet anaiptol sumažėjo. 
Keli bankai, kur lietuviai laiky
davo savo pinigus, rodo žymų 
depozitų nupuolimą.

Universal State Bankas, kurs 
yra lietuvių valdomas, nuo nau
jų metų iki dabar pametė $136,- 
920 depozitų. Tečiaus dar di
desnis šito banko depozitų puo
limas įvyko nuo pereitų metų. 
Pereitais metais Universal State 
Banko depozitai siekė pustrečio 
miliono dolerių, o dabar teliko 
su viršum pusantro ($1,630,- 
450). Pamesti į metus laiko ko
ne milioną dolerių depozitų ma
žam bankui yra žinoma didelis 
smūgis. Reikia manyti, kad 
Bischoffo epidemija prisidėjo 
daugiausia prie šio banko depo
zitų sumažėjimo. Dalis kaltės 
turi pulti taip-jau ant vidurinių 
kivirčų ir vedėjų nepastovumo.

Pastebėtina, kad kitame lie
tuvių banke, būtent, Metropoli
tan State Banke depozitų suma 
ne tik ne sumažėjo, bet anaip
tol padidėjo: ant naujų metų 
buvo $1,630,819, o kovo 10 die
ną buvo $1,662,186. Metropo- 1

$5,683,532, o kovo 10 d. buvo 
$5,415,075. Paskolų ir diskon
to suma šiame banke irgi išrodo 
pirdidelė, bet tai matyt todėl, 
kad šis bankas turi daugiausia 
reikalų su fabrikantais ir pirk
liais ir jo didžiuma depozitų 
yra ant “checking account”.

Pastebėtina yra, kad ’enkų 
bankai už šį laikotarpį visai ne
pametė depozitų, o anaiptol kiti 
įsigijo dar daugiau. Taip Depo- 
zitors bankas sausio 1 d. turėjo 
depozitų $3,909,437, o kovo 10 
d. turėjo $4,083,934.

Lietuviams dabar atėjo lai
kas susispaudimo ir nuoseklaus 
taupymo. Lietuvių bankų de
pozitų skaičius vėl pradės kilti, 
kada lietuviai atsigaus moraliai 
ir materialiai.

Kl. J.

Maitoto Kainos.
Ant tūlų dalykų vakar Chi

cagos marketo kainos buvo se
kamos: i,

SVIESTAS — Creamery eks
tra 38^c., centralizuotas 37^c., 
ladles 22 ir 23c., pakeliuose 15 
ir 17c., kaina retaileriams sta- 
tinukės 411/£c., spaustas 43y2c-

KIAUŠINIAI — Švieži pir
mieji 21% ir 22c., paprasti pir
mutiniai 19 ir 20c., maišyti lo
tuose 21 ir 21i/2c., ekstara su
dėti balto medžio dėžėse 26 ir 
27c., margiukai 18 ir 19c., pur- 
vinukai 19 ir 20c.

žiai 19 ir 20c., pavasariniai viŠ- 
tukai 28c., antys 27 ir 28c., žą- 
sys 19 ir 20c.

BULVĖS — Baltos šiaurinės 
maišuose $1.65 ir $1.80 už 100 
svarų; saldžiosios $2.75 ir $3.0 
statinė.

ŽALI FRUKTAI — Obuolia 
$7.00 ir $11.00 statinės; grėp- 
sai $4.00 ir $4.50 kreitas; lemo- 
nai $4.50 ir $5.00 dėžė; orančia 
$7.00 ir $7.50 kreitas.

žalios daržoves — Bat
viniai $2.50 ir $3.00 už stati
nę; salieriai $5.00 ir $8.00 krei
tas; morkos $5.00 ir $6.00 už 
statinę; kopūstai $2.50 ir $2.75 
maišas; žyduoliai kopūstai $2.00 
ir $2.50 kreitas; agurkai $4.50 
ir $5.00 dėžė; salotos galvose 
$5.00 ir $5.50 kreitas; grybai 75 
ir 90c. dėže; cibuliai $7.00 ir 
$8.50 už 100 svarų maišelį; pi
pirai $4.50 ir $5.00 kreitas; ri
dikai 75 ir $1.00 tuzinas punde
lių; tamėtos $4.00 ir $4.50 krei
tas.

CASH REGISTERIAI
Nauji ir vartoti, t -

Kada užeina mintis apie cash re- 
gigisterius, mąstyk apie “Natio
nal”. NATIONAL CASH RE- 
GISTER COMPANY turi tik vieną 
ofisą Chicagoj, prie 172 North 
Michigan Avė., tarpe Lake ir 
Randolph, kur atrasite pilniausį 
pasirinkimą, naujų ir vartotų re- 
gisterių.

Pranešimas
Plačiai pagarsė
jęs fotografistas 
A. Voitkevičius, 
pagrįžo iš Lietu
vos ir savo name 
636 West 18 St., 
Chicago, 111. ati
darė pikčernę su 
naujausio išra
dimo prietaisais. 
Reikalui atsiti
kus, eikit prie 
seno bičiuolio.

JAVAI — Kviečiai- $1.09%, 
kornai 6IĮ/2C., avižos 38%c., ru
giai 92c.

Kl. Jurgelonis

Pirmiau negu pirksi, ateik ir apžiūrėk musų pilniausį pasirinkimą. 
Visi musų registeriai pilnai gvarantuoti ir musų tai
symo skyrius visuomet pasirengęs jūsų patarnavimui.

THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY
172 N. Michigan Avė., Tarpe Lake ir Randolph
Tel.: Randolph 4600 Tik vienas ofisas Chicago.

RALTIJO8-AMERIKOCU LINIJA PBroadvay. Nev^rk.NY L> 
ILIETUVK

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja į Piliavą , 

aplenkia Lenkų įuostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA J KAMBARIUS
ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
LATVIA išplauks ......................  Kovo 22 d.
POLONIA išplauks ......................  Bal. 5 d.

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

L —LIEPOJŲ $110.00 • JĮ
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie s 

savo agento. I

TIESI i 
KELIONE

GYVA PAUKŠTIENA—Kur
kęs 32c., vištos 27c., pavasari
niai 28c., gaidžiai 18c., antys 
28c., žąsys 18c.

NEGYVA PAUKŠTIENA — 
Kurkęs 44c., vištos 28c., gaid- 
; . .... t?s;t: tf-rr-rfr ,  ■■

ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

litan bankas, kaip matyt, jau 
pralenkia Universal banką. Iš 
Metropolitan atskaitos tik jų 
paskolų ir diskonto suma išrodo 
perdaug didelė.

Peoples Stock Yards bankas 
irgi buvo skaudžiai užgautas 
Bischoffo ligos. Tik nuo Nau
jų Metų'šis bankas pametė mi
lioną dolerių depozitų. Šiam 
bankui betgi tas miliono neteki
mas gal nebuvo tiek skaudus, 
kadangi jis turi daug daugiau 
depozitų negu kiti bankai: sau
sio 1 d. turėjo depozitų $13,- 
826,806, o dabar liko depozitų 
$12,832,913.

Central Manufacturįng Dist- 
riet Bankas irgi rodo depozitų 
nupuolimą nuo naujų metų, te
čiaus nelabai didelį. Sausio 1 
d. šiame banke depozitų buvo

Šiandien Kovo 15 — 
Paskutinė Diena!

Kurioje turite išpildyt income tai blanką. Ateikite, o 
mes išpildysime veltui, neatsižvelgiant, ar esate banko 
kostumeriu ar ne.

Bankas atdaras šiandien nuo .6 iki 8 vai. vak.

CENTRAL MANUFACTURĮNG
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street
Didžiausia Bankas ant Bridgeporto.

Ar Jūsų taksai 
jau tvarkoj?

Šiandien yra paskutinė diena išpildyti 
blankas ir užsimokėt. Nelaukit paskutinio
sios valandos, kad nebūtų pervėlu.

Naujienos pagelbės kiekvienam, kas rei
kalaus. •

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

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

Baigusi Aku
šerijos kolegl 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnaują 
gimdimo. rmv 
da rodą visa 
kiose ligose ir 
kitokiuose reg 
kaluose mor 
terims ir mer 
ginoms.

hoa
Pa- 
pa« 

pre

••

Stebėtinos vertės
Skrybėles

už labai žemą kainą.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Aldų Specialistas

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

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p 
1553 W. 47th St. Tel.: Blvd. 9660

MHIR.HERZMAN^
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

f Dienomis: Canal 
m . . J 3110 arba 357Telefonai: •<

Į Naktimis Drexel
V )50 - Blvd. 4136

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

I IR Iš y
LIETUVOS

Didžiausi ir greičiausi 
CANADIAN PACIFIC LAIVAI 
Išplaukia kasdieną ar panašiai 

Tiesiai į ir iš
HAMBURG, ANTWERP

Cherbourg ir Britanijos portus 
r, Artymas susinėsimas su 
'/\ . KAUNU

\ Ir kitais Lietuvos miestais
i\ Trečios klesos pasažieriams prireng-

ta puikios lovos, po 2, 4 ir 6 į kam- y r\\ ' barį.
n I VA St. Lawrence vaizdinga kelionė, 2
1 Lžflh.' dienos ant upės ir įlankoj. Tik 4 die-

nos atvirose jūrėse.
Pilnos informacijos nuo vietos lai- 

vakorčių agentų, arba R. S. Elworth, 
generalis agentas, 40 No. Dearborn IMMw St., Chicago, III.

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė,

-J-

*

Pinigai gatavi visuomet
Kada perkate BIRŽOJE parduoda

mus serus 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 serų ir bonų 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 Šerų ir bo
nų pirkimą.

Surengiame pirkimą Šerų 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 šery vertę ir kainą. Pas mus 
taip jau galite patirti apie įvairių mor- 
gičių vertę. Duodame infdrmacijas 
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.

Stocke & Bonds
I 611-612 Union Bank Bldg.,
1 25 N. Dearborn St.,

Chicago, III.
Telefonas Central 4529.

Valandos: nuo 12 iki 4 po piet.

^Fine for Lumbag e 
( Miisterole drives pain away and 

blingk\in its place delicious, soothing 
pYnfort. Just rub it in gently.
It is a clean, white ointment, made 

oil of muatard. Gct Musterok 
day at your drug store. 35c and 65c 
jars and tubes; hospital size, $3.00 

BETTER THAN A MUSTARD PLASTĖS

Kampas 47th St.

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

Tel. Boulevard 6437

Pinigai iš
Kenoshos
Lietuvon

Kas nori siųsti pini 
gus iš Kenoshos savo gi 
ininėms Lietuvon, mo 
ney orderiais ar draf 
tais tegul kreipiasi pas

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

Parduodamos
kortės Lietuvon 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

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

Lietuviai

laiva-
• • *ir is

Norėdami SIŲSTI PIMIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
Čiaus aptieki:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

DR. G. M. GLASER
< Praktikuoja 30 metai 

Ofisas u *
8149 S. Morgan St., kert* 81 SL 

Chicago, Illinois. 4 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOSi

Nuo II ryto iki 8 po pietų, 5—7 
vakare. Nedaliomis nuo 16 —• 

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 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4681 So. Ashand Ava, 
TaLl Yards 09<

Ofiso va!.: 8 Iki lt v. ryte, 1 Iki 8 
ir 7 Dd t v. Naktimis ir ■•dilioj pe 
pietą. Tel.! Oakland 1294

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gydaolių ir be eyereciit 

8347 ‘Emerald Avė.
9 IH 11 ryte Ir 9 iki 10 vakare

Tel.i Boulevard 9897
T» * 18-1 a gat 2 IW • velt

Tel.j Ganai 879

DR. C. K. KLIAUGA 
DDNTI8TA8

1111 te. ■•lirted BU CMeal* D 
kMBVM 18tb 81

PhMM Ganai 1*7

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

X-Spinduliai
Ofisai 2201 W. 22nd St„ kampas SL 

Leavitt SL TeL Caaal 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd SL 

TeL Lafayette 4988.
Vai.! 1-4 ir 7-9. Ned. 16-11 pietą.

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted SL, Chicago, III.

:1 Telephone Boulevard 5652
DR. A. JUOZAITIS

i. . . y. Jiu. -’jv ..... r.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
JU. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ......-............................ $8.00
Pusei metų  .......... —•----- - 4.50
Trims mėnesiams ---- --------- 2.25
Dviem mėnesiams ------------- L75
Vienam mėnesiui ------- • L00

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .................... ........
Savaitei ........................-..........
Mėnesiui ... .................  •&c*

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj 
paštu: i

Metams ...............-.....-.... —• $7.00
Pusei metų .................  4.00
Trims mėnesiams.............-........2.00
Dviem mėnesiams .................  1^0
Vienam mėnesiui ................ —■

Lietuvon ir kitur užsieniuose: l 
(Atpiginta)

Metams ................ .......... —$8.00
Pusei metų .................. . ........
Trims mėnesiams ................. 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Truputį 
nusileido.

Krikščionys demokratai 
Lietuvos St. Seime truputį 
nusileido, kuomet opozicija 
jiems griežtai pasipriešino.

Galutinoje žemės refor
mos įstatymo redakcijoje, 
kaip praneša Elta, yra to
kių punktų: Parapijos, ku
rios nlturl žemės, gaus’ jos 
iš valstybinio fondo, bet ne 
daugiaus, kaip 8 hektarus. 
Pradžioje krikščionys rei
kalavo, kad parapijoms bu
tų duota bent po 16 hektarų. 
Toliau? bažnytinių žemės 
fondan bus sugrąžinta tie 
nejudinamieji turtai, ku
riuos kitados rusų valdžia 
atėmė iš bažnytinių įstaigų 
ir atidavė pravoslavų bažny
tinėms įstaigoms. Bet jei
gu tie, iš bažnytinių įstaigų 
atimtieji turtai buvo patekę 
rusų valdžion, tai jie dabar 
turi grįžti į Lietuvos valsty
binį fondą.

Lietuvos klerikalai pada
rė nusileidimų ir dešiniem-

siems, kurie buvo priešingi 
dvarų žemės nusavinimui 
(t. y. Smetonos-Voldemaro- 
“pažangai”). žemės refor
mos įstatymas nustato, kad 
butų neliečiami ūkiai, turin
tys ne daugiau kaip 150 hek
tarų (dešimtinių), ligi bus 
išdalinti stambieji dvarai. 
Dvarų išdalinimas užsitęs, 
be abejonės, labai ilgai, to
dėl ūkiai, turintys 150 hek
tarų bus neliečiami dar visą 
eilę metų; o paskui gal ateis 
toks laikas, kad žemės klau
simas neteks savo aštrumo, 

i ir tie ūkiai paliks ramybėje 
ant visados.

Į

Dykai žemė nebus t duo
dama niekam, išskiriant ka
riškius, kuriems bus išdalin
tas tam tikras “nustatytas 
ypatingu įstatymu žemės 
nuošimtis”, ir išskiriant 
tuos ūkininkus, iš kurių ki
tados buvo neteisėtai pa
grobtos žemės. Mažažemiai 
ir bežemiai, jeigu norės gau
ti žemės, turės jos pirktis. 
Pagelbos įsitaisyt triobas ir 
ūkio padarus jie iš valsty
bės negaus.

Taigi turintys pinigų 
stambieji Lietuvos ūkinin
kai galės pasidaryt dar 
stambesni. O biednuomenė 
kaip skurdo, taip ir toliaus 
skurs — su krikščionių de
mokratų palaiminimu. <

Antrasis kairiųjų komunistų 
organo numeris yra švaresnis, 
mažiaus kerštingų žodžių ir in
sinuacijų. Tur-but jisai ėmė 
numanyt, kad keiksmais nesu- 
bytins Dūdeles. Išrodo taij) pat, 
lyg “Darbininkų Tiesa” pradeda 
įgyti pasitikėjimo savim, kad 
kad ji atsilaikys kovoje su “cen
tristais”. Pamato tam jai duo
da gana skaitlingos A. L. D. L. 
D. ir L. M. P. S. kuopų ir ap
skričių rezoliucijos, smerkian
čios “Laisvės” frakcijąjr prita
riančios kairiemsiems.

“D. Tiesa” mėgina net nura
minti “centristų” organą, aiškin
dama jai, kad ji neketinanti jo 
skersti. Jos redakcija sako:

“Mes rengėme leisti ‘Dar
bininkų Tiesą’ visai ne tam, 
kad bankrutijus ‘Laisvę’, kad 
ją numarinus. Tūli buržua- 
ziškai protaut papratusieji gal 
sakys, kad čia mes diploma- 
tiškai-veidmainingai tai sako
me, o ištikrųjų dirbsime na
bagei ‘Laisvei’ bankrotą. Ne.

Mes tai sakome atvirai, su- 
lyg savo principais: nevesim 
boikoto kampanijos ne prieš 
šitą, ne prieš kitą kokį laik
raštį. Boikotas persyio, išėjo 
iš mados. Jiiomi negalima 
atsiekti tikslo, nes yra išmė
gintų būdų prieš jį, o ir įsta
tymai šioj šalyj prieš jį sto
ja. Tai viena. O antra, tasai 
tikslas persiauras, beveik vien 
tik buržuaziškas; tikslas ne 
darbininkų, o juo labiaus ne 
revoliucionierių. Begu netu
rėtų šieji ką veikti, nežinotų 
savųjų uždavinių ir tikslų, 
kad užsiimtų vieno ar kito 
žmogaus biznio naikinimu. 
Tai daro tanikiai tik patys 
biznieriai, vienas prieš kitą. 
Ne prieš atsikrus biznius pro
letariniai revoliucionieriai ei
na, o tik prieš tą sistemą, iš 
kurios dygsta ir turi dygti at
skiri biznieriai dėl atskirų 
žmonių pelno, dėl didžiumos 
išnaudojimo.”
Tai yra sena socialistų tiesa, 

ir gerai, kad tas laikraštis pri
minė ją savo skaitytojams ir 
savo oponentams iš “centristų” 
srovės. Musų subolševikėję ele
mentai, deja, visą laiką elgėsi 
priešingai tai tiesai. Kovodami 
su socialistais, jie visuomet pir
miausia stengdavosi pakenkti jų 
laikraščiams ir jų asmenims, o 
principus, idėjas užmiršdavo. 
Toj kovoj prieš socialistų laik
raščius ir prieš atskirus socialis
tų asmenis jie eidavo (ir tebe
eina) taip toli, kad dažnai net 
dėdavosi su savo priešais. Pa
vyzdžiui, ir šiandie “Laisvė” ir 
“Vilnis” nuolatos perspausdinė- 
ja šmeižiančius Chicagos kunigų 
organo straipsnius apie “Naujie
nas”.

Tie keletas išmintingų žodžių 
yra geriausia, kas pasakyta vi
same antrame “D. T.” numery
je. O šiaip/ tai visas turinys 
susideda iš gana nuobodžių ro- 
kundų su “centristais”. Mes, 
girdi, mes tikri “proletariniai 
revoliucionieriai”, o tie elemen
tai, kurie organizuoja “centris
tinę” Darbininkų Partiją, —“ne
tikri”: kuomet ateis griežtos 
kovos momentas, tai jie išduos 
proletariatą. Mes teisingi žmo
nės, o jie veidmainiai. Ir t.t.

Nuobodulio pasaka!

“DOROS MOKYTOJAI” 
IR DORA.

Vienas pastabų rašytojas “Ke
leivyje” sako:

“Laikraščiai praneša, kad 
Kanadoj katalikų kunigas 
Delmore nužudė savo brolį 

dėl pinigų. Chicagos ‘Drau
gas anądien aiškino^ kad va
gys ir žmogžudžiai išeina tik 
iš svietiškųjų mokyklų, iš ku
rių ‘Dievo žodis’ yra išmestas. 
Taigi dabar jisai turėtų ištir
ti, kokioj mokykloj ‘tėvelis’ 
Delmore išėjo į kunigus?”

'KAŪJIENOS, Chfcajo, UI. Šereda, Kovo 15 8., 1922 > <

BANKIERIAI IR BOLŠEVIZ
MAS.

_______ • '
“Vienybė” rašo: K

“Rusų laikraštis ‘Russkaja 
Šylą akėja buvusius Rusijos 
bankierius, kad jie nesujungė 
savo spėkų ir nenukovojo Le
niną, bet prisispekuliavę auk- 

įso iščlumė į užsienį, kur gy
vena puikiai ir po šiai dienai. 
Esą komunizmas Vokietijoje, 
Franci j oje ir Anglijoje susi
daužė į kapitalo (bankierių ir 
pramonės) uola, bet Rusijoje 
kapitalas pasirodęs ne uola, 
bet ‘sviestuotas blynas’, kuris 
įsmuko į komunizmo balas.” 
Tas rusų laikraštis, žinoma, 

klysta, manydamas, kad Vaka
rų Europoje kapitalas pergalėjo 
bolševizmą. Jeigu Vokietijoj 
arba Anglijos darbininkai butų 
sujungtomis jiegomis kovoję už 
komunizmą, tai kapitalas nebū
tų galėjęs prieš juos atsilaikyti. 
Bet dalykas tame, kad vakarL 
nes Europos šalyse tiktai gana 
nežymi darbininkų mažuma pri
tarė komunizmui, o didžiuma 
buvo priešinga jam.

Bolševikiška spauda, beje, 
pasakoja, kad ta darbininkų di
džiuma esanti “parsidavusi” ka
pitalistams arba yra vedama to
kių vadų, kurie yra “parsidavę”; 
bet suprantama, kad į tokius 
nonsensus joks rimtas žmogus 
negali tikėti.

Komunizmui pritarė tiktai 
mažai apsišvietusioji darbininkų 
dalis, kuri nepajiegia suprasti 
gilesniųjų visuomenės plėtojimo
si priežasčių ir todėl tiki į uto
pijas (neįvykinamas svajones). 
O apsišvietusieji ir visuomenės 
judėjimo praktikoje patyrusioji 
darbininkai matė, kad tie k^'ai, 
kuriais eina Rusijos bolševikai, 
ir ta “tvarka”, kurią jie įsteigė, 
yra netikę.

Komunizmo idėjos kiek dau
giaus prasiplatino tiktai tose ša
lyse, kur pramonė dar yra men
ka, kur darbininkų klesa dat 
yra nesenai išėjusi iš valstie
čių, t. y. agrarinės (žemdirbys
tes) šalyse: Rusijoj, Vengrijoj, 
Bulgarijoj ir kažkuriose Azijos 
šalyse. Bet pramoningose šaly
se komunizmas neturėjo pasise
kimo, ir jei#d tenai laikinai jisai 
buvo įgijęs šiek tiek įtakos tarp 
darbininkų, tai daugiausia tik 
tai tuose darbininkų sluogsniuo- 
se, kurie dar nėra pertraukę 
dvasinių ryšių su valstiečiais. 
Vokietijoje komunistai trumpą 
laiką buvo įsigalėję Bavarijoje, 
bet Bavarijoje sodžiaus gyven
tojai da ir šiandie sudaro 51%, 
kuomet kitose Vokietijos dalyse 
valstiečiai sudaro tiktai apie 
trečdalį gyventojų. Didžiojoje 
Britanijoje komuilistai turi di
desnį skaičių pasekėjų tiktai lr- 
landijoje, kuri yra ūkininkų ša
lis. Amerikoje komunistai turi 
šalininkų beveik tiktai tarp at
eivių, atkeliavusių iš Rusijos,

Lenkijos, Lietuvos ir kitų agra
rinių šalių. '

Kad bankieriai tūri labai ma
žai bendra su bolševikiško ko
munizmo laimėjimais ar; a pra
laimėjimais, tai parodo kad ir 
tas faktas, jogei Rusijoje, kur 
bolševikams pasisekė paimti vir
šų ir išlaikyti valdžią savo ran
kose daugiaus kaip per ketve
rius metus, jie visvi^na neįsten
gė įvykinti savo programo. Juo 
ilginus jie tenai laikosi, tuo 
biaus jie tolinasi nuo komuniz
mo. Bolševikiškas komunizmas 
yra toks absurdas, kad jisai pats 
save naikina labiaus, negu jį ga
lėtų sunaikinti priešai.

Apie Revoliuciją 
Ukrainoj.

[šilas straipsnis yra paimtas 
iš nesenai išėjusios Amerikoj 
anglų kalba knygos “The Wor- 
kers and Pcasanls .of Russia— 
llovv they live”. Ją paraše vo- 
kietys Augustine Souchy 1920 
m. pabaigoj].

1919 m. pabaigoj bolševikai 
trečią kartą tvirtai atsistojo 
Ukrainoj. Ukraina vėl tapo pa
skelbta Sovietine Respublika 
ir ačiū tam, kad ukrainiečiai 
griežtai pareikalavo nepriklau
somybės, ji buvo prijungta 
prie centralinės Rusų Sovieti
nės Respublikos kaipo nepri
klausoma Sovietinė Respublika.

Iš pradžių Sovietinė Respub
lika Ccntralinėj, Rusijoj norėjo 
priskirti Ukrainos žemes prie 
savo valstybės. Bet paaiškėjo, 
kad dėl griežto feikalavimo ne
priklausomybės tas nėra gali
ma. Pietų Rusijos arba Ukrai
nos opozicija šiaurės Rusijai, 
eina nuo senai. Ukra'ina api
ma visą pietų Rusiją. Ji turi 
savo kultūrą, savo istoriją, sa
vo kalbą, savo tautinę išrululą. 
Rusijos carai visuomet stengė
si paimti Ukrainą, turtingą 
gamtos tuKfcįiįs ir derlingiausią 
Europoje šalį, po savo valdžia. 
Bet ukrainiečiai visuomet buvo 
priešingi didžtusių valdžiai. 
Delei didžrusių valdžios Ukrai- 

’nos kaimiečiai nekentė didžiųjų 
rusų. Kilus revoliucijai šita 
neapykanta neišnyko ir Ukrai
nos žmonės pareikalavo iš Cen
tralinės Rusų Tarybos, arba 
Sovietų Respublikos, nepri- 

Į klausomybės; laisvos respub
likos nepriklausomos nuo liku
sios Rusijos, šitą reikalavimą 
bolševikai turėjo išpildyti, jei 
jie nenorėjo turėti nuolatinio 
karo su ukrainiečiais.

Bet net šita nauja Sovietinė 
Respublika atsirado ne iš pa
čių ukrainiečių tarpo; ji ligi 
šiol pasilieka kaimiečiams sve
timu kunu ir tas yra viena iš 
daugelio priežasčių, dėl kurių 
Ukraina yra ir dar ilgai pasi
liks rusų Sovietinės Respubli
kos rūpesčių kūdikiu. Ukrainos 
Sovietinės Respublikos prezi

dentas nėra ukrainietis ir ji ne 
ukrainiečiai išrinko. Jis yra 
rumunas ir jį paskyrė Leninas. 
Jis vadinasi Rakovski.

Ukrainoj padėtis dėl karo ir 
revoliucijos yra ir per kelis 
ateinančius melus pasiliks to
kia paini,/kad, norint suprasti 
revoliucinę padėtį, reikia žino
ti išrutulos istorija nuo karo 
pradžios.

Rusų carizmo karas nebuvo 
ukrainiečių kaimiečių dalykas. 
Jie buvo priešingi karui ne tik 
dėlto, kad jiems reikėjo siųsti 
savo sūnūs karan, bet ir dėlto, 
kad jiems teko aprūpinti ka
riuomenė maistu. Karui besitę
siant kaimiečių nesitenkini
mas didėjo ir revoliucijai iški
lus Centralinėj Rusijoj, Ukrai
na taipgi tuoj atsidūrė liepsno
se. Bet ukrainiečiams esant 
priešingiems Kerenskio vald
žiai, bolševikai tuoj paėmė vir
šų ir 1917 m. pabaigoj jie buvo 
šeimininkais Ukrainoj. Bet yra 
ir kita priežastis, kad Ukrai
nos kaimiečiai atsidavė bolše
vikams. Tai buvo iLietuvių 
Brastos taika. Kaimiečiai norė
jo taikos kokia nebūtų kaina. 
Bolševikai, kurie padarė šitą 
laiką, Ukrainos kaimiečiams 
buvo geriausi už visas kitas 
partijas.

Bet ačiū šitai taikai vokie
čiai ir austrai gavo visą laisvę 
Ukrainoj. Jie pradėjo savo im
perialistinę politiką. Ypatingai 
Vokietija, kuriai dėl talkinin
kų ekonominės blokadoj pra
dėjo trukti maistų, dabar išti
kus bėdai mate savo išsigelbė
jimą Ukrainoj. Ukraina yra 
šalis tekanti pienu ir medumi. 
Europos didžiausios cukraus 
gamyklos ir jos didžiausi javų 
laukai yra Ukrainoj. Vokie
čių militarizmas matė reika
lo paimti šiluos didžiuo
sius sandėlius savo kareivi- 
joms, kovojančioms vakarų 
Europos mušla ūkiuose.

Gen. Eichhorn tapo pasiųs
tas Ukrainon ir jo kareivi jos 
okupavo šalį 1918 m. pradžioj. 
Bet, norėdami paslėpti nuo 
žmonių akių užsienio valdžią, 
jie pastatė šalies hetmanu Sko- 
ropadskį. Vokiečių militariz
mas pradėjo veikti. Jie pas
kelbė norį “išgelbėti šalį nuo 
bolševizmo ir sugriuvimo”. 
Vokiečių ir austrų kareivijoms 
įsibrovus, bolševikai turėjo 
trauktis laukan iš Ukrainos.

Eichhorn gavo įsakymą nuo 
vyriausios karo valdžios pris
tatyti javus, cukrų ir tt. Vo
kietijai. Iš pradžių kaimiečiai 
daug daiktų pardavė už pini
gus, bet vėliaus, kada jie už pi
li igtis nieko negalėjo nupirkti, 
nesant pramonės daiktų — vo
kiečiams svarbiau buvo žiūrėti 
savo karinės pramonės, kaip 
parūpinti daiktus ukrainie
čiams — tai jie nenorėjo vo
kiečiams pardavinėti daugiau. 
Tąsyk vokiečiai pradėjo rekvi
zuoti. Kaimiečiai vis atsisakė 

duoti. Vokiečiai pagrūmojo 
spėka ir gabaus tą spėką jie 
pavartojo.

Taip prasidėjo kaimiečių su
kilimai prieš okupuotos karei
vi jas. Nors oficialiai visa tai 
buvo daroma prisidengiant 
Skoropadskiu, bet buvo aišku, 
kad sumanytojais buvo vokie
čiai. Skoropadskio galybė Uk
rainoj rėmės vokiečių durtu
vais ir mašininiais Šautuvais. 
Ne ukrainiečiai kareiviai/' bet 
daugiausia vokiečiai ir austrai 
kareiviai malšino kaimiečius, 
šitie ve kareiviai vykino m ilti
nius nusprendimus prieš tuos 
kaimiečius, kurie peržengė ka
ro stovio įsakymus. Karo sto
vis tapo paskelbtas visoj Uk
rainoj ir sušaudymas bei pa
korimas virto kasdieniniais da
lykais. Keleivis bevažinėdamas 
po Ukrainą šiandie turi progos 
pamatyti daugybę fotografijų, 
parodančių kaimiečius šimtais 
pakartus po kartuvėmis, kurių 
pryšaky stovi austrų kariai, 
arba ukrainiečių ar rusų popai. 
Centralinės Europos kareivių 
įtūžimas pasiekė aukščiausią 
laipsnį 1918 m. vasarą. Bet 
kaimiečių įniršimas ir nusimi
nimas taipgi buvo kuo didžiau
si. Eichhornui-Skoropadskiui 
bevaldant viso buvo išžudyta 
ame 80,000 darbininkų ir kai-* 
miečių.

Dabar kaimiečiai visur pra
dėjo šiauštis prieš savo kankin
tojus. Kairiųjų socialirevoliu- 
cionierių partija pasiliko išti
kima savo senoms teroristi
nėms tradicijoms ir vienas jų 
narių nukovė generolą Eich- 
horną.

Eichhorno mirtis buvo kai
miečiams ženklu. Karo sugy- 
vulinti vakarų Europos karei
viai mokčjd žudyti plačiu plo
tu, o prigimtai žiaurus kaimie
čiai, be europinės kultūros 
švelnumo, darė tą dar barba- 
ringesniu * budu. Jie pradėjo 
ginkluotis. Visur pasirodė bū
riai ir mažos grupės; iš prad
žių, primityviai apsiginklavę 
šakėmis ir spragilais, jie kėlė 
maištą ir kovė austrus ir vo
kiečius kareivius kur tik su
tikdami.

Lengva numanyti, kad dora 
baisiai nukentėjo nuo to, žmo
gaus gyvybė neteko jokios ver
tės. Dabar su savo priešu 
nesikalbėta, bet mušta kol už
mušta. Kaimiečiams gabaus 
pavyko gauti naujoviniai šau- 
jamieji ginklai, bet gauta jų 
labai nedaug. Vienas revoliuci
onierius, kuriam teko tas per
gyventi, šitaip pasakoja apie 
baisią padėtį ir aršią kaimiečių 
narsą :

“Bolševikai Maskvoje guod-, 
šias nekomunistine ukrainiečių 
kaimiečių dvasia. Jie šilą ne
komunistinę dvasią išveda iš 
to, kad kaimiečiai priešingi so
vietinei respublikąi. Turtingi 
kaimiečiai, vadinami kulakais, 
nenori panaikinimo privatinės

PADEGĖLIS KASMATĖ.

Vainikai"*
LIETUVIŲ tauta — tauta, kuri dainuoja. Ir 

jokia tauta pasauly neturi tiek dainų, kiek 
lietuvių tauta. Ir jokia kita kalba pasauly tiek, 
nedera dainai, kiek lietuvių kalba. Gal todėl, 
kad per ilgų šimtmečių eilę lietuvių tauta išlai
kė savo kalbos grynumą, laisva nuo išorines 
kultūros intakos, kuri kalbą sumechanina, da
ro ją abslraklingą, negyvą. Išorinės •kultūros, 
kuri jau nebegyvena širdy, sielos gihnenose, ku
ri pati nebeturi . savy pradžiapradės gyvybes 
šaltinio. Ir ne todėl, kad lietuvių kalboj aiškiai 
vyrauja balsės, negu kaip kitose kalbose kad 
vyrauja priebalsės ar pusbalsis, — pavyzdžiui, 
italų kalba savo balsių kiekybe gali, berods, 
prilygti lietuvių kalbai, bet todėl, kad lietuvių 
kalba greta savo baisingumo nėra nustojusi 
savo pradžiapradžio ritmingumo, vaizdingumo, 
veiksmingumo. Jeigu sutikti su Biucheriu, ku
ris tikina, kad daina ir ritmas išsirutulojo iš 
darbo ritmo (žiur. jo studija “Darbas ir

*) Tokiu pavadinimu pasirodė 1921 metų pabaigoj švi- 
turię Bendrovės leidiny?, kuriame paduota musų “pomai- 
roninės” poezijos geresnieji kuriniai, taip pat autorių au
tobiografijos ir jų paveikslai. Leidinys apima autorius: 
Liudas Gira; M. Gustaitis; Vincas Krėvė; Kalėdų Kaukė; 
M. Vaitkus; J. Mikuckis; Edm. Steponaitis; Putinas; Zig
mas Gėlė; Faustas Kirša; Balys Sruoga; Tyrų Duktė; 
Vaidilos Ainis; Kazys Binkis. Knyga didelio formato, 
turi 230 puslapių, geras popieris, puikus dailininko Jo
manto pieštas viršelis.

ritmas”), tai lietuvių kalba dar tebėra tame 
legendarinianie periode, kada darbo ritmikoj 
rutulo'jasi daina. Dar ir nūdien lietuvis so
džiaus glūdumoj kiekvieną savo darbą atitin-’ 
kaina daina palydi. Atitinkama daina, atitinka
ma melodija, atitinkama ritmika. Bet mums ir 
Biucherio teorija nereikalinga, kad musų kal
bai pripažinus ypatingas dainos savybes. Šit 
keletas pavyzdžių. Visų pirma, musų kalba turi 
nesuskaitomą daugybę jausmažodžių, ir beveik 
nuo kiekvieno jausmažodžjo galima padaryti 
kitas kalbos dalis, kaip veiksmažodžius, būd
vardžius ir tt.

Paprasčiausias jausmažodis: ai-ai. Iš jo tu
rime daiktvardį: aimana, veiksmažodį: aimanuo
ti, būdvardį: aijmaningas, Kitas jausmažodis: 
kuc-kuc-kuc... Iš jo galime padaryti veiksma
žodį kucenti, kuris reiškia ne tik bėgti, bet 
ir vaizduoja kaip bėgti. Tai yra be galo brangi 
kalbos savybė, labai tinkama lyrikai, neperduo
dama kitomis kalbomis. Toliau, musų kalboje 
labai daug žodžių, kurie reiškia ne tik veiksmą, 
jo vaizdą, ne tik daiktą, bet ir laiką. Pavyzdžiui, 
rymoti, ilgoj i mos, m ė n e s i e p a. 
šie žodžiai be savo tiesioginės prasmės dar turi 
savy laiko sąvoką. Iš musų daikįvardžių galima 
padaryti lyginamieji laipsniai. Pavyzdžiui, iš 
žodžio laikas gauname lyginamąjį laipsnį: 
laikiau (“ateik laikiau,” vadinas, nesivė- 
luok). Jeigu prie šių savybių pridėti dar še^ioli- 
ką musų dalyvių *ir padalyvių (participium...), 
ir veiksmažodžių laikų reikšmingą komplikuotę, 
tai mes gauname begalinę medžiagą, kuri išim

tinai tinka lyrikai, kurios kitos kalbos arba vi
sai neturi, arba tokioj gausybėj neturi. Dar vie
na musų kalbos savybė, kuri gal nėra tiek daug 
kūrybos medžiaga, kiek priduodanti ypatingo 
musų kūrybai kolorito — lai begalinė daugybė 
deminutivų, kurie į kitas kalbas yra absoliu- 
tingai neperduodami (pavyzdžiui, žodžiui mer
gužėlė pasakyti skandinavų kalbose reikia pa
naudoti visas sakinys, ir lai tojo švelnumo, 
grakštumo gauti negalima!)

Visos šitos kalbos savybės paliko neišdil
domos antspaudos visoje musų literatūroje, 
kaip tai paprastai yra ir su kiekviena kita kalba 
ir literatūrą. Pavyzdžiui, vokiečių kalboj gali
mybė vartoti kiekvieną veiksmažodį ar, būdvar
dį, kaipo daiktvardį, galimybė paprastu budu 
jungti vieną žodį su kilu padarė tą kalbą labai 
patogią filosilinicms sanprotavimams reikšti. 
Tačiau nereikia kalbą Uiikyti kažkokiu abstrak- 
tingu daiktu, kuris savaime galėtų turėti įta
kos į žmogaus būdą bei jo samprotavimo siste
mą. Kaip tik atbulai, kalba ir yra tautos budo 
bei Jos, samprotavimo sistemos rezultatas. Nes 
žmogaus kalba augo ir rutulojos su jo sąmone, 
su Jo pasąuliožvalga, su jo visa psichine orga
nizacija, kaskartą būdama artimiausia žmo
gaus sąmonės formos ir turinio reiškėją, lodei 
tai kiekvienoje kalboje ir atspindi ne tik tautos 
temperftmentas, ne tik jos ideologijos sistema, 
bet ir nenuvokiamieji palinkimai bei sąmonei 
neapčiuopialmieji psichiniai veiksniai. Pavyzdžiui, 
dainomis lietuviai turtingiausia tauta pasauly, 

bet mes beveik visai neturime epinių dainų toj 
formoj, kaip kitose tautose epinės dainos pui
kiausiais vainikais yra pražydusios. pati 
musų dainų melodika yra kita. Musų dainos sa
vo motįvais niekuo liesiskiria nuo visų kitų ari
jų tautų dainų. Meilė, nusivilimas, ilgesys, 
nuovargis, vienumos baimė, karo motivai ir t.t. 
—visa tai bendra visohis arijų tautoms. Bet 
pas mus, atitinkamai musų tautinei psichikai, 
vadinas ir musų kalbai, yra kitas medžiagos 
sunaudojimas. Imkime bendriausius visonks 
tautoms motivus, kaip antai karo motivai. Ki
toms tautoms tai yra dėkingiausia epinė medžia
ga. Pavyzdžiui, prancūzų karo dainose visuo
met apdainuojama kova, mušis, kai]) ginklai 
žvangėjo, kaip žaizdos vėrėsi, kaip kraujas te
kėjo, kiek jis raudonas, kiek jis karštas buvo. 
Musų dainose nieko panašaus, nerasime.

i

Saulė leidos, buvo kova, kraujo daug tekėjo, 

Mylimasis už tėvynę galvą ten padėjo!
Ir visas kovos aprašymas, kurį musų dai
nose sutiksi. Visa epinė dainų dalis- išsemia
ma keletu trafaretinių epitetų: tymo balnelis, 
aukso kilpelės, šviedrus kardelis... Užtat kiek 
begaliniai daug rausiamos žmogaus pergyveni
muose! Karo dainose tai tiek ir tedainuojama, 
kaip bernužis karan jojo, kaip jis su^savaisiais, 
su meiluže atsisveikino, kaip lindėjo,Staip mei
luže jo ilgėjos, kaip motulė raudojo... Kas dai
na — tai psichologinis piešinys.

(Daugiau Bus)

nuosavybės ir priešingi komu
nizmo įvedimui. Kaimiečiai, 
girdi, susiburia į burius ir eina 
komunistų mušti. Žmonės, ku
rie šitaip kalba, neturi nei ma
žiausio supratimo apie tai, 
kas Ukrainoj dėjos, nežino apie 
tuos įvykius, kurie pagimdė da
bartinę padėtį.

“Kada kaimiečiai socialre- 
voliucionierių, anarchistų, 
maksimalistų, bolševikų ir kilų 
vedami kovojo prieš Skoropad
skio, vokiečių, austrų, Kaledino 
ir kitų priespaudą, tai jie bu
vo labai biedni ginklais. Šilai,' 
pav., aš buvau mūšy, kur 500 
kaimiečių turėjo tik 200 šautu
vų. Ant kiekvieno šautuvo 
buvo du šūviai. Priešo buvo 
1000. 500 kaimiečių stovėjo 
viename bare, 200 apsiginkla
vusių šautuvais, stovėjo pir
mutinėse eilėse. Skaičiumi di
desnis priešas buvo labai gerai 
aprūpintas naujoviniais gink
lais. Jie turėjo kulkasvaidžius 
mes, nieko. Visi žinojo, kad 
pryšakinės eiles turi kristi pir
mutinės, kad po jų pareis ‘eilė 
kristi kiliems. Ir bet niekas 
neapleido savo vietos. Priešin-

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Semia, Kovo 15 d

Apie revoliuciją 
Ukrainoj, i

(Tąsa nuo 4-tų pusi.)

jį užsimokėti 3 dolerius pa-, kiai darbuojasi jr jau tukstan-

gai, kiekvienas laukė iki stovįs 
pirma jo kris, kad pasiėmus 
jo šautuvą.

“šitokia apakusi drąsa gali 
atsirasti tik iš begalinio nusi
minimo ir iš didžiausioj neapy
kantos, išauklėtos kaimiečių 
širdyse nežmoniškiausios reak
cijos žabinėmis įmonėmis.

“Tie, ką pergyyeno tokius 
dalykus, kurie matė mėsinė
jant kaimiečius ir kaimiečių 
nusiminingą kovą, tik tie gali 
suprasti Ukrainos kaimiečio 
sielos stovį ir išaiškinti, kodėl 
kaimiečiai dabar taipgi kovoja 
prieš bolševikus, atmesdami jų 
teorijas, kurios jiems yra nesu
prantamos. Ir jie niekuomet 
nepagirs Centralinūs Rusijos 
bolševikų elgesio su Ukrainos 
kaimiečiais, kurie parodo visi
šką nesupratimą kaimiečių gy
venimo; tą nesupratimą,, kuris 
smerkia kiekvieną kaimiečių 
pastangą kaip kontrrevoliucinį 
kulakų sukilimą, kada jie sten
gias savo privatinę nuosavybę 
apginti.”

Taip užbaigia mano infor- 
muotojas rusas, kuris prieš ka
rą išgyveno penkis metus Ame
rikoj.

Kas Dedasi
Lietuvoj

Tauragė. Pr. ir Pr. Ministe? 
rija leido supirkinėti apskrity 

‘Miklius gabenti į Olandiją. To
dėl arklių kaina pakilo bemaž 
tris kartus. Viena Liepojos fir
ma supirkinėja kiaules, vežti į 
Londoną. Užtat Anglai buk pa
siryžę duoti Lietuvai veislinių 
kiaulių.

Kai kurie valsčiai protestuo
ja prieš gabenimą miškų į už
sienį: mat, žmonės nebepajie- 
gia nusipirkti. Per paskutines 
varžytines miškas, įkainotas 
4000 auks., buvo įvarytas iki 
18,(M)()_ 22,000 auks. (Elta).

Šilalė. Per grabnyčių mugę, 
už vidutinį darbo arklį, kurs 
pernai

jamąjį 
12,000, 
auks.

kainavo 6,000 auks., 
11,(KM); už gerą važiuo- 

arklį, seniau vertą 
dabar mokėjo 30,000

— (Elta).

Vilkaviškis. Penkiolika mė
sininkų vėl prašė miesto tary
bos pakelti kainas už mėsą, 
nors tos kainos pirm dviejų sa
vaičių buvo pakeltos tiek, kiek 
buvo prašę mėsininkai. Tary
ba nutarė nebeleisti kelti kai
nas, o jei miestas nebūtų aprū
pintas mėsa, tuomet pavesti 
rišti klausimą karo komendan
tui. —(Elta).

Kuriasi draugija statyti Bir
žų gimnazijos rūmus, nes da
bartinis butas perankštas 450 
mokiniams. ^įstatai jau išsiųsti 
apskrities viršininkui. Biržų 
miesto taryba gimnazijai sta
tyti paaukojo 10,000 auks. Bir
žų valsC. taryba paskyrė net 
18,000 ir žadėjo padėti vežant 
medžiagą. Gimnazija turi 1 dcš. 
žemes ir akmenų pamatui. Kiek 
truks pinigų, ketiname prašyti 
iš švietimo ministerijos.

Nesenai buvo Biržų dailės 
draugijos “Mūza” susirinkimas. 
Nutarta įsteigti “Mūzos” skai
tyklą. Išrinkta komisija globo
ti senovės liekanoms, kurių yra 
Biržuose. Susirinkimas nusi
fotografavo, tikslu pasiųsti fo
tografijų prof. Volterio ruošia
mam albumui pagerbti Basapa- 
vičiui — (Elta).
\ MAŽOJI LIETUVA.

CH1CAGOS
:: ŽINIOS i:

KOPERACIJOS VIRŠININKAI 
PO LAIDAIS.

Federalė didėji teisyba išne
šė apkaltinimus .kreivoj prisie- 
koj prieš Koperatyvės Drau
gijas (Co-operative Society of 
America) viršininkus — tris 
prieš H. M. Parker ir du prieš 
Louis I. BJock. Teisėjas Gar- 
penter nustatė jiems laido po 
$5,000 už kiekvieną kaltinimą. 
Vakar jiedu užsistatė $25,000 
Laisves bonais ir tapo paliuo- 
suoti iki nagrinėjimas jų . by
los prasidės.

Dalia r įteikus įsakymą ne
nurodantį bankrutunio akto ir 
priteisimo prašymui likus at
mestam, receiveris, Centralinė 
\Trųsto kompanija pradėjo ati
davinėti fondus eidama fede
ralinio teisėjo E. A. Evanso 
paliepimu.

Bankrutunio bylų vedimo lė
šų pasidarė mažne $100,000, ku
rių $85,604 tenka receiveriui ir 
visokiems teisininkams už pa- 
tarnąyiimą. Didžia.usią sumą ga- 
70 receiverio gynėjas Haight, 
Adeock & Moses, $15,560.

baudos.
— Aš jokiu bildu negaliu, 

piniginės ’ bausmės mokėti, — 
pasakė Martin. — Aš nei kiek 
pinigų neturiu. Aš atidirbsiu 
kalėjime.

— Atidirbsi?! — suriko tei-i 
sėjas. — Kokia man iš to nau
da bus?

Šaly stovintis policistas pa-, 
stebėjo, kad Martin laikąs viš
tų. Tada teisėjas paliepė par
duoti j,o tris* vištas. Už vištas 
gauti 3 doleriai atiduota Mar
tinui.

— Dabar duok še juos man, 
— suriko teisėjas. Ii’ šypsoda
mas paėmė iš jo tuos tris do
lerius. Ir buvo ko šypsotis, nes 
mat tokiu badu jis išgelbėjo 
savo rekordą.

GELEŽINKELIEČIAI PROTES
TUOJA PRIEŠ ALGŲ SU

MAŽINIMĄ.
Vakar vakare Emmct Me- 

inorial Hali Svetainėj?, Ąustin 
ir Taylor avės., įvyko skaitlin
gas gelžkeliečių susirinkimas 
tuoju tikslu, kad užprotesta
vus prieš geležinkelių baronų 
sauvališką pasikėsinimą numa
žinti geležinkelių darbininkams 
algas.

čius dolerių yra išgavus iš pa
siturinčių italų, gyvenančių va-, 
karinėj miesto dalyj.

IŠGĖRĖ PO MUNŠAINĄ; 
GYVI.

32 metų am- 
Wilk, 29 metų 
Fry gat„ kovo-

VOS
Paul Chico, 

žiaus, ir Alex 
amžiaus, 1248 
ja su mirtimi pavieto ligoni 
nėj, Juodu užsinuodijo nami
niu munšainu.

PAVOGĖ $800 VERTĖS KAI- 
/ LfNIŲS TEATRE.

Mrs. Jennie Magnus nuėjus 
į Harper teatrą nusivilko savo 
kailinius ir pasidėjo šaly sa
ve. Jai bežiūrint į vaidinimą, 
jos kailiniai dingo.

CHICAGOS OPEROS DAINI
NINKĖ GAVO DIVORSĄ.
Mrs. AUce Pauline Plamon- 

don, 4621 Sheridan road, Cbi- 
cago Grand Opera kompanij 
dainininkė, gavo divorsą.* ■ » '
’ KAZYRAVO; IHVORSAS.

Isador Ferguson ki’eipėsi 
teismą reikalaudamas divorso, 
nes jo žmona supykus beka- 
zyruodama mętus kazyras jam 
į akis ir... ir t. t. Juodu išgy
venę 5 metus.

os

IšNAŲJO REIKALAUJA
5 CENTŲ FĖRO.

Miesto advokatas Chestcr E. 
Cleveland iširau jo padavė rei
kalavimus priversti gatvekarių 
kompanijas sumažinti užvaži- 
nėjimą iki 5 centų.

• PASKUTINĖ TAKSAMS 
DIENA.

šiandie pasibaigia laibas 
mokėti taksus. Sako, kad 
ule šiandie neužsimokes, 
lie'ms reikėsią užmokėti
nuošimčiais ir tam tikra baus
me.

už
kil
tai
su

Lietuviu Rateliuose
ROSELAND.

Iš L. S. M. Ratelio darbuotės.

Užpraeitą antradienį, kovo 7 
d., Strumilo svetainėje įvyko 
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telio susirinkimas.

f ' ■ ' ■ ■ ■ ■ W "M ii ■ F J.................. .
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(Tąsa ant 6-to puslp.)

VIŠTOS IŠGELBĖJO TEI
SĖJO REKORDĄ.

Teisėjui Robert’ui Raird’ui 
visuomet sekdavos jškolektuo- 

i priteistas bausmes, bet už
vakar C. W. Martin vos vos 
lesikspoilino jo rekordo.

Atsitiko taip. C. W. Martin’o 
uliniuose rasta didelis inunšai- 
Hui daryti aparatas ir kiti 
menkniekiai. Teisėjas priteisė

BAUS ‘‘SAUSŲJŲ” PRASI
ŽENGUSIUS AGENTUS.

Federalinis teisėjas G. A. 
Cąrpenter pareiškė, kad visi 
priverstinosios blaivybes agen
tai bus aštriai baudžiami už 
“kyšių” ėmimą arba už įaim 
pa našius prasižengimus prieš 
įstatymus. 7

GAUDYS JUODRANKJU8,
Slaptoji policija suorganiza

vo visas savo spėkas gaudy
mui italų, juodrankių šaikos, 
kuri pastaruoju laiku simar-

rys

Just} apielinkėj kontraktorlus išvadžios dratus jūsų name.
T nntrui Temrikoilm n i Telefonuokit Randolph 1280, I,ocal 287, 

A9iUlFAXjUUai gausite vardą ir adresą kontraktoriaus jū
sų apielinkėj.

C»mmonwealth Edison Co., 72 W. Adams St.

■ ■■ ■ h ■ hh« i: ■ ■■■■■■■*■■■■■

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Ked*ie 8903

IŠVADŽIOKITE URATAIS SAVO NAMUS
Elektros 

šviesai

Elektros šviesa dau
giau nekainuoja, ne
gu kitokios rūšies 
šviesa, o tas pada- 

daug smagesnius namus 
— labiau patraukiančius.

GERBIAMIEJI TAUTIEČIAI
Pranešam jums visiems, kurie 
buvote prisižadėję ir kurie ne- 
prisidėjote prie musų kompani
jos su darbu ar kapitalu, mes 
jau perkėlėm ahopą į tikrą vie
tą. Yra pilnai sutvarkyta ir dar 
yra proga įstoti j musų kompa
niją su kapitalu arba darbu iš 
kurio, turės gerą naudą. Kurie 
žingeidaujat, atsilankykit suba- 
tomis nuo 1:00 P.M. iki 5:00 P.M. 
po numeriu, 1314-16 W. 21st St.

S. P. direktorių anrašai:
Prez. W. Milash, 3405 So. Union Avė.,
V. J. Kalasky, 3313 So. Union Avė., 
J. Butkus, 3301 So. Morgan St., 
S. Gasparaitis, 2313 Canton St.,
W. Brazauskis, 1318 49th Ct., Cicero, III.

Platesnes įpformacijas suteiksime ypatiškai ar
ba laišku.

3514-16 Rooeevelt RA 
Arti St. Lomia Ave^ 

CHICAGO, ILL.

U

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo;
11521—P. Burąsevičius 
11536—T. Tutbus
11544—D. Gedminas ■ 
11556—O. Opulskienė 
11563—V. šukštai 
11562—V. Virbalui 
11577—J. Bublius 
11586—P. 
11587—U. 
11589—A.
11591—F.
11596—^-Užkuraitis J. 
11601—A. Lukšiene 

11602—M. Reniaitionė 
11613—P. Baltrūnas 
11617—J. Abeciimas 
11618—V. Ambrązienė 
11626—A. Ligeikis 
11637—M. Stumbrienė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Molius 
Vesclaite 
Aleknas 
Lidorovič

" 1 v h
11654L-A. Sirutienė 
11660—J. Zadaitė 
11662—M. .Marei Joniene 
11663—K. Bitinaitė 
11664—J. Bitinas 
11667—K. Murauskas ’ 
11670—O. Alejunienė 
11709—E. Sekleelkienė 
50092—B. Sikstą Burba 
50093—K. Burkšis 
50020—0. 
50044--- S,

o

Telephone Yąrds 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., fhieago.

Telefonas t Beolevard 7B41

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

vas Stanislovas Nezelskiai.
Panvipėjimui metinių sukak

tuvių. jau praėjo metai laiko, 
persiskyrė su šiuo pasauliu mu
su brangiausioji dukrelė Jad
vyga. Mirė kovo-March 2 d. 
1921 m. .turėdama šešis (6) m. 
amžiaus. Motina mirė kovo- 
March 15 d., 1921 m., turėdama 
apie 66 metus amžiaus. Velio
ne pačio iš Kauno red., Telšių 
apsk.. PIuhros miestelio. Tė
vas mirė balandžio-April 14 d. 
1921 m. turėdamas apie 64 m. 
amžiaus. Velionis paėjo iš Kau
no rėd., Telšių apsk., Plungės 
miestelio. Duktė liko didžiam 
nubudime. Tėvai viena seserį ir 
broli, o musu senieji tėveliai pa
liko didžiam nubudime: viena 
sūnų 2 dukteįis Amerikoj u mu
sų brangiausios motinėlės pali
ko didžiam nubudime viena se
serį Amerikoj, seserį ir brolį 
Lietuvoj ir musų brangiausia 
tėvelis paliko didžiam nubudime 
seserį Lč-venora ir brolį Joną 
Lietuvoj. Ak, Dieve, Dieve, kad 
ta beširdė mirtis atėjusi atėmė 
gyvybe ir suardė visa gyveni
mą! Nors mirė, bet musu šir
dyse neužgesta didžiausia nubu
dimas ir apgailestavimas dukrė- 
les ir tėvelio. Lai būna lengva 
Amerikos žemelė, o būdami 
Dievo globoj, lai išmelš mums 
vieta šalip saVgs ir gyventi per 
amžius linksmybėje. Mes jų 
daugiau ant šios ašarų pakal
nės nesulauksime, nematysime, 
nei nesutiksime, todėl giminės, 
draugai draugės ir pažįstami, 
atmindami tas liūdnas dienas 
a. a. Jadvygos, Marijonos ir 
Stanislovo mirties pereituose 
metuose .širdingai kviečiame 
atminti ju dūšias ir atsilankyti 
ant pamaldų, katrie išgalite. 
Pamaldos atsibus kovo-March 
17 d., 1922 m., 8 v. iš ryto. Visu 
Šventu par. bažnyčioj. Roseland 
III. Kviečia nuliud:sunus Juo
zapas. dukters Stanislava Dau- 
gintiene, Kazimiera Mikutienė. 
Nezelskai.

VIKTORIJA 
MALINAUSKIENĘ

Paminėjimui metinių sukak
tuvių. Jau metai praėjo, kai su 
šiuo svietu persiskyrė musų 
brangiausia motinėlė. Mirė ko
vo 16 d., 1921 m., turėdama 60 
metų amžiaus .Velionė paėjo iš 
Kauno rėd., Šiaulių apsk., Gruz
džių miestelio. Paliko dideliame 
nubudime tris dukteris: Mari
joną, Oną; Zofiją ir sūnų Juo
zapą. Ak Dieve! Ta beširdė 
mirtis išpiešė iš tarpo musų 
brangiausią motinėlę. Nors ir 
mirė, bet musų širdies skaus

mai dar neužgęsta. Lai būna 
lengva šios šalies žemelė.

Už velionę pamaldos atsibus 
kovo 16 d., 8 vai. iš ryto, Šv. 
Antano bažnyčioj, Cicero, III. 
Gimines, pažįstamus^ kviečiame, 
kam laikas pavelys atsilankyt 
ant pamaldų.

Nubudę dukterys Marijona, 
Ona, Zofija ir sūnūs Juozapas.

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
41 cent. už 100 auk. 

arba 
245 UŽ $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank— 

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

T. Pullman 5432 

A. SHUSHC 
AUKA 
Turiu patyrimu 

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

Chicago, III.

Ofiso Tel. Blvd. 782fl 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą 1 

4601 SO. ASHLAND A VE.
Vai.: 10:80 iki 12; 8:80 iki 6 Ir 

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

Kam.: 2914 W. 48rd Street 
Tel. Lefayette 268

DU. C. Z. VEZEtlš
Uefjsvli Deailstaa

■■■■■■■■

3107 So. Morgan St. 
CHICAGO, ILL.

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

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija: 2811 W. 63rd St. 

Tel. Prospect 3466

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
^FRCANTTT VVR A T Už visai mažas lėšas, suteikiama g 

n A- r v X xvzxxs erjauSja gydymas, kokis tik medici
nos mokslių yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė- 
jo, t ode h gali būt gera vieta ir įamistai.

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

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

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

leidimą nuo Illinois Valstijos.
St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago,

Ačiū gydytojui 
Išgydymą”.

85 South Dęarborn i
III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00 
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:30 iki 8 v. v.

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

Priimama prenumerata 1922 m. naujam mė
nesiniam tikio ir finansų laikraščiui.

“Lietuvos Ūkis”
Kaina metams 
Pusmečiui „...
3 mėns.............
Atskiras Nr. .

175 auks.
90 auks.
45 auks.
15 auks.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidas susilieja, 1 
Jei ii raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetona
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Ava, 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augfito viri Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

.....-.......... — ■■■ 9

DR, A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas ; 

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

Telephone Central 3301
1824 Wąbansia Avė.

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

• 1 J

Telephone Vaa Burm 394 
R«. 1139 Indepąndance Blvd, Chkagt

DR. A. A. ROTH
R18AS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI!

SpeciaUstav Moterišką, Vyrilk®, 
Taiką ir viaą chronišką ligą 

OfUaa: 3854 So. Halsted St. CMcagą. 
TiląphniMi Drevtr MM 

maldau 1>-41 ryta; 1—8 m plot, 
1—8 vak. HodKliarola 13—18 dtaua.

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas v 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Iri. Auti* 787
DR. MARTA 

DQWUTT»-^AS&
Katlk UgitU » Callteniju b

1

50076—0. 
50078—S, 
50083—T. 
50086—F. 
5Q096—A.

Administracijos adresas: Kaunas, Totorių g. Nr.14; Redakcijos 
adresas: Totorių g-vč Nr. 17, kamb. 36, kalbam*, valandos 3—3*/i.

f

I

I A. MASALSKIS
Graborjus

Atliekame dar Ijuopigiuu
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.

Tol.: Boplevard 4139

Tremtinių grąžinimas.
Tremtinių grąžinimo Sky

riaus pranešimu, š. m. vasario 
19 d., Petrapilio, Vitebsko, Po
locko ir Orio ešelone grįžo 
tremtinių: lietuvių — 482; žy
dų — 183, rusų — 162, lenkų 
.— 23, vokiečiu (Elta).

Mitkienė
Kunce
Dącienę
Petrai tienė
Palionis
Vilimas

Lazdauskas

1921 m. gruodžio men. šio laikraščio Nr. 1 kainuoja 10 auks., galima 
įęa.uti knygynuose, Relžkelių stotyse, pa^s laikraštininkus. Jo turinys. 

Musų uždaviniai j Lietuvos ūkio padėtis po karės, dęl .akcinių bendro
vių įstatymo; pabaltos valstybių ir Rusų ekonomine konferencija; vo
kiečių finanšų kH.žis; žemes ūkis; iš Klaipėdos krašto; iš/Vilniaus; 
Lietuvos respublikos 1921 m. biudžeto projektas; ^Lietuvos užsienio ' >
prekyba; rugių, kiaušinių kainos š. m. ir tt.

vafcaMi HflMrlant MtdUdimdaa.

Canal 0257
Naktinis Tjel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.



NAUJIENOS, Chicago, UI Sereda, Kovo 15 d., 1922

Lietuviu Rateliuose
. ........................ .....

Pranešimai ĮVAIRUS SKELBIMAI
(Tąsa nuo 5-to puslp.)

I* ■ ■ ■ ■■'■■'■ -  ■ ~~

I

Perskaičius ir priėmus praei
to susirinkimo protokolą, ko
misija pranešė, kad ratelis pa
aukavo 10 dolerių parėmimui 
lietuvių rašytojo “Dėdės” šer
no. Delegatas nuo Lietuvių Dar
bininkų Bendrovės įsigijimui 
nuosavos svetainės pranešė, kad 
svetainės statymo darbas eina 
gerais šuoliais pirmyn. Pir- 
(rniaus tą darbą dalinai trukdė 
komunistai, bet dabar jau ir 
jie iš dalies remia tą svetainės 
darbą: jei kurie pinigiškai ir 
neprisideda, tai bent žmonių 
nuo pirkimo svetainės Šerų ne- 
beatkalbinėia. Lietuvių .viešojo 
knygyno delegatas pranešė, kad 
dabar Aušros Knygynas labai 
gerai sutvarkytas. Batelio va
karų rengimo komisija prane
šė, kad kovo 26 d. Strumilo 
svetainėje ratelis statys naują 
tik ką iš Lietuvos gautą ko
mediją “Avinėlis Nekaltasis”.

Keikia pagirti Boselandie- 
čius, kad jie susivienijo veiki
me su Chicagos Dramatišku 
Rateliu. Tuo lošimuose vieni ki
tiems prigelbsti lošėjais ir scc- 
nerijomis. Dabar drg. Šimkus 
vėl pieši naujas scenerijas ir 
taiso keletą spalvuotų elektri
nių šviesų. Chicagiečiai jau ne
kartą naudojosi Roselandiečių 
scenerijomis. Tas labai pagirti
na, kad scenos mylėtojai, kai
po dailininkai, veikia išviena. 
Tuo galima kur kas geresnį 
pasisekimą turėti pastatyme 
veikalų.

Ratelis turi 30 narių ir virš 
200 dolerių ižde. Taipgi jis ne
mažai turi ir lošimams rūbų. 
Jis kaipo dramos ir dailės yra 
bepartyviškas, prie jo gali pri
gulėti visokių politinių pažval- 
gų lošėjai, nes jų niekas ne-1 
varžo.

Lietuvių Scenos Mylėtojų ir 
Chicagos Dramatiškas Rateliai 
bendrai, kaip girdėt, suloš Že
maitės paminklo pastatymo 
naudai veikalą.

Ratelio narys.
I

BUSIMOJI. SLA. II APSKR.
• KONFERENCIJA.

-------- i—
SLA. 2-ro Apskr. bertaininė 

konferencija įvyks, 26 d. kovo 
š. m. 1 vai. po pietų Stanford 
Park svet., 141h PI. ir Union 
Avė., Chicago, III.

Kuopos, priklausančios 2-am 
apskr., ir kurios iki šiol dar 
nepriklausė, kviečiamos prisiųs
ti delegatus, — nuo 10 narių 
vieną delegatą. Delegatai bū
tinai turi turėti valdybos duo
tus mandatus su pažymėjimu, 
kiek narių atstovauja. Pagei
daujama, kad kuopos užsimo
kėtų priklausančią apskričiui 
duoklę už 1922, po 5c nuo na
rio. ši konferencija bus svar
bi, todėl pageidaujama, kad kuo 
daugiausia delegatų atvyktų. 
Butų gerai, kad kuopos paga
mintų naujų samaninių Apskr. 
ir Susivienijimo labui.

SLA. 2-ro apskr. rašt.
P. J. Petronis.

10727 So. State St.
P. S.: — Kurie esate ėmę 

tikietų pardavinėjimui buvu
sio Apskr. baliaus, meldžiu 
grąžinti kaip greičiau, arba1 
praneškit laišku, kiek turit 
pardavę arba ne, nes reikės 
padaryti apyskaitą konferenci
jai. P. Jj P.

<

Padėkos žodis.
Bridgeporto Draugijų Susi

vienijimas taria nuoširdų ačiū 
visiems vaidintojams dalyvavu
siems pastatyme “Blindos” ko
vo 12 d. šv. Jurgio svet., ir vi
sai publikai, kuri taip skait- 
meningai buvo atsilankius, ir 
“Naujienoms,” kurios taip sim
patingai remia musų darbą pas
tatyti Lietuvių Auditoriumą 
Bridgeporte, na, ir “Draugui,” 
kur savo 59 numery taip gau
siai “išreklamavo” Bridgeporto 
Draugijų Susivienijimą.

Rengimo Komitetas.

A. A. 
ŽEMAITĖS 

paminklo pastatymui ir 
raštų išleidimui yra rengia
mas puikus vakaras. Dra
matiškas Ratelis ir Rose- 
lundo 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 galipia įsi
gyti iš kalno šiose vietose: 

“Naujienų” ofisuose, 
1739 S. Halsted St., 3210 
S. Halsted St., 1614 W. 46 
St.,1 ir Universal Bankoje, 
3252 S. Halsted St. 

t

TIKIETAI.
Marijonos Rakauskaitės kon

certas, kuris rengiama^ Biru
tės, atsibus Ncdėlioj, Kovo 26 
d., 1922 m., Kimball Hali sve
tainėje, Jackson Blvd. ir Wab- 
ash Avė. yra parduodami Nau
jienų Ofise.

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

— Komitetas.

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

— “Apšvietus” D-ja.

A. L. T. Sandaros 25 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks seredoj, ko
vo 15 d., 8 vai. vakaro, 831 W. 33 pi. 
Fellovvship svet. Malonėkite, visi 
ateiti ir naujų narių kuopai atsivesti

— Sekr. K. Vilkas.

Lietuvos Dukterų Draugijos ekstra 
susirinkimas bus laikomas ketverge, 
kovo 16 <1,8 v. v. Mark White Square 
salėj, Halsted ir 30ta gatvė. Visos 
narės būtinai atvykite, nes susirin
kimas nepaprastai svarbus.

— Ona Urbanavičienė.

R. J. BISCHOFFO KRETORIŲ 
KOMITETAS.

Pranešam visiems Bischoffo kredi
toriams, kad butumet malonus rekor- 
duoti savo notas, gautas Nuo Bischof- 

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

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

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

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

Sekančios vietos bus atdaros nuo 
4 po pietų lygi 9 vakaro.

Komitetas, 

~pasargaZ 
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 ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujiena darbininkai geriaus 
ga|ėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

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

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

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandu, kambarių jieškoii- 
mai, ansivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
nti.

DR. GEO. $L GLASER, . 
3149 S. Morgan St.

Kuris buvo išvažiavęs ant menesio 
laiko aplankyti ligonbučius Florida 
ir Cubą ,dabar sugrįžo ir yra pasi
rengęs užsiimti praktika.

ASMENŲ JIESKOJImTT
JIEŠKAU JONO MIERKIO IR JO 

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

AŠ KAZIMIERA ŠIDLAUSKAITĖ 
po vyru Kundienė jieškau savo se
sers Mikalinos Šidlauskaitės gyve
nančios senai Chicagoj, prašau širdin
gai atsišaukti arba kas apie ją ži
no, malonėkite man pranešti šiuo ant
rašu. Taipgi Randasi laiškas “Nau
jienų” ofise, Subačiaus paštas ir sto
ties Panevėžio apsk., J. M. K. Kun- 
dienei, Lietuva.

JIEŠKAU švogerio Antano 
Rudžio, Liškevos valse., Ringio 
1 iškęs kaimo. Turiu svarbų rei
kalą, J. Grigas, Box 223, Blaine, 
Ohio.

JIEŠKAU FRANKIO JURKŠO, 
seniau gyveno Chicagoj,. apie 18tą 
gatvę. 4 ar 5 metai išvažiavo į Cana- 
dą. Šiuo kartu tikrai žinau, kad gy
vena Detroit, Mich. Prašau paties at
sišaukti, ar kas kitas praneš apie jo 
gyvenimą. Turiu svarbų reikalą is 
Lietuvos. VI. Marijošius, 559 W. 18th 
St., Chicagp, III.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 

ginos, našlės, kad ir su maža šeimy
na arba gyvanašlės, ne jaunesnės 
nuo 20 iki 35 m. amžiaus. Aš esu 
38 metų amžiaus, iš ajnato barberis, 
gerai užsilaikau, svaiginančių gėrimų 
nevartoju. Atsakymą duosiu kiek
vienai. Kreipkitės: G. J., P. O. Adeną, 
Ohio, Jefferson Co. ♦ 

JIESKŪ KAMBARIŲ^
JIEŠKAU KAMBARIO VIENAM 

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

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRENDAVOJA KAMBARYS 

su visais parankamais inteligentiš
kam vaikinui, arba jaunai porai, su 
kuknios privelcgijoms.

P. PETRAITIS
3237 .Auburn Avė.,
Tel. Yards 5056

REIKIA OARBININKy '
MOTERŲ

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
mergina, už gaspadinę prie mažos 

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

OREMUS CHEMICAL 
LABARATORY 

1718 So. Halsted St.

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

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

Atsišaukite:
J. A. LEPPA, 

3206 So. Halsted St.

REIKALINGA mergina dirb
ti į Rcal Estate ofisą. Kreipki
tės pas

C. P. SUROMSKI;
3346 S. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGA JAUNA MERGINA 
į Real Estate ofisą, turi kalbėt lietu
viškai, lenkiškai ir kad galėtų gerai 
angliškai rašyt. Patyrimas nereika
lingas. Kreipkitės Bridgeport Real 
Estate Co., 808 W. 33rd PI., arti Hal
sted Street.

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ

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.

REIKIA DUONOS IŠVAŽIO- 
tojo ant savo kelio. Geras ko- 
mišinas.

Kreipkitės:
2935 W. 25th St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

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

Phone Blvd. 6775

REIKALINGAS darbininkas 
ant farmų Chicagoj e. Gali būti 
apysenis žmogus. Kreipkitės, 
3344 Emerald Avė.

REIKIA DARBININKŲ prie 
moteriškų kotų.

Kreipkitės:
1561 Milwaukee Avė.

2-os lubos.
REIKIA lietuviškai kalbančio 

vyro, kuris galėtų būt mus kom
panijoj, kaipo insurance kompa
nijoj, brokerių. Kreipkitės: 
Naujienos No. 558.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUTAS VISO- 

kiij tautų apgyventa, labai gražioj 
vietoj. Rendos $50.00 į mėnesį; 5 
rūmai, lystas ant trijų metų padary
tas, Brighton Park, 1 blokas nuo 
Washtenaw į vakarus.

2444 W. 46th PI., 
Tel. Lafayette 4768

PARDAVIMUI saliunas, ge
ras biznis, visokių tautų koloni
joj.

Atsišaukite: s
3806 So. Wallace St.

, PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Parduosiu groserį at
skirai. Labai gera viela — tu
riu parduoti.

667 No. State St.

REIKALINGA bučernė mainy
ti ant 3 flatų mūrinio namo po 
7 kambarius. Kaina $7,800. Kas 
pirmas, tas laimės, C. P. Surom- 
ski & Co., 3346 S. Halsted St.

NAMAI-2EME. DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

RAKANDAI
NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

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

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

4321 So. Paulina St.
n Į .1. Į I ■ I L I 1 . ' I <!'■■

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne. Turiu parduoti į trum
pą laiką, nes važiuoju į Lietu
vą. Biznis cash. Kreipkitės į 
Naujienų ofisą No. 559.

EXTRA BARGENAS^ PARDAVI- 
mui bučernė ir groserne už pusę kai
nos. Biznis cash, vieta apgyventa 
lietuvių ir svetimtaučių. Pardavimo 
priežastis — važiuoju į Lietuvą.

160 E. Kensington Avė.
Phone Pullman 6344 

Kensington, III.

PARDAVIMUI saliunas, vi
sokių tautų kolonijoj, prie dide
lių dirbtuvių; biznis 20 metų 
senas. ' .

1458 W. 15th St.

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automdbilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES 
COMPANY, 

1401 E. 67th St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne. Parduosiu labai pi
giai. Biznis cash, ar mainysiu 
ant mažesnio.

831 E. 55th St.

DURYS ADAROS
Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par

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

a, GRIGAS,
3114 S. Halsted St., Chicago, 111.

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

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

2934 Hayne Court, 8 kambarių, 40 
pėdų lotas, .............................. $3,500!

4334 So. Mozart, 4 ir 4 kambariii" *
ant pilto fundamento ............ I. .$4,100

5329 May St. 4 ir 4 kamba
rių ..............................   $5,200

5125 S. Albany, 4 ir 4 ...... $4,500
4056 S. Campbell Avė., 5 kamba

riai — cottag-e ..................... $3.000

' t TĖMYKITE
Niekas nėra mums per dideliu nei 

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

IDEAL REAL ĘSTATE CO., 
Ypatiškai arba laišku

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

Tel. Boulevard 0122

PARDAVIMUI 2 AUKŠTU MEDI- 
nis namas. 5 ir 5 kambariu su i sau
le porčiais, cemento fundamentas, mo
demiškas .72 pėdu lotas daržui arba 
budinkui. Saulė iš visu nusiu. 2950 
Lowe Avė. Kreipkitės prie savininko 
^656 Herdon St., kamnns Wieland Av. 
Tel. Graceland 1394. Mrs. Schroeder

BARGENAS
Pardavimui 2 aukštu mūras ir cot- 

tage užpakalyj prie 3730 Parnell Av. 
Parodys gvventojams ant 2-jų lubų 
$850 cash, likusius ant lengvų mėne
sinių išmokėjimų

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antąnaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Linkis 3314 
So. Aubutn 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.: ptrm. 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. Markovvskis, 355 E. Kens
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
John Valanchius 10910 Edbrooke 
Avė.; turtų raštį Vincentas Dargia 
10520 So. State St.; kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing
ton Avė. — Susirinkimąi laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E. 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU- 
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A. Rudauskas 3328 South 
Auburn 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.

$14,600.00 • $14,600.00 $14,600.00

PARDAVIMUI ‘
PARDUODU GROSERIO ĮTAI1- 

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

4434 So. Fairfield Avė. 
Chicago, III. 

—"  .......—•——‘r ■  — •'
PARDAVIMUI bučernė ir 

groserne, su pirmos klesos įtai
symais, lietuvių kolonijoj. 
Kreipkitės į jį^aujienas” Box 
556.

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

Atsišaukite:
1789 S. Halsted St. Bok 557 ,

EXT&A PIGIAI
Parduodu gr6semę, 2 skėlos, nau

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

PARDAVIMUI GROSERNĖ. KEN- 
džių ir visokiu smulkmenų krautuvė, 
abai geroj vietoi, visokių tautų apgy

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

(PARDAVIMUI sali imas, vi
sokių tautų kolonijoj. Parduo
siu pigiai.

2101 W. Grmid Avė.

PARDAVIMUI galiūnas, lie
tuvių, rusų ir kitų tautų apgy
vento] vietoj. 3 metų lysas. Pa- 
siskubinkit, tai yra gera proga.

4522 So. Honore St.

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

Gera proga. ,
544 W. 18th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
3601 So. Morgan St.

Tel. Yards 2904

LIETUVIAI, NEPRALEISKITE 
progos! Parduodame pelningą vie
tą labai pigiai. 36 kambarių Kotelis 
ir saliunas. Kambariai visi išren- 
davoti. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos.

. 9400 Anthony Avė.
Tel.: So. Chicago 0545

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ; Pa
veikslų, knvgn ir kitokių dalvku. Prie
šais nat duris šv. Jurgio bažnyčios, 
(puiki vieta laikrodininkui ar‘šiaip 
žmogui). Renda nebrangi, trys šva
rus su apšildymu kambariai gyveni
mui. Norintis nepraleiskit progos, 903 
W. 33rd Street.

PARDAVIMUI BUČERNĖ SU 
mašinoms. Yra trokas ir visi kiti 
parankumai 4 kambariai, garu šildo
mu, pigi renda. Turiu parduoti šią 
savaitę. Parduosiu pigiai — važiuo
ji! į Lietuvą.

10701 So. State St.
Phone Pullman 4699

Nupirks 80 akerių farmą St. Croix 
Co., Wis., 40 mylių nuo St. Paul, 
Mihn. 72 akeriai dirbamos, budinkai 
geriausiame padėjime. Cash $7,600 
likusius pagal sutarimą. Kreipkitės:

7107 Ingleside Avė. / 
Tel.: Dorchcster 2245

Taipgi 80 akerių neišdirbtos, labai 
prieinamai.

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAI^ 
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, 3138 S. Eme- 
jald A v., nut. raše. J. V. Pirnša, 
3242 S. Emerald A^e, iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka F r. Kuznrincr 
kis, 910 W. 32rd Place.

PARDAVIMUI SALIUNAS, Vi
sokių tautų ė'pjtkvehtbj vietoj, prie 
daugelio dirbtuvių, aplinkui nėra ki
to saliuno net per 7 blokus. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos.

Kreipkitės: .
4837 So. Hoyne Are.

J TRUMPĄ LAIKĄ TURI BŪT 
parduota didelė groserne ir delikate- 
seh. Parduosiu labai pigiai. Lys
tas ilgas, renda pigi.

Atsišaukit:
8189 So. Halsted St.

" J TRUMPĄ LAIKĄ NORIU PAR- 
duoti buteher boy ice box, 2 marble 
kaunteriai su stiklais, 2 convputing 
scales, 4 blackie self meat grande- 
ris, National cash registeris, floor 
scale ir 2 metų lystas. $1,200.00.

1003 E. 55th St.
g«"'.lL1.'?.......... . . . 1 ................ SB

NAMAI-ZEME

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

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

MOKYKLOS

Didelių lotų išpardavimas.

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

p-!i8 E. KAZLAUSKAITE 
LIETUVIBKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

LIoHna: kirpti, aluti, pritaikyti L 
aesinuoti drabužius moterims ir 

1 vaikams.
Alesos: dienomis ir vakar&b 
specialia instrukcijos pagal 

nutarimą.
fiVELYfc ACADEMT OF 

G0WN DESIGNING
Soom 402, 59 E. Adams SL,

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

OLIVER SALINGER AND CO.
628 First National Bank Building

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

* vakarais.
Speciales vakarinės klesbs 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.

TĖMYKIT FARMERIAI

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

808 W. 83rd PI., arti Halsted St. 
Vai. nuo 9 ryto iki 9 vak. kasdieną.

• TĖMYK1TE
Savininkas yra priverstas parduo

ti pigiai savo lotą Brighton Parke, 
arba mainyti ant bučemės, grosernės 
saliuno ar automobilio, lotas cash, at
sišaukite 8214 So. Halsted St., ant 
antrų lubų.

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

Atsišaukite:
EDW. M. KTJBAN, 

Lyons, III.

PARDAVIMUI NAMAS IR VIE- 
nab akeris, 5 kambariai steam heat, 
eletetric. Paukščiai ir viėna karvė? 
Galiu mainyt ant Chicagos namo ar
ba loto. Priežastis pardavimo savi
ninkas turi kita bizni.

11300 So. Kedzie Avė.s

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliškos ir lietuvilko» 

kalbų, aritmetikos, knygvedystis, sta 
nografijos, typewriting, pirki y bos tei 
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel 
nos istorijos, geografijos, politikini) 
ekonomijos, pilietystis, dailiaražys 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto ik 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo t 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST., CHICAGG

LEVESKIO MOKYKLA'
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos gat.

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

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

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

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. Denvereckis 
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- 
driulaįtis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke- 
vičia; delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas, — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų. ’’

CICERO. ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTĖS ‘ Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varams, kasier. l/oo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikomd 
trečią sekmadienį menesio! 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue.

NOPTSTDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvha 1922 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Win- 
chester av.: Sekr. J. Penkauskas 
1649 Girard st..:Kasierius F. Hor-

* manas 1645 W»baT'sia av. Svetai
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie
šojo Knvgvno adresas: Liuosvhėg 
Svetainė, 1822 Wabansia av., Chi- 
eairot

s




