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Pietines Afrikos streikie- 
riai galutinai nuveikti
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. Paveikslai iš Lietuvos Lietuvos žinios

Pietinės Afrikos strei- 
kieriai veik galutinai 

nuveikti
Tik kelios atskiros pozicijos 

tebėra streikierių rankose. 
Kariuomenė bombafduoja 
streikierius.

LONDONAS, kovo 15. — 
Beveik visi jau sektoriai, kur 
siaučia generalinis streikas Pie
tinėj Afrikoj, jau yra apva
lyti nuo revoliucionierių. Lai
kosi tik niekurios dalįs Jo- 
hannesburgo, centre Rand apy
gardos, bet ir čia kova eina 
prie pabaigos. Galbūt svarbiau
sias miestas Johannesburgo 
distrikte, kuris dar nepasiduo
da, yra Jeppestown.

Artilerija, tankai, kulkosvai
džiai ir aeroplanai buvo pa
naudoti, kad atėmus iš revo
liucionierių Fordsburgą. Revo
liucionieriai neatkreipė domės 
į aeroplanų išmėtytus reika
lavimus, kad jie pasiduoti iki 
11 vai. ryte, bet jie pasidavė 
po 75 minučių smarkaus arti
lerijos bombardavimo.

Valdžios kariuomenė aplai- 
kė laimėjimą ir į rytus nuo 
Rand. Ten ji atėmė dideles ka
syklas ir suėmė 1'58 revoliu
cionierius. Tečiaus jų vadovai 
pabėgo. i i . : i

Sustabdė verbavimą armijos.
JOHANiNESBURG, kovo 15. 

— Oficialiniai paskelbta, kad 
visi sektoriai tapo apvalyti nuo 
revoliucionierių, išėmus Cen- 
tralinį Johannesburgo distrik- 
ię.

Verbavimas naujų kareivių 
prieš revoliucionierius apsi
stojo.

Utarninko Vakaro žinios iš 
Fordsburg pranešė, kad tuo 
laiku valdžios kariuomenė, at
ėmusi miestą iš revoliucionie
rių, vale gatves nuo revoliu
cionierių likučių. Daug belais
vių paimta, o likusieji pasi
traukė Langlaatge upės krip- 
timi.

Aeroplanai buvo išmetę per
sergėjimo lapelius, kad mote- 
rįs ir vaikai apleistų miestą 
prieš bombardavimą. Daug 
žmonių pabėgo iš miesto ir 
įsteigė stovykloje už bombar
davimo zono.

Laimėjo sutarties
I V ■■ ■ I ■salininkai

WASHINGTONAS, kovo 15. 
— Senatas dabar svarsto ra
tifikavimą keturių valstybių 
(Jungt. Valstijų, Anglijos, Ja
ponijos ir Francijos) sutar-

------*
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 

ties apie Pacifiko vandenyną 
ratifikavimą opozicija tai su
tarčiai yra didelė ir pradeda
ma abejoti ar sutartis galės 
laimėti senate ir ar jo , ne
ištiks tas pats likimas, kuris 
ištiko Versailles sutartį.

Vakar buvo pirmas balsavi
mas sutarties dalyke ir sutar
ties šalininkai jame aplaikė di
delę pergalę. Senatas vakar 55 
balsais prieš 30 atmetė Ro
binsono priedą, kuris siekėsi 
visai sunaikinti sutartį.

Iš šito laimėjimo taikos ša
lininkai išveda, kad jie leng
vai galės laimėti galutiname 
balsavime ir gauti reikiamus 
du trečdaliu balsų. Jie mano, 
kad galutiname balsavime už 
sutartį bus paduota 62 balsai, 
o prieš 29.

Rusijos bolševikai kalba 
apie naują karą

Jie numato, kad busianti pa
dalyta nauja intervencija ir 
puolimas ant Rusijos.

MASKVA, kovo 15. — Pa
vasario oras yra pilnas gandų 
apie rengiamą naują interven
ciją ir puolimą ant Rusijos. 
Oficialiniai laikraščiai^ sako, 
kad atidėjimas Genoa konfe
rencijos reiškia rengimąsi prie 
intervencijos Lenki jos-»Rumu- 
nijos parubežyje, sukurstytos 
Francijos. Paryžiaus ekspertų 
komiteto rekomendacijos irgi 
esą tik Francijos mieriu pasi
griebti į savo rankas Doneco 
baseiną ir Kaukazo aliejaus 
laukus.

Taipjau tvirtinama, kad 
Amerikos laivų kompanija, ku
ri gabena grudus į Odessą, 
siūlosi transportuoti armijas į 
Kaukazą. Pravda numato pa
vojų badaujančių šelpimo 
draugijose, kurios gali būti pa
naudotos politiniams tikslams.

Kalba apie busiantį karą ir 
sovietų viršininkai. Trockis sa
ko, kad bus padarytos bendros 
pastangos prieš Rusiją nuo 
Baltijos iki Juodųjų jurų. Puo
likų vadovais busią dabar Ba- 
tume esantis didysis kunigaik
štis Nikolai, Petlura ir Savin- 
kov. Jis sako, kad kaip Prin- 
kipo konferencijos sumanymas 
buvo panaudotas sudaryti in
tervenciją, taip dabar gali at
sitikti ir su Genoa konferen
cija. Jis taipjau sako, kad ka
da Jungt. Valstijos atvirai pa
skelbs, kad jos neberemia av
antiūristų, kaip Kolčakas ar 
Denikinas, tada busianti dide
lė šventė Rusijoje.

Rusai yra susidomėję tuo, 
kad daugelis žymiausių asme
nų Amerikos šelpimo adminis
tracijoje pirmiau turėjo ryšių 
su Vrangeliu ir Denikinu. ‘

Leninąs irgi nebėra toiks 
nuolaidus. Kalbėdamas metalo 
darbininkų kongrese jis pa
reiškė, kad nebedarys daugiau 
koncesijų kapitalizmui, kad 
dabartinis darbininkų stovis 
bus išlaikytas ir kad naujoji 
ekonomine politika pasiekė sa
vo rubežius. Kalbėdamas apie

Genoa konferenciją jis sake, 
kad Rusija sutinka jqje daly
vauti, nors negalima tikėtis 
joje daug ko laimėti. Jis sake, 
kad nežiūrint Genoa konferen
cijos, Rusija atnaujina preky
binius ryšius su kitų šalių ka
pitalistais, kurie j ieško konce
sijų.

“Mes negalime paskelbti pre
kybos sutarčių”, sakė Leninas, 
“iki jos nebus galutinai pada
rytos. Mes turime tuzinus to
kių sutarčių su tvirtomis fi
nansinėmis kombinacijomis. 
Pilnas sąrašas užima kelis pus
lapius.”

Leninas irgi užsiminė apie 
galimybę naujos intervencijos.

Grūmoja lenky legacijai
WASHINiGTON, kovo 14. — 

Senatorius Willis gavo laišką 
iš Cleveland, po kuriuo pasi
rašo “Amerikos ukrainiečių 
juodoji ranka”, ir įkuriame 
grumojama išsprogdinti Lenki
jos legaciją Washingtone ir 
Lenkijos konsulatus, Jungt. 
Valstijose ir Kanadoje. Laiš
kas sako, kad Lenkijos vald
žia labai nedorai elgiasi su 
ukrainiečiais, 500,000 ukrai
niečių išžudžiusi, o 250,000 lai
kanti kalėjimuose.

Priešinasi mažinimui armijos.

WASIIINGTON, kovo 15. — 
Užgirdęs, kad atstovų buto 
biudžeto komitetas paskiro pi
nigų užlaikymui armijos tik iš 
115,000 kareivių ir 11,000 ofi- 
cierių, gen. Pershingas vėl iš
leido pareiškimą, kad tokia ar
mija nėra užtektina ir kad 
1920 m. padarytas šalies gy
nimo projektas iš priežasties 
tokio sumažinimo armijos at
sidurs pavojuje. Pershing be 
to sako, kad toks mainymas 
dydžio armijos neleidžia kom- 
petentiškiems žmonėms stoti 
anmijon ir abelnai puldo ar
mijos ūpą ir veiklumą. Esą 
varde ekonomijos ar pacifiz
mo vargo daroma armijai net 
ir taikos laiku.

Graikai suėmė vokiečių laivą.

ATHENAI, k. 15. — Grai
kai suėmė vokiečių laivą Ot- 
ranto, nužiūrėdami, kad jis 
gabena kontrabandą. Laivas 
nuvežtas į arsenalą išegzami- 
navimui.

Amerikos Lietuvių akcines b-vės “Rūbas” darbininkai ir administracija, dalyvaujan
tis keturių metų Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvių apvaikščiojimo parodoje vasario 
16 d., Kaune. Priekyje stovi chicagiečiai lietuviai: 1. Bendrovės pirmipinkas A. Karso- 
kas; 2. J. Grigaitis; 3. St. Guževičius; 4. K. Kuosaitis; 5. K. Jankauskas.

i

Rusijos valdžia kontro
liuos užsienio prekybą

RYGA, kovo 15. — Rusijos 
prekybos atstovas Leonidas 
Krasinas kalbėdamas apie pa
saulio pirklių vedamą kovą 
prieš monopolių, pareiškė, kad 
sovietų valdžia vistiek pasilai
kys monopoŲų ant prekybos 
su užsieniu tikslu neprileisti 
pasaulio stambiąjam bizniui 
padaryti ekonominę intervenci
ją Rusijoje.

Krasinas sako, kad nuėmi
mas monopolio pagimdytų tas 
pačias pasekmes kokios buvo 
Austrijoje ir Vokietijoje ir už 
pusdykiai liktų parduota ir 
tas trupučiukas likusių Rusi
joje prekių.

Tokia žinia pagimdė susido
mėjimą tarp Amerikos ir ki
tų biznierių, kurie per dveje
tą metų Pabaltijoje laukė at
sinaujinimo ■ laisvos prekybos 
Rusijoje. Jie sako, kad Rusi
jos valdžia neduodanti gva- 
rantijų ir todėl negalinti pri
traukti pasaulio prekybos. O 
ir bolševikų prekybos komisa
rai Pabaltijoj neturi geros re
putacijos.

Francija rūstauja
PARYŽIUS, k. 14. — Žinan

tis padėtį sako, kad sentikiai 
tarp Amerikos ir Franci jos yra 
įtempti. Francija labai pyksta 
a‘nt Jungt. Valstijų, kam tosios 
pareikalavo iš talkininkų kon
tribucijos komisijos užmokėti 
$241,000,000 už laikymą Ame
rikos okupacinės armijos. 
Francija mano, kad Amerika 
tų pinigų turėjo reikalauti ne 
iš talkininkų, bet tiesiai iš Vo
kietijos. Tai esąs labai ne
draugiškas aktas.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 15 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.29
Austrijos 100 kronų............... l%c
Belgijos 100 frankų ............. $8.22
Danijos 100 kronų ............. .. $20.85
Finij 100 markių ................... $2.05
Francijos 100 frankų ........... $8.80
Italijos 100 lirų .........................$4.94
Lietuvos 100 auksinų .........   38c
Lenkų 100 markių ............... 2 V? c
Norvegų 100 kronų ........... $17.27
Olandų 100 guldenų ........... $37.25
švedų 100 kronų ............... $25.65
Šveicarų 100 markiu ........... $19.27
Vokietijos 100 markių ........... 38c

Rengiasi konferencijai
Certtralinė Europa tariasi apie 

bendrą nusistatymą ir veiki
mą Genoa konferencijoje.

BIELGRADAS, Jugo Slavi- 
ją, kovo 15. — Dabartinė kon
ferencija Bielgrade tarp įvai
rių centralipės Europos ' šalių 
ekspertų visai nesvarstys poli
tinių klausimų. Konferencija 
rūpinsis tik išdirbti bendrą 
nusistatymą ir paskui bendrai 
laikytis Genoa konferencijoje.

Sekami dalykai bus svarsto
mi toje konferencijoje: abelna 
Europos rekonstrukcija, skolos 
ir pinigai, abelni finansiniai 
klausimai, abelni ekonominiai 
ir prekybos klausimai, trans- 
portacija ir komunikacija.

Tikimąsi padaryti keletą pre
kybinių sutarčių.

Vilnijoj
VILNIUS, II. 17. — Lenkų 

vyriausybė atšaukė savo dele
gatą Tupalskį ir vidaus reika
lų departafmento Direktorį Sen
kevičių dėl lietuvių bei gudų 
suėmimo ir ištrėmimo. Lenkų 
spaudos dalis reikalauja taip 
pat A. Meištavičiaus pasitrau
kimo, kuris esąs visos tos Len
kų vyriausybes kompromitaci
jos kaltininkas. Tupalskio vie
ton paskirtas dvarininkas Sol- 
tanas iš iLctgalijos, o Senke
vičiaus — Malinauskas, buvęs 
Seimų seniūnas.

Vasario 4 d. “seimo” grupes 
“Odrodzenie — Wyziwolenie” 
(Cbominskis) ir socialistai 
(Zaštautas, Baginskis) teikė 
paklausimą dėl lietuvių bei gu
dų suėmimo. Tą savo paklau
simą jie pakartojo vasario 10 
d., papildydami jį reikalavimu, 
kad butų leista ištremtiesiems 
grįžti Vilniun.

Step. Mickevičiaus grupė 
“Odrodženie” Vilniaus “seime” 
reikalauja, kad pirmiausia bu
tų tartasi su Nepriklausomąją 
Lietuvą, o paskiau jungtasi su 
Lenkija. Visos kitos grupės pa
sisako už tiesioginį prisijungi
mą prie Lcnkijds, tik kai ku
rios jų reikalauja, be to, Vil
nijai autonomijos.

Švenčionyse. Suimta Link
menų mokytoja D. Viškelytė 
ir gimnazistai Paukštė*ir Lim- 
žauskas. Kaltinami esą perėję 
demarkacijos linę.

(“Vilnietis”).

Įvykiai Klaipėdoj
Krašto direktoriaus Simonai

čio atsistatydinimas.

Nesenai įvykęs Klaipėdos 
Krašto Ekonominės partijos 
“Wirtschafs partei der Memel- 
gebietes” įkūrimas sukėlė fran- 
euzų okupacijos valdžios tar
pe gilaus nusivylimo, juo la
biau, kad ir krašto direktoris 
Simonaitis, kuris savo darbuo
tės metu gerai pažino visus 
Darbo Sąjungos “Arbeitsge- 
meinechaft” laisvos valstybes 
idėjos silpnumus ir negalimu
mus, prisidėjo prie naujos par
tijos ir įėjo į jos prezidiumą.

Kadangi bendroms franeuzų 
ir jų šalininkų pastangomis ne
pavyko atitraukti poną Simo
naitį iš “Ekonominės partijos”, 
prasidėjo intrigos. Visos gali
mos instancijos buvo sumobi
lizuotos nepasitikėjimui Simo
naičiu pareikšti, nors juridiniu 
atžvilgiu jos, tebudamos tik 
patariamieji organai, visai ne
turėjo tam teises.

Vasario 10 d. p. Simonaitis 
įteikė Santarvės vyriausybių 
Atstovui, Vyriausiam Komisa
rui Petisnė šio turinio raštą:

yPonas Komisare,
Nei Komisijos ekonominėms 

deryboms vesti, nei Valstybės 
Tarybos nei Krašto Direktori
jos nusistatymas neprivertė 
manęs atsistatydinti. Kadangi 
Tamsta, Ponas Komisare, ma vasario 9 ir 10 d. Kontroles 
no atsistatydinimo aiškiai pa-' Komisijos nariai^ apsilankė pas 
geidauji, aš šiuo prašau mane, Br. Biržiškienę, ' teiraudamies, 
paleisti nuo einamųjų parei-'ar begyvuojančios lietuvių 
£U”* | įstaigos, 'mokyklos, spauda.

Vyriausias komisaras šį pra-' Jiems paaiškinta, jog didelių 
šymą priėmė. Tą pat dieną va-1 jėgų įtempimu lietuviai vėl vi
kare Klaipėdos mieste esantie-' sa tai atgaivino. Svečiai buvo 

:ji Tautos Tarybos nariai bu- nustebę.
i———.  .. Į  

no atsistatydinimo aiškiai pa

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus Svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

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

3210 So. Halsted St., Chicago, TU.
Town of Lake Skyrius

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

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

523 West 120th St., West Pullman, UI.

vo pakviesti pas Vyriausią Ko
misarą išrinkti į Krašto Di
rektoriją p. Simonaičio vie
ton kitą tautiniai nusistačiusį 
lietuvį.

Po ilgesnių derybų ponas 
Brožaitis iš Vevcriškių, Tau
tos Tarybos ir Žemės Ūkio 
Rūmų vice-pi^mininkas, suti
ko kai kuriomis sąlygomis lai
kinai eiti Krašto Direktoriaus 
pareigas.

Greitu laiku susirinks Tau-v 
tos Taryba ir galutinai nusta< 
tys taktiką ir nuspręs, ar šioj 
laisvos valstybės komedijoj ap
skritai Reikalinga turėti tauti
niai nusistačiusį lietuvį atsto
vą, kaip atsakomingą narį. Be 
tb Taryba nuspręs, ar ji ne
privalėtų pareikšti nepasitikė
jimo ponui Steputaičiui ir po
nui Reidžiui, kuriuos ji anks
čiau buvo rekomendavusi Vy
riausiam Komisarui, kaip nei- 
tralinius vyrus, o kurie remia 
laisvos valstybės idėją, trau
kiančią kraštą į nelaimę. Tuo 
budu laisvos valstybės idėja 
butų remiama tik franeuzų ir 
vokiečių tautininkų ir jų ki
tų šalininkų. (“Liet.)

Lietuviy kultūros 
įstaigy likimos

VILNIUS, II. 20. (Elta). —
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j Kas Dedasi Lietuvoj
TAURAGĖ.

Spekuliacija įsigalėjusi, 
būt, kaip niekur kitur. Speku
liantai tiek išdrįso, kad Taura
gės turguose supirkinėja po 
kelias dešimts kiaulių ir gabe
na užsienin (aš jau nekalbu 
apie tai, kas dedasi kitose aps
krities vietose) .Taip 15 gruod
žio pastangomis apskrities val
dybos nario Vaivados buvo 
sulaikyta 45 kiaules. Tą pačią 
dieną tas spekuliantas išgabe
nęs iš Tauragės virš 20 kiaulių; 
o nakčia taip pat kas žin kas 
darėsi. O milicijos su jų “bau
džiamaisiais kodeksais” kaip 
nėr, taip nėr. (Nors, ištiesų, su
laikius Vaivadai kiaules, pris
tojo ir milicija). Kas žin, ar 
milicija tėra tik tam, kad iš 
savivaldybių gautų butą ir ber
žinį kurą? B. [L. Uk.]

BIRŽAI.

mirėPernai, apie Kalėdas, 
nuo šiltinės Medeikių kaime, 
Biržų v. Jokūbas Balčiūnas, 
šiltine Balčiūnas tur būt užsi
krėtė, veždamas iš Pasvalio 
stoties giąžtančius pabėgėlius. 
Namiškiai Balčiūno, slėpdami 
priežastį mirties, sukvietė į 
l>akasynas daug žmonių. Naba- 
šninkas gaulėjo apdengtas ant
klode, bet nebesant kuo sta
lą apdengti, ją nuo nabašninko 
nuėmė ir stalą apdengė, o ant 
jos valgius sudėjo. Pasekmė 
buvo ta, kad jau namo beva
žiuojant iš pakasynų daug kas 
susirgo. Kilo epidemija. Dėda
vo po du grabu vienoje duobė
je. Žinutė ši nors ir labai pa
vėlinta, primins skaitytojui, 
kaip atsargiai reikia laikytis 
pakasynose mirusių limpamo
mis ligomis žmonių.

žuvytė. [L. Uk.]

UTENOS APSKR. IR VALSč. 
VAIKUTĖNŲ DVARAS.

Sunkus musų apylinkės nesusi 
pratusių darbininkų gyveni
mas. Girdim, kaip visur Lietu-

TARPUTYNAS 
SULAUŽO SLOGAS

F *

Tarputynas prašalina skausmą 
ŪMAI! Mokslas pasako, kaip jis 
persigerta gilyn ir nueina prie skau
damos vietos. Tuojaus pradeda 
skausmą išvyti! Skausmai greit bus 
prašalintas kaipo magiškai.

Naujas išradimas Turpo, turįs visas 
tarputyno misteriškas gydymo ypaty
bes su kitomis gydančiomis ypatybė
mis. Nedegina, pūslių nesutraukia 
arba nesutepa — nei ne aliejuotas 
nei nesmirdi! Prašalina slogas, ger
klės skaudėjimą, gilų kosulį, tonsilus, 
reumatiškus skausmus, dieglį, kruti
nės plėvės uždegimą, katarą ir neu
ralgiją. Urnai veikia prašalinime gal
vos skaudėjimą, kojų nesmagumus, 
įsipjovimą, skausmus ir dieglius.

TuriJo taip stebėtinai persigerianti 
gydymo spėka, vartojant išlaukiniai 
ir kūnas visas gerai jaučiasi. Tik 
biskį reiki krutinę arba gerklę juomi 
patrint, o veikimas kiaurai pereina
mas ir greitai paliuosuojantis, kurt 
t uojaus patėmysit.

Nekentėk! Ne leisk skaudėti Pra
šalink skausmą ŪMAI su Turpo. — 
Tarputyno mostas susideda iš tų se- 
novynių patikėtinų gyduolių, Mentho- 
lo ir Kamparo. Klausk bile vaistinin
ko Turpo — 30c. ir 60c. puodelis.

’ o

APIE GREITO PELNO 
JIEŠKOTOJUS.

. 'L ./, >• -

Pastaraisiais laikais daugelis 
musų žmonių pakėlė didelius 
nuostolius, bejieškodami didelio 
ir greito pelno. Užtenka pami
nėti tokius prigavingus skymus, 
kaip Ponzie Bostone ir kelerių 
prigavikų Chicagoje. Ir vienur 
ir kitur nunešta didelės sumos 
pinigų. Ypatingai Chicagoje 
žuvo daugelio Lietuvių pinigai. 
Ir jie jau nebesugrįžš. šiems 
prigavikams sekėsi laikinai pri
gauti žmones ir išaikvoū sun-■y 
kjai jų uždirbtus skatikus vien 
dėl to, kad jie rado tokių Icng-

, buk iŠ 
žiavimą Kaunan. Susirinko net NIEKO GALIMA KĄ NORS 
dvylika porų davatkų, trys GAUTI. Tuo tarpu sveikas pro- 
žmonės ir klebonas su zakristi- tas pasako, kad iš nieko tik nie- 
jonu. Pradėjo statyt kandida- ^as ir teišeina.
tus. Klebonas! Klebonas! Išmintingas žmogus, žinoda- 
šaukia davatkos. Ne. Mikas, mas verįę sunkiai uždirbto pihi- 
Mikas!” mat, vyriausias “bros- g0> yra atsargus _ ir gerai da- 
tvininkas . Pagaliau vienas ro Toks žmogus nesiduos pri- 
žmogus sušuko “Pamūšiu” ino- u> _ jjg jiežko saVQ skati. 
kytojas. O■kaip jus jj z.no- ios ir gcros
te ar geras katalikas? k ausia iežiuros Saugiausi vieta ir 
klebonas 'Cic.l.kas cici hstas, iura
negalima“, šaukia viena bobe- 6 . j .__ i,„
lė užkimusiu balsu. “Paplaus- ral Ve amam®
kas Ūtos geras katalikas!“ *no1karaaS j11*0“ y™ spe’ 

i . v. . . kuliacnų dalykas, bet rimtas ir“Buvo geras, bet nežinia da- J7. .J ’ . x ,i__ • .v n .. . saugus biznis, už kurį atsakobar, ką jis is Rusijos parsine- 6 , ’ v . . / . .Š6“, paaiškino kunigas. Neradę patys banko serminkai ir visi 
geresnių katalikų, išrinko za- direktoriai. Banko biznio tci- 
kristijonų ir ■vyriausiųjį “bros- ®in8un'4 ir pastovumų pnžiuri 
tvininkų.“ valdžia. BALTIC 'STATES

Piliečiai! ar musy visados BANKAS, yra New Yorko val- 
bus toki rinkimai? Kų kuni- stijos leidimu ir priežiūra įsteig- 
gas norės, tų paskirs ir be ias ir ji veda specialistai ir pri- 
rinkimų. —Ten buvęs. [L. Uk.] tyrę,žmonės. (

Lietuviams patogiausia yra 
dėti savo taupomieji skatikai 
lietuvių 
BALTIC 
togumai 
BALTIC 
šitie:

1. — Depozitus galima atsių
sti per paštą, — turime daug 
depozitorių iš įvairių valstijų;

2. — Mokame 4 nuošimčius,
priskaitomus prie* sumos kas 
mėnuo; 1

3. — Jei prisieitų depozitoriui 
iškeliauti Lietuvon, mes per
siunčiame pinigus ant kiekvieno 
pareikalavimo;

4. — Perkeliame pinigus iš 
kitų bankų, — užtenka atsiųsti 
mums kitų bankų knygutes;

5. — Baltic States Banke lai
ko savo pinigus New Yorko val
stija, New Yorko Bankų Dcpart- 
mentas, didžiausios Lietuvių 
organizacijos, pašalpinės drau
gystės ir daugybė šiaip pavie
nių depozitorių.

Laiškus rašydami ir pinigus 
siųsdami, adresuokite šitaip:

BALTIC STATES BANK 
294 Eighth Avė., 
New York, N. Y.

BANKO VALANDOS: 
nuo 9 vai. ryto iki 
ir subatomis — nuo 
iki 7 vai. vakare. 
WATKINS 2142.

vežimų už 20 varstų pristaty
mui malkų, suvažinėjo dykai. 
Priežastis — neatlikti kažko
kie formalumai. Rūpintis tuom 
nėra kam. Kažin, kas kaltas — 
valsčiaus valdyba, ar girinin
kai?

DUSMENYS. 
Trakų apskričio.

Gruodžio 18 dieną, 1921 
Dusmeny klebonas įsakė iš

m. 
sa-

kyklos po mišparų susirinkti IĮ aei lo» Kaa Jie rauu v, 
klebonijon rinkti atstovo į suvirk vatikių, kurie tikėjo, 

I XTTT7«TZr\ PAT Tl\/T A tZ

PAPILĖ, ŠIAULIŲ APSKR.

Pradžioje gruodžio mėn. mi
rė vienas senas ūkininkas 
ša, labai tikintis žmogus; 
sūnūs yra laisvų pažiūrų, 
laidojo -savo tėvą visomis baž
nytinėmis apeigomis. Yra pa
protys numirusius fotografuo
ti, tai šiuša paprašė vikarą 
leist nufotografuoti su visa 
prbcesija, bet jis atsakė nelauk
siąs. Išlydėjus iš bažnyčios, 
jau stovėjo fotografas prisiren
gęs nežiūrint leidimo ir jį pa- 
matęs kunigas nusismaukęs 

jkamžą, pakabino ant tvoros ir

šiu- 
j° 

Jis

banke, o tokiu yra 
STATES BANK. Pa
savo padėlius laikyti

STATES BANKE yra

g SEVERUS GYDUOLĖS U 
šeimynos sveikata.

SEVERAS 
E S K O

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

\voje dai bininkai rūpinasi pa- nesakęs pabėgo. Nufoto-
1 ’ o Utenos - . - - •

Kuktiškių, kunigQ su visa procesija,
o Utenos grafavus buvo ketinta leisti be 

.- . . be*
pasitarus su kitais, buvo pa
kviestas kl. Jerulaitis, kuris ir 
palaidojo. Mat kokių šiais lai
kais dar yra kunigų.

Tas pats kun. pora mėnesių 
atgal įteikė Vartotojų Bendro
vės “Atžalos“ pirmininkui ulti
matumą, kad jis išeisiąs iš na
rių tarpo ir prašo pajų grąžinti 
dėl to, kad ten esą par^avinė- 

gas padėjimas tiktai gaudami j
žabų ir šiaudų nedėliai po Blė- mokralas-. į i0 dienlJ turi at- 

karvėms neturim sakyti į jo laiškų ir neatsakius
imsiąs dar griežtesnių priemo
nių... A. Gedaminas [L. Uk.]

apskr. Daugailių, 
Tauragnų valsčiuose niekas ne-i 
kruta. Patys esame tamsus ir 
nemokame pradėti ką veikti, 
padėti mums nėra' kam. Taip 
ir velkamo ramiai Varšaviokų 
valdžios atsiųstų įgaliotinių 
jungą nuo tamsos ligi tamsos 
gaudami už tai po 5 pudus ir 
po 25 auksinus mėnesiui. Atsa
kytų nuo darbo tai visai blo-

jama “Liet. Uk.“ ir ”Socialde-

AtjtTsepHšl^JS Mosite

Vari^njas ąlio ąiežĮi, iŠLerinpi 
ir ŲtoŲ p odiąės Ityos.

'»( .-.j • r-'. ■. ■ ■ ’ ■

Ml ■ I ■ V Pinigai is 
Rockfordo

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAH RAPiDS, IOYVA

Stebėtinos vertes

Skrybėlės 
už labai žemą kainą. 
- ----------  " -------r—

Telephone Yards .5834

ŪR. P. G. WIEGNEJ1
Priėmimo valandos nuo 8 iki .12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

BRIDGEPCRT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus iŠva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą gvarantuęjame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard 7101
1892

1619 W. 47th Street
Ant išmokesčių, jei pagei

daujama.

Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo 

Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petraus
kų, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

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

Rockford, Ui.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r. |

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

■ ■■■■ ■■■■■■■■■

bį. Karvėms neturim kas ’ 
duoti ir nėra kuo pasikurinti 
butas. Valsčių taryboms mu-j 
sų reikalai nerupi, nes jose 
dauguma susidarę iš ūkininkų 
sąjungos ir krikščionių demo
kratų žmonių. Manėm, kad jie 
darbininkų frakciją suplėšys, 
kai ji pasiūlė sulyginti visoje, 
apylinkėje algą.

Ašarų pakalne. [L. Uk.]

PAKUONIS.
Pakuonio valsČ.

Susisiekimas oru.
Nuo šių metų balandžio 1 

dienos nustatytas toks susisie
kimo oru planas: Berlynas — 
Karaliaučius ir Karaliaučius — 
Kaunas orlaiviai skraidys šešis 
kart, Kaunas — Ryga (sąryšy 
su Kaunas — Karaliaučius su
sisiekimu), tris kart į savaitę. 
Pradedant š. m. balandžio 15 d. 
— du kart per savaitę tarp Ka
raliaučiaus ir Maskvos (oficia- 
liniam susisiekimui).

Pavasario Rytų Mugės metu 
tarp Karaliaučiaus ir Dancigo 
orlaiviai skraidys du kart į 
dieną.

dien 
vak. 
ryto 
nas:

Musų žmonės šviestis mažai 
linkę, bet kunigėlių pamokslų 
neklauso. Kartą musų klebo
nas štrimas sumanė net verste 
priversti žmones pamokslo j 
klausyti, įsakęs tarnui užraky- 
ti duris ir žmonių iš bažnyčios 
neišleisti. Žmonės labai pasi
piktino, sakydami, kad jie ne 
gyvuliai, o bažnyčia ne tvartas 
ir joj negali prievarta uždary
ti.

Prievarta mažai klebonėliai 
laimės. —Tada buvęs. [L. Uk.] 
ČVENTAŽERIS, Seinų apskr.

Šventažerio valsčiuje yra 5 
pradinės moikyklos, kurios nuo 
pat pradžios mokslo metų ne
buvo aprūpintos užtektinai ku
ru. Dabar gi paskutiniu laiku 
ištikus šalčiams jau po 2-3 sa-[Lig šiol klausyti tų pamokų 
vaites kai kurios iš jų uždary-Iįsirašė tik žydai mokiniai; vo- 
tos dėl malkų stokos. Siųsta 16 kiečiai visai nesirašė. (Elta).

Vilkaviškis. Naktį prieš vasa
rio 10 d. apvogė parapijos baž
nyčią. Ant altoriaus išberta 
komunikantai ir išnešta sidab
rinė taurė, du sidabriniai relik- 
vijoriai, du kilimai ir apie 15 
svarų žvakių. Sudaužyta ir pa
likta ant altorių keli metali
niai kryžiai.

Klaipėdos gimnazijoj norima 
»įvesti lietuvių kalbos pamokos.

Kas-
5 vai.
9 vai.

Telefo-

BRIDGEPORTO
LIETUVIAMS

• 3 * t+sįL’ < 
n i‘ . ..

ff NAUJIENOS Chicagos lietuviams pasidarė taip 
' kaip duona,, be kurios negalima apseiti.

'Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui.

, »

idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrium visokiausiuose rei
kaluose, Naujienos įsteigė savo šakų ant Bridgeporto.

Naujienų Pinigų Siuntimo Lietuvon yra pavyzdys ge
riausio, rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilnų atsar
gos užtikrinimų.

Ateikite f
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO- 

* MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kokį tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visų rūpestį tam padeda.

naujienosNutrinkite savo 
skausmus 

Reumatiškas, 
Neuralgijų, 
Šlubumą, 

Niksterėjimą, 
Ištampytus 
Muskulus, 

Dantų 
Skaudėj liną, 

Galvos 
Skaudėjimą, 
Peršalimą.

Tčmykitc, kad 
butą

INKARO 
VAISBAŽEN- 

KLIS.

PUIKUS 
TEATRAS

BRIDGEPORTO SKYRIUS
Į t

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

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

šešių Veiksmų Devynių Paveikslų Drama 
Rengia

Teatrališkas Kliubas “Lietuva”
Nedėlioj, Kovo 19 d., 1922

SCHOOL HALL SVET., PRIE 48tos IR HONO^ G AT.

Gerbiamieji! Nepraleiskite nepamatę šio puikaus perstatymo, 
nes šis veikalas yra vienas iš puikiausių istorijas veikalų. Kas matė 
šį veikalą vaidinant, T. Kl. “Lietuva” pirrtiiaus, beabejo norės včl 
pamatyti. Dar labiau naudinga pamatyti tiems, kurie nėra matę.

Pradžia 7 vai. vakare.
Kviečia TEATRALIŠKAS KLIUBAS “LIETUVA”.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurrrriestyj.

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

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

-----Į.........................

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 8899 

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Blvd. 
'ui i. Seeley 3676 t ■1

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

__________________________________________)

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.

79

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

1 J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

budavotojas.
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, mackinaws, 
rainkotų, kelinių, trunku ir siutcai- 
sų už tokią žemą kainą, kad apsimo
kės dabar pirkti kitam metui dėvė
jimui. ,

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.



Ketvergas, Kovo 16 d., 1922

Komiteto Lietuvos Naš 
laičiams šelpti.

Pranešimas.

Chicagos Komitetas Lietuvos 
Našlaičiams šelpti gruodžio 
pradžioj 1921 m. pasiuntė Kau
nan Moterų Globos Komitetui, 
D. Šleževičienės vardu, $550.00 
(131 tūkstantį auksinų) aukų 
Lietuvos 
Kadangi 
siuntimo 
kos buvo 
ko, tai buvo baimės, 
našlaičių pinigai nebūtų žlugę, 
bet štai šiomis dienomis Chica
gos Komiteto pirmininkė 
l’etraitienė gavo iš Kauno 
šką nuo Globos komiteto, 
riame praneša, kad aukos 
na i gautos. Tą laišką čia 
sai paskelbsime:
Lietuvių Moterų 
tetas. Valdyba. 
Vasario men. 10

Kaunas. 
Poniai P. Petraitienei.

Gerbiamoji Tamsta!
Prisiųstus Tamstos 131,000 

(šimtą trisdešimts vieną tūks
tantį) auksinų p. D. Šleževi
čienės vardu per Lietuvos Kre
dito Banką š. m. vasario 8 die
ną Lietuvių Motery Globos Ko
miteto Valdyba gavo. Gavome 
be Čekio, kurio nei mes, nei 
Bankas nesame gavę. Bankas 
išdavė pasitikėdamas, kad ant
rą syk mes, gavę čekį nereika
lausime pinigų, žinoma paėmęs 
iš musų atatinkamą parašą.

Tai konstatuodama Lietuvių 
Moterų Globos Komiteto Val
dyba taria Gerb. Tamstai ir 
Kitoms Ponioms, prisidėju
sioms prie suradimo minėtų 
lėšų, vardu musų globojamųjų 
našlaičių ir karo aukų širdin- 
giausį ačiū.

Turime lamstoma pranešti, 
kad ypač šiuo laiku, kuomet 
grįžo ir grįžta labai daug ma
žų yaikų našlaičių iš Rusijos, 
kurių daugiausiai prisieina 
mums priimti ir kuomet tokiu 
budu skaičius vaikų musų 
prieglaudose žymiai padidėjo, 
Tamstų pašalpa buvo 
mums reikalinga ir tuo 
palengvino sunkią musų 
teto finansinę padėtį.

Mes prašome ir tikimės, kad 
Gerbiamosios Tamstos neuž
miršite ir toliau remti musų 
sunkų, bet reikalingą ir nau-

šelpti, 
pinigų

našlaičiams 
ta chicaginė 
įstaiga, per kurių au- 
siųstos, vėliau susmu- 

kad ir

lai- 
ku- 
pil- 
išti-

Globos Komi-
1922 

d. No. 120.
m.

begalo 
budu 

Komi-

Priedas: Pajamų orderis 
No. 95 sumoje 131,000 auks.

Aukštos pagarbos reiškia
(pasirašo) D. Šleževičienė, 

L. M. G. K. Pirmininkė.
(pasirašo) B. Grigaitytė, 

Sekretorė.

NAUJIENOS, CMcagO, Et

Įjos narys. Netiesa. Tada dar 
buvau kuopos sekretorius ir 
pildžiau savo pareigas, bet na
riai buvo taip jau subolševikė
ję, kad sunku buvo kas veikti. 
O laike rinkimų du kuopos na
riai (U. ir S.) buvo net prisi
segę baltus ženklelius su para
šu “Vote for republieans”, ir 
įmano nusistebėjimą, kodėl jie 
taip daro, kuomet mes turime 
savo socialistų kandidatą, at
sakė: “mes už tuos smalavi- 
rius niekados nedirbsimi” Na, 
o Steimontas sako, kad jie ne
kenkę socialistų kandidatui!

Toliau jis sako, kad aš pats 
pasisiūlęs būt kuopos sekreto
rium, o mėnesiui praslinkus 
atsisakęs nuo visko. Irgi netie
sa. Pirmiau gyvavusioj kuo
poj aš buvau sekretorius, tą 
visi žinojo, tai ir paskui mane 
vienbalsiai išrinko susinešimų 
sekretorių, o d. D-kienę iš Ste- 
gerio finansų sekretorių; bet 
tuomet žiema buvo labai 
gili, dažnai net karai neidavo, 
tai d. D-kiene negalėjo savo 
pareigų pildyti ir man teko 
abiejų sekretorių darbas atlik
ti. Steimontas sako, kad aš 
pareikalavęs atgal savo įstoji
mo pinigų, ką jie ir padarę.

Bet tai niekų pasaka: LSS. 
nebuvo jokių įstojimo pinigų 
imama, o tik mėnesinės, tuo 
kartu po 25 centus. Aš rezig
navau iš kuopos kai beveik vi
si nariai (kiek jų tada buvo, 
tikrai negaliu atmint) buvo 
subolševikėję, su Steimontu 
prieky. Likusius nebolševikus, 
mane ir dar du nariu, jie vi
saip pajuokdavo, žemindavo, 
dėlto, rezįgnavau, ir benorėda
mas “revoliucionierių” užgauti 
pasisakiau, kad šeimyniškas 
gyvenimas neleidžia ilgiau pa
silikti; bet Socialistų partijai 
kaipo pavienis narys, priklau
siau iki 1921 m. kol, likęs be 
darbo, priverstas buvau paliau
ti duokles mokėjęs.

Apie savo mokytumą p. Stei- 
montas ne tik man, bet dauge
liui tuomet girdavais, būtent, 
kad Raseinių miesto mokyklą

baigęs ir Šiaulių gimnazijos 
keturias klesas išėjęs. Už
sigint dabar to, ką tuomet 
skelbdavai, tamstos dalykas.

Gabaus p. Steimontas sako, 
kad aš nepriklausęs LDLD. Ir 
vėl netiesa. Aš ne tik pats pri
klausiau, bet dar ir L. D. M. 
Kliubą atstovavau, ką liudija 
gautos tų metų knygos (“Ątmo 
sfera”), kurių viena atiduota 
minėtai draugijai, o antrą aš 
ir dabar tebeturiu.

Pakaks. Daugiau nebeatsa- 
kinėsiu. — Mažiukas.

ERENCH LINE

SW8dish 
American 
Lln« ■ n—i

Greitas Pasažierinis Susisiekimas 
TARP NEW YORKO IR LIEPOJAUS.

Per Gothenburgą. Pasažieriai perkialiami ant jūrių ir siunčiant! 
į Liepojų.

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

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 S’o. Halsted St., kampas 31 gat.
Viename name, su Dr. Monkevičium 

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

Puikiausia su 
keliauninkais 
apsiėjimas.

Priprasti lie
tuviški 
giai.

vai-

C«W|0R
ANCHOR - DONALDSON

Yra musų a- 
gentas jūsų 
mieste ar ne- 
toliesia. Už- 
sisakykit vie
tų dabar.

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

YPATIŠKAS PRAVEDIMAS LIETUVIŠKOS EKSKURSIJOS ANT 
GREIČIAUSIO MODERNIŠKO LAIVO 

Per Southampton
AQUITANIA — Kovo 21

Pribuvus į Southamptoną, keleiviai bus persodinti ant kito 
Cunard laivo ir tuoj išplauks tiesiai į Pilavą, kurį pasieks į 9 dienas.

8-ios klesos pasažieriai užims kambarius po 2, 4 ir 6 ypatas. 
Privačiai kambariai šeimynoms. Ekskursija parūpinta Cunardo vir
šininkų, kurie prižiūrės jūsų bagažą, pasportą ir kitus dalykus ke
lionėje sutikus, visai veltui. Vokiečių vizo nereikia. Visi gali 
važiuoti.

Specialės kainos: iki Pilavos $106.50, Kauno $107.50. Antra klesa 
$155, taksų $5.00.

( Kiti išplaukimai

f^DR.HERZMAN^B
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų 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: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Greita kelionė *
NEW YORK r- MEMEL

S. S. PAlhs
♦Bal. 5, Bal. 26, Geg. 24

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

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

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

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

Per Hamburg

aBANIA (tik antra klesa) Balt 1
CARONIA — Bal. 8 — Geg. 13

SAXONIA — Bal. 18 — Geg. 25

Per Southampton, Liverpool 
ir Glasgow

CASSANDRA iš Portland Kov 30
ALGERIA ..................  Kovo 30

CAMERONIA ..................  Bal. 6

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpins vlsokieins 

reikalams

J. SALAKAS
1432 So. 50th Ct.

Cicero. ilk
Tel. Cicero 2537 Per Angliją iki Libavo $110, taksų $5. H

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
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Telefonai:

Visiškai naujos rųšies 
stebėtinas muilas

Reguliariams visokiems šeimynų 
drabužių skalbiniams

Taigi

Ištarpink verdančiam vandeny.
Pilk į kubilą vandens.
Vartok užtektinai Rinso, kad' butų daug putų.

I LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai 

V^REDSTARllNf 
Tiesus patarnavimas į LIBAVĄ 
Dideli smagus laivai. Geras mais’ 

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

^XWHITESTAR
l Cherbourg ir Southampton ar

čiausia susinešimas su Lietuvos mies
tais.

MAJESTIC (56,000 tonų) 
Didžiausias laivas pasaulyj.

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

LABAI PUIKIAI APRŪPINTA 
3-IOS KLESOS KELIAUNINKAL

Užsirekordavimui kreipkitės j
PASSENGER DEPARTMENT

Arba prie vietinių agentų.
F. C. Brown, Westem Passanger Mgr.
14 No. Dearbom SI., Chicago, III.

Atsakymas A. F. Stei- 
montui

Naujienų 57 nu m.
Steimontas reikalauja, kad 
duočiau įrodymų, ką aukščiau 
apie jį buvau parašęs, 
čia, anot jo, paeiliui:

Jis sako, kad kuomet
126 kp. buvo pastačius 
kandidatą į alderananus, 
tuomet nebuvęs net nei

savo 
aš 

parti-

.No.rubb

I
v] b

A) ? d?

O

Daugiau 
negu muilas šmotuose

valymo pajiegos

Naujos rųšies muilas.

Muilas padarytas iš tyrų medžiagų, sujungtų tokiu 
budu, kad jis turi daugiau valymo pajiegos, negu ka
da nors pirmiau muilas turėjo.

šita nauja rųšis muilo gražiai persigeria į drabužius ir 
paliuosuoja purvų, nepakenkiant nei vienam audimo 
siūleliui.

X t-

Rinso ištirpsta visiškai ir greitai verdančiam vande
ny. Jis padaro tokį muiluotą vandenį, kad permirkin.as 
ir išmuilavimas drabužių atliekamas ant syk. Net ir la
biausiai įdėvėti plėtmai reikalauja mažo patrinimo su 
sausu Rinso.

Rinso išmirkina drabužius taip švariai, kad jų viri
nimas nereikalingas. Bet jeigu jus nprit virinti savo bal
tus marškonius drabužius, tai pamatysite katile didelį 
skirtumą.

Jeigu turi skalbiamą mašiną, tai geriausia ji atlieka 
darbą su Rinso. Rinso užima vietą muilo šmotuose ant 
kiekvieno žingsnio skalbimo reikaluose.

Rinso padarytas didžiausių muilo išdirbėjų sviete. 
Gauk Rinso šiandien grosernėj arba departmento krau
tuvėj. Leyer Bros Co., Camgridge, Mass.įver Bros Co., Camgridge, Mass.

-........................ - . ............................ ■ -...........................-

t

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lobo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų k 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:81 vai. 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 vak 

ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Dreiel 2880. —J

Dr. Maurice Kalu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedalioj po 

•pietų. Tel.: Oakland 1294
V____________ i.-----------------------------

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telephone Boulevard 5652
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimai 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.
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litika, kuri yra priešinga 
Lenkijos stiprinimui kitų 
lėšomis.

Reikia pastebėti, kad tai 
įvyko beveik be jokių pas
tangų iš Lietuvos pusės. 
Lietuvos valdžią savo patai
kavimu Hymansui grei
čiaus sustiprino Lenkijos sė
brus, negu jos priešus. Jei
gu, neveizint Lietuvos diplo
matijos silpnumą, Vilnius 
dar iki šiol nėra pražudytas, 
tai dėlto, kad yra perdaug 
sunku sutraukyti tuos ry
šius, kurie jungia jį su Lie
tuva.

Lenkai dar ne kartą išsi- 
lauš dantis* begrauždami tą 
riešutą.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — pažtu:

Metams ...---------- $8.00
Pusei metų ----------—- 4.50
Trims mėnesiams 2.25
Dviem mėnesiams 1*7&
Vienam mėnesiui ------------------- 1.00

ĮChicagoje per nešiotojus: ’ ,
Viena kopija _____ —----- .......... 3c.
Savaitei ___________________ — 13c*
Mėnesiui —-.-------------------- •— 75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj 
paštu: . f

Metams---------—-------— .$7.00
Pusei metų ------------------------- 4.00
Trims mėnesiams , ......................2.00
Dviem mėivesiama r -- 1.50
Vienam mėnesiui-------.——— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

NETURĖJO DRĄSOS 
PASIGROBTI.

Kietas 
riešutas.

Vakar “Naujienose” buvo 
išspausdinta žinia iš Varša- 
yos apie tai, kad Antantės 
(talkininkų) valdžios už
draudė lenkams aneksuoti 
Vilnių. Tų pareiškimą pa
darė Varšavai Anglijos, 
Franci jos ir Italijos amba
sadoriai.

Taigi pasirodo, kad ne 
vien Anglija pasipriešino 
lenkų godumui, kaip buvo 
pirmiaus pranešta.

Antantės protestas turėjo 
tą pasekmę, kad lenkų mini- 
sterių kabinetas atsistatydi
no.

Varšavos ponai manė, kad 
Vilniaus klausimas bus už
baigtas, kaip tiktai želigow- 
skinės administracijos su- 
šauktasai “seimas’* nutars 
prijungti Vilnių prie Lenki
jos. Bet užsienis suprato, 
kad tas “seimas” neišreiškia 
vilniečių valios, ir talkinin
kuose paėmė viršų anglų po

Lietuvos krikščionys demo
kratai buvo pasiryžę paimti į sa
vo nagus Lietuvos universitetą 
ir paversti jį katalikiškos propa
gandos įtsaiga, bet visuomenei 
sujudus protestuoti, jie turėjo 
sumažinti savo apetitus.

Atidarant Lietuvos universi
tetą (universitą) vasario 16 d., 
tapo perskaitytas valdžios įsa
kymas, kuriuo rektorium skiria
mas prof. Šimkus, dekanais gi 
šie profesoriai: teologijos fakul
teto — pral. J. Mačiulis, socia
linio — Aug. Voldemaras, mate
matikos ir gamtos — Z. žemai
tis, medicinos — Avižonis, tech
nikos—Juodelė.

Kunigas yra tiktai vieno fa
kulteto (ar fakulto) viršinin
kas. Universiteto rektorius, 
prof. Šimkus, rodos, yra plačių 
pažvalgų žmogus. Medicinos 
fakulteto dekanas, Dr. Avižonis, 
yra net radikalas (ilgus me
tus jisai priklausė socialdemo
kratų partijai). Voldemaras 
savo pažvalgomis yra “bedie
vis”, tik su juo ta bėda, kad ji
sai labai politikauja.

Lietuvos visuomenė tečiaus 
turi nepaliaut kovojusi de) mo
kslo laisvės, nes klerikalai dar 
neišsižadėjo savo noro sugrąžin
ti Lietuvą į viduramžių gadynę.

- NĖ TRUPUČIO SARMATOS.

Diena iš dienos Brooklyno 
“Laisvė” vis rašo melus ir šmeiž
tus apie savo partijos priešus. 
Šiai kiek ji primelavo viename 
tiktai 61-ame savo numeryje.

Ji sako, kad “Naujienos”
“perspausdino provokatoriaus 
(!) Geležėlės straipsnį, juo 
remiantis parašė editorialą,

apvagindamos Friends of So- 
viet Russia komitetą ir iki 
šiol dar tų savo provokacijų 
neatšaukė...”
Tuo gi tarpu “Naujienos”, 

perspausdinusios ištraukas 
iš Gel. straipsnio, pa
stebėjo, kad jos nežino, ar tai 
yra tiesa, ar ne; ir tiktai reika
lavo, kad Friends of Soviet Rus- 
sia pasiaiškintų.

Toliaus, “Naujienos” per 
spausdino Juliaus Švitros laiško 
ištrauką, kur Geležėlės priekaiš
tai tam komitetui yra užginči
janti.

“Pagalios, “Naujienos” pada
rė Sovietinės Rusijos Draugų 
komiteto oficialės apyskaitos 
apžvalgą ir parode, pasiremiant 
tos apyskaitos skaitlinėmis, kad 
tas komitetas išleido:

penkis tūkstančius dolerių tie
sioginiam badaujančiųjų šelpi
mo darbui,
dvidešimts du tūkstančiu do
lerių ofisui, spaudai ir agitato
rių algoms, ir *
du šimtu šešiasdešimts tūks
tančių dolerių davė kokiam tai 
“pirkimo agentui”, kuris ne
žinia ką padalė su ta suma.

(“N.” kovo 8 d.)
Mes, vadinasi, padavėme kal

tinimus (su pastaba, kad jų tei
singumas nėra užtikrintas), pa
davėme tų kaltinimų užginčini- 
mus ir padavėme apyskaitos 
skaitlines, nurodydami jose ne
aiškumą; o Brooklyno komunis
tų organas, kuris tą viską mar 
tė, tvirtina, kad mes “vagina
me”, remdamiesi “provokacijo
mis”!

Kur to laikraščio vedėjų gė
da? '

Antras melaj.
“Laisvė* rašo:

“ ‘Naujienų* bosas Jurge
lionis patrauktas teisman už 
nelegalį Šerų pardavinėji

mą?*

Faktas gi yra toks, kad Jur
gelionis ne tiktai nėra patrauk
tas teisman, bet dpr jo skun
dikai gavo ilgą nosį nuo vals
tybes prokurorių dvejetas jų 
net buvo išvaryti iš kambario.

Teisman yra patrauktas ne 
Jurgelionis, o tie gaivalai, ku
rių šmeižtus taip godžiai per- 
spausdinėja “Laisvė*’.

Trečias kcįmunistų organo 
melas.

Jisai rašo (vis tam pačiam 
numeryj), kad “Rusijos social
demokratai prasipagiriojo”, 
kadangi pirma jie visą laiką 
vedė atkakliausią kovą prieš 
sovietų valdžią, o dabar

“Rusijos socialdemokratų 
partijos ir bundo komitetas 
išleido atsišaukimą, kuria
me kviečiamos visų šalių 
socialistinės , partijos veikti 
toje linkmėje, kad Tarybų 
valdžia butų pripažinta.”

Išeina, kad Rusijos socialde
mokratai pirma priešinosi so
vietų valdžios pripažinimui, o 
dabar reikalauja pripažinimo. 
Bet tai yra prasimanymas. Per 
visą laiką bolševikų viešpata
vimo nebuvo nė vienos valan
dos, kad socialdemokratai bu
tų priešinęsi sovietų valdžios 
pripažinimui; atpenč, jie vi
suomet stojo už tai.

Bet kartu jie vedė, ir tebe
veda, atkakliausią kovą prieš 
tą valdžią. Jie kovojo ir tebe
kovoja prieš bolševikų dikta
tūrą, prieš spaudos, organizaci
jų ir susirinkimų laisvės pa
naikinimą, prieš terorą, prieš 
darbo militarizaciją, prieš uto
pinę bolševikų ekonominę po
litiką ir prieš daugelį kitų da
lykų. Bet jie niekuomet nė
rėme kontr-revoliucinių gene
rolų, mėginusių ginklais nu
versti sovietų valdžią; priešin
gai, toje kovoje socialdemokra
tai rėmė bolševikus. Ir nie
kuomet socialdemokratai ne
pritarė užsienio imperialistams, 
mėginusiems blokada, sovietų 
nepripažinimu ir panašiomis 
priemonėmis padėti Rusijos 
kontr-revoliucijai.

Socialdemokratai laikėsi tos 
nuomonės, kad netikusį bolše
vikų režimą turi prašalinti 
payts Rusijos darbo žmonės. 
Rusijos gi kontrrevoliucionie
riai ir užsienio imperialistai 
yra tiems darbo žmonėms ne 
draugai, o priešai.

Šitos nuomonės socialdemo
kratai* laikosi ir dabar. Todėl 
“Laisvė” be reikalo tauzijai 
apie jų “išsipagiriojimą”.

Kam reikia išsipagiriot, tai 
—pačiai “Laisvei”, kurią blai
vas protas ir žmogiškas pado
rumas jau yra apleidę dau- 
giaus, kaip trejetas metų.

ATMETĖ MASKVĄ.

Europos socialistų spauda 
praneša, kad vasario 14 d. 
Franciįos Generalės Darbo 
Konfederacijos nacionaline ta
ryba padarė du svarbiu nutari
mu viena, išreiškė pasitikėji
mą pildomajai tarybai, kurios 
priešakyje stovi Jouhaux; 92 
nariai balsavo už, o trys susi
laikė. Ant:(a, atmetė komu
nistų įnešimą dėl šaukimo ne
paprasto Konfederacijos kon
greso; už įnešįmą paduota tik 
8 balsai, prieš — 86, susilai
kė 2.

Šitie nutarimai reiškia griež
tą Darbo Konfederacijos atsi
sakymą eiti išvien su “raudo
nuoju unijų internacionalu”.

Stumdomos prekės.

PADEGĖLIS KASMATĖ.

Vainikai
(Tęsinys)

Šioji musų liaudies kūrybos savybė užsili
ko ir musų literatūroje. Nebekalbant jau apie 
grynąją lyriką, net musų literatūros epinio ar 
dramatinio pobūdžio veikalai yra perdėm per
sisunkę lyrikos elementais. Ir toji lyrika suda
ro juose neatskiriamą, neatjungiainą dalį. To
kia, berods, epinio turinio apysaka, kaip Vaiž
ganto Progiedruliai, — ji yra galinga 
tik delei savo lyrinių (motivų. Ir tose vietose, 
kur tųjų lyrinių elementų nėra — apysaka yra 
visai silpna. Tas pat tenka pasakyti ir apie vi
sus kitus geibesniuosius musų rašytojus: Krėvę, 
Šeinių, Vienuolį, Dobilą, švaistą, Čiurlionienę, 
Vydūną, Putiną, Vaičiūną ir 1.1.

Ir ne tik literatūroje taip ryškiai • spindi 
musų kūrybos lyrinė savybe —- ji reiškias ir 
visose kitose meno šakose, kaip antai muzikoje, 
tapyboje... Musų naujųjų kolmpozitorių kuri
niai yra perdėm lyringi tautinių dainų dvasioje. 
Ir net toksai dailininkas,' kaip Čiurlionis, jau 
net svetimtaučių pripažintas pasauliniu genijų, 
butų visai nesuprantamas, jei jį imtum vien tik
tai kaipo tapytoją, be sąryšio su lietuvių ypatin
gąja lyrika! Tokiu budu visa, kas iki šiol mu
sų fcuryboe srity padaryta geriausio, tai yra ly
rika, suprantant tą žodį kuoplačiausia prasme.

KOOPERATYVĖS DRAUGI
JOS NARIAI KREIPĖSI 

PRIE CROWE.
Kooperatyvės Draugijos šė- 

rininkai kreipėsi prie valstijos 
prokuroro Crowe prašydami jo 
ištirti minėtos draugijos sto
vio. «■ • 11* i i

Jeigu yra leistina sulyg praeities daviniais 
spręsti apie ateitį,, tai jeigu lemta lietuvių tautai 
pasakyti ateity savo kūrybos žodį į pasaulį, tai 
tasai žodis bus lyrika —< lyrika ta prasme, kaip 
Skandinavų žodis buvo drama...

II

VAINIKUOSE paduota musų, taip sa
kant, “pofmaironinės poezijos” pavyzdžiai 

toje tobulybėje, kokios ji jau suspėjo pasiekti.
Bendrai delei mūsii poezijos tenka pastebė

ti, kad ji yra užsimojusi naujų kelių jieškoti, ir 
jau yra pakankamai parodžiusi davinių, kad tie 
nauji keliai bus surasti, bet dabar ji kolkas gy
vena prirengiamąjį kūrybos periodą, ji dar sa
vo žodžio nėra tarusi, ji tebejieško tam žodžiui 
ir formos ir turinio.

Bet šiaip musų lyrikų tarpe jau yra susi
dariusios kelios aiškios, jeigu tarpusavy ir ne
kariaujančios, bet ir ypatingos meilės nepareiš- 
kiančios, grupes.

Visų pirma, pati “maironinė” poezija dar 
tebėra gyva ir mirti nesirengia, nežiūrint į vi
sas jaunųjų pastangas ją nugalabyti. Pats Mai
ronis ir sveikąs ir gyvas, ir jo senas literatūros 
prietelis Adottnas Jakštas padeda jam senųjų 
eilių markę išlaikyti ir pats eiles rašydamas, ir 
kritikos straipsniais atsigrauždamas. Ir beto 
dar kiekvienas pravedantis poetas “laiko savo ' 
pareiga” pereiti per Maironies mokyklą, tai yra i 
rašyti taip, kaip kad Maironis rašo. Delei šios 
aplinkybės šis krypsnis vis dar tvirtai laikosi. 

.Jeigu jauni talentai bręsdami ir apleidžia šią 
(metodiką, tai užtat vis naujų ateina. Tokie

Rusijoje yra specialis stum- 
dymo skyrius. Norint supras
ti ką tas reiškia, užtenka iš
girsti pareiškimai pačių bolše
vikų. Ve, pav. Maskvos laik
raštis “Komunistinis Darbas” 
antroj birželio pusėj, 1920 m. 
rašo apie prekes sukrautas ke
liose Maskvos vietose, kurios 
galima pažymėti kaipo stumdo
mos prekės, vadinas, tokios 
prekės, kurios niekur nebuvo 
įrašytos ir todėl buvo pas
tumtos į šalį ”atsakomingų so
vietinių darbininkų.” Rogožev- 
sko^Semionovskiniame rajone 
tapo atrasta 1,546 partijos 
stumdomųjų prekių. Tarp jų 
buvo 59,149 pūdai nikelio, 
30,135 pūdai alumino; 25,071 
pūdas skardos; 237,076 pūdai 
cinko; 18,332 pūdai plieno; ne
pasakyta kiekybė vielos; 18,000 
dvirankių puikių; 20,610 kir
vių; 32330 porų batų; 5 milio- 
nai aršinu gelumbės; 110,566 
aršinai dirbės; 20,426 pūdai 
kavos ir arbatos, ir daugelis 
kitų daiktų, kurie laikrašty pa
minėta, bet* kurie neverta mi
nėti čia, kauangi to, kas jau 
paminėta, gana užtenka paro
dymui, kad centralistinėj siste
moj didžiausis numanomas 
stumdymas yra galimas. Lieka 
paminėti, kad kitame rajone 
tarp kitų prekių atrasta pusė 
miliono porų kojinių ir 47 
vagonai žemdirbystės mašinų. 
Tas, žinoma, negalėtų atsitikti, 
jei decentrinė vadinas, federuo- 
toji sistema butų panaudota ir 
kiekvieno rajono darbininkai, 
ar darbininkai kilnojantieji 
prekes turėtų kontrolę ant jų. 
Dabar gi prie centristinės sis
temos tik vienas centras reika
lauja žinoti, kur prekės pri
klauso, o visi kiti žemesnieji 
skyriai turi klausyti centro įsa
kymų. Su šitokia sistema len
gviausia prieiti1 prie stumdymo; 
jei centre yra tik vienas stum- 
dytojas, tai galima stumdyti 
prekės siekiančios milionus do
lerių vertes, nes darbininkai, 
kurie kilnoja jas, yra tik ark
liai, kurie centro ratus veža.

Kitas pavyzdys, paduotas Zi- 
novievo paties, parodo, kai]) 
šalies ekonomijos cenralistinės 
organizacijos “aparatas” ste
buklingai veikia. Rusijos ko
munistų Partijos suvažiavime, 
laikytame Maskvoj spalio mėn., 
1920 m. Zinovievas kalbėjo 
apie partijos ir jos įkurtose 
organizacijose trukumus bei 
silpnybes. Jis papasakojo, kad 
Murmansko juros pakraštys, 
kai]) yra gerai žinoma, labai 
žuvingas, ypatingai paskutinė
mis savaitėmis žuvių * nerštui 
užėjus. Vietos draugai sako, 
kad žuvių esą tiek daug, kad 
užtenka, į pagalį vašį įkalus, 
juomi patraukti per vandenį,

kelia kartus ir išmesi žuvį. 
Bet nežiūrint to, Murmansko 
gelžkelio tarnautojai ir darbi
ninkai nei vieno svaro šviežios 
žuvies negauna ir priversti yra 
valgyti džiovintą žuvį, jei gau
na. Kaip tas atsitinka? Tas 
išeina iš to, kad mes turim žu
vinį centrą (“Glavriba”), ku
ris sako: “Pirma turite pagau
ti žuvį, paskui įrašyti ją į kny
gas ir užberti druskos jai ant 
uodegos,” o tą syk tik darbi
ninkai galės ją gauti. Bet dar
bininkai pamėginę prieiti prie 
žuvinio centro, pamato, kad 
jis jiems neprieinamas.

Kitas Zinovievo privedamas 
pavyzdys: “Aš noriu jums pa
pasakoti apie kitą atsitikimą. 
Ussoljej buvo sukrauta dideli 
sandeliai druskos. Kaimiečiai 
prašė leidimo pasiimti jiems 
priklausomą druskos dalį ant 
savo vežimų, po maistinės ži
nybos kontrole. Raštinės ark
liukas pradėjo cimpinti, bet į 
tą tarpą upė išėjo iš krantų ir 
visą druską sulaižė. Ką, jus 
manote, kaimietis gali pasaky
ti į tą? Už penkių dešimtų 
mylių nuo Baku darbininkai ir 
kaimiečiai yra be žibalo. O Ba- 
kuje yra svarbiausia žibalo šal
tinis! Tai tas pareina nuo 
musų organizacijos silpnybių.”
• Tai taip sako Zinovievas. Aš 
pats girdėjau daugybę tokių 
atsitikimų Rusijoje nuo įvairių 
žmonių, bet jei aš paminėsiu 
Petrą Kropotkiną, Emmą Gold- 
mannaitę ar Spiridonovą, arba 
kitus žymius centralistų prieši
ninkus, tai/ gal pasirodys, kad 
jų pasakojimai yra nudažyti. 
Bet to neteks pasakyti, kada 
žodžiai išeina iš pačių centri- 
ninkų burnų. Kas atsitiko su 
Uissoljies kaimiečiais, tas atsi
tiko nesuskaitomus kartus su 
kitais kaimiečiais dėl malkų ir 
taipgi su Petrogrado darbinin
kais; ir tas visuomet atsitiks 
ir turi atsitikti, kol centraliz
mo tvarka viešpataus visose 
ekonomlinėse organizacijose. 
Tai ne kelios silpnybės, kaip 
Zinovievas norėtų mus įtikinti, 
o politinio centralizmo princi
pas tam kaltas.

Aš toliaus galiu nušviesti ši
tą savo paties prityrimu. Ma
no drauiė Maskvoje prašė ma
nęs gauti jai senovės knygų. 
Po ilgo j ieškojimo aš pamačiau 
jas sovietinėj knygų krautu
vėj ir įėjau nupirkti. Bet čia 
mano kiteliai prasidėjo. Tai]), 
aš galiu pirkti knygas, bet pir
ma turiu gauti leidimą iš Kny
gų Centro “Centropečiat”. Pa
siėmiau adresą ir išėjau. Bet
ylėta buvo kitame miesto gale. 
Iki nuėjau (reikia pėsčiam ei
ti, nes gyventojai nevažinėja 
automobiliais kaip užsienių de
legatai,) vieta buvo uždaryta. 
Ant rytojaus nuėjau vėl, bet 
ten man pasakė, kad ji persi
kėlė kiton vieton. Ant galo su-
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radau Knygų Centrą ir pri
ėjau prie moters sėdinčios pas 
stalą. Ji paliepė man pripildy
ti blanką ir nusiuntė į kitą 
Kantorą. Ten teko pripildyti 
kitą blanką įrašant reikalauja
mų knygų vardus ir su ta 
blanka aš buvau pasiųstas į 
kitą jlainbarį. Ten ją užregis
travo ir mane pasiuntė atgal į 
pirmąjį kambarį su įsakymo 
blanka. Dabar įsakymo blanka 
tapo pasirašyta ir aš galėjau 
eiti į knygų krautuvę nusipirk
ti tris senovės knygas. Bet čia 
krautuvėj aš pamačiau vieną 
vokišką knygą, kurią įsigeid
žiau nusipirkti sau; bet vėl 
man pasakė, kad aš turiu gau
ti kitą įsakymo blanką iš cent
ro. Man pakako jau to, ką tu
rėjau ir numojau ranka. Nu
pirkimui dviejų senovės knygų 
turėjau sugaišti dvi dienas. 
Nenuostabu, kad gyvenimas 
užsikemša ir nesitenkinimas 
dėlto didėja. Bet tai nėra vien 
organizacijos silpnybės, o visa 
sistema klaidinga. — Iš “The 
Workcrs and Peasents of Rus- 
sia — How they live.
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Lietuvos S.-D.P.
Padėka Ame

rikiečiams
“Naujienų” redaktorius ir 

Lietuvos Laisvės Fondo pir
mininkas vakar gavo iš Lie
tuvos Socialdemokratų Parti
jos Centro Komiteto sekamą 
laišką:
Draugui

P. Grigaičiui
Chicago, III.

Gerbiamasis drauge,
Šiomis dienomis esame ga

vę iš Lietuvos Laisvės
Fondo.................  100,000. -

Iš Lietuvos Jaunikaičių
Draugijos, Waterbury 
per P. Dapšį.......... t 7693.—
Iš Cedar Rapids, Iowa, 
darbininkų per Juozą 
Mainelį ..............—.. 1007.—

Viso Auk. 108.700 —

Šimtas auštuoni tūkstančiai 
septyni šimtai auks.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komitetas su
deda minėtoms organizacijoms 
ir draugams širdingiausius pa
dėkos žodžius už taip gausią 
paramą musų darbui Lietuvo
je. i i ’ ■ ■ i

Mes esame giliai įsitikinę, 
kad vėlai ar aukšti Amerikos 
draugų pastangos bus visiš
kai pateisintos tuo darbu, ku
riam tos aukos yra dedamos ir 
suvartojamos.

Prašome draugo1 pareikšti 
musų padėką Lietuvos Laisvės 
Fondui ir pakvituoti gautas 
aukas laikraščio “Naujienos”

poetai, jau nūdien visai savistovi, sudarantieji 
atskirą grupę, kaip Vaitkus, Mikuckis, — vis 
tai buvę “maironininkai”. Net toks gana žy
mus talentas, kaip Putinas, iki šiai dienai te
bėra ištikimas maironininkas.

Kitos grupes galvoj stovi Liudas Gira ii’ 
Vincas Krėvė, abudu dzūkai, abudu artimi 
dvasios giminės. Liudas Gira grynas lyrikas 
(kaipo dramaturgas, autoris nevykusios dra
mos “Kerštas,” dar silpnesnio veikalo ‘Tteauš- 
tanti aušrelė” nieko rimtesnio nesudaro). Krė
ve — lyrinis apysakininkas ir toks pat nenusi
sekęs dramaturgas. Jie abudu savo kūrybai nau
doja liaudies motivus kaip turinio taip ir for
mos žvilgsniu. Girai tai vyksta padaryti silp
niau, Krėvei —- geriau, ir tai ne lyrikoj, bet jo 
lyriniai dramatiniuose bei apysakiniuose vei
kaluose.

Giros poezijos pagrindinis niotivas — tai 
nustvilimas gyvenimu, / neišsemiama skunda 
dalios rūstybe. Tik retkarčiais jis imas dainuoti 
drąsą bei laimėjimą, bet tuo'met jo cilėš skam
ba nenahiralingai, tarytum visai kitos šalies 
vynas.

—Pirmyn! Tenai, kur nerami garbė!
—Vrąsyn! Laimėjimas — drąsoje ir darbe! 

urba'

—Niaugi man neskirta
—Meilės laimė šventa,
—Niaugi juoktųs taip balsiai dalia?!
—Juodos mintys — šalin!
--Aš tikiu ateitim —
—Dar ateis juk man laimes ciba...

Ne Liudui Girai dainuoti laimėjimą ir drą
są! O tuo tarpu dainuojant dalios skurdumą 
bei meilę sodietiškam stiliuje jis pasiekia tam 
tikrų pozitiugų rezultatų.

Vai, tai graudžios, vai tai gailios 
mano dienužėlčs — 5.
lyg tas užmirštas kelelis 
žolėmis sužėlęs...

Lyg tas užmirštas kelelis 
į seklyčią seną, 
kur jau niekas nebvilioja, 
niekas ncbgyvena...

skiltyse.
Dar kartą reikšdami gilios 

padėkos, prašome priimti mu
sų draugų linkėjimus.

(Pasirašo:)
\St. Kairys

L. S.-D. Partijos Centro
Komiteto pirmininkas

V. Požėla
C. K. sekretorius.

Kaunas. 20. II.
(Anlspauda.)

Nei ten ristasai žirgelis 
padkavėlėm žvanga, 
nei mergelės grynas juokas ' 
neskamba pas langą...

f

Tik vejelė, tik žalioji 
tai liūdnai šiukšdena, 
kad mergelė ištekėjo 
užu našlio seno... T

Ir lt. (VAINIKAI,7 pusi. 10)

Grynas žmonių kūrybos motivąs, melodi
ja, dailininko ranka stilizuoti. Jei mes suge- 
bėtumėm pasitenkinti šiokios stiprybės poezija, 
tai Liudas Gira butų didis poetas. Tuo 0rpu 
pacituotos eilės yęa vienos stipriausiųjų ir gra
žiausiųjų. Dar daugiau liaudies dainų Savybės 
reiškiasi Krėvės dainose,

(Daugiau Bus)

_______________________________—_________________________________________________ ________________________________________________________________ ____ _____ _____________________________________________________________________________ - ■ 

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

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

JEWELRY 
STORE

Deiaumtal,
Laikrodžiai,
Aukaybi, Co- 

hunbijoa Grafo 
uolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

S. Aakland
H Chicago, III.
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Du apsiginklavę negrai plė
šikai įėjo į New York Central 
“Western Express” valgamąjį 
vagoną Engle\vood stotyj ir 
pradėjus 
miestan
riaus A. Pierson 275 dol. pi
nigais ir auksinį laikrodėlį. Po 
to plėšikai iššoko iš traukinio 
ir pabėgo.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::
$16,000 šunims; $500 

seseriai.
Mrs. Sadie Howard, 3037 

Cheltenham, South Chicago, 
mirdama paliko savo seseriai, 
Tillie Leighton, 5(M) dolerių, o 
savo kalci ir dviem mažučiam 
šunyčiam 16,000 dolerių. O kai 
šie pastips, tai likusieji 
gai skiriama našlaičių

pini- 
prie-

200GAISRAS SUNAIKINO 
FIRMŲ; 25,000 DARBI

NINKŲ PALIESTA.
Užpereitą naktį ištekęs gais

ras tarpe Jackson blvd., Van 
Burcn gat. ir Clinton ii’ Canal 
gatvių, veik visame bloke, su
naikino apie 200 firmų ir dėl
to netekę apie 25,000 darbinin
kų darbo.

Ugnis žalos, sako, padarius 
tarp 5,(MM),000 ir 10,000,000 do
lerių. Be to dar vienas ugnia- 
gesis neteko savo gyvasties, o 
daug kitų liko sužeista.

Gaisras prasidėjo vakar apie 
1 vai. ryto 521 W. Jackson 
blvd. ant syk keliose vietose 
ir staiga užsidegė visas na
mas. Spėjama ar tik nebus tik
sliai padegta. Dabar daroma 
tyrinėjimai.

GAZO DARBININKAI SUTI
KO SUMAŽINTI ALGAS.

Užvakar 180 W. VVashing- 
ton gat. įvyko Gazo Darbinin
kų unijos susirinkimas. Unijos 
prezidentas Murphy pranešė, 
kad gazo kompanija norėjus 
sumažinti darbininkams algas 
ant 10 nuošimčių nuo pirmos 
šio menesio. Tečiaus jai tas 
nepavykę, nes buvo pranešta, 
kad patys darbininkai išspręs 
šį klausimą. Jam patarus, dar
bininkai sutiko sumažinti sau 
algas ant 10 nuošimčio. Jų al
gos bus sumažintos kaip šian
die. Sako, kad kompanija su
tiksianti darbininkams algų 
nebemažinti iki rugsėjo 1 die
nai, nes iki tam laikui yra pa
darytas kontraktas.

BLAIVYBĖ “NEGALIMA”.

Užvakar viename vidurmies- 
čio viešbutyj įvyko priversti
nosios blaivybės įstatymo vy
kintojų vakarienė. Pokilin bu
vo susirinkę mayohri, šerifai, 
policijos viršininkai, distrikto 
ir valstijos prokurorai tikslu 
aptarti budus sekmingesniam 
vykinimui priverstinosios blai
vybės įstatymo. Beveik visi 
kalbėtojai atvirai pasakė, kad 
pilnoj to žodžio prasmėj pri
verstinosios blaivybės įstaty
mo esą negalima pilnai įvy
kinti, nes, pasak jų, veik vi
si teisėjai ir advokatai “šla- 
piemsiems” netik simpatizuoja, 
bet jiems dar net ir prigelbsti.
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ATSIRADO PASIUTU
SIŲ ŠUNŲ.

Bėgyje trisdešimt dienų pa
siutę šunys įkando trylikai as
menų. /

Dabar Sveikatos komisionie- 
rius Bundesen įteikė policijos 
galvai Fitzmorris’ui reikalavi
mą išleisti įsakymą gaudyti vi
sus šunis nuo gatvių.

BANDĖ PASIKARTI.
John Schmidt buvo užvakar 

tarpduryj pasikoręs, bet ant 
laimės jo žmona laiku sugrį
žo ir jį nuo mirties išgelbėjo. 
Vėliau jis tapo nuvežtas pavie
to ligoninėn. .

Bandymo pasikarti priežas
tis, sako, vargingas gyvenimas.

GRĄSINA PROKURORĄ 
MIRTIMI.

X alstijos prokuroras R. E. 
Crowe užvakar gavo antrą 
grasinantį laišką. Prokurorą, 
sako, buk už tai grasina mir
timi, kam jis dedąs visas pa
stangas apkaltinti Walsh ir 
kitus įtartus darbininkų vadus.

važiuotitraukiniui 
atėmė iš kondukto-

Lietuviu Rateliuose

giamojo Seimo sekretorius ka
pitonas iNatkevičia ir mokyto
jas Žygelis, ir kad jie atva
žiavę čia tikslu aiškinti apie1 
Lietuvos padėtį ir painforniuo- 
ti amerikiečius apie Lietuvos 
partijas bei sroves ir jų dar
buotę. Nutarta pasiųsti minė
tiems svečiams pasveikinimas 
ir susižinoti su jais kaip greit 
jie atvažiuos Chicagon, kad 
galėjus juos prideramai priim
ti.

at-
pa- 
va-

BRIDGEPORT

Chicagos Lietuvių Tary
bos susirinkimas.

-----------h—

Kovo U d. Chicagos Liet, 
(tautininkų) Taryba laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą Mildos 
svetainėj. Atsilankė apie 30 at
stovų iš draugijų priklausan
čių tai tarybai. Buvo duoti ko
misijos raportai iš Lietuvos 
Nepriklausomybės pamiltoj imo 
sukaktuvių vakaro vasario 16 
d. Ashland Auditoriume. Visi 
komisijos nariai pripažino, kad 
kalbamasis vakaras nepavyko 
taip gerai, kaip buvo tikėta
si. Buvo daroma visokių išve
dimų dėl to nepavykime, bet 
didžiausią priežastį skaitė žmo
nių apatiją, dėl Harringtono ir 
Bišofo “spešelų” kracho. Kas- 
link kalbėtojų, tai tarybos ko
misijos nariai sakė, kad jiems 
buvęs pavestas finansų darbas 
atlikti ir jie nieko tame negalė
ję veikti. Visus svarbesniuo
sius darbus pasiėmę atlikti 
klerikalai. Del žydų kalbėtojo 
tai vienas delegatas pranešė, 
kad jiem sakę kitų organiza
cijų delegatai, kad jie buvę 
pas žydų laikraščio “Kurjer” 
redaktorių ir jis, girdi, pasiža
dėjęs kalbėti, bet kada jį pa
šaukta telefonu tą vakarą, ka
da jis turėjęs kalbėti, jis at
sakęs, kad jis pieko 
apie jokį vakarą nei 
turįs kalbėti.

Vienas delegatų nurodė kad 
laikraštis Christian Science 
Monitor, Bostone, labai netei
singai atsiliepęs apie Lietuvą 
ir apie Vilniaus rinkimus. Nu
tarta pasiųsti atstovybei pra
šymą, kad ji pasirūpintų tuo 
reikalu.

Sužinota, kad Dr. Bielskis, 
dirbąs prie Liet. Finansų Mi
sijos, dedąs visus pinigus gau
namus už parduodamus bonus 
ant savo vardo bankam Nutar
ta paklausti Atstovybės, kaip 
tie pinigai yra laikomi, kas už 
juos gvarantuoja, ir kas at
sakytų, jei kas nors atsitiktų 
su Dr. Bielskiu.

Liet. Atstovybe žada leisti 
albumą, kuriame busią visų 
veikėjų bei organizacijų var
dai bei paveikslai įdėti, šį 
klausimą pasvarsčius susidary
ta nuomone, kad tai daroma 
pqrtyviškais motivais ir todcįl 
nutarta prie to albumo rengi
mo neprisidėti.

Bridgeporto Dr-jų susivieni
jimo atstovas buvo atsilankęs 
ir kvietė prisidėti tarybą prie 
statymo Auditorium, taipgi pra
nešė, kad D-jų S-mas rengia 
vakarienę bal. 2 d. Mildos sve
tainėj ir kvietė visus dalyvau
ti joje. Tuomi susirinkimas už
sibaigė. — Homo.

Taigi, gerbiamieji, kuriems 
rupi apšvieta ir kultūra, kurio 
gerbiame musų gerbiamą ra
šytoją “Dėdę” šerną parody
kime jam savo simpatiją 
Šliaukydami į jo naudai ir 
gerbimui rengiamą šaunų 
karą.

šio koncerto programe daly
vaus didžiausios ir žymiausios 
Chicagos muzikalūs spėkos, k. 
t. “Birutės” Choras, scenos 
šviesiausioji žvaigždė Marijona 
Rakauskaitė, balerina Vera Pav
lovą ir k.

Visas šio koncerto pelnas, 
kaip jau minėta, skiriamas 
“Dėdės” šerno naudai. Todėl 
galima tikėtis, kad gerb. mu
sų visuomenė skaitlingai atsi
lankys minėtan koncertan ir 
tuo budu netik ras sau daug 
pasigerėjimo, bęt sykiu ir iš
reikš 
gerb.

1. S. K. Grišius atidarė susi
rinkimų ir perskaito vakaro 
dienotvarkį, kurį Stočių val
dyba, buvo pagaminusi. Dieno- 
tvarkis priimta vienbalsiai.

2. Vincas F. Andrulis patarė 
org. valdyboms išrinkti valdy
bą vedimui tvarkos to vakaro. 
Org. valdybos sutiko ir išrin
ko vakaro vedėją S. K. Grį
šiu ir raštininką Vincą F. An
drulį.

(Tąsa ant 6-to puslp.)

Josios visos negalės 
dabar prašalintos.

Ponia Sherman pasigelbė- 
jo Lydia E. Pinkham Vege
table Compound.

nežinąs 
kad jis

uryno pelno nuo 
čiojimo liko $230.32. 
esą pasiųsti Liet. Atstovybei 
VVashingtonan, kad ji pasiųstų 
juos Lietuvon Vilniaus atvada
vimo komitetui.

apvaikš- 
Pinigai

Kiti delegatai pranešė, kad 
taryba buvusi pakviesta daly
vauti Morrison viešbutyj kovo 
19 d. irgi paminėjimui Lietu- 
Vos nepriklausomybės sukak
tuvių, bet kad mažai iš to bu
vę naudos; net girdi, nei joks
laikraštis apie tai nepaminėjęs, liaurų vainikus dėti, o

Dr. Graičiunas praneša, kad 
Amerikon atvykę Lietuvos Stei-

savo užuojautą musų 
rašytojui “Dėdei” šernui.

P. Petraitienė.

18-TOS KOLONIJOS ORGA
NIZACIJŲ BENDRO SUSIRIN

KIMO PROTOKOLAS.

18-tos Kolonijos Lietuvos 
Laisvės Paskolos bendra Sto
čių valdyba sušaukė bendra 
organizacijų valdybų susirinki
mą, kovo 3, 1922, Dievo Ap- 
veizdos parapijos mokyklos 
kambaryje, So. Union Avė. ir 
18-tos gatv., Chicago. Dalyva
vo 16 organizacijų (8 organi
zacijos bažnytinę^ ir 8 organi
zacijos tautiškos).

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

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

Tel. Blvd. 9336

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

Yake, Mich. — “Apie metai laiko 
atgal, kenčiau nereguliarifckumų, silp- 
Hnutną ir kartais 

net ant kojų nega
lėjau pastovėt. Gy
džiausi pas savo 
šeimynos gydyto
ją, ir galop pasa
kė, kad nežino 
kas man kenkia, 
todėl nusprend
žiau pamėgint Ly
dia E. Pinkham 
Vcgetable Comp- 

1 ound. Po išnaudo
jimui pirmo butelio, galėjau patė- 
myt, kad man gelbsti. Paėmiau ke
letą butelių Vegetable Compound ir 
Lydia E. Pinkham Sanative Wash ir 
visiškai pasigydžiau iš visų negalių. 
Galite pagarsit šį laišką, jei nori
te.” — Mrs. MARY SHERMAN, 
Route 2, Lake, Mich. •

Tai yra vienas faktas, apie kurį 
moterys turi pagalvoti. Moterys ken
čiančios nereguliariškumą ir įvairias 
silpnumo formas. Jos mėgina vieną 
ir kitą gydytoją ,taip pat skirtingas 
gyduoles. Galiaus ima Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound ir po
nios Sherman patyrimas, yra papras
tu nuotikiu, parodančiu paaukštinimą 
gerai žinomos gyduolės.

Jei jūsų šeimynos gydytojas nega
li pagydyt tūlų ligų, kodėl nepasielgt 
išmintingiausiai išmėgint Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound?

ŠIANDIE PINIGU
KURSAS

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

arba
245 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Mąnufacturing 
District Bank
State Bank— 

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

T. Pullman 5482

: A. SHĮJSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrinu 

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

Chicago, III.

Ruatta & Serenelii
817 Bliie Island Avė.

Tel. Boulevard 0504
T. ir R.

EXPRESS
Perkraustomc, anglis ir malkas 

parvežam.
3303 So. Morgan St.

Ofiso Tel. Blvd. 7828 
Pranešimas

DR.M.T.STRIKOL’IS
Lietuvi* 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą 1 

4601 SO. ASHLAND ATE.
Vai.: 10:80 iki 12; 8:30 iki 5 ir 

6:30 iki 8:80. NetLi 10:88 iki 
12:00 diena.

Nam.: 2914 W. 48rd Street. 
Tel. Lafayetta 268

DIDELIS KONCERTAS.

Ge?b. “Dėdes”, šerno vardu
vių apvaikščiojimas.

šeštadienį, kovo 18 dieną, 
M. Meldažio svetainėje Chica
gos Liet. Moterų Dr-ja A’įišvie- 
ta musų gerb. , rašytojo “Dė
dės” šerno vardadienio apvaik- 
ščiojimui rengia gražų koncer-

Mes gerai žinome, kad ger
biamas rašytojas <sDėdė” šer
nas yra daug pasidarbavęs dėl 
musų, daug mums pagclbėjęs 
pakilti kultūroj ir apšvietime. 
Ir dabar yra mums laikas už 
tai jam atsilyginti, bent atsi
lankant į šį jo naudai rengia
mą koncertą. Mes pripratę sa
vo veikėjams tiktai ant kapo 

svar
biausiame laike juos visai už
mirštame. Bet taip daryti mes 
nebepnvalome.

DR. JONAS DAV1DONIS
Tik ką baigęs medicinos mok

slą mirė po sunkios ligos scre- 
doj, kovo 15, 1922. Turėjo am
žiaus 36 m. Bus išlydėtas j 
Tautines Kapines, pėtnyčioj ko-

’ * 
vo 17, 10 vai. ryto, iš namų

1501 $o. Harding Avė. Gimi
nes, draugai ir pažįstami malo
nėkit dalyvauti laidotuvėse.

Giminės.

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel.: Boulevard 4139

b

/ / 7"Ae 1 of Gredter Vu/ucs

-U. (j Te-.
(jį r F 47th and Ashland Aoe.

Pažymėtinas
Dresių Išpardavimas

i Stebėtino parinkimo moterims ir merginoms pa- 
* vasarinių dresių, pasiutų iš Canton Crepe, Vilno

nio SeržiaUs ir Taffeta visokiuose pavasariniuose 
naujuose modeliuose, apvadžiota karteliais, mez
giniais ir šilkiniais embroideriais. Spalvos Na- 
vy, Henna, Sand, Copen, Pervvinkle, Mohawk, 
Taupė, taipgi Juodos.

Vertes iki 32^-°

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

i .. K A <> . /. % *

“Lietuvos Ūkis”

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

8259 So. Halsted St., Chicago.

Talafimaai Baalavard 7MS

Nepraleiskit 
šios progos.

Pamatykite musų iš

puoštus langus.

Neatmainome. Ne
gražiname. Viską tik 
parduodame.

Nepraleiskit 
šios progos.

Kaina metams 
Pusmečiui ....

3 mėnš............
Atskiras Nr. .

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

DR. C. Z. VEZELIS RMnto DntMa'

1921 m. gruodžio mėn. šio laikraščio Nr. 1 kainuoja 10 auka., galima 
gauti knygynuose, gelžkelių stotyse, pas laikraštininkus. Jo turinys: 
Musų uždaviniai; Lietuvos ūkio padėtis po karės, dėl akcinių bendro
vių įstatymo; pabaltės valstybių ir Rusų ekonominė konferencija; vo
kiečių finansų krizis; žemės ūkis; iš Klaipėdos krašto; iš Vilniaus; 
Lietuvos respublikos 1921 m. biudžeto projektas; Lietuvos užsienio 
prekyba; rugių, kiaušinių kainos š. m. ir tt.

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

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:
2222—P. Skeiris 
2195—P. Skeiris 
2419—S. Džiaugisas 
2490—J. Jasunskis 
3127—O. Arlauskaitė 
3139-^J. Juška 
3150—S. Karvauskiene 
3179—A.
3261— G.
3262— J. Pagojus 
3272—J. Kasparavičius
3287— E. Griniūtė
3288— J. Domkus
3289— P. Grinius 
3291—M. Griniūtė 
3300—J. Stosiunas 
3311—S. Kairys 
3331—M. Kumščius 
3334—S. Kairys 
3338—J. Malinauskas 
3343—M. Yunavičienė 
3348—J. Mikšaitė 
10008—B. Grubliauskaitė 
9995—A. Mitrius 
10170—A. Brazauskas 
10610—M. Pakšas 
10664—U. Patupienė 
11227—A. Jedokienė 
11414—V. Dičunienę

z Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise. . <

Armonienė 
Jakavičienė

11420—F. Zurbienė
11505—M. ir C. Milticnaitėms 
11533—A. Lukoševičiui 
11540—A. BaleaviČius 
11566—B. Varnauskienė 
11573—-B. Vilienė .
11583—J. Bužauskis 
11607—V. Gočilienė 
11612—U. Stulginskaitė 
11624—A. Aputis 
11627—1. Paškienė 
11641—P. Pranevičienė 
11655—A. Urbonas 
11656—M. Milašienė 
11659—J. Voverius 
11661—M. Rudokas 
11665—J, Kasiulis v
11673—U. Stulginskaitė 
11685—T. šumskaitė 
50067—T. Aukštakalnis 
50068—T. Aukštakalnis 
50081—J. Jucienė -
50087—A. Valčiukas 
Tel. 123/13—K. Stanevičįenė 
Tel. 122/13—P. Vilkienė 
Tąl. 131—J. Krasauskis 
Tel. 134—M. Skruzdiene 
10623—J. Gudauskas 
10795—J. šiaudvilienė

Dr. Yuška 1
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd SL

Tel. Prospect 3466

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St. , 

CHICAGO, ILL. } 
VALANDOS: Nuo 8 ilki l^įto

ir nuo 5 iki 8 vakaro 
a

Talaphens Taa Burta 294 
B* 1189 Indapandanca Blvd. Chleagt

DR. A. A. ROTH
RHSA8 GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

B*eciaUataa Moterlikų, Yyriikt.
Vaiki ir visi chronišką ligi 

OfltoMi 8884 80. Halsted St. Ckicagl.
Talaphena Drevar 9893 

falaadesi 11—11 ryta; B—8 m >lat, 
7—1 vak. Vadallanda 10k—11 dJtaua.

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tai iutii 717
DR. MARTA 

DQWIATT-SAS8,
Mtlk Mųrffo H Ualifamijal W 

m tfi sava praktikavimą Ha

vakani HakMut aadildiaalai.

.Canal 0257
•Naktinis Tel. Canal 2118
i DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 

po piet, 6 iki 9 vakare
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

1821 So. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted SL



ĮffAnJIENOS, Chicago, m.

Lietuviu Rateliuose APSIVEDIMAI. ASMENĮ! JIESKOJIMA! REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI
T1KIETAI.

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

Gražų koncertą ateinančią subatą, 
kovo 18 d., taiso Lietuvių Moterų 
Dr-ja “Apšvieta” rašytojo Dėdės šer
no pagerbimui. Koncertas įvyks Mel
dažio salėj, 2242 W. 23rd PI., 8 vai. 
vak. Programe dalyvauja “Birutės” 
choras p. A. Pociaus vedamas, solis
tė p-lė Marijona Rakąuskaitė, 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.

ir visose Suv. 
organizacijos

(Tąsa nuo 5-to puslp.)
3. Vincas F. Andrulis per

skaitė atsišaukimą Lietuvos 
Atstovybės Amerikoj reikale 
išleidimo istoriško Albumo su 
visų organizacijų paveikslais ir 
jųjų darbuotės aprašymų: už 
kiek pirko L. L« Paskolos bo- 
nų, kiek aukavo iš iždo Lie
tuvos reikalams ir tt. Atsišau
kimas L. A. A. tapo priimtas 
vienbalsiai. Susirinkusių orga
nizacijų valdybos tam veikalui 
pritarė yykdinti organizacijų 
aprašymus.

4. Organizacijų valdybos nu
tarė, kad L. A. A. pailgintų 
laiką iki gegužio 1, 1922, nes 
tuomet ne tik Chicagos orga
nizacijos, bet 
Valstijose visos
galės tinkamiau atlikti darbą.

5. Buvo pakeltas klausimas 
(per Vincą F. Andrulį) kas 
link tolimesnio varymo vajaus 
L. L. Paskolos. Organizacijų 
valdybos pavedė Stočių valdy
boms varytė vajų L. L. Pa
skolos taip kaip pasirodys tin
kamiau.

6. Vincas F. Andrulis paaiš
kino organizacijų valdyboms, 
kad šioj kolonijoj yra labai 
reikalinga turėti paranki vieta, 
kur butų patalpinti antrašai 
visų organizacijų valdybų, kaip 
tai: pirmininko, pirmininko pa- 
gelbininko, nutarimų raštinin
ko, iždininko ir turto raštinin
ko. Organizacijų valdybos tam 
darbui pritarė vienbalsiai. Vi
sas darbo vykdinimas paves
tas Vincui F. Andruliui.

Pastaba: — Visų organiza
cijų raštininkai malonėkit 
kreiptis į S. K. Grišių, 732 W. 
19th ^t., nes jis turį tam tik
ras aplikacijas iš L. A. A. dėl 
aprašymo organizacijos dar
buotės, kuri tilps albume.

2. Pripildytas aplikacijas yra 
pageidaujama sugrąžinti iždi
ninkui Vincui F. Andruliui, 
20-11 So. Buble S t., Chicago, 
III.

3. Organizacijų raštininkai 
siųsdami savo valdybų antra
šus nepamirškite paženklinti 
kokiuose metuose organizacija 
yra įsteigta. Taip kad butų ga
lima tinkamiau sutvarkyti pa
eiliui.

S. K. Grišius Vakaro vedėjas 
Vincas F. Andrulis Nut. Rast.

2011 So. Ruble St., Chicago, III.

P-no Naujalio koncertui tikietai 
galima gauti šiose vietose:

“Naujienų” ofise, “Draugo” ofise, 
Universal State banke, Metropolitan 
State banke, P. Baltučio ofise (ant 
Bridgeporto), Beethoveno koncervato- 
rijoje, J. Ramanauską 10808 Mich. 
Avė. (Roselande), V. Daugsos krau
tuvėje 4513 So. Wood St., “Vyčio” 
spaustuvėje (Town of Lake) ir Darbi
ninkų užeigoje 50 Avė. ir 15 gat. (Ci- 
ceroje, III.).

Kas pirmas praneš policijai apie 
Antaną Merkelį — gaus $10 atlygi
nimo. Jis yra apie 5 pėdų ir 4 colių 
aukščio, tamsiais plaukais, mėlynoms 
akims, turi auksinį dantį iš priekio— 
po saliunus lankosi ir daug šneka. 
Apleido mane vasario 21 d., 1922 išsi
nešdamas visus pinigus. Paliko pa
čią ir vaiką. Iš Lietuvos paeina Šiau
lių apsk., Rudiškių kaimo. Elena Mer
kelienė, 3612 Lowe Avė, Chicago, III.

Lietuvos Duktery Draugijos ekstrai Aš MARIJONA VISTARTIĘN6 
susirinkimas bus laikomas ketverge, Hanlu A
kovo 16 d , 8 v. v. Mark White Sųuare Pran0 Jis pats ai kas ki-
salėj, Halsted ir 30ta gatvė. Visos tas MARIJONA V^STARTIENE 
narės būtinai atvykite, nes susirin- MARIJONA V ibi AKI 1LIN L 
kimas nepaprastai, in7

-------T------ , 4 I JIEŠKAU SAVO ŠVOGERIO PE-
Dragišką vakarėlį rengia L. S. S. tro Petkausko ir jo sesers Petronėlės, 

81 kp. nedėlioj, kovo 19 d., 1922 Liuo- Kauno rėd., Biržių apsk., Podbiržii 
sybės svet., 1822 Wabansia Avė. Pra- vaisė., Strolių kaimo. Meldžiu grei- 
<lžia 7:30 vai. vakare. Bus gražus įaĮ atsišaukti šiuo adresu. Petras 
programas, žaismes ir visokį šokiai Yankus, 120 So. Brown St., Rhinelan- 
prie geros muzikos. Meldžiame gau- der, wis.
šiai atsilankyti. Komitetas. ...... ........................................................

------------ JIEŠKAU JONO LAURINAIČIO.
R. J. BISCHOFFO KRETORIŲ Meldžiu jo paties, ar jį žinančių pra- 

KOMITETAS. nešti, už ką busiu dėkingas.
Pranešam visiems Bischoffo kredi- PETER RAZINSKAS,

toriams, kad butumet malonus rekor- 3121 W. Jackson Blvd.,
duoti savo notas, gautas Nuo Bischof- Chicago, III.
fo į visuotiną kreditorių komitetą, ku- .......     —•
ris turi ofisą po 4509 So. Ashland JIEŠKAU BROLIO F. BLAŽIO, 
Avė. atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro, gyvenusio Virden, III. Meldžiu atsi
kąs dieną ir nedėlios dieną nuo lOtos šaukti, arba kas žinote, ypatingai iš 
ryto lyg 4tos vai. po piet. Meldžiam Virden, III. pranešti, 
nelaukti toliaus, nes turi būti resitos JOHN BLAŽYS,
suneštos ligi 20tos dienos šio mėne-l Billings. Montana,
šio. Pranešam visiems lietuviams 
Bishoffo kreditoriams, neklausyt vi
sokių agentų su apgavingais praneši
mais arba agitacijoms, 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.

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

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

Komitetas.

JIEŠKAU VIENAM VAIKINUI 
gerai užlaikomą ir nemažą kambarį. 
Pageidaujama prie bizniavos vietos, 
bile dalyj miesto.

Praneškite į Naujienas numeriu 
561.

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠSIRENDAVOJA KAMBARYS 

su visais parankumais inteligentiš
kam vaikinui, arba jaunai porai, su 
kuknios privelegijoms.

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

_________ 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 Chicagoje. Gali būti 
apysenis žmogus. Kreipkitės, 
3344 Emerald Avė.

REIKIA lietuviškai kalbančio 
vyro, kuris galėtų būt mus kom
panijoj, kaipo insurance kompa
nijoj, brokprių. Kreipkitės: 
Naujienos No. 558.

REIKIA^ JAUNO VYRO, i 
bučernę mokintis afba mokan
čio.

219 E, 115th St., 
Roseland, III.

REIKALINGAS šiauferis ant
. I

troko savo lajsniais, prie duo
nos iš važioj inio. Gera alga.

A. ŠIRBINSKAS,
3601 Elmwood Avė.

REIKIA »HK|i
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKALINGAS patyręs vei-
terią arba veiterka.

Atsišaukite:
MRS. V. ąjalinauskiene 

750 W. 31 St. netoli nuo Halsted

RAKANDAI
NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO 
Priversti urnai parduot mahogany 

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

Parducsiu ant
Rezidencija 1922

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

4321 So.' Paulina St.

AUTOMOBILIAI
PERKAME AUTOMOBILIUS

Visokio išdirbimo, visokio modelio, 
greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES
COMPANY,

1401 E. 67th St.

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

Atsišaukite;
3806 So. Wallace St.

REIKALINGA bučemė 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-ŽEME,
DURYS ADAROS

Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par
duodam Ir mainom; namus, lotus, iar- 
mas, automobilius ir visokius biznius. 
Pas nvusų greitas, teisingas ir pigus 
patarnavimas, visokiais reikalais. 
Kreipkitės pas

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

Ketvergas, Kovo 16 d., 1922

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

$14,600.00 $14,600.00 $14,600.00

STULPINAS IŠRINKTAS 
LIET. PREKYBOS BEN
DROVĖS AUDITORIUM.

Vakar, kovo 15 d., gauta iš 
Bostono telegrama praneša, 
kad Lietuvių Prekybos Ben
droves šėrininkų susirinkime 
Bostone tapo išrinktas į minė
tos bendrovės direktorius to
sios Bendrovės Chicagos sky
riaus vedėjas V. M. Stulpinas.

ĮVAIRUS skelbimai
DR. GEO. M. GLASER, 

3149 S. Morgan St.
Kuris buvo išvažiavęs ant mėnesio 

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

Pranešimai
---------- -------------------- ■ —l’

ŽEMAITĖS

ROSELANDO LIETUVIŲ 
ATIDAI.

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

11154 S. Michigan

Vi- 
Turime 

Cigaretai 
Lietuvaitė

Avė

PARENDAVOJIMUI KAMBARYS 
vienam vaikinui, vanos, elektra ir vi
si paskiausnos mados pagerinimai.

Kreiptis į Valgyklą.
750 W. 31st St.

!!! AUTOMOBILI AI!!!
VIENOS SAVAITĖS VELTUI 

IŠMĖGINIMAS

REIKIADARBININKŲ
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.

FAGET-BUICK CO.,
Iii1K' KS

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

Chicagoj.
39th S't. ir Grand Boulevard 

Atdara vakarais ir nedėliomis.
Tel. Douglas 0632.

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

EXTRA BARGENAS. PARDAVI- 
mui bučemė ir grosernė 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 didė
lių dirbtuvių; biznis 20 metų 
senas.

1458 W. 15th St.

PARDUODU PIGIAI, BEVEIK 
naują phonographą su 45 rekordais 
vertės $175.00 mažiausiai, už $65.00. 
Taip iš dalių sudedamą bookcase be
veik naują. Galima matyt po 5 vai. 
vak.

4536 S. Saci,’amento Avė.

PARDAVIMUI saliunas, viso
kių tautų kolonijoj. Labai daug 
draiverių užeina į tą saliuną. 
Biznis senas. Gera svetaine mi
tingams. 1131 S. Jefferson St.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
namu arba be namo, ar mainau ant 
didesnio namo; vieta apgyventa lie
tuvių ir anglų; biznis senas, gerai iš
dirbta. Parduosiu pigiai pagal pa
siūlymą. Kreipkitės į Naujienų ofi
są, 3210 So. Halsted St., No. 96.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
roj vietoj, svetimtaučių apgyventa. 
Priverstas parduoti šią savaitę. Kas 
pirks, nesigailės. Priežastį patirsi
te ant vietos.

2900 Lowe Avė.

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

1827 So. Union Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO- 
sernė, su namu ar be namo. Turi 
)ut parduota trumpame laike. Savi
ninkas išvažiuoja į kitą valstiją.

Atsišaukite tik laišku į Naujienų 
ofisą numreiu 560.

NAMAI-ZEME
TĖMYKIT FARMERIAI

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

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

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

7107 Ingleside Avė.
Tel.: Dorchester 2245

Taipgi 80 akerių neišdirbtos, labai 
prieinamai.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU, 
savo 4rių lubų namą, ant bučemės 
arba grosemės. Namas yra geras ir 
pigus.

Atsišaukite į “Naujienų” Bridge- 
porto Skyrių, 3210 So. Halsted St. 
num. 98i

NORIU PIRKTI LOTĄ Brighton 
Park ,į pietus nuo Archer Avė., tar
pe Rockvvell ir Kedzie. Mokėsiu 
cash.

Kreipkitės tik laišku į Naujienų 
ofisą No. 562.

DIDELI BARGENAI
4 šeimynų mūrinis namas. Kaina 

$5,000. Mainysiu ant loto ar auto
mobilio. Likusius kaip rendą. 5 ar 
6 kambarių bungalows naujai stato
mos. $800 įmokėt, likusius kaip ren- 
da. 4 kambarių namelis: maudynė., 
elektra, skiepas. $5 įmokėt, likusius 
kaip rendą. 4 lotai už mažą kainą, 
$625 su mažu įmokėjimu; viena prie 
Archer karu linijos — kaina 
Viskas sudėta ir apmokėta.

4400 So. Kedzie Avė. 
Matykite ZEWERT

$650.

MORTGECIAl -PASKOLOS

ILLINOIS LIETUVIŲ PASELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 343b So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Llakis 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 8339 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 88-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

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

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

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

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

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

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, J138 S. Eme- 
lald Av., nut. rašų J. V. Pirnša, 
3242 S. Emerald Avė., iždo rašt. J. 
Nesevičia, 8222 S. Auburn Av., iž
dininkas Ant. Grišius, 732 W. 
19th St., maršalka Fr. Kuzir.inc- 
kis, 910 W. 32rd PJacc.

REIKALINGAS kapitalas biznio 
praplatinim-ui, puikiausios Illinois 
korporacijos. Saugus investmentas ir 
užtikrinta mažiausiai 6% palukio. Si 
kompanija 1? metų sena ir nori dau
giau sukelti kapitalo, kad galėtų pa
sidauginusius užsakymus išpildyti 
Tai ne spekuliacija. Tikrai skaitysi
me teisingai? Investyt galima nuo 
$100 ir aukščiau. Rašykite pasitari
mui pamatvt išdirbystę. Box 563, 
1789 So. Halsted St.

MOKYKLOS
P-lis E. KAZLAUSKAITĖS 

LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
jKlesos: dienomis ir vakarais 
specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
SVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St,

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

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

Tikietus jau galima įsi
gyti iš kalno šiose vietose: 

“Naujienų” ofisuose, 
1739 S. Halsted St., 3210 

S. Halsted St., 1614 W. 46 
St., ir Universal Bankoje, 
3252 S. Halsted St.

ir

ASMENĮIMOJIMAI

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

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

PARDAVIMUI >___
PARDUODU GROSERIO JTAI- 

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

4434 So. Fairfield Avė. 
Chicago, 111.

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

Atsišaukite:
EDW. M. KUBAN, 

Lyons, III.

Roseland. — “Aušra” palaikančių 
dr-fų vakaras bus nedėlioj, balandžio 
2 d., Strumilo svetainėj. Bus vaidi
nimas ir balius. Kitų draugijų pra
šome ta diena nieko nerengti, bet vi
sus atsilankyti į šį vakarą.

— Komitetas.

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 ii* sto
ties Panevėžio apsk., J. M. K. Kun- 
dienei, Lietuva.

JIEŠKAU švogerio Antano 
Rudžio, Liškevos valsč., Ringio- 
liškes 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, Mieli. Prašau paties at
sišaukti, ar kas kitas praneš apie jo 
gyvenimą. Turiu svarbų reikalą iš 
Lietuvos. VI. Marijošius, 559 W'. 18th 
St., Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO ŠVOGERIO SI- 
mano Mulskio, paeina iš seinu valšč. 
Žvikialių kaimo; pirmiaus gyveno 
Camegie, Pa. Jūsų moteris mirė 
Lietuvoj: dukterys nori su jums su
sirašyti. Jis pats, ar kas kitas mel
džiu atsišaukti ar pranešti, Jonas Bu- 
deika, 2018 S. String St„ Chicago, 
III. /

REIKALINGA JAUNA MERGINA 
j 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.

REIKALINGA MERGINA PRIE 
abelno namų darbo; gera mokestis, 
maža šeimyna.

Kreipkitės tuojaus adresu:
4630 So. Ashland Avė., 
Room 1 ant antrų lubų.

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

Atsišaukite:
1739 S. Halsted St. Box 557

PARDAVIMUI GROSERNĖ. KEN- 
džiu ir visokiu smulkmenų krautuvė, 
labai eeroi vietoi, visokiu 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 NAMAS IR VIE- 
nas akeris, 5 kambariai steam heat, 
electric. Paukščiai ir viena katvė. 
Galiu mainyt ant Chicagos namo ar
ba loto. Priežastis pardavimo savi
ninkas turi kita biznį.

11800 So. Kedzie Avė.

EXTRA
Pardavimui 2 nauji namai Brigh

ton Parke po 2 pagyvenimus, po 5 
kambarius kiekvienas flatas. elektri- 
kos šviesa, maudvnės, aukšti cemen
tuoti skiepai, skalbynės ir viskas įtai
syta pagal šios mados mainysiu ant 
mažesnio namo, loto arba automobi
lio. Parduosiu atskirai no vieną.

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

REIKIA DARBININKU
VYKŲ

Reikalingi agentai. Užtik
rintas pelno pienas. Kiekvie
nas gali tapti agentu. Geras 
uždarbis. Kreipkitės nuo 12 

iki 4 vai. po piet adresų;
611 Union Bank Bldg.,

25 No. Dearborn St.

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

4522 So. Honore St.

STEBĖTINAS PIGUMAS
3 aukštų, 6 pragyvenimų po 4 rui

mus muro namas. Elektros šviesa, 
maudynės, basementas ir kiti įren
gimai pagal šios dienos. Parsiduoda 
už $8,500. Atsišaukite. S. J. Mitchell, 
3214 So. Halsted St., 2 lubos.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui studlo Chicaproj prie 

dideles jęat-vCs, labai fęeroj vietoj ir 
gerai įrengta. Savininkas eina ifl 
biznio. Kreipkitės i Naujienų Brid
geporto skyrių, Box 91, 3210 South 
Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI ARBA IšMAINY- 
mui mūrinis kampinis namas, ana- 
žioj Storas ir r>agyvenimas; viršuj 5 

firaradžius 2 automobiliams; 
rendos $50 į nvėnesį. Kaina $3,700. 
Mainysiu ant namo arha biznio. Pri
imsiu lotus nr automobiliu už pirmą 
imokėiimR. C. P. Su^mski & Co., 
3846 S. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA DUONOS ISVAŽIO- 
tojo ant savų kęlio. Geras ko- 
misinas.

Kreipkitės:
2935 W. 25th St.

PARDAVIMUI groseme ir 
kendžių krautuvė. Tirštai apgy
venta. Parduosiu už teisingą pa- 
siu'lymą. Frank Yodenas, 2745 
W. 38th PI.

j i. ‘ ;

“ŪKĖS“ 
manės yra ant nardavimo 
ūkės, norintieji pirkti, ga- 
apie jas pasakyti;

Netoli 
nigiai. 3 
lin viską 
adresas:

JOSEPH GERTBO, 
Scottville, Mich.

mano

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKINU COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA 
Mokykla Chicagoj

iRlrviN

Deeigning, kirpimo, fitavimo, b 
siuvimo vyrišką ir moteriškų drapanų 

Musų sistema yra geriausia.
mokiname atskiruose departamentuo
se pilna siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja Ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų* Išmokinanti J trumpą laiką ii 
už labai prieinamą kainą. Išmokę? 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTKR SYSTEM DESIGNING 

8CHOOL,

1M N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake Str„ ant 4 labų.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 83rd 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. Račiųnns 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

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

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

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 84-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ave.;nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 
May st: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov, Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickls. 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. Žilinsko s 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke- 
vičia; delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. TamŠcevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
naa. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

CICERO. ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdvba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt 
J. Varanis, kasier. I>eo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma
rikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
An<l. Jaras. - Susirinkimai lailcOTV.l
■trečiu sekmadienį menesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avonue.

HIVYRŲ REIKIA!!!
Mokintis barberystės. Labai rei

kalaujami. Didelė alga. Į keletą 
savaičių išmoksi. Jei neturi darbo, 
mokinkis apmokamo amato. Jei 
dienomis dirbi, vakarais mokinkis. 
Atdara iki 9:09 vai. Aplankyk.

MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Wells St., Chicago.

NORTSTDES DRAUGIJŲ SARYŠTO 
VIEŠĖTO KNYGYNO Valdyba 1922 
m.: Pirm. K. Rutris 1614 N. Win- 
rhe«ter av.: Sekr. J. Penkauskas 
1649 Girard st.:Kasierius F. Ho>-- 
marms 1645 Wnbansia av. Sve+ai- 

išnuomoja F. Hermano1’. Vie
šojo Krvgvnn a^esas: Liuosvhės 
Svetainė, 1822 Wabansia av.. Chi- 

casto.

.............   į................ .......................       „_________________________________________________________________




