
—

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neivs

Published by the Lithuanian Neivs Publishing Co., Ine.
1739 So. Halsted Street, Chicago, Ui. 

Telephone Roosevelt 8500

The First and Greatest Lithuanian Daily in America The First and Greatest Lithuanian Daily in America 
... .. "."'i"..   ■ ........ . -.  "

Pirmas Lietuvių Dienraštis Ame
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entored as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., 
under the Act of March 8, 1879.

VOL. IX Kaina 3c Chicago, III., Sereda, Kovo-March 29 d., 1922
ZJ

Lietuva nedalyvaus Padai-1 konferenciją 

tijos konferencijoje
1 '

Derasi su japonais
Neorganizuoti angliakasiai 

streikuos
Lietuva atsisakė dalyvauti 
Pabaltijos konferencijoje

rašyta prekybinė sutartis, tai 
ti-kimąsi, kad Japonija nesi
priešins Čitos kompanijai zo
ne, bet dar rems ir pagelbės Či
tos armijai.

Joje dalyvaus Lenkija, kuri ne
pildo savo sutarčių, 
Lietuva.

sako

28.
Vii-

Vokietija atmeta talki 
ninky reikalavimus
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WASHJNGTON, kovo 
— Ginčai su Lenkija už 
nių privertė Lietuvą atsisaky
ti dalyvauti Pabaltijos šalių 
konferencijoje, kuri turėjo pra
sidėti šiandie Rygoje, kad iš
dirbus bendrą nusistatymą lin
kui Genoa konferencijos, sa
ko Lietuvos atstovybės gauto
ji iš Kauno žinia.

'“'Rusijos sumanymu”, sako 
žinia, “Latvija pakvietė Lietu
vą į Rygos konferenciją kovo 
28 <1. Lenkija taipjau tapo pa
kviesta. Lietuva pasakė nega
lėsianti dalyvauti delei to fak
to, kad Lenkija nuolatos ig
noravo taikos obligacijas, at
metė Haagos internacionalinį 
teismą suitaikimui Vilniaus 
klausimo, o ir dabar organi
zuoja ginkluotas bandas 
traliniame tarp tų dviejų 
zefae”.

Neorganizuoti anglia
kasiai streikuos

SPRINGFIELD, 111., k. 28. 
— Angliakasių unijos prezi
dentas Lewis sako, 'kad kįlus 
visuotinam angliakasių strei
kui balandžio 1 d., prie jo pri
sidės dideliame skaičiuje ir ne
organizuoti minkštųjų anglių 
ir antracito angliakasiai.

Reikalauja seny skoly

neu- 
šalių

Čitos ir Japonijos de 
rybos tebesitęsia

Anglijos skolos

nėra užtrauktos 
(atsiskyrusių

irČita nori pulti Vladivostoką 
ištiko susirėmimas su japo
nais. Spiria japonus pasi
traukti.

VIADIVOSTOKAS, kovo 28. 
— Dairen konferencija vėl ne
susitaikant, rusti padėtis susi
darė Vladivostoko provincijoj, 
Čitos valdžiai reikalaujant tei
sės vytis baltagvardiečius ir ja
ponų įkurtame neu traliniame 
geležinkelio zone.

Jau vienas susirėmimas tarp 
čiliečių ir japonų ištiko ties 
Grodekovo, kur japonų manev
ruojančios spėkos buvo užpul
tos 300 kareivių Čito pulko. 
Japonai atsakė, užmušdami 30 
kareivių. 3 japonai liko užmu
šti. Mušis tęsėsi valandą. Pra
nešama ir apie susirėmimą ties 
Evgenevka, bet smulkmenų 
nėra gauta.

Čitos užsienio reikalų mini- 
steris Janson pasiuntė Japoni
jos kareivių komanduotoijui 
notą, pa reiškiančią, kad -kadan
gi japonai gelbsti baltagvar- 
diečiams, karinis susitarimas 
apie neutralinį zoną tapo su
laužytas ir panaikintas ir to
dėl Čitos kareiviai mano žy
giuoti ant Vladivostoko. Japo
nai -pavedė visą dalyką Tokio 
valdžiai, nenorėdami prisiimti 
ant savęs atsakomybę už iš
kilimą karo.

Pulk. Uyeda vakar skubiai 
išvažiavo į Tokio. Tuo pačiu 
laiku Jajionijos komanda pra
nešė Čitos valdžiai, kad Čitos 
kareivių veržimasis bus stab
domas iki neužsibaigs Tokio 
tarybos.

Čitos nota sako, kad kadan
gi neužilgo Dairene bus pasi-

LONDONAS, kovo 28. — 
Anglijos taryba svetimų šalių 
bonų savininkų, kurion įeina 
daug žymių įbankierių ir biz
nierių ir sudaryta keletą me
tų atgal, 'kad atgavus neatgau- 
namas iš svetimų valdžių sko
bs, vakar atsikreipė prie An
glijos valdžios su pašildymu, 
kad valdžia dabar pabandytų 
iškolektuoti panaikintąsias Ame 
rikos valstijų skolas, arba j'as 
atskaitytų iš 
Amerikai.

Tos skolos
Konfederacijos
nuo Jungt. Valstijų -laike civi
linio ikaro pietinių valstijų), 
bet jos tapo šiaip užtrauktos 
niekurių valstijų prieš ir po 
civilinio karo, bet paskui tų 
pačių valstijų tapo panaikin
tos. Tokioms septynioms val
stijoms yra paskolinta $60,000,- 
(MM). Kitos skolos buvo užtrauk
tos labai senai, tad pasidary
tų milžiniška suma, jei jas da
bar reikėtų atmokėti su palū
kanomis, bet bonų savininkai 
sako, kad jie pilnai -bus pa
tenkinti, jei jie atgaus vien pa
čią sumą, be jokių palūkanų.

Tos valstijos užtraukė pa
skolas ir paskui dėl vienos ar 
kitos priežasties jas panaiki
no, atsisakydami jas atmokė
ti. Bonų savininkai negali jų 
patraukti teisman, kadangi 
Jungt. Valstijų konstitucija už
draudžia pa vieniems žmonėms 
traukti teisman visą valstiją. 
Jie laimėjo ten, kur įkišę sa
vo bonus kuriai nors valstijai 
ir -paskui prikalbino tą valsti
ją traukti teisman skolingąją 
valstiją.

| BERLINAS, kovo 28 (Rašo 
I Ukrainos sovietų respublikos 
prezidentas ir Rusijos delega
tas į Genoa konferenciją K. 
Ra'kovsiki). — Mes skaitome 
Genoa konferenciją kaipo pir
mą iš eilės konferencijų, ku
rios bus sušauktos apsvarsty
mui Europos rekonstrukcijos 
ir visų klausimu,, tiesioginiai 
ar netiesioginiai liečiančių ją. 
Nedalyvavimas Amerikos yra 
tikrai apgailėtinas. Mes turime 
skaityti jos nedalyvavimą tik 
laikinį, kadangi ekonominis 
Jungt. Valstijų gyvenimas, ypač 
po karo, yra ankštai surištas 
su Europos ir ypač su Rusijos 
ekonominiu gyvenimu.

j Aš negaliu pranašauti ko
kios bus Genoa konferencijos 
pasekmės, bet atsižvelgiant į 
tai kas buvo rašyta laikraš
čiuose apie -los ar kitos vald
žios imierius, skaitau kad nė 
viena valdžia neturi tikro nu
sistatymo. Nė viena valdžia 
dar nepranešė savo parlamen
tui apie savo nusistatymą lin
kui Genoa konferencijos. Pir
mas tokios rūšies pareiškimas 
bus padarytas Lloyd George 
Anglijos atstovų butui ir mes 
jam priduodame didelės svar
bos. Tiesa, mes turime Itali
jos valdžios pareiškimą apie 
Mente Citto konferenciją, bet 
jis yra perdaug abehias.

Genoa 'konferencijos p a sii se
kimas priklausys nuo nusista
tymo linkui jo, ypač nuo 
F-iancijos nusistatymo. Reikia 
žinoti ant kiek buržuazinių 
valdžių politikai sutinka atsi
žadėti karų ir prievartos ir vy
kinti taiką ir pastovesnę val
džią. Betgi aš esu skeptiškais 
apie taikius mierius kapitalis
tinių valdžių ir jų politikų.

Kasti nk Rusijos programo: 
Mes turime du programas. Pir
mas liečiasi sprogresyvio at- 
steigimo Rusijos — 
ros, transportaoijos
trijos; antras liečiasi rolės, ko
kią Rusija turi sulošti atstei- 
giinc pasaulio ekonominio gy
venimo. Aš tikiuos -pranešti pa
kviestoms valdžios apie smulk
menas • tų programų dar prieš 
prasidėjimą posėdžių.

BERLINAS, kovo 28. — 
Kancleris Wirth reichstage pa
reiškė, kad pereitą savaitę Ve 
kietijos valdžiai priduotas tal
kininkų kontribucijos komisi
jos reikalavimas uždėti ant 
Vokietijos dar 60,000,000,000 
markių taksų, yra visai nega
limas ir neįvyk inimas.

Kancleris pridūrė, kad' va* 
džia pasitiki, jog reichstage ją 
parems -kada tas klausimas 
reichstage bus svarstomas.

Derėsis su fabrikantais

Vokietijos nuostoliai kare
BERLINAS, k. 27. — Gen. 

von Altroik iš oficialinių skait
linių apskaito, kad laike pasau
linio karo kiekvieną valandą 
buvo užmušama 46 žmonės ir 
109 sužeidžiami vien Vokieti- I 
jos puisej e.

Vokietijos nuostoliai siekia 
1,808,545 užmuštais ir 4,246,- 
779 sužeistais. Vokietija turė
jo po ginklu 13,000,000 karei
vių, iš kurių Vienas iš 7 liko 
užmuštas. Apskaitoma, kad ki- 
reivių ir civilinių gyventojai 
tiesioginiai ir netiesiioginiai dė
lei karo žuvo 12,000,(MM) žmo
nių, v

Lietuvos žiniosI. . —
Kas dedas Vilniuje Ponikovs’kio vardais prašo M. 

tuo tarpu valdžią pasilaikyti.
(Liet.)

agrikultu-
ir imlus-

Anglijos kabinetas pasi 
dalinęs apie Rusiją

Chicago beždžioniauja
CHICAGO. — N'iekurie al- 

dermanai užgirdę, kad Ncw 
Yorke tapo uždrausta mote
rims viešose vietose rūkyti 
(dabar jau išsiaiškino, kad to
kio uždraudimo nėra), t no jaus 
sumanė -pasekti new yorkiečius 
ir Chicagoje irgi uždrausti mo
terims rūkyti viešose vietose. 
Aldermanas Lyle tokią rezoliu
ciją jau rengiasi įnešti mie
sto taryboje. Jis tai padary
siąs artimiausiame tarybos su
sirinkime. v

LONDONAS, kovo 28. — 
Premjeras Lloyd George jau 
sugrįžo vakar į Londoną ir 
tuoj aus pasinėrė darban. Jis 
pirmiausia turėjo pasitarimą 
apie po-litinę. padėtį su vald
žios vadovu atstovų bute Cham- 
beriainu.

Nauji keblumai iškįlo iš prie
žasties niekurių ministerių nu
sistatymo linkui Rusijos. Lloyd 
George tvirtai pritaria sąlygi
niame pri|xižinimui sovietų 
valdžios de jure ir de facto, 
kadangi ji įstengė išsilaikyti 
ilgiau, negu 'kuri kita valdžia 
Europoj, išėmus įjo įiaties, 
Lloyd George. Tečiaūs tokiai 
politikai pritaria nickurie mi- 
nistoriai; ypač jai priešinasi 
Churchill.

Leninas persidirbęs.

BERLINAS, k. 28. — Sugrį
žusi iš Maskvos Klara Zetkin 
sako, kad Leninas neserga vė
žiu, inkstų liga ar kokia kita 
liga, kaip kad buvo pranešta, 
bet tik jo nervai yra labai su- 
įrę nuo nuolatinio jų įtempimo 
ir persidirbimo.

COPENHAGEN, kovo 28. — 
ši savaitė yra svarbi Danijos 
darbininkams, (kadangi iki se- 
redos darbininl ai 
taikins su fabr 
suotinas lokautas taps atšauk
tas, arba, jei nebus susitaikin
ta, kova itarbininkų su fabri
kantais pasidarys dar aštresnė 
ir griežtesnė. Lokautas tada 
irgi butų praplėstas.

Dedama pastangų susitaikin
ti ir siūloma yra aibitracija 
ir tiesioginės derybos. Nors 
yra prospektų susitailkimUi, 
visgi dar negalįma tikrai per
matyti kuo prasidedančios dc-

Uždraudžia moterims 
rūkyti

arba susi
kautais ir vi-

Darbininkai sutinka suma
žinti kiek algas, bet jie jokiu 
budu nesutinka prailginti dar
bo valandas, ar daryti tai, 
kas prie to prailginimo vestų, 
kaip sumažinimas mokesties už 
viršlaikį ir t. p.

NEW YORK, k. 28. — Mie
sto taryba priėmė patvarkymą, 
uždraudžiantį moterims rūky
ti viešose pasilinksminimo vie
tose, kaip kavinėse, viešbučiuo
se, kabaretuose ir kitose vie
šose vietose. Tų įstaigų savi
ninkai gali būti baudžiami ka
lėjimu ir piniginėmis pabau
domis, jei butų sugauta mote
ris rūkant jų įstaigose.

Molerįs labai neprielankiai 
pasitiko tą įstatymą ir ketina 
kreiptis į teismą, kad jį 
naikinus.

APIPLĖŠĖ LIETUVIO 
SALIUNĄ.

Du | 
suimti.

pa

plėštai, vienas jų lietuvis,

Komunistai turi dirbti
Turi nustoti svajoję ir teoriza

vę, sako Leninas.

MASKVA, kovo 28. — Ne
žiūrint skelbiamos Lenino li
gos, premieras Leninas pane- 
dčlyj dalyvavo slaptame visos 
Rusijos komunistų kongrese, 
kuris yra laikomas Krcmlyj įr 
ten kalbėjo dvi valandas.

Pavartodamas ir aštrią pa
šaipą, premjeras griežtai reika
lavo, kad komunistai nustotų 
•vajoję ir kalę naujas teorijas, 
>et kad tuojaus pradėtų dirb
ti. Kitaip komunistai negalė
sią atsilaikyti besiąrtinančioj 
i lovoj su kapi talistais už 
trolę Rusijos. “Jus turite 
javyzdžiais industrijoje”, 
Leninas komunistams.

(kon- 
buti 
sake

Nori nacionalizuot žemy
LONDONAS, k. 27. — Dar

biems atstovas Walter Smith 
įnešė bilių atstovų bute, kuriuo 
nacionalizuojama visa žemė 
Anglijoje ir panaikinama pri
vatinė nuosavybe.

Gal išvengs didelio lokauto.
LONDONAS, k. 28. — Grę- 

sęs didelis lokautas Anglijoj 
galbūt bus išvengtas inžinierių 
unijai sutikus priimti samdy
tojų paisiu'lymus kaipo pamatą 
tolimesniems deryboms.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 28 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų .... 
Austrijos 100 kronų............. .
Belgijos 100 frankų ...........
Danijos 100 frankų ...........
Finų 100 markių ...................
Fm n ii jos 100 frankų ...........
Italijos 100 lirų ......................
Lietuvos 100 auksinų ...........
Lenkų 100 markių ........ .....
Norvegų 100 kronų ...........
Olandų 100 guldenų ...........
švedų 100 kronų ...............
Šveicarų 100 markiu...........
Vokietijos 100 markių ........

skai-

$4.87 
.. Ittc 

$8.87 
$20.92

$2.14 
$8.98

. $5.07 

.... 31c 

. 2Uc 
$17.70 
$37.68 
$26.02 
$19.37 
.... 81c

CHICAGO. 
kare, 10:30 
plėšikai įėjo 
ko saliuną, 
Si. ir įsakę

— Užvakar va- 
v., du ginkluoti 
į lietuvio Karso- 
3228 S. Halsted 

visiems rankas,
išėmė iš regis torio apie $90 ir 
nuo bartenderio J. Rutkausko 
atėmė auksinį laikrodėlį ir 
apie $15 pinigais. Paskui vi
sus suvarė į užpakalinį kam
barį. o patįs bando sprukti 
prie priekines duris. Bet čia 
ištiko juos nelaimė. Jie radę 
raktą buvo tas duris užrakinę, 
o kadangi spyna buvo suge
dus, tai jie -dabar neįstengė 
durų atrakinti. Prisiėjo išmuš
ti durų stiklas. Tečiaus tą pa- 
temijo žmonės gatvėje ir pra
dėjo šaukti. Pradėjo šaukti ir 
saliune, o Rutkauskas išbėgęs 
pradėjo šaukti Šioje. Plėšikai 
smuko į Liine gatvę, bet čia 
juos pasitiko pOlicistai, kurie 
juos tuo'jaus suėmė.

Vienas plėšikų yra lietuvis, 
pasivadinęs J. Andrišiunu, o 
kitas airis.

Tai esanti klaida.
-CHICAGO. — New Yorko 

mayoras Hylan, kuris dabar 
lankosi Chicagoje, sako, kad 
aldermanai nėra priėmę ir kač 
jis nėra pasirašęs, po patvar
kymu, kuris draustų mote
rims rūkyti viešose vietose. 
Kur nors esanti didelė klaida 
padaryta.

Ir ištikrųjų neužilgo 
Yorko atėjo žinia, kad 
tyčiomis ar per klaidą

iš New 
klerkas 
pasiun

tė policijai vykinti klaidingą
patvarkymą. Uždraudimas mo
terims rūkyti nesąs patvirtin
tas, negi nebuvo svarstytas al- 
dbitmanų, nors teikis įnešimas 
tikrai vieno aldermano buvo 
padarytas.
t

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

ryto iki 2 vai. po piet

VILNIUS, kovo 6. — Po Vil
niaus “prijungimo” Seimo nuo
lat šmeižiama Lietuvos vyriau
sybė ir lietuvių visuomenė; tik 
liaudis, girdi, esanti gera. Daug 
kalbų apie neutralinės zonos ir 
“lenkiškųjų” Kaunijos dalių 
prijungimą. Meluojama apie 
lenkų “perspėjimus” Lietuvoje; 
tuo pasižymi atstovai Svechau- 
sikis, Kryžanauskis ir Stanevi
čius — trakiškis. Politinėj Sei
mo komisijoj nutarta reikalau
ti iš Lenkų vyriausybės Letga- 
lijos prijungimo. Nutarta vie
šai dar to klausimo nekelti.

Kuomet Seime ėjo kalba apie 
tolesnį žygiavimą Lietuvon, in
scenizuota Štai įkas: “nelauk
tas” įėjo Želigovskis su dviem 
adjutanais, o jam padarė ova
ciją šaukdami: “Zbawiles tu, 
zba)w i tam”. O jis tik šypso
si ir kloniojasi.

Želigovskio kariuomene ne
nori karo prieš lietuvius, ne
pasitikėdami savo dezorgani
zuota kariuomene, vis labiau 
virstančia banditais.

Vasario 16 d. lietuviai iškil
mingai šventė Lietuvių Kliuirn 
salėje 4-anetes [Lietuvos nepri
klausomybės sukalk tu ves. Lai
kė prakalbas lietuviai, gudai, 
žydai ir lenkai. “Lietuva tėvy
nė musų” giedota tris kartus.

Laikinosios Valdomosios Ko
misijos Pirmininkas A. Medš- 
tavičius pasidavė dimisijon, 
nurodydamas, jog iSeimui nu
tarus jungti Vilniją prie Len
kijos laikinosios vyriausybes 
priedermės pasibaigusios ir, be 
to, ne visa taip vyksta, kaip 
jo, M., norėta. Lenkų vyriau
sybė delegato Sol i a no ir Var
šuvos ministei|:o pirmininko

VILNIAUS “SEIMAS” 
VARŠUVOJ.

VARŠUVA, E. — Nepaisant 
Varšuvos Atstovo p. Gelžinskio 
telegramos ir valdžios pastan
gų Vilniaus “seimas” in cor- 
pore su “pirmininku” pryšaky 
kovo 4 d. iš ryto atvyko, Var
šuvon. Iš Vilniaus “Seimo” ly
derių viens tik Mickevičius ne
iškeliavo Varšuvon. Vilniaus 
“atstovai” pareiškė, kad pas
kutiniai įvykiai daro skaudų 
įspūdį vilniečiams. Su Vilniaus 
“atstovais” atvažiavo Varšuvon 
p. Prieštcr.

Nenori Lenky Sąjungos
Suomių liberalai prieš Sąjun

gą su Lenkija.

HELSINKAT, E. — švedų 
liberalų vadas Sclianian svar
stant kareiviavimo įstatymą 
parlamente užpuolė valdžią, 
pareikšdamas, kad Sąjunga su 
Lenkija reikštų Rygos 'taikos 
garantavimą, o tai įtrauk: 
Suomiją konfliktan su Rusija. 
Del lenkų suomiai turėtų lieti 
kraują, o lenkai nieko nepa
dėtų. Sąjunga su jais — tai 
grynas azartas, ir todėl siūle 
kareiviavimo įstatymą atmesti. 
Socialdemokratai parėmė ir 
svarstymas atidėtas.

“Sodafldemokratii” rašo: 
“Negalima daryti Sąjungos su 
lenkais, kol jie serga imperia
lizmo karštlige ir laiko paėmę 
Vilnių. Sąjunga su jais įtrauk
tų mus konfliktan ir suteiktų 
Suomių kariuomenei abejotiną 
garbę padedant lenkams.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

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

8210 So. Halsted St, Chicago, m.
Town of Lake Skyrius

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

4138 Archer Avė, Chicago, BĮ.
West Pullmano Skyrius

523 West 120th St, West Pullman, BĮ.



Alga matuojama 
tuo, už ką gali 

pirkti
Darbo Sekretorius Davis sa

vo agitacijoj už “taupomąją 
algą” sako, kati rekordai apie 
statymą Londono Bokšto, 
yVestminsterio katedros ir 
daugybės kitų viešų trobų An
glijoje paroido, kad 750 metų 
atgal vidutinė dailidės alga 
vus penki centai į dieną.

Jis sako, kad šita alga 
tolygi algoms mokėtoms 
tiems to laiko darbininkams ir 
kad algos kas pusė šimto me
tų vidutiniai didėjo 20 nuoš. 
iki ant galo pasiekė apie $5.00 
jį dieną vietoje penkių centų.

Jis taipgi sako, kad užrašai 
neparodo, kas galima birvo nu
pirkti už penkių centų algą 
750 metų atgal ir priduria, 
“bet tas nesvarbu.”

bu-

Toli gražu nuo to; tas kaip 
tik ir yra pati dalyko esmė.

Jei už penkis centus galima 
buvo nusipirkti tiek, kiek šian-

Icrius, tai algos nei kiek nepa
kilo. Žinoma, darbininkų did
žiuma, jei jie dirba, dabar gau 
na daug mažiau negu penkis 
dolerius į dieną ir tas Daviso 
teorijų pastato dar į blogesnę

i Jo teorija išeina, kad darbi
ninko sąlygos pagerėjo atatin
kamai padidėjimui algos -r 
todėl esą neišvengiama 
kad algos vis kils iki bus pa
siekta “laupomoji alga.”

Butų gerai, kad tas butų.
Bet kam save apgaudinėti. 

Mes žinom, kad algoms paki
lus, tuoj kainos kįla.

Mes manom, kad tas tiesa, 
kad šiandien darbininkų padė
tis yra geresnė negu ji buvo 
750 metų Kaa'lcurriois
žvilgsniais, be abejo, taip yni. 
Kitais žvilgsniais gali būti pra-> 
stesnė. Apskritai, mes norim 

'tikėti, kad dabar darbininkų 
padėtis yra geresnė.

Bet visai birtų klaidinga sa
kius, kad gerėjimas ėjo drauge 
su algų didėjimu išreiškiamu 
doleriais ir centais. Algos vertė 
yra lame, ką už ją nupurki, o 
ne dolerių ar centų daugy. Už 
keturis dolerius šiandien nenu
pirksi to, kas dvidešimts metų 
atgal galima buvo nupirkti už 
du dolerius. Alga yra tiek 
verta, kiek už ją gali nupirkti.

Taupomoji alga bus galima 
pasiektu lik kapitalizmo nusi
kračius ir socializmą įvedus.

(M i l wa ukee Leader).

- ir 
tas,

(Apgarsinimas)
NAUJAS PATARNAVIMAS

Pradedant su balandžio 22, iš
plaukimu iš New Yorko didelio 
White Star Line laivo Olympic, 
kuriuomi galima važiuoti iki 
Danzigo. Iš Suv. Valst., galima 
minėtų portą pasiekti vandeniu 
į apie davynias dienas. Sutartis 
padaryta, kad ties Southampton, 
priveis kitais laiveliais prie 
Olympic keliaujančius į Danzi- 
gą ir Liepoj ų. Laivas plauks 
tiesiai į Danzigą, o vėliau į Lie
poją. Olympic yra antras did
žiausių laivų plaukiojančių sker
sai atlantiką ir siūlo labai pui
kų,atidų atkreipiantį prižiūrėji
mą. Jis visuomet pasižymėjo 
savo populiariu patarnavimu vi
soms klesoms Baltiko provinci
jų keleiviams. Taip, kad kuo 
daugiau, tuo geriau pasitarnau
ja.

JULIUS DWELEVIČIUS
Duoda žinoti automobilių pirkė
jams, kad parduoda vieną iš ge- 

| riaušių ir stipriausių automobilių 
I ELCAR, atsižymi ne tik savo sti
prumu, bet ir gražumu. Mes pri
imame į mainus ir senus automo- 

i bilius, taipgi parduodame ant iš
mokėjimo. Rašykite dėl inform-a- 

i ei jų, o mes suteiksime pilnus pa-* 
aiškinimus.

Logan Sųuare Auto Sales 
2431 Milwaukee A v., Chicago, III. I

IĮ
į
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Sears-Roebuck’o 
Deficitas.

firmų, pardavi- 
prdkes uik i nin- 
•gcrovė jia-reina 
perkamojo iš-

Sears-Roebuck kompanija 
skelbiu, kad ji 1921 m. turėju
si nedatekliaus daugiau kaip 
$19,000.00 po 1920 m. gryno 
pelno arti $12,000.000. Sears- 
Boebuck yra didžiausia paštu 
užsisakomųjų 
nSjanti savo 

kanis. Jos 
nuo ūkininkų
tekliaus, o tas pcrkainaslis iš
teklius mažne visas pranyko.

Visa stereotipuota profesinių 
meklerių meklerybė bankiniais, 
komerciniais ir išdirby si in ia-is 
budais negali tani pagelbėti. 
Musų vadinamieji diplomatui 
žino tą. Jie bando atgaivinti 
ūkininkų žiuvusiį perkamąjį iš
teklių pakeliant ūkio gaminių

kainas miiitu ant medvilnes ir 
javų. Bet šitos pastangos yra 
tik mėginimas ligonį atgaivin
ti {leidžiant miestinių vartoto
jų kraujo — o jų perkamasis 
išteklius taipgi mažne išsekęs 
prapuolus darbams ir suma
žėjus algoms.

Visuomeninei sveikatai yra 
tik viena išeitis — Įsteigimas 
koperatinės pramonės,' nukapo- 
j|ima's privatinių pelnų, užtik
rinimas kiekvieno darbininko 
perkamojo ištekliaus apštimi 
lygia jo pagaminamajai 'aps
čiai. Pramoninė liga ir mirtis 
pranyks stipraus ir gausaus gy
venimo alk y vaizdo j. Tai yra 
socialistų programas. Bet ka
dangi jis rcikallauja. pašalinti 
kapitalistus ir jų privatinių s 
pelnus, tai jie vadina mus mu
sų šalies “priešais”.

gali atspėti
1000 mįslių?

Dabar turi tą progą

I AIVAIfHRTPC Atpigo į Klaipėdą $107.00 LHIvAhUniLd į Piliava $106.50, į Liepojų $107.00
Tūkstančiai lietuvių ir lietuvaičių galės Pigiausiai ir Puikiausiai 
sugrįžti į Tėvynę per musų Didžiausią Lietuvišką Įstaigą, ant <11- 
žiausių ir greičiausių keturkamininių laivų, tiesiog be persėdimo!!!

Laivakortes parduo
dame ant visų lini
jų tiesiog į Piliavą 
(Karaliaučius) Klai
pėdą, Liepojų, Ham
burgą, Tilžę, Eidku- 
nus ir visus kitus 
portus ir miestus. 
Rašykite klausdami 
rodos kaip pigiau
siai ir patogiausiai 
sugrįžti Lietuvon, o 
džiaugsitės apturė
ję labai įdomias ži
nias.

A. A. ŽEMAITES
paminklo pastatymui ir raštų iš
leidimui yra rengiami du puikus 
vakarai. Dramatiškas Ratelis ir 
Roselando Scenos Mylėtojų Rate
lis sulos labai gražų veikalą 
“Graži Mageliona”, keturių aktų 
melodramą. Tie abu vakarai į- 
vyks šiaip:

STRUMILOS SALĖJ, 
158 E. 107 St., Roseland, 

Subatoj, Balandžio 1, 1922, 
7:30 vai. vakare, o nedėlioj

MELDAŽIO SALĖJ 
2242 W. 23 PI. 

Balandžio 2 d., 1922,7:30 vai. vak.

Artistai deda visas pastangas, 
kad vakarai nusisektų kuoge- 
riausiai.

M. DUNDULIENĖ, Režisierė, J. D. ŠIMKUS, 
Scenarijus. Po perstatymui bus linksmus šokiai.

Širdingai kviečia visus atsilan
kyti, Komisija

RALTIJOS-AMERIKOCU LINIJA 9Broa<lw. NevYorkNYL/ KT&ILIE-TUX^L
PĘR I-UAMDURG A PIUA\ŽX ' 

arba. Liepoją.
j- Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja į Piliayą 
aplenkia Lenku juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA J KAMBARIUS
ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
POLONI A išplauks ....................... Bal. 5 d.
ESTONIA ..........................  Balandžio 19 d. k

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

—LIEPOJŲ $110.00
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 

savo agento.

landau į uolų ir akmeni, 
pelniau peilį brangiai 
pirkta, pirma buvau tė
vo duktė, paskui tapau 
tėvo motina. —

Atminkis kas tai?

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigų 
Laivakortės 
Real Estate 
Morgičiai
EUROPEAN-AMERI-

CAN BUREAU
S. L. FABIONAS CO. VEDĖJAI 
809 W. 35th St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 0611 
(Baltas Namas)

Tik ką dabar tapo atspausdinta didelis rinkinys, ko
kio dar niekad nebuvo, lietuvių mįslių — vienoj di
delėj knygoj vardu

mįslių knyga
Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 mįslių — naujų ir 
senų — su palyginimais prie kitų kalbų mįslių. Kiek
viena mįslė yra žingeidi istorija pati savyje, ir todėl 
MĮSLIŲ KNYGA bus kiekvienam žingeidžiausio 

. skaitymo šaltinis. Ir jaunas ir senas naudosis MĮS
LIŲ KNyGA ne vienų sykį, bet nuolat, prie kiek
vienos patogios progos — sueigose, pasišnekėjimuo
se, prie ginčų, prie meilės ir visokiuose atsitikimuose.

Tuojaus įsigykite Mįslių Knygą, 
Jos kaina tik $1.00.

Jos Vertė Neinkainuojama

Del savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų 
smagumo tu o jaus išsirašyk Mįslių Knygų, atsiųsda
mas $1.00 į Naujienas.

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

Chicag-o, Illinois
/ . te > ,
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Lietuvon ir Iš Lietuvos
LAIVAKORTES

- V 
į -/-i >• J'

Išgauname pašpor- 
tus ir taksų pftUu- 
dimus. 
sius iš kitur patin
kame 
pristatome 
ir palydime ant lai
vo. Prlrengiam vis
ką kas reikalinga 
kelionei.
Siunčiame pinigus 
ir partraukiame gi
mines iš Lietuvos į 
Ameriką k negrei
čiausia.

Atkeliavu-
ant stoties, 

bagažą

LITHUANIAN TR A VĖL BOREAU(“=)
136 East 42-nd St., (Dep. V) NEW YORK, N. Y.

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

c NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon

• * hf

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

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St, Chicago

Telefonas Boulevard 8674

JUOZO GRUŠO
ORKESTRĄ IR BENAS’ 

3147 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

vi-

Kur seniausia,
Ten geriausia.

■lu- 
ra- 

rci-

Pirkite ” Vieny bes” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas šėras $10.

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

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

b
O

iŠ:

Dresės
50c. Jmokėt ir 
po 50 centų į sa
vaitę. Daugybė 
vasarinių dresių 
visokių spalvų ir 
stalių. Rašyk pa
klausdama pa
aiškinimų.

American 
Dress Inst.

Co.
58-60 W. 
Washing- 
ton St

Tel. Central 
1844

SENIAUSIA

AoenuirA
VIENYBE

i8

J

'įP" 
H 
<y

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie

tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių, ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos,

"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 
, pigiai ir gražiai. 
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

Mt ■ ES5 

"VIENYBĖ” 
EINA DU KART 

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

juokų skyrių 
"TARKA” 

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

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

Roikrifeukito platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškus,
kal-aukiūto musą piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIflN
VIENYBE PUBL.60.
193 Grand St. H 

Brooklun, N. y.
Kur vienybe, 
Ten galybė.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHLNSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Tclephone 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.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So: La Šalie SL.........

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

į*""' . ~ . . .

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St.
Randolph 8899

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Blvd.
i .k.JiuSeeley 3676

V. w. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

z---- - ---------- ——--------------
Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas 

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

iki 9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

General i s
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome 

1401 W. 47th S t. Chicago.

Dr. AL. BAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė. 
Valandos: 

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

Pratuštinimo išpardavimas
Pradcant subatoj, sausio 21, siūlo

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

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

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

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

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.
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Marketo Kainos.

Kojol

1

Klausimai ir atsakymai
Apie Harringtono bankrutą.

KJ. Jurgelionis.

.k,,:«j. v:.'.. .4,a. f-...« .AJ/Jr,:.V.

Ruffles 
r RADĘ MAMK

Išgydo kojas 
nuo šutinio

Medžio, lentų, lumberio, pir
kimas ypač yra patartinas, ka
dangi medis neužilgo ketina pa
brangti. , ‘

Jeigu aptieks neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite iš
dirbi jams adresui

Aptiekose 
parsiduoda 
po65o.arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pašty 
tiesiog iš 
labara- 
torijos.

novakulito
Jeigu iš to kudi-

Bntinai 
reikalau
kite 
Šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
▼ais* 
baženklis.

Bingol Chemical CoM
2816 So. Michigan Ave^ 

Chicago, I1Ū

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

tai 
tai

et buvo pa- 
rringtonas 

olintojas ga- 
ingtono tos
ž tiek, kiek 

Visi, kurie turi

ftRROANTT VYRAI Už visai lėšas, suteikiama g OmtUALMI VIItAl. eriausis gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbi- 
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.

^Ačiu gydytojui už 
išgydymą1’.

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

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

EAD.RICHTERa.CO 
8ush terminai blog 5 

BROOK1.YN 
NF.W YOPK■avivJu F5’JU a k ’ E t k i SJJfM

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.

Pamėginkite ------

Rtiffles 
Su užregistruotu vaisbnženkHuSuv, Velst.

Patentu Biure.
Nanjamo mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės šiame vaiste idėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvčpalo.

Ruffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
siaiypatai.

AlC0HQL40XoSrOPSDANDRUK
PROMOII S 

HEALTH Y SCAI.P 
IMI1RIANTHĄIR

CONltNISSnuiOOtS

LIETUVOS
Didžiausi ir greičiausi

CANADIAN PACIFIC LAIVAI
Išplaukia kasdieną ar panašiai

Tiesiai į ir iš
HAMBURG, ANTWERP

Cherbourg ir Britanijos portus 
Artymas susinešimas su

KAUNU
Ir kitais Lietuvos miestais

Trečios klesos pasažieriams prireng
ta puikios lovos, po 2, 4 ir G i kam
barį.

St. Lawrence vaizdinga kelionė, 2 
dienos ant upės ir įlankoj, 
nos atvirose jūrėse.

Pilnos informacijos nuo vietos lai- 
ikorčių agentų, arba R. S. Elworth, 

generahs agentas, 40 No. Dearborn 
St., Chicago, UI.

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REV1EW
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PASTABOS APIE BIZNIO 
DALYKUS

Angliakasių streikas. — Vi
sas Amerikos biznis laukia ang
liakasių streiko, kurs yra neiš
vengiamas. Nors tai keista, bet 
ir kasyklų kapitalistai ir kasy
klų unijos nori, kad tas streikas 
įvyktų. Kapitalistai tikisi, kad 
per streiką pakils anglių kaina. 
Darbininkai-gi nenori algų pa
kėlimo, tik nori, kad algos bent 
tos pačios pasiliktų. Kada taip 
iš abiejų pusių norima sitreiko, 
tai streikas turbut pasitęs ne
mažiau kaip porą mėnesių. Kiti 
sako, kad streikas tikrai tęsis 
apie tris mėnesius.

Didysis Amerikos biznis yra 
prisirengęs sutikti streiką ir ke
tina nepristatyti anglių. Pas
kutiniuoju laiku į fabrikų ir ge
ležinkelių sandelius sukrauta 
60,000,000 tonų minkštųjų ang
lių, belaukiant streiko. Ameri
kos biznis suvartoja apie 8,000,- 
000 į savaitę. Taigi sukrautųjų 
anglių užtektų septynioms sa
vaitėms. Bet reikia atsiiiminti, 
kad ne-unijinės kasyklos iškasa 
apie 3,000,000 tonų į savaitę, o 
streiko laiku iškas dauginus.

Šerai. — Nuo pereitos savai
tės Šerai ant biržos truputį nu
puolė — iš dalies belaukiant 
angliakasių streiko iš dalies dėl 
kitų laikinų priežasčių. Šis at
slūgimas betgi yra tik trumpam 
laikui. Todėl dabar, pasinaudo
jant atslugimu, verta nusipirkti 
geresniųjų šėrų. šie metai ir 
ateinantis metai tai yra ir bus 
šėrų kįlimo metais.

Iš įvairių šėrų pirmiausioj 
vietoj pirktini yra geležinkelių 
Šerai, o iš geležinkelių šėrų ge
riausi pirkimui yra sekami:

Atchison, Topeka, Santa Fe 
Canadian Pacific
Baltimore and Ohio 
Delaware & Hudson 
New York Central 
Northern Pacific 
St. Louis St. Francisco 
Pere Marųuette 
Union Pacific.

Geležinkeliai nenešė pelno 
per karės laiką ir po karės, ka
dangi negalėjo iškelti tiek kai
nų, kaip kiti bizniai. Dabar, 
kada viskas atslūgo ir darbinin
kas atpigo, geležinkelių pelnas 
bus toks, koks buvo prieš karę, 
o todėl ir geležinkelių Šerų ver
tė grįš prie savo augštumos.

Kainos. — Įvairių tavorų kai
nos šiandien išrodo truputį ne
pastovioms. Gali būti kad pa
vasarį kaikurios kainos pakils. 
Vienok negalima laukti, kad 
įvyk abelnas kainų kįlimas. 
Anaiptol daugelis tavorų dar tu
rės atpigti.

šiandien pirkimais tavorais 
yra sekami dėl jų nepaprasto at
pigimo :
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eina, 
ahiminas, 
antimonija, 
maistas kenuose, 
karbolis, 
varis, 
miltai, 
glycerina, 
geležis, 
plienas, 
citrina, 
melasai, 
popiera, 
vilnos, 
medis.

—

ArĮkaĮgatis] Bisch- 
offūjr^Harringtūno 

kreditoriai? į i
“Naujienose” mano buvo duo

ta užtektinai persergėjimų apsi
saugoti nuo vyliojančių bet ne
galimų išpildymui Bischoffo ir 
Harringtono pasiūlymų ir suval
dyti savo godumą.

ringtonas negales skolos at
mokėti pinigais, tai atmokės Še
rais — tos U. S. Novaculite 
kompanijos, — ir kad jis tuos 
Šerus užstato kaipo užstatą už 
paskolinimą. Pagal šitos“ mal
deles’ tas užstatas dabar palieka 
Harringtono kreditorių savas
tim.

Ko yra vertas tas Harringto
no užstatas?

Kol ta kompanija nedaro biz
nio, jis tur-but nieko nevertas. 
Paskutiniuoju laiku paaiškėjo, 
kad U. S. Novaculite kompanijos

Tų persergėjimų mažai tepa-| stambiu šėrininkų yra tūlas dak- 
klausė, o anaiptol visi puolėsi taras Orlando F. Scott, kurs, sa- 
pasigriebti “šimtą nuošimčių 
pelną” į porą mėnesių”.

Dabar visi yra atsidūrę bė
doj, nebetekę savo sunkiai su
taupytų pinigų.

Nelaikąs dabar betgi rodyti 
pirštų ir kartoti žodžius: “Ar aš 
nesakiau? ar aš nesakiau? Tą 
jau visi mato, 'kad blogai, neiš
mintingai darė.

Dabar visiems berūpi klausi
mas: “Ar galima dar bus ką 
nors atgauti iš Bischoffo ir Har
ringtono turto?”

Deja, į tą klausimą reikia at
sakyti, kad tur-but nieko nebe
bus galima gauti.

Iš Bischoffo viso turto, kurį 
paėmė ar ketina paimti resyve
ris, daugiaus vertės turi Lakan- 
tasas aliejaus šaltinis. Sako, 
kad tas aliejaus šaltinis pilnai 
apsimokąs, ir jeigu jį palaikyti 
varant iš jo aliejų, tai su laiku 
iš padaromo aliejaus biznio ga- 

Į Įima butų atmokėti žmoniems 
geroką dalį pinigų.

Ar tai yra taip ar ne, apie tai 
sunku spręsti, nežinant koks tas 
aliejaus šaltinis yra. Bet, jeigu 
ir butų tas šaltinis pelningas, 
tai žmonės iš to negalės , pasi
naudoti, nes jie negali to šalti
nio paimti, kad varius su juo 
biznį. Kada yra paskirtas re
syveris, tai jis gali tik parduo
ti nuosavybę, o ne daryti su ja 
biznį. Parduodant panašų šal
tinį iš aukciono, už jį žinoma 
negalima bus gauti daug pini
gų-

Resyverio iškaščiai ir jo ad
vokato bila gali siekti iki $50,- 
000 ar gal ir daugiau. Ar tiek 
bus išrinkta pardavus visą Bis
choffo turtą, tai labai abejotina, 
žmonėms tur-but neliks nieko. 
Šioj valandoj nesimato, kad bu
tų koks kitas išėjimas visiems, 
kurie davė pinigus Bischoffui. 
Jei bent jie visi susiorganizuotų 
į korporaciją — panašiai kaip 
“Mildos” bendrovė buvo suor
ganizuota po Olszewskio banki
nio biznio užsidarymui. j

Su Harringtono kreditoriais 
iš vienos pusės yra dar blogiau, 
kadangi pats Harringtonas yra| 
pasislėpęs ir kaip matyti nebus 
surastas, kaip nebuvo surastas 
Jonesi arba Matas. Pas resy- 
verį pačio Harringtono pinigų 
iki šiol yra išviso penki šimtai 
dolerių. Yra užareštuotas po
ros agentų turtas, bet už Har
ringtono skolas teisme agentai 
vargiai atsakys. Harringtono 
pačios turto Floridoj niekas nei 
nebando liesti, nes teisės keliu

I jo, rods, negalima paliesti.
Yra dar Harrington suorgani

zuota kompanija vardu United 
States Novaculite Co., kuri turi 
$25,(XX) banke ir akmeninį kal
ną pietinėje Illinois valstijos dar 

| lyje. Tas turtas gal būt galima 
Į butų parduoti, bet tos kompani
jos šėrininkais nebuvo vienas 
Harringtonas’ ir todėl ta kom-1 
panija, kaip patirta, sutinka ati
duoti resyveriui Harringtono Še
rus pardavimui, bet nesutinka 
atiduoti turto. j

Visi tur-but žino, kad Har
ringtono notos buvo kitoniškos 
negu Bischoffo. Tas notas Har
ringtonui matyti sutaisė * koks- 
nors labai “kytras” advokatas. 
Ant Harringtono notų yra “mal-1 
dėlė”, kuri sako, kad jeigu Har- mokėti ant notoje paženklinto

I ko, buvęs vienas iš pirmutinių- 
jų žmonių, kurie surado, kad 
novakulito akmenį galima var
toti kietų kelių grindimui. Jei
gu to daktaro tvirtinimuose bu
tų liesos, tai Harringtono kre
ditoriams gal butų naudingiau
sia pašiimti tą kompaniją su jos 
pinigais ir jos kalnu į savo ran
kas ir pradėti varyti biznį. Taį 
gal butų geriausias išėjimas.

Kada dabar nieko kitaip nega
lima nuveikti, Harringtono kre
ditoriams reiktų susirinkti ir iš
rinkti savo komitetą. Tas ko
mitetas turėtų atlikti šiuos da
lykus:

1. Patirti ar novakulito kal
nas ties La Rue, III., tikrai pri
klauso United States Novaculito 
kompanijai, ir tuo tikslu peržiū
rėti “deed’ą”.

2. Išrinkti vieną chemiką ir 
vieną inžinierių, kad jie apžiū
rėtų tą kalną ir pasakytų: ar 
tikrai jis yra visas iš novakuli
to, ar tas novakulitas tikrai tin
ka kelių grindimui, ar jis tiktų 
tekylams, ar galima butų iš jo 
ką kitą išdirbti, ir abelnai kiek 
iš to kalno su laiku galima butų 
naudos gauti.

Kada kreditorių komitetas 
bus atlikęs šį darbą, tai visi kre
ditoriai, išklausę ištyrimų ra
portą, galės lengviau nuspręsti, 
kas jiems daryti.

Gali būti, kad noroms-neno- 
roms visi, kurie kišo^ pinigus 
Harringtonui ant jo notų, turės 
pasidaryti auklėtojais primesto 
jiems kūdikio 
kompanijos.
kio neišaugtų koks šleivas ir 
kreivas sutvėrimas — tai butų 
neblogiausia tos liūdnos istori
jos pabaiga.

Kas dėl novakulito, jeigu tas 
kalnas yra tikrai novakulito, tai 
iš jo gali būti naudos. Novaku- 
litas yra niekas kitas, kaip tas 
akmuo, iš kurio daro tekyhis
kirviams ir peiliams galąsti. Ar 
tą akmenį galima vartoti kelių 
grindimui, tą turėtų pasakyti 
inžinieriai kelių grindimo žino
vai.

Harringtono kreditoriams vci 
tetų tą viską gerai patirti.

Kl. Jurgelionis.

laiko, tai minėta kompanija už
tai atsako, ir į 10 dienų po šito 
atsitikimo visas minėtos kompa
nijos turtas pereina į kreditorių 
nuosavybę. Tas labai getai, 
turtingam viskas vale daryti. 
Bet imkime pavyzdį jeigu aš 
esu neturtingas ir sumanyčiau 
apgavingu keliu likti turtingu. 
Tai aš daryčiau šitaip, žinoda
mas kad Naujienų bendrovė yra 
turtinga ir žmonių pasitikima, 
tai aš padaryčiau kokias nebūk 
notas ir parašyčiau ant jų tokią 
gvarancija. Jeigu aš kartais 
neišmokėčiau ant laiko paženk
linto notoje, tai Naujienų 'ben
drovė už tai atsako, ir į 10 die
nų po paženklinto laiko notoje 
visas minėtos bendrovės turtas 
pereina į kreditorių nuosavybę. 
Tai aš\ neabejoju, kad šitokiame 
atsitikime netik kad minėta ben
drovė tuojaus praneštų žmo
nėms, bet kartu ir mane pat
rauktų teisman už tokį krimi- 
nališką darbą neteisingai varto
jant bendrovės vardą, kad tuo 
prigavus žmones, ir užtai mane 
atsakančiai nubaustų.

Bet su Harringtomi yra visai 
kas kita jis rinko pinigus nuo 
žmonių ir vartojo tos kompani
jos vardą ir negana to dar tos 
pačios kompanijos viršininkai 
dirbo Harringtono ofice, o šian
dien kaip jis pabėgo tai minėta 
kompanija sakosi kreditorių 
turinti.

Tai aš nesuprantu kame 
dalykas:

Jeigu malonėtumėt apie 
plačiau paaiškinti bučiau už 
dėkingas.

Vincas Macijauskas.

jos viršininkai gali sakyti, kad 
kompanija tai nėra Harringto- 
nas, nors Harringtonas ir butų 
didžiausias kompanijos šėrinin- 
kas. Kas yra dabar kompanijos 
direktoriais ar vaidyba mums 
nėra gerai žinoma, tik nesenai 
paaiškėjo, kad vienu iš didžiau
sių kompanijos šėrininkų esąs 
daktaras Orlando F. Scott, ku
rio ofisas randasi adresu: 312 S. 
Clark St.

United States Novaculite tur
tas, būtent $25,000 pinigų, yra 
resy verto žinioj, ir randasi 
Drexcl State banke. Ar resy- 
veris turi paėmęs savo žinion 
kompanijos novakulito akmens 
kalną, tas mums nežinoma, 
Rods, kad kompanijos vardu yra 
bandoma atimti iš resyverio 
rankų kompanijos turtą, idant 
kompanijos šėrininkai galėtų tą 
turtą valdyti. Pačio Harring- 
no turto,. sakoma, ręsyveris iki 
šiol nesuradęs, išskyrus penkių 
šimtų dolerių pinigais.. Yra 
beto užareštuota Harringtono 
agentų turto, bet nežinia ar 
agentų turtą resyveris galės pa
imti. Iš visoko išrodo, kad Har
ringtono kreditoriai negaus nie
ko, nes tų pinigų kiek yra už
areštuota neužteks resyverio iš- 
kaščiams užmokėti. Herringto- 
no kreditoriams vertėtų susi
rikti ir apsvarstyti dalykų sto
vį, o taipgi ištirti Harringtono 
“palaikų” vertę (žiurGk straip
snį “Ar ką gaus Bischoffo ir 
Harringtono ‘kreditoriai ?”)
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maišuose $1.60 ir $1.85 už 100 
svarų; saldžiosios $2.75 ir $3.00 
statinė.

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai 
$7.00 ir $10.00 statines; grėp- 
sai $4.00 ir $4.50 kreitas; leme
nai $6.00 ir $6.25 dėžė; orančiai 
$7.00 ir $7.50 dėžė; anansai 
$6.50 ir $7.00 kreitas; žemuogės 
$5.00 ir $5.50 už 12 kvortų.

ŽALIOS DARŽOVĖS — Bat
viniai $3.00 ir $3.50 už stati
nę; salieriai $3.00 ir $3.50 krei
tas; morkos $3.50 ir $4.00 už 
statinę; kopūstai $2.00 ir $2.50 
maišas ;žyduoliai kopūstai $2.00 
ir $2.50 kreitas; agurkai $5.50 
ir $6.00 dėže; salotos galvose 
$6.00 ir $6.50 krietas; grybai 65 
ir 80c. dėžė; cibuliai $9.00 ir 
$10.00 už 10 svarų maišelį; pi 
pirai $5.00 ir $5.50 kreitas; ri
dikai $1.10 ir $1.25 tuzinas pun
delių; tamėtos $3.50 ir $4.00 
kreitas.

JAVAI — Kviečiai $1.13 U, 
komai 59%c., avižos 37 '/oC., ru
giai 95’4 c.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

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

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.

Kojy jutimas 
yra liga

£^DR.HERZMAN=^
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.

Telefonai:

Klausimas.
Chicago, III., Kovo 23, 1922. 

Godotina Naujienų redakc.:—
I Naujienų 68 numeryje buvo 
patalpintas “L. Harringtono 
kreditorių domei”, toks prane
šimas :

“Nors tikrai peticija, kuri 
skelbia L. Harrongtono bankru- 
ta, yra padouta United States 
District Court ir nors tikrai 
United States Novaculite Co. 
yra minima paduotuose doku
mentuose, todėl minėtos kompa
nijos viršininkai nori pranešti, 
kad kompanija išsimokanti.”

Bet aš nesuprantu kam ji iš
simoka Harringtonui ar kam ki
tam, kad ji sakosi kreditorių ne
turinti. Tai kokiems gi galams 
Harringtonas ant notų rašė tos 
kompanijos gvarancija, sako, 
jeigu aš kartais negalėčiau iš-

Atsakymas:
Kiek mums žinoma, ant Har

ringtono notų buvo parašyta ne 
kompanijos gvarancija, kad 
kompanija užmokės jeigu Har- 
ringtonas nega'lėt
rašyta, kad jeigu 
neužmokės, tai 
lės gaiiti nuo II 
kompanijos šėi 
skolino pinigų* 
tokias Harringtono notas gali 
pasidaryti United States Novar 
culite kompanijos šėrininkais, 
jeigu jie sutiks tos kompanijos 
Šerus priimti. Ar tas verta da
ryti, tai yra kitas klausimas.

Kiek žinoma, United States 
Novaculite kompanija buvo su
organizuota ir inkorporuota 
Harringtono pereitais metais 
Jeigu ta kompanija ištikro bu
vo pradėjus gyvuoti ir išrinkus 
savo direktorius, tai jos vardu

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

SVIESTAS — Creamery eks
tra 38c., centralizuotas 371/->c., 
ladles 22 ir 23c., pakeliuose 15 
ir 17c., kaina retaileriams sta- 
tinukės 41c., spaustas 43c.

KIAUŠINIAI — švieži pir
mieji 23 ir 231/2C., paprasti pir
mutiniai 21 ir 21Į/^c., maišyti lo
tuose 22 ir 23c., ekstra su
dėti balto medžio dėžėse 27 ir 
28c., margiukai 20 ir 2OI/2C., 
purvinukai 20 V2 ir 21 c.

GYVA PAUKŠTIENA—Kur- 
kės 30c., vištos 24c., pavasari
niai 29c., gaidžiai 19c., . antys 
30c., žąsys 18c.

NEGYVA PAUKŠTIENA — 
Kurkęs 35c. ir 36c., vištos 26 
ir 27c., gaidžiai 19 ir 20c., pa va 
sariniai vištukai 28c., antys 27 
ir 28c., žąsys 19 ir 20c.

BULVĖS — Baltos šiaurinės

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutiman 
ir smarvė pranyksta nuo Koįolo 
F trijų ar keturių kartų varto

mo. Kojotą reikia vartoti taipt 
kvortą šilto vandens reikia 

pripilti 4 pilnus šaukštus Koįolo, 
ir tam vandenyj su kojotu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojoto užtenka 
išgydymui nors ir blogiausią 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė, 
Kampas 47th St.

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

Tel. Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

Tik 4 die-

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaiką ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 Iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:36 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet
Telefonas Drexel 2880

Dr. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4G31 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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

7)R. 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. Lafayetto 4988.
Vai. 1^1 ir 7—9 Ned. 10—12 pietų

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

Ar sergi 7 Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas 
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai.

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

leidimą nuo Illinois Valstijos.
St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago,
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Telephone Boulevard 5652
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 80. Halsted StM Chicago, III.
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Grūmojąs 
kasyklų streikas

Žiniomis iš Washingtono 
prezidentas Hardingas ne- 
beturįs jokios vilties, kad 
butų galima užbėgti už akių 
kasyklų darbininkų strei
kui, kurs žada prasidėt ba
landžio 1 dieną. Kasyklų 
savininkai. griežtai atsisako 
tartis su darbininkų - atsto
vais, o valdžia negalinti jų 
prie to priversti.

Suprantamas dalykas. I 
Bet kai streikas pasitęs kiek 
ilgiau, tuomet valdžia susi
rūpins, kad dėl anglių sto
kos šalis perdaug nenuken
tėtų, ir pavartos visą savo 
jiegą streikui pabaigti. Te- 
čiau kaip dabar ji “negali” 
priversti samdytojų taiky
tis su darbininkais, taip ir 
paskui ji “negalės” to pada
ryti, o todėl visą savo jiegą 
pavartos, kad privertus dar
bininkus taikintis su samdy
tojais, vadinas išsižadėti sa
vo reikalavimų ir priimti I

Prieš kiek laiko viename 
Naujosios Anglijos mieste, 
Dedhame, teismas nagrinė
jo bylą dviejų, darbininkų, 
italų, Sacco ir VanzettL 
Juodu buvo darbininkų agi
tatoriai ir radikalai — kapi
talo viešpačiams pavojingi 
žmonės. Jie s reikėjo kaip 
nors pašalinti. Proga pasi
taikė. Buvo užmuštas vie
nos firmos kasininkas, ir 
dėl tos žmogžudybės tapo 
apkaltinti Sacco ir Vanzet- 
ti. Nebuvo jokių tikrų įro
dymų prieš juos; priešingai, 
kaltinamieji turėjo pakan
kamų liudijimų, kad žmog- 

: žudybės laiku jie visai kitoj 
vietoj buvo; bet to nežiūrint 
juodu buvo teismo pasmerk- apie tikėjimo ir sužinos laisvę, 
ti mirčiai. pasisakė, kad jisai varžysiąs

kunigų 'laisvę, nes jie negalė>-
Dabar tame pačiame teis-1 šių priversti piliečio pasisakyt, 

me tardoma kita byla. Na- 
gan paimtas turtingas na
mų savininkas vardu Cunn- 
ingham, nušovusis bedarbį 
darbininką Johną Johnsoną 
užtai, kam jis ant jo, Cunn- 
inghamo, “prapertės” rinko 
medžgalius kambariui susi- 
šildyti.

Koks didelis skirtumas 
I tarp ano ir šito bylos tardy
mo. Kuomet tardant Sac
co ir Vanzetti apie teismoj 
rumus stovėjo policija, slan- 

| kiojo detektivai; kuomet 
prokuratūra reikalaute rei
kalavo mirties bausmės kal
tinamiems; kuomet kapita
listinė spauda su pasibiau- 
rėjimu rašė apie tuos “pavo
jingus anarchistus” ir 
“žmogžudas”, žmogžudos 
Cunninghamo procese de
dasi visai kas kita: nėra nė 
policijos nei detektivų, pro
kuratūra netik nesusirupi- 
nus, kad kaltininkas butų 
nubaustas mirtim, bet kal
tindama jį kalba dagi apie 
aplinkybes, kurios jo nusi
kaltimą turėtų kiek sušvel
ninti; ir kapitalistinė spau
da pilna užuojautos kaltina-1 
majam.

Didelis skirtumas kai 
siamas darbininkas ir 
teisiamas piniguočius.

tei- 
kai

Padegėlis Kasmatė.

Jedinaja Nedielimaja
......... *—-y

(Tęsinys)

EMIGRANTAI.

, Iki šiol rusų politiniai emigrantai 
geresnieji rusų tautos sūnus. Ir mes 
pratę žiūrėti į juos kaipo į nesuteptus 
tus, besidarbuojančius ir 
tautos, dėl darbo žmonių 
ilgus dešimtmečius visas 
socialinis judėjimas buvo 
mas ir vadovaujamas. Ir 
šimtmečius dengė kankinių aureolė. Dabar nie
ko panašaus nebėra. Visa, kas sukirmijusio, 
sukempėjusio, sudubusio, iki kaulų smegenų 
demoralizuoto —i visa tai dabar yra rusų emig
rantų didžiuma. Dabartiniai emigrantai — tai 
visų pirma Vrangelio, Judeničo, Denikino, ir 
kitų panašių didvyrių armijos likučiai, tieji li
kučiai, kurie kariavo ne fronte, bet štabuose ir 
karčiamose, kurie atėjus kiek sunkesniam mo
mentui visų pirma pasiskubino pabėgti. Nes 
tieji, kurie neturėjo laimės kovų metu sėdėti 
štabe ar karčiamoj, kurie buvo fronte, — tieji 
be jokios atodairos palikta bolševikų teisda- 
rybės nuožiūrai. Antra emigrantų dalis — tai 
paprasti šmugclninkai ar politiniai verteivos. 
Trečia — didieji kniaziai ir kiek mažesni, gra- 
pai, baronai ir kapitalistai, turintieji iš seno 
[vakaruose kapitalo. Ketvirta kategorija, ir gana

budavo 
buvome 
idealis- 

kenčiančius dėl rusų 
gerovės. Ištikro, juk 
rusų revoliucinis ir 

emigrantų inspiruoja- 
emigrantus ilgus de-

liaudies masių. Mokykla įturi 
būti laisva ir nepriklausoma 
nuo bažnyčios, pastaroji gi at
skiriama nuo valstybės. Dabar
tiniu laiku visas gyvenimas su
simeta ūkio srityje. Šitoji sri
tis turi būti tvarkidma. Seimas 
to pajėgti negalės; todėl social
demokratų vardu siūlo įvesti 

i į Lietuvos konstituciją1 “ūkio 
skyrių,” sudaryti apskrityse 
ūkio tarybas ir vieną irklo ta
rybą visai Lietuvai. Tose t ar y- I

Į (žmones sako, kad iš didelio 
liainkiamo debesio esti maža 
lietaus. Taip atsitiko ir su Lie
tuvos Valstybės konstitucijos 
projekto svarstymu pirmuoju 
skaitymu St. Seime. Laukėme, 
laukame konstitucijos ir manė
me, kad bus gražių ginčų jų 
svarstant, 'bet apsivylėme. Tei
sybe, ilgai, ilgai ir nuobodžiai 
kalbėjo to klausimo referen
tas a t s. Tumėnas. Nei ūpo, nei 
karščio, nei platesnės' perspek- 
tivos ir rodėsi1 beklausant tos | bose privalo dalyvauti įvairių 
kalbos, kad važiuoji sunyku
siu kuinu negrįstais Lietu
vos keliais, savininkas gi to ne
laimingo gyvulio kas sekunda 
užsimoja rimbu ir monotoniš
kai priprastu balsu vis karto
ja ir kartoja stereotypį “nu-u, 
mi*-u!” ir sutaiso gyvulėlį toli
mesnei kelionei. Tokias pat 
šnekas k/irtoja referento ‘frak
cijos draugas kun. Staugaitis 
iš krikščionių demokratų blo
ko. Jam nepatiko paragrafas

ufkid organizuočių atstovai; 
josna įeina ir darbininkų at
stovai nuo profesinių sąjungų 
ir įmonių darbininkų komite
tų ir t. 1. Ūkio 'taryba turi tei
sės pailtickti Seimui įstatymų 
sumanymi 
savo atsto
džiu sakant, sOciaiMemokratai 
įneša naujo elemento krašto 
ūkį tvarkant, traukia į tą dar
bą įtuos žmones, kurie dirba ir 
tveria gyvenimo gerumus ir tt. 
Čionai jau yra perspektiva — 
s.-d. siūlo platų vieškelį vieto
je siauro krikščioniško take
lio.

j Liaudininkai, — jie sėdi cen
tre, jie tie patys Ūkininkai, tik 
škaplerių ir rožančių nenešio
ja. Jie tuo pačiu kuinu važiuo
ja, jie padaras to paties lietu
viško, konservatyvo kaimo — 
argi jiems pakilti aukščiau sa
vęs? Žinoma, ne! Jie šį tą nori 
taisyti, todėl siūlo mirties 
bausmę palikti, kad ypatingu 
įnertu teismui nusprendus gali
ma butų -ją vartoti, siūlo Pre
zidento pareiga's jjavesti minis- 
teri'ui pirmininkui ir nesudary
ti atskiros prezidento vietos, 
kaip to nori krikščionys. Bai
giasi pirmasai konstitucijos įs
tatymo sumanymo svarstymas,, 
kalba antraeiliai žmonės, tau
zija įvairių niekų, statoma bal
savimui ir pirmuoju Skaitymu 
Lietuvos Valstybės konstituci
ja ppiimaina. Bus antras skai
tymas, krikščioniiškicji gaidžiai 
turės progos giedoli savo gaid
gystes prie kiekvieno konstitu
cijos paragrafo, tuomet pama
tysime kur ir kokie norai yra 
paslėpti. j

Labai reikšmingas dr. če- 
piriskio pasakymas baigiant 
pirmąjį konstitucijos švaisty
mą: “sumurzinsite jus ją.” Vi
siška 'teisybe, ne vieną įgal ir 
demokratingą įstatymo suma
nymą krikščioniškieji murzos 
sumurzino besvarstydami ir 
betaisydami. Sumurzino Lietu
vos Univcrsito įstatymą, murzi
na pradžios mokyklų, ligonių 
kasų įstatymus, kodo! tiems 
murzoms ncs'umurzinti dar ir 

technikinis švietimas' plačiųjų Lietuvos konstitucijos. Murzi-

kuriai 'tikybinei organizacijai 
jisai priklausąs, nepatiko jam, 
kad Prezidentui konstitucijos 
projektu mažai itcisių 'teduoda
ma, jisai norėtų suteikti jam 
net “veto” teisę, kuri esanti 
reikalinga tam, ka'i apsaugojus 
šventą Lietuvą nuo Seimo lei- 
tlžiamų,' kartais, anot kunigo, 
netikslių įstatymų ir t. t.

Nuobodu ir nejauku pasida
rė po visų šitų kalbų. Konsti
tucija tai toks įstatymas, kuris 
rašomas ne vieniems matams, 
tai įstatymas, kuriame turi 
į tilpti tverybos perniek tiva il
gesniam laikui. Krikščionys ne
turi tos tverybos persipekitivos, 
jie mano, kad Lietuvos demok
ratija turi atsigulti1 senon išdė- 
veton lovon ir nėra jai reikalo 
geriau įsitaisyti. Krikščionys 
greičiau norėtų pasukti Lietu
vos kuiną šuntakon, praeitin ir j 
neleisti jo pldčian gyvenimo 
vieškelin. Taip mano krikščio
nys. i

V įsai kita kalba kalbėjo so
cialdemokratas Čepinskis. Jisai 
nurodė į mirties bausmę, ku
ries prie visokių gyvenimo 
apySitovų nereikia Lietuvoje 
vartoti, nereikia tos biaurios, 
šlykščios, gyvuliškos priemo
nes, kuomet valdžia 'turi savo 
rankose tuksltančiuks priemonių 
kovoti su blogiausiais žmonių 
silpnumais. Mokslo srityje 
Lietuvos piliečiams turi būti 
laki uotas iki tani tikrų metų 
mokslo privalumas, ypač turi 
būti remiamas profesinis dar
bininkų lavinimas ir plečiamas

skaitlinga — pinigingi bolševikų agentai, agi
tatoriai ir provokatoriai. Pagaliau — rusų in
teligentija, kuri visuomet skurdo, kuri dabar 
nepalyginamai daugiau skursta. Žymiausi emi
grantų dalis — vrangedninkai. Tokia emigrantų 
sudėtis pati savaime jau daug pasako, kaip jie 
gyvena, ir kaip jie gali gyventi. Visų pirma —

KAIP JIE KARIAVO.

Kaip žinoma, seniems rusų generolams, 
pradėjus pulti bolševikus, visos Vakarų Eiropos 
didžiosios valstybės atidarė jiems kreditą ir 
“šelpė” kieki “galėdamos”, žinoma, rusų darbo 
žmonių sąskaita, viena kitą pralenkdamos, kad 
daugiau įsigytų rusų simpatijos, kad paskui 
už “draugišką pagalbą” daugiau pasipelnytų. O 
rusų politiniai spekuliantai irgi ne kvaili. Kas 
kurioj valstybėj gyveno, pasidarė tos valstybės 
šalininkas, skelbdamas jos orientaciją. Tokiu 
budu susidarė anglų, prancūzų, vdkiečių ir tt. 
orientacijos vyrai. Ir kodelgi nebūti tokios 
orientacijos, kodėl neorganizuoti fronto prieš 
bolševikus, jeigu tai begalo pelningas biznis. 
Šit, pavyzdžiui, bene idejingiausias rusų gene
rolas Judeničas. Kiek žinoma, jis gyveno ir 
kariavo anglų sąskaita. Jis gaudavo iš anglų 
amunicijos ir maisto ir kitų reikalingų armi
jai daiktų — šešiolikai tuksiančių žmonių, o 
turėti teturėjo tiktai keturis tūkstančius. Vadi
nas, perteklius ėjo “atsargos kapitalui” .— aprū
pinti tiems, kurie rengėsi laimingai bėgti. Ir 
kai Judeničas varė savo “garsųjį žygį” prieš 
Petrogradą, jo 50 generolų pafrontės karčiamoj

Scimui
ir juos Seime i>er 
apginti ir t. t. Žo-

nimo darbas eina jau kelinti 
metai ir jis eis tol kol murzos 
sėdės pirmose vielose. Jie gi 
sėdės tol kol Lietuvos darbo 
demokratija nesusiorganizuos, 
nesupras savo reikalų.

Tai toks buvo pirmasai skai
tymas 'Lietuvos Konstitucijos 
Šit. Seime.

į Dabar iš kitos operos. Jau 
I antra savaitė Kaune eina pasi- 
I tarimai su vokiečiais. Subildo- I *jo geriausi vokiečių finansistai 
ir tariasi su lietuviais įvairiais 

I finansiniais ir ekonominiais 
klausimais. Pirmoje eilėje sto- 

I vi klausimas likvidavimo Lie- 
| tuvoje visokių pinigų “osto 
rublių” ir “osito maiLių,” — 
okupacijos palaikų. Antroje ei
lėje, tur būt išrišus pirmąjį 
klausimą, bus tariamasi delei 
visokių prekybinių sutarčių su
darymo tarp tų dviejų valsty
bių. Trečias klausimas — tai 
klausimas karo nuostolių atly
ginimo. žodžiu sakant, klausi
mų daug ir labai opių.

Lietuviškieji žmonės pripra
tę vis politikauti, 'bet į ekono
minius klausimus žiūrima taip, 
it jie verti tiek, kiek vertas jų 
pypkiui tabakas. Tai, žinoma, 
yra'laibai klaidinga; todėl ma
nau, kad pravartu bent keliais 
žodžiais šitą sritį palies'ti. Da
bartinės derybos, kaip sakiau, 
liečia “oštų” “likvidaciją” ir, 

I žinoma, yra surištos su lietu- 
ĮviŠkųjų pinigų įvedimu. Bet 
kad išrišus pastarąjį klausimą, 
reikia s u likviduoti vokiškus pa
laikus. Lietuva daug nuken
tėjo nuo vokiškos valiutos; 
markės kurso Smukiunas suda
ro šimtus milijonų nuostolių, 
todėl jas reikia pakeisti. Pirm 
nei pakeisti, vokiečiai už tą tei
sę, kad jie galėjo turėti Lietu
voje savus pinigus, turi Lietu
vai atlyginti ne tik už nuosto
lius, kurių padarė kurso svira- 
vimas, bet, kaip sakoma, ir už 
tą teisę, kuria jie Lietuvoje 
naudojosi, turint Lietuvoje 
apyvartoje savus pinigus.

Kaip išsiriš šitie klausimai, 
sunku pasakyti, nes derybos 
vis dar eina. Pastaromis die
nomis jos ,tik-ką nenutrūko, 
nes iš Lietuvos pusėš buvo pa
reikalauta atsilyginti sulig kur 
so. Žinoma, tai sudaro labai 
apskritą ir gražią sumą. Vo
kiečiai manė, kad jie galės lie
tuviams pasiūlyti kelis šimtus

kurios rinkų ir žaliosios me
džiagos Vokietijai sunku gy
venti. Todėl prasidėjusios de
rybos reikia skaityti žymiu į- 
vykiu. Nuo jų priklausys ir 
tolimesnė ateitis Lietuvos ūkio 
išsivystymo. Busimajame Lie
tuvos Emisijos Banke norima 
duoti vietos ir įvairių kitų kraš
tų kapitalams (Francuos, An
glijos ir net Amerikos), tokiu* 
budu nuo šitų derybų turhut 
priklausys ir artimesnė Lietu
vos užsienių politiką, nes aišku, 
kad grynoji politika tampriai 
yra surišta su tomis vilnoims 
kurių įgalės pasikirpti Lietu
voje įvairus Antantes dėdes.

Iš viso pasakyto prisieina 
Spėti, kad Lietuvoje ir jos gy
venime formuojasi kas tai nau
jo. Busimoji Genujos konfe
rencija matomai duoda progos 
‘nugalėtiems” ir “nugalėto
jams” visame kame išsiaiš
kinti savo reikalus galutinai. 
Turbūt todėl Vilniaus krašto 
dvarininkams, kunigams ir ki
tiems reakcininkams nesiseka 
vardu “Visagalingojo” sudary
ti aneksijas Rytų Lietuvos.

K a u n a s, kovo 9.

užginti 
num.

17 d. š. m. pirmam

šventam Tėvui, Wa- 
I). C. (Liet. Inf. Biu-

popiežiui Benediktui

Skaitytoju Balsai
S"1*! > M S

[IZt tiret/bitas štame akprtufe 
nuomonaa Redakcija neateaka.]

las bus užbaigtas. Jei su vo
kiečiais bus užbaigtas dalykas 
ir, pasakysi u, užsibaigs Lietu
vos naudai, tuomet bus einama 
prie miosavių pinigų 'leidimo ir 
prie sudarymo Emisijos Ban
ko.

Vokiečiai be abejonės yra la
bai suinteresuoti, kad ekono
miniu žvil'ksniu turėtų Lietu
voje kuodaugiausiai įtakos. 
Mat Lietuva kelias Rusijon,, be

PASISKAIČIUS “DRAUGE” 
SEPTYNIŲ IŠVADŲ.

Man “Naujienose” išraiškus 
savo mintis nušviečiančias tas r •
priežastis, kurios atšaldė Ame
rikos lietuvių ūpą sukeltą juo
se Lietuvos Nepriklausomybės 
atsiradimiu ir labai svarbų tos 
nepuikiausoinybės palaikymui, 
kitas Ex-Kareivis “Drauge” 
•tiek karščiuotų nesąmonių pri
rašė prieš itą mano straipsnį, 
kad beveik neverta butų į jas 
atsiliepti. Mano oponentą pasi
merkia jo paties nachališku- 
mas ir aiškus nežiūrėjimas tei
sybės. Bet kaikurie dalykai ten
ka nurodyti. . ; . ..

Pirmiausia jis išbara mane, 
kad aš darydamas kaltinimų 
Lietuvos valdžiai, nedrįstu sa
vo vardo pasirašyti. Taigi aš 
tikėjau, kad jis reikalaudamas 
to iš manęs, mane visaip išlie
jęs, neJjijos savo pavardės pa
sirašyti. Bet ilgo ir keliais at
vejais lęsiamo straipsnio pa- . 
baigoj žiūriu stovi tpipgi “‘Ex- 
Kareivis.” Ar jam drąsos pri
truko savo pavardę padėti po 
tomis 'kolionemis ir melais, ar 
tik taip negražu buvo matyli 
ji ten?

Jis savo straipsny visa bur
na šaukia: “Jus karštlige ser- 
gat ir klajojai. Kur tu malei, 
melagi, p. V» Čorneckio straips
nį apie popiežių? Nė vieno to
kio straipsnio “Drauge” p. čer-

“atsargos kapitalą” naikino!...
Šit susitinku viename Eiropos sostapily 

seną “prietelį”, gvardijos poručiką Z. žodis po 
žodžio, ir jis pasipasakojo, kaip jis Kryme prieš 
bolševikus kariavęs. (Del visko aš su juo kal
bėjaus kaipo rusas, buvęs Judeničo karininkas). 
Man pasipasakojus apie “savo” karo žygius 
prieš Petrogradą, jis sakos, kad pas jo generolą 
buvę geriau kariauti. Kai Vrangclis įsakęs vi
siems buvusiems rusų karininkams vykti į Kry
mą, jis buvęs tuomet Paryžiuj, ir, žinoma, tuo
jau atėjęs į rusų komitetą ir pareiškęs savo norą 
vykti į Krymą. Kelionei gavęs tūkstantį trankų. 
Paskui jis atvažiuoja į Berliną ir vėl pareiškia 
savo norą vykti į Vrangclį, ir gauna kelionei 
5000 markių. Iš Berlino nuvykęs į Rymą ir 
ten tokiu pat budu gavęs 3000 lyrų. Taip dar 
keletą tūkstančių išgavęs Bielgrade, nuvyko į 
Konstantinopolį.

—IMaladiec, brol, iš tavęs! — sakau aš.
—O, ką čia niekus, lai juk paprastas daly

tais! — pasakoja jis toliau. — Konstantinopoly 
nuvykau į vietos dalies vadą — i tut vyskazalas 
vsia moja ruskaja dušą — bez vziatočki ni na 
šag! (čia pasireiškė visa mano rusiška dūšia—- 
be ’kyšelio nei žingsnio!). Pasirodo, kad jis 
atsigabenęs galybę šampano ir vieną “jaščiką 
padovanojęs vadui — generolui. Tasai jį pasky
rė važiuot į Krymą, į... sanatoriją! O Kryme 
vėlei “kyšclio pagalba” apvažinėjęs visas beveik 
karo sanatorijas, kurių pristeigti tuomet už 
prancūzų pinigus nesigailėta. Tuo tarpu atėjęs 
laikas bėgli — ir jis laimingai pabėgęs.

- —Vadinas, galų gale, taip ir neteko pama
tyti, kaip bolševikai atrodo? — klausiu aš.

jei aš vis-—Tai kas iš to, — atsako jis, 
tiek esu sužeistas.

—iKiir, sanatorijoj? — nesitenkinu aš.
—Ne, į šonkaulį!
Pasirodo, jis galų gale buvo komandiruo-

Perekopo susmaugęs ginti. Bet kaip pa-pra-tas
štai dedas karžigingos kovos metu, jų oficierių 
štabas ramiai miegojęs, o naktį kareivių tarpe 
pasklydęs gandas, kad Sevastopolis jau evakuo
jamas, tai kareiviai ėmė ir pasitraukė iš pozici
jų, kurios buvo prancūzų inžinierių liek tobu
lai įrengtos, kad bolševikai neturėję jokių prie
monių kada nors jas paimti. Pasitraukus ka
reiviams iš pozicijų, bolševikai perėję Pereko- 
pą, užklupę miegančius oficierius ir šautuvų 
buožėmis išdaužę šonus. Gintis ir bėgti nebuvo 
galima, nes daugelis buvę gana linksmi (Včera 
stakančikami razdavili batareiku konjačku — 
stiklinėlėmis vakarop susprogdino konjako ba- 
tareją!).
■pruktii iš bolševikų nagų!
buvę su evakuacija! šitiek turto išvežti, 
moterų, tiek šeimynų! Ta kniazienė turi 
šimts vaikų ir tarnaičių, o ta dar daugiau! 
visa tai reikėjo aprūpinti, sukrauti, į laivus 
sodinti — darbas milžiniškas!

1 —Grapienės su tarnaitėmis iševakuoli
pavyko, bet kaip su armija? — pasiindomavau 
aš.

—Armija? Paliko... armija?... armija...
hm... — numykė jis.

—Hm.... — aš jam pritariau.
Tai]), iševakuota didelis turtas, kuris nuėjo 

“atsargos kapitalai!... ”
(Bus daugiaus)

Bet jam pavykę vargais negalais pas- 
Ir kiek lai rūpesčio 

tiek 
de- 
Ir 

su-

tai

neckis nėra patalpinęs. Indo- 
mu man tik vien kokiu čia 
tikslu taip durnai pameluota.”

Man taipgi indomu, kaip ga
lima šitaip, “durnai” 
tai, kas bpvo. “Draugo1 
40, vas.
puslapy ihdėtą šitas:

“Lietuvos Atstovo užuojau
ta mirus 
shington, 
ras).

“Mirus
XV, Lietuvos Atstovas V. Čar
neckis pasikeitė su Apaštališku 
Delegatu Washingtone, Arki
vyskupu J. Bonzano sekančiais 
laiškais: (paduodu tik Čarnec
kio laišką), ‘žinios apie šven
tojo Tėvo Benedikto XV mirtį 
visame katalikiškam pasauly 
sukėlė gedėjimą. Nereikia nė 
sakyti, kad tai bus su dideliu 
Ii ud nutilti sutikta ir Lietuvos 
Respublikoj, kurią aš reprezen
tuoju. Aš nužemintai meldžiu 
Jūsų Aukštos Malonybės priim
ti mano giliausią simpatiją.— 
V. Čarneckis, Lietuvos Atsto
vas Amerikai.”

Kaij) tas jėzuitų “Ex-Karei- 
viis” gali šitą užginti?

Be abejo jis sakis, kad tą 
dokumentą pridavė “Draugui” 
ne p. Čarneckis, akas kitas — 
Liet. linf. Biuras. Bet ar be 
p. Čarneckio padavimo jo ir 
leidinio jį atspausti galėjo L. 
I. Biuras jį prisiųsti “Drau
gui”? Aišku kad ne. Taigi kas 
padaryta jo vardu, tas jam ir 
priklauso ir jėzuitas “Ex-Ka- 
reivlis” mdlagindamas mano 

neturi sau kitokios atspirties, 
kaip tik savo piktą liežuvį.

Bet pati “Draugo” redakci
ja nei kiek nėra geresnė už 
šitą savo bendradarbį. “Drau
go” num. 65, kovo 18 d. veda- 
nąjame 
klausia 
matėte, 
jog visi 
svietiškų mokyklų?

Tas labai lengva jai atsakyti. 
“Draugo” num. 13, sausio 17 
dieną š. m. straipsny antrašte 
“Piktadarių globėjai,” po ku
riuo niekeno nėra pasirašyta, 
vadinas, parašytame pačios re
dakcijos, sakoma šitaip: i

‘^šiandien Chioago pilna vi
sokios rūšies piktadarių. Tary
tum tie nedori žmonės čia su
sikraustė iš visos Amerikos. 
Kasdien vagystės, užpuolimai, 
ilčšimai ir žmonių žudymai.

“Tie pikti žmonės daugumo- 
. e jauni berniokai ir (nepriau
gėliai. Pasitaiko ir vaikų.

“Tai apsileidusių bereliginių 
tėvų produktas. Tai pasaulinės 
nokyklos vaisius.”

r Ir po tokio išvedžiojimo 
“Draugo” redakcijai netrūksta 
drąsos reikalauti, kad jai kas 
rodytų, kur ji tą yra pasakiu

si. Tik jėzuitai gali šitaip savo 
žodžių užsiginti ir todėl ginčy- 
tis su jais gaila to laiko, kurį 
tiems ginčams praleidi ir gaila 
aikraštyje vietos, kuriais ją 

užimi.
Lietuva šiandien turi tris kc- 

ius pirma savęs: klerikalizmo, 
bolševizmo ir nepriklausomy- 
lės kelią. Lietuvos klerikalai 
susiriesdami stengiasi uždėti 
ietuviams poniškosios 'Lenkijos 

. ungą; bolševikai norėtų Rusi
os komunizmą jiems užkrau

ti. Bet lietuviai, jai jie nori bū
ti laisvi ir gyvenimu gėrėtis, 
;uri dėti visas savo pastangas 
tąm, kad pasiliuosavus nuo 
abiejų —ir klerikalų su jų len- 
ioškais ponais, ir bolševikų su 
. ų komunistiškomis čekomis.

—<Ex-Kareiyis.

straipsny redakcija ' 
“Naujienų:” “Kur jus 
kad “Draugas” Tašė, 
piktadariai išeina iš M

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 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139
/
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Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijoa ir

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

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

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI

Uždirbsi iki

(Vardo ir pavardi)

(Adresas)

(Miestai ir Valai)

PR?SK>(HfD.W. CftOKB

&

TKADE AND ENCINEEDINC SCHOOL

sg

visur, 
metą, 
paty-

35c
05c
50c
10c

35c
50c
20c

storoms 
vartoki- 

“crepe

50c 
20c 
80c 
15c

Šen d 1 
no 
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’VIVNISAS 50NANI3S 
0MIV1ZH 5310nūA9 S0M3A3S

8107 So. Morgan St. 
CHICAGO, ILL.

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

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

Musų Moterims
MOTERIMS SUKNIA — No. 1334.

Reikalingi akiniai,
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių, 
jei skaitant ar siuvant akis sken

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

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

g 8514-16 Roosevelt Rd.
3 Arti St. Loeis Ave^ 

CHICAGO^ILL.
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GarsinkitesNaujienose
3(Je 
75c 
50c 
50c

......... 10c 
kitos 20c I 
........ 50c

užsiim-

1334

ir skyrių vie-
1272 Mihvau-

Ir vėl “spešelai” su 
sibankrutijo

Užvakar vėl viena “spešdų 
įstaiga imi toko į federalinės val
džios rankas. Sako, kad ir vėl 
lietuvių kruvinu prakaitu už
dirbti ir sunkiai sutaupyti šim
tai tūkstančių dolerių žuvo 
“spešelams”. Šįsyk susibankru- 
tijo plačiai žinoma Union Li
berty kompanija, kuri savo ofi
sais laike Consumers name 111 
W. VVashington 
noje krautuvėje 
kee Avė.

ši “spešelų 
davo pinigų siuntinėjimu ir be
vertės šėrų pardavinėjimu. S 
ko, kad ši kompanija yra pri
ėmus nuo ateivių, daugiausia 
nuo toniką, tūkstančius dolerių 
persiuntimui jų giminėms, bet 
nei vienas doleris nepasitikda
vęs itų žmonių, kuriems pini
gai būdavo siunčiami.

Ši kompanija, saiko, taipgi 
turėjus nemažai ir agentų, ku
rie vaikščiodavę po namus ir 
norintiems milžiniškus pelnus į 
trumpi) laiką padaryti įkalbi
nėdavę pirkti abejotinos ver
tės šorus. Ir, sako, agentai tar
pe godesnių' lietuvių turėdavę 
gerą pasisekimą tokių bevertės 
šėrų pardavinėjime.

Ik* lietuvių, sako, buvę ne
mažai šios kompanijos koštu- 
merių ir lenkų.

šios kompanijos turtas, sa
ko, siekia 10p,(XU) dolerių, gi 
jos skolos — 250,000 dolerių.

ši suknia pritinka ypač 
moterims. Del šios suknios 
te minkštą šilką, pavyzdžiui 
knitf’. Galima siūti su ilgom ar 
trumpom rankovėm.

Tokai sukniai pavyzdys No. 1334, 
sukirptos mieros nuo 36 iki 50 colių 
per krutinę. Sukniai 36 colių mieros 
reikia 4% jardo 36 col. materijos ir 
% jardo 36 col. pamušalo.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, Įdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (palte 
Ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
Šiaip užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
3t, Chicago, III.

NAUJIENOS Fattern Dep. , 
1739 S. Halsted St., Chicago, III. į 

čia įdedu 15 centų, ir prašau »t- • 
siųsti man pavyzdį No. 1334.
Mieros ............... colių per krutinę

Pinigai gatavi visuomet
Kada perkate BIRŽOJE parduoda

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

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

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

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

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

Priimame pardavimui Lietuvos val
džios bonus.

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

Stocks
611-612 Union Bank Bldg 

25 N. Dearborn St., 
Chicago, III.

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

DR. VAITUSH, O. D
> v ■ • . . . *

Lietasis Akių S>ecialista»

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

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

ESTRY

Pasitiesk šį gražų Oriental dezai- 
ninimo Tapcstry kaurą, prie rašomo 
stalo, sofkos arba piano. Miera 54x27. 
Padaryti taip, kad ilgai, nors ir labai 
mindžiojami laikys. Panašius kaurus 
retail pardavėja po $10.00. Daugu
mas musų kostumerių vėl užsisako. 
Nepraleiskit šio pinigų sutaupymo 
pasiūlymo. Siųskit savo užsakymus 
anglų kalboje pažymėdami numerį 
A E 100.

KAIP UŠSISAKYTI. NESIŲSKIT 
PINIGŲ. Pasiuskit tik vardą ir ad
resą. Kaurus tuoj išsiųsime. Užmo
kėsit paštoriui tik $2.98 ir persiunti
mą. Pinigus grąžinsime jei neužsi- 
ganėdinsi po peržiūrėjimui. Reika
laukit VELTUI Treasure Chest 
Booklet.

THE TREASURE CHEST 
Dept. AE100, 342 Madison Avė., 

New York, N. Y.

PAVLOVOS VIEŠPATAUT® 
. SCENOJE.

Pavlovos programas kiek pa
kitėjo vakar. “Rudens Lapus” 
Daikcitė “Šopiniana”, dailus kla
sinio meno gabalėlis, pažymi
mas gmkštiun gracingo šokio 
šokimu, priblėsusiomis 
mis ir putų baltumo 
mais.' i

švieso- 
kosliu-

Garsenybe išėjo tik antroje 
daly, “'Pasakine Lėlė”. Kas tu
ri vaiko pamėgimą šitam ga
balėliui, tam jis buvo žavin
giausiu, verčiančiu tikėli daly
ku pasauly. Visos mechaninės 
krautuvės lėlės tapo gyvos vie
na i>o ’kitos, pirmininkaujant 
lėlių karalaitei, Pavlovai.

Niekas negali jai prilygti. Iš 
visų tūkstančių išlavintų pasau
lio šokėjų jai nei vienas nepri
lygsta. Ji nepaabejujamai pil
nai valdo, gali biri, painiausią 
ir sunkiausią techniką pasauly

mą kartą čia atėjus, apie dvy
lika metų tam atgal.

PLĖŠIKAI PAŠOVĖ SVEČIĄ.

Ankstybą pereito pirmadie
nio rytą kampe Harrison gat. 
ir Racinc avė. penki apsigink
lavę plėšikai apipuolę James 
O’Brien, 45 metų amžiaus, at
važiavusį svečiuose Cliicagon iš 
Davenport, Iowa, du syk per
šovė.

SESUO PABARĖ; NORĖ
JO NUSIŽUDYTI.

Miss Mclen H iii, 20 metų 
amžiaus, 656 Willow gat., nu
vykus pas savo seserį pasisa
kė jai, kąd ji, tikėdama grei
tu laiku apsivesti, numetus 
darbų. Už darbo metimą jos 
sesuo, Mrs. Mary Reiman, 3220 
Herndon gat., gerokai pabarė. 
Po to Miss Hill išėjus ant sa-

vo sesers trapu išgėrė nuodų. 
Pagalios tai>o nuvežta Illinois 
Masonic ligoninėn. Daktarai 
dar suspėjo suteikti jai pagel- 
bą. Sako, ji pasveiks.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

TeL Kedzie 8902

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

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

Bonds

KNYGOS

DOLERIS <2M OO VELTUI ““—J..
$2 IR KUPONAS, O ĮGYSI
TE PER IŠTISUS
METUS

$1.00 DOVANŲ $1.00 
Šis kuponas yra vertas 
vienas doleris, jai pasi- 
repdavosit skrynelę, 
dėl užlaikymo čekių, 
bondsų ir dideles ver
tes popierų, musų plie
ninėse nedegamose šė
pose. Atneškit šį ku
poną ir gausit vieną 
tokių skrynelių musų 
banke už $2.00 (be ku
pono skrynelės kaina 
$3.00).
Central Manufacturing 

District Bank 
1112 West 35th S't.

Šios dovanos siūlymas, 
tęsis tik iki bal. 30 d.Užslėpkit jūsų niorgečių popieras, inš iurinimo, žymes 

notas, Lietuviškusbondsus, Laisvės bondsus ir visokias 
jums vertingas popieras musų naujausioj kasoj. Musų kasa yra apsaugota 
nuo ugnies, vandenio ir vagių ir yrasaugiausia vieta jūsų brangenybėms.

SPECIALIŠKAS PASIŪLYMAS
Jeigu turit nusirendavoję skrynelę kokiam nors kitam banke, o laikas už ku
rį esat užmokėję, dar nėra išsibaigęs, tad atneškit savo brangios vertės po
pieras, ar jubileriją pas mumis, o mes duosim dovanai skrynelę per tą laiką 
už kurį užmokėta jūsų kitam banke, o turint kuponą užsimokėsit tik $2.00 
ant metų.
Surink tuos kuponus ir apsaugok savo brangias popieras nuo ugnies ir pik
tadarių.
Buk protaujantis, saugokis nelaimių atnešk tuos kuponus šiandien.

Bankas atdaras ištisą dieną sukatoms ir scredoms nuo 6 
valandos iki 8 valandai vakarais.

Seniausia ir didžiausis Valstijinis Bankas Bridgeporte.

Central Manuf acturingDistrict Bank
1112 West 35th Street

Knygos yra geriausi žmogaus 
draugai. Kas skaito knygas, tas 
turi, didelę moralę naudą ir tuo 
pačiu sykiu lavina savo protą. 
Knygų skaitymas netik lavina 
protą, bet jos suteikia ir didelį 
smagumą. Su gera knyga, kaip su 
geru draugu ,sunku persiskirti.

čia mes paduodame keliolikos 
knygų vardus ir kainas; pasirin
kite ii* tuojau prisiųskite užsaky
mą — nesigailėsite.

Surašąs knygų:
Aukso Veršis .... .......    15c
Amerikos Pilietis ................... 25c
Audėjai ..................................  50c
Amerikono su grin. pasikalb. 10c 
Apie Rusijos Politines Partijas 30c 
Atsitikimas .............................. 15c
Barbora Ubrika ......................  50c
Bedievių šventraštis ........... $2.00
Baltas Rūbas ........................
Darbas ....................................
Dr-jos ir Organizacijos Evol. 
Darbo Žmonių Istorija . 
Daineles ...........................
Dainos vienam balsui ir 
Gludi-Liudi ....................
Gyvulitj Protas ......................  $1.00
Kryžius . ... ................................  30c
Kas yra taip, o kas netaip .... 50c 
Kaip Žmogus mąsto ............... 15c
Kas išganys liaudį ................... 50c
Kas yra Socializmas ..............   15c
Kišeninis Žodynėlis ............... $1.25
Kunigas Macochas ................... 25c
Klcsos ir Klesų Kova............... 35c
Iš širdies .................................. 15c
Ix>kis .....................................  15C
Lietuvos Socialdemokratų

Partijos Dekleracija ........... 20c
Moralybės Išsivystimas ....... 25c
Machbeth apdaryta ............... $1.00
Machbęth neapdaryta............... 70c
Mulkių apaštalas ....................  15c
Mįslių knyga ........................  $1.00
Minykų kunigų darbai Filipi

nų salose ........................
Nuosavybe ir Darbas ...........
Nuosavybės Išsivystymas ... 
Namai Pragarai ..................
Portugalų Miniškos meiliški 

laiškai .............................
Pasakojimai apie Jėzų .......
Pavydas .................................. ...........
Pačiavimas pas įvairias tautas 20c 
Paskendusis Varpas ...............
Pasakos ......................................
šešiolika Kristų .........-..... .'......
Spąstai ......................................
Socializmo Minties Blaivumas 
, neapdaryta ....................... $1.00

Socializmo Minties Blaivumas
apdaryta ............................ $1.50

Sveikata ..................................  $2.00
Socializmas ir Religija, tik 20

knygučių ......................
Sapnininkas, neapdarytas 
Teisingos Paslaptįs ........
Vėliavos vAkyvaizdoje .....
Vagis .........................................
Vokiečių Nepriklausomųjų So

cialdemokratų Veikimo Pro- 
grama ................................. 35c

Žemaitės Raštai Karės Metu 50c
Perskaitę šį knygų surašą, tuo

jau rašykit mums, prisiųsdami rei
kalaujama sumą pinigų, o knygas 
gausite tuojau.

Naujieną Knygynas
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

. 15c 

.. 75c 
. 25c 
$1.00 

10c

MOKYKIS 
Auto truck ir tractor 

Electricity
$400 į mėnesį.

Gali tapti Au
to Elektrišku ek
spertu į kelias 
savaites — čia 
pat Chicagoj, di
delėse C o y n e 
dirbtuvėse. Už
baigęs, užtikrin 
tas dideliu už
mokesčiu 
apskrita 
Pirmesni

rimai nereikalingi.
DIDELĖS COYN’E DIRBTUVĖS 

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

Veltui bizno lavinimas 
Pradėk savo locną biznį.

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

Aplankyk mokyklą — šiandien.
Ateik — sutik musų mokytojus, 

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

Dr. A. J. BERTAšIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 S’o. Halsted St. 
Chicagd, III.

Ofiso Valandos: 6-—8 vak. 
Tel. Boulevard 5913 

Residencijęs Tel. Boulevard 1042

T. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd Si. 

Tel. Prospect 3466

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

Lietuvis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telephone Van Buren 294 
Res. 1139 Independenco Blvd. Chicago 

fDr. A. A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street,
CHICAGO, ILL.

•ytoy

s VM3A35
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

BRIDGE PORT 
ELECTRIC CO,

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su
fixtures gBUv

Darbą g varantuo j ame.
/ Elektriškam darbui

.7101
1892Telefonai Boulevard

1619 W. 47th Street
Ant išmokesčių, jei pageL 

x daujama.

Telephon^ Yards 1582
DR. J. KULIS

Lietuvis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

3259 So. Halsted St., Chicago.
_

Telephone Yards 5884

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

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

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

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

Tel.: Canal 279
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Lietuviu Rateliuose Žiauri, juodoji mirtis nuskynė 
tą gražiąją gėlę iš musų 'litera
tūros darželio....

PRANEŠIMAI J1EŠKO DARBO PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME.
BRIDGEPORT

Bridgeport Liet. Polit. ir 
Pašei. Kliubo darbuotes.

Pereitame savo susirinkime 
kliubo nariai veik vienbalsiai 
nutarė pirkti Bridgeporto Lie
tuvių Auditorium Bendrovės se
rus, nors jau daugumas kliti- 
biečių turi pirkę net po kelis 
šėrus. Klinbas taip pat yra pir
kęs Šerų už 500 dolerių.

Dabar vėl ‘klinbas nutarė su
rengti gražų vakarą balandžio 
16 <1. (Mildos svetainėje, kad 
padarius šiek tiek pelno ir nu
pirkus dar daugiau bendrovės 
šėrų, kad tokiu būdu pagerė
jus greičiau pastatyti lietuvių 
nuosavą svetainę.

— Ten buvęs.

Kiekviena musų, kuris tik 
pažino žemaitę, kuris tik turėjo 
progos skaityti jos raštus, per
pilė šiurpuliais išgirdus tą ži
nia, kad žemaitė apleido mus 
amžinai.... Mes, amerikiečiai per- 
toli gyvendami, negalėjome ati
duoti jai paskutinį patarnavimą, 
uždėti ant jos kapo didelį gyvų 
gėlių vainiką už jos taip didį pa
sidarbavimą musų tautai. Bet, 
bent iš dalies, mes turėsime pro
gos tatai padaryti Čia ant vie
tos būdami.

....L. M. P. S. A. 58 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks seredoj, kovo 29 d., 
7:30 vai. vak. McKinley Park svetai
nėj. Meldžiame apielinkės drauges 
ateiti ir prisirašyti prie kuopos.

— J. P., sekr.

North Sidės Draugijų Sąrišio Viešo 
Knygyno susirinkimus įvyks Ketver
ge, kovo 30 d. Liuosybės svet. 1822 
Wabansia Avė. 7:30 vai. vakare. 
Draugijų delegatai kviečiami visi at
silankyti yra daug svarbių dalykų 
aptarti. — Jos. Penkauskas, Sekr.

Žemaitei paminklas

Žemaitė mirdama paliko daug 
dvasinio turto — raštų. Tie 
•ašiai, žinoma, kolkas dar nėra 
tai vienur, tai kitur po trupu- 
surinkti visi krūvon, ir išsimėtę, 
čiuką (neįskaitant tų, kurie yra 
išleisti keliuose tomuose) jie 
gali pražūti. Todėl, kad tie, 
taip brangus jos raštai, neišsi
mėtytų, geros valios žmonės i 
pradeda tuo reikalu rūpintis.

Auditorium Vakaras. Susivieniji
mas Draugijų Bridgeporto kolonijoj 
rengia iškilmingą vakarienę naudai 
Auditorium’ nedėlioj, balandžio 2 d. 
Mildos svetainėje, 3140 S. Halsted 
St. Pradžia 7 vai. vak. Tikietus 
galima gauti Auditorium bendro
vės ofise 840 W. 33rd St. ir pas drau
gijų atstovus. Bus gardi vakarienė, 
gori kalbėtojai, dar ir kitokių pagra
žinimų. Kviečiame gausiai atsilan
kyti — Renginio Komisija.

ASMENŲ IEŠKOJIMAI

JEI Į<AS NORI TURĖTI TOKĮ 
žmogų, kuris kalba angliškai, lietu
viškai, latviškai, lenkiškai, rusiškai, 
slovėniškai, čekiškai; labai tinkantis 
bile kokiam bizniui, tik ne už maži, 
algą.

PARDAVIMUI BUČERNĖ, LABAI 
geroj vietoj. Nėra arti tokio biznio. 
Parduosiu pigiai, nes negaliu vienas 
išlaikyti. Atsišaukite 601 W. 31st St. 
arba gyvenimo vieton 5945 South 
Homore St.

XV. YANKUS,
4534 Marshfield Avė., Chicago, III

REIKIA DARBININKŲ
moterų

LIETUVIAI, NEPRALEISKITE 
progos! Parduodame pelningą vie
tą labai pigiai. 86 kambarių Hotelis 
ir saliunas. Kambariai visi išren- 
davoti. Pardavimo priežastį 
site ant vietos.

9400 Anthony Avė.
Tel.: So. Chicago 0545

pati r-

PARDAVIMUI saliunas su 
fixtures ir namu, arba mainysiu 
ant farmos. Namas 5 fl. ir sa
liunas.

2844 W. 38th St.

WEST SIDE BARGENAS
Pardavimui dviejų aukštų medinis 

namas ir cottage užpakalyj, iš viso 5 
rendos. Turi būti parduotas iš prie
žasties — mirties šeimynoje.

1622 Fisk St.

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

OREMUS CHEMICAL 
LABARATORY 

1718 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
bučernė pirmos klesos, 3 metų lysas, 
pigi renda. Visokių tautų apgyven- 
toj kolonijoj. Kas nebučeris, tą iš
mokinsime bučeriavimo,

1833 XV. 22nd St.

PARDAVIMUI SALIUNAS; BA- 
rai 2 
bąli 
geras 
biznis 
duodu

Atsišaukite:
436 XV. 29th St.

šiokeisai pulteibelis ir base 
slanta; ir daug kitų rakandų, 
biznis visokių tautų kolonijoj, 
išdirbtas per 40 metų. Par- 
pigiai.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI SALIUNAS, 5 
kambariai dėl gyvenimo, visokių tau
tų kolonijoj, geras biznis. Priežastį 
patirsit ant vietos.

Atsišaukite:
3201 So. Auburn Avė.,

Kiekvienos tautos istorijos la
pai yra išpuošti auksinėmis 
žvaigždutėmis, arba teisingiau 
pasakius, išpuošti vardais tų 
žmonių, kurie, mažiau ar dau
giau, prisidėjo prie tautos židi
nio, prie pakėlimo 
bei švietimo, kas 
pionierių vardus 
minėtinais. Musų
dar nedaug, bet visgi turi kele
tą šviesių žvaigždučių — gi švie
siausi jų yra mums visiems ge
rai žinoma žemaitė, kuriai dabar 
rengiasi pastatyti paminklą.

jos kul t ii ros 
ir padarė tų 
gerbtinais it 

tauta, nors

žemaitei paminklas?! Nejau
gi reikia jai paminklą statyti?! 
Juk ji pereitą metą dar buvo su 
mumis; dar kalbėjomės, dar šne
kučiavomės, dar juokavomės, — 
o dabar jau paminklą norite jai 
statyti. Gal ne vienas musų su 
dideliu nusistebėjimu užklaus! 
Taip, paminklą, nes ji jau aplei
do mus!..

Chicagiečiai turėjo daugiausia 
progos susipažinti su gerbiamą
ja žemaite. Ji retai kada ap
lenkdavo kokį nors vakarą; jei 
tik jausdavosi gerai, ji visur va
žiuodavo, visuomet stengdavos 
pamatyti visus statomus veika
lus, juos tėmydavo ir po to pa
sistengdavo paradyti recenzijas. 
Todėl ją daugumas pažinojo, ją 
gerbė, ją mylėjo, su ja pasikal-i 
bėti norėjo.

Nors neilgai žemaitė Ameri
koj gyveno, bet jai greit atsibo
do šios šalies miosito monotoniš
kas gyvenimas. Jausdamos! dar 
ne visai silpna, leidosi ji Lietu
vos šaldlėn,—kur gimė, kur augo 
kur savo veikalams vaizdus sė
mė. Nes ji be galo mylėjo gam
tą; žaliuojančius laukus, ošian
čias girias, čiulbančius paukš
čiukus; gamtą Lietuvos, kun 
tink daug malonumo žmo
gui teikia. Ji sėmė savo vaizdus 
tiesiai iš gamtos taip, kaip ji 
suprato, kaip ji jautė, kaip jos 
vaidentuvė jai rodė. Ji netik 
pat? mokėjo tuo gamtos gražu
mu bei realumu įgerėtis, bet ii 
tą visą plunksnos jyagclba porda 
ve mums. Ji skubinosi Lietu
von, kad vėl imtis darbo, kad vėl 
piešti vaizdelius ir kad su įgy
tais įspūdžiais dalintis su mu
mis, amerikiečiais. Bet jos už
manymai neišsipildė. Jai nebuvo 
lemta daugiau mums vaizdelius 
piešti!

CECILIJA VALINČIENĖ
Mirė nedėlioj, kovo 26, 1922, 

5:30 vai. vakare. Paliko vyrą 
ir 3 vaikus. i

Laidotuvės bus ketverge, ko
vo 30, iš namų Harlem* and Ra- 
binson Road, Riverside, III. į 
Apveizdos Dievo bažnyčią, 8:30 
vai. ryto. Giminės, draugus ir 
pažįstamus kviečiu dalyvauti 

laidotuvėse.
Antanas Valinčius.

r

Žemaitės paminklui statyti ir 
raštams išleisti yra rengiami 
du vakarai, kurių vienas atsi
bus Boselanlde balandžio 1 d., o 
antras — VVestsidėj Meldažio 
salėj balandžio 2 d. Visas pel
nas nuo viršminėtų vakarų eis 
aukščiau minėtam reikalui. Va-1 
karai žada būti labai įdomus 
ir gražus, nes juose bus suvai
dinta vienas gražesniųjų vei
kalų. — Romo.

REIKIA patyrusių operator- 
kų prie siuvimo dresių.

DARIS DRESS CO.,
1132 Roosevelt Rd.

AR NORI PIRKTI KRIAUČIŲ 
dirbtuvę, pigiai ir būti bosu ant sa
vęs. Jei taip, veik urnai, nes tai pi
nigo darymas. Maža renda. Prie- 
šastis, apleidžiu miestą.

2707 W. 35th St

NAMAI-ZEME,

’ Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

Pranešimai
ŽEMAITĖS 

paminklo pastatymui ir 
raštų išleidimui yra rengia
mi du puikus vakarai. Dra
matiškas Ratelis ir Rose- 
lundo Scenos Mylėtojų Ra
telis suloš labai gražų vei
kalą “Graži Mageliona”, 
keturių aktų melodramą. 
Tie abu pokiliai įvyks šiaip: 
Subatoj, Balandžio 1, 1922, 
Strumilos Salėj, 158 E. 107 
St., Roseland, 7:30 vai. va-| 
kare 
svetainėj, 2242 
Balandžio 2 d., 
vai. vakare.

Artistai deda 
tangas, kad vakarai nusi
sektų kuogeriausiai. Ir 
prašo visų, kad atsilanky
tų į šiuos vakarus.

Tikietus jau galima įsi
gyti iš kulno šiose vietose: 

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

PAJIEŠKAU savo brolio Mikolo 
Spitlio, kuris 17 kovo dieną išėjo į 
darbą ir išėjęs nežinoma kur dingo. 
Kas apie jį žinote ar kur jį pamaty
site duokite man žinią gausite dova
nų $10.00.

JONAS SPITLIS, 
4028 So. Maplewood Avė. 
Telefonas Lafayette 4189

JIEŠKAU' JONO RADZEVIČIAUS, 
Kauno rėd., Panevėžio apskričio, 
Pumpėnų miestelio. Malonės atsi
šaukti arba jį žinanti pranešti adre
su: Jonas Bogvilas, Panevėžio apsk, 
Kupiškis m., Lithuania.

o nedėlioj Meldažio 
W. 23 PI. 
1922

JIEŠKAU SAVO SUNAUS JUO- 
zapo Puldauskio. Iš Lietuvos paeina, 
Plunksnių dvaro, Kaltinėnų parap., 
Tauragės apskr. Gyveno Chicagoj 
1912 m. po num. 842 W. 33rd St., 
Malonėkit atsišaukti ,nes yra svar
bus reikalas iš Lietuvos. Taipgi, kas 
pirmas apie jį pranešite, gausit do
vaną. Marcijona ir Juozapas Puldau- 
rkai, 4G25 Francisco St., Chicago, III.

7:30

visas pas-

REIKIA moterų sortavimui 
naujų skudurų, švarus darbas. 

WESTERN LEATIIER 
URAPERY CO. , 

1016 S. California Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė labai geroj vietoj. Par
duosiu pigiai, už pirmą pasiūly
mą, nes turi būti parduota į 
trumpą laiką, 562 W. 18th St.

PARDAVIMUI PIENINKYSTĖS 
ir vištų farma su budinkais. 70 ake
rių, $125.00 už akerį; 3 mylios nuo 
I^ockport, 2% mylios nuo Chicagos 
cementuoto kelio; 30 mylių nuo vi- 
durmiesčio. Savininko adresas: E. J. 
Wunderlich, G07 W. Marion Street, 
Joliet, 111.

REIKIA DARBININKŲ
PARDAVIMUI BILIARDI- 

nė, sale teatro,
2848 W. Madison St.

VYRŲ
I

REIKIA vyrų į geležies atma-
kiemą. Kreipkitės:

A. SHAMBERG,
459 N. Wood St.,

Tol. Haymarket 7374
Reikalingi agentai, 

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

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

Užtik
Kiekvie-

Geras
12

REIKALINGA AGENTŲ PRIE 
Real Estate biznio. Jeigu patyrimo 
neturite, mes pamokysime. Geras 

_ | pelnas, galima uždirbti $100 Ir dau
giau į savaitę. Atsišuakite

Uberty Land & Investment Co., 
3301 So. Hąlsted St., 

Phone Blvd. 6775

Kas žinote ar esate kur matę vaikš
čiojant JUOZĄ GIEDRI, kurio čia 
paveikslas telpa. Meldžiu tuojaus 
man pranešti, turiu svarbu reikalą su 
juomi, yra aukštas G pėdų, šviesių 
plaukų. Dovana $25.00 pirmam, ku
ris suteiks apie tai žinias .

M. J. KIRAS, 
3331 So. Halsted St., Chicago, III.

Phone Yards 6894,

PARDAVIMUI ŽUVIU MARKE- 
tas ii’ delikatessen krautuve. Biznis 
išdirbtas per 5 metus. Vieta apgy
venta tirštai lietuvių ir švedų. Par
davimo priežastį patirsite ant vietos. 
Atsišaukite: .

10802 Michigan Avė. 
Roseland, III.

PARDAVIMUI 5303 Princeton Av. 
6 flatų muro namas ir 7 kambarių 
cottage užpakalyj. Elektros šviesa, 
maudynės, pečiais šiluma. Kaina tik
tai $11,000.00.

Šiaur-vakarinis kampas 43rd PI. ir 
Wallace St., 2 flatų medinis, 7 ir 7 
kambarių ir antaukštis; elektros švie
sa ir maudynė. Kaina $4,000. Mokė
sim konvišiną. Focrster, 7006 Eme- 
rald Avc.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliškos ir lieturiikofl 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinia 
ekonomijos, pilietystis, dailiaraiys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po platų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 80. HALSTED 8T„ CHICAGO.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR gro
sernė. Lietuvių apgyventoj vietoj. 
Yra arklys ir 2 vežimai. Parduosiu 
pigiai, kadangi noriu greitai parduoti, 
nes važiuoju į kitą miestą.

1827 S. Union Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR gro- 
sernė Brighton Parke. Puikiai įreng
ta, tirštai apgyventa vien lietuviais. 
Gera proga lietuviui įsigyti biznis. 
Kreipkitės greitai, nes turi būt par
duotą į dvi dienas. Kaina $1,800. 
Kreipkitės Naujienų Brighton Parko 
Skyriun, 4138 Archer Avė. Tel. La- 
fayette 7674.

DIDELI BARGENAI
-Parsiduoda namas 6 ir 7 kambarių, 

skiepas ,gaso šviesa ir toiletai. Kai
na $2,800. Įmokėti $500, likusius ant 
mėnesio.

Kitas namas ant 63 ir Kedzie, 2 
pagyvenimų po G kambarius, elektros 
šviesa, gasas, maudynės, garadžius 3 
automobiliams, stovi ant 2 lotų. Kai
na $5,500. Įmokėti $1,000.

Mūrinis namas 5 pagyvenimai ir 
Storas, elektriką, gasas, toiletai viduj 
ir cimentinis skiepas; rendos $110 į 
mėnesį. Kaina 8,300.

Namas ant Halsted gat. 3 pagyve
nimų ir Storas gaso šviesa, maudy
nės, toiletai, rendos $90 į mėnesį. 
Mainysiu ant bučemės, grosernės, 
grosernės, automobilio arba loto. At
sišaukite laišku arba vpatiškai.

IDEAL REAL ESTATE CO. 
3214 So. Halsted St.

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

8454 So. Halsted gatr. 
arti 35tos gat.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

!!ĮVYRU REIKIA III
Mokintis barberystės. Labai rei

kalaujami. Didelę alga. Į keletą 
savaičių išmoksi. Jei neturi darbo, 
mokinkis apmokamo amato. Jei 
dienomis dirbi, vakarais mokinkis. 
Atdara iki 9:00 vai. Aplankyk.

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

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro
sernė, labai geroj vietoj, biznio iš
dirbtas nuo daUgelįo metų, turi būti 
parduotas į trumpą laiką, parduosiu 
už pirmą pasiūlymą, nepraleiskite 
progos.

1334 W. 61 St.

REIKIA PATYRUSIŲ LIETUVIŲ 
banko solisitorių. Turi būti intteli- 
gentiški, švarųsį'-ąvyrai ar moterys, 
gražiai atrodanti, , Gera vieta teisin
gam žmogui. Turi užsistatyt kau
ciją. Kreipkitės į Naujienų ofisą 
pažymint no. 567.

PARDAVIMUI Bučernė ir 
grosernė, lietuvių ir lenkų ko
lonijoj. Biznis senas ir pelnin
gas. Pigiai. 8706 Houston Avė., 
So. Chicago, 1'11.

PARDAVIMUI COTTAGE North- 
west pusėje. 1% aukšto medinis 6 
kambariai ir maudynė ant 1-mo flo- 
ro ir 3 kambariai ant viršaus; pe
čiaus šiluma, geras kiemas su cemen
tiniais takais. Randasi prie XVashte- 
naw Avė., tarpe Fullerton ir Logan 
Blvd. Kaina $4,000. Kreipkitės Į 
Naujienų ofisą numeriu 569.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Val
dyba 1922 metams: — Pirm. A. 
Švelnis 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oakley 
av., kont. rašt. A. Šakis, iždin. J. 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indrclienė ir J. Anta- 
navičia, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Regullariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė.

AGENTŲ REIKIA SMAGIAM ant 
lauko darbui. Musų žmonės uždirba 
nuo $40 iki $50 į savaitę, alga ir ko- 
nvišinas. kurie tame sugabųs. Kreip
kitės: Mr. Freedman. American Dress 
Installment Co., Room 516, 58 XV. 
Washington St.

PARDAVIMUI CASH BIZNIS — 
bučernė. Turi būt parduota į trum
pą laiką, nes turiu kitą biznį. Par
duosiu nebrangiai. Biznis gerai eina 
— cash. Norinti pirkt, ar ant auto
mobilio mainyti, kreipkitės į trumpą 
laiką. 704 XV. 69th St. Tel. Went- 
worth 2393.

160 AK., MENOMINEE Co., 
Mich., arti bažnyčios, mokyklos ir ge
ro miestelio. 80 akerių dirbamos, 60 
ak. ganyklos ir 20 ak. girios. Žeme 
maišyta moliu, cukriniai batviniai, 
komai ir bulvės geriausia auga. 4 
kambarių stuba ir kiti reikalingi bu- 
dinkai. Dratine tvora farma ap
tverta. 16 galvijų, 3 arkliai, 3 kiau
lės ir 75 vištos. Parduosime už bar- 
geną, arba mainysim ant namo Chi
cagoj, Swan Johnson, Nadeau, Mich.

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

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

C’ieero, III. — S. L. A. 194 kuopos 
susirinkimas atsibus bal. 2 d., 2:00 
vai. po pietų, Onos Tomuliunionės 
sveti., 1447 So. 49th Avė. Draugai 
malonėkite susirinkti, nes yra daug 
dalykų apkalbėti. Taipgi teiksitės 
užsimokėti duokles. Atsiveskite ir 
naujų narių.

Kviečia — Valdyba.

S. L. Ex-Kareivių 3 kp. susirinki
mas įvyks penktadienį, kovo 31, 7:30 
vai. vakare, šv. Jurgio svetainėje.

— Valdyba.

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pą- 
šelpinio Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks subatoje, balandžio 1 d., 8 
vai. vakare, paprastoje svetainėje, 
3301 S. Morgan gatvė. Visi kliubie- 
čiai malonėkite atsilankyti, nes yra 
daug sverbių reikalų apsvarstymui.

— Ant. J. Lazauskas, Nut. Rašt.

S. L. A. 2 Apskr. Automobilio Ko
misijos susirinkimas įvyks seredoj, 
kovo 20 d., 8 vai. vak. pas P. Petrai- 
tienę, 3237 Auburn Avė., pirmos lu
bos. Visi šjos Komisijos nariai būti
nai bukit, nes yra labai svarbus reika
las. P. Petraitienč.

Repeticijos “Graži Mageliona” įvyks 
seredoj, kovo 29 d., 7:30 vai. vakare 
M. Meldažio svet., 2242 XV. 23 Pi. 
Dramatiško Ratelio ir L. S. M. Ra
telio lošėjai malonėkit pribūti laiku.

— Režišorė M. Dundulienė.

L. S*. S.
LSS. 4-tos kuopos susirinkimas bus 

laikomas ketverto (kovo 30) vakarą, 
lygiai 8 vai. Fellowship House salėj, 
831 W. 33rd Place. Yra svarbių pra
nešimų iš Partijos, doltogi visi na
riai prašomi būt susirinkime lygiai 
pažymėtu laiku. — Valdyba.

Kriaučių domei. — Gramatikos mo
kyklos diena tano pakeista iš utarm’n- 
ko i sereda. Kurie norite mokintis 
lietuviu gramatikos, ateikite seredos 
vakare. Lekcijos nuo 7 iki 9 v. v. 
unijos svetainėj. 1564 N. Robev St.

— Mokyklos Komisija.

JIEŠKAU MOTIEJAUS Č1UDA- 
ro, Užubalių kaimo, Pabiržės vals
čiaus, Biržų apskričio. Turiu labai 
svarbų reikalą. Meldžiu jo paties, ar 
kas jį žino, pranešti — busiu labai 
dėkinga. Elzbieta Petronienė, 1841 
W. North Avė., Chicago, III.

REIKIA GERAI PAMOKINTO 
lietuvio vyro dirbti j Real Estate. 
Gera alga, geram vyrui. Kreipkitės 
prie Mr. Orzet, tarp 2 ir G no pietų. 
4G54 So. Ashland Avė., 2-ros lu
bos.

APSIVEDIMAI. AUTOMOBILIAI

EXTRA BARGENAS
Pardavimui pigiai bučernė, biznis 

išdirbtas, renda pigi, garu apšildoma; 
yra trokas. Atsišaukite greitai, nes 
važiuoju į Lietuvą.

10701 So. State St.
. Tel. Pullman 4699

CHICAGOS PROPERTIERTAI IR 
biznieriai. Ar norite parduoti arba 
mainyti savo namą, biznį, lotą, arba 
automobilių. Mes turimo dešimtiems 
pirkėjų ir mainytojų ofise laukiančių. 
Telefonuok, rašyk, arba ateik į Ideal 
Real Estate Co., 3214 So. Halsted St. 
Phone Boulcvard 0122 nuo 9 ryto iki 
9 vai. vakare.

PARDAVIMUI ODOS KRAUTU
VO su išvažiojimu; prie biznio parsi
duoda ir trokas, biznis geras, geroj 
vietoj. Parsiduoda visai pigiai. Vie
ta yra šiau r-vakarinė j dalyje miesto. 
Kreipkitės į Naujienas tik laišku, No. 
570, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI LOTAS IR AUTO- 
mobilius 7 pasažierių labai geram sto
vy j, 
nio.

arba mainysiu ant kiŪokio biz- 
Atsišaukite greitai.

C. SKRUODELTS
2858 W. 39th St.

Phone Lafayette 0125

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

JIEŠKAU apsivedimui merginos ai* 
našlės nuo 35 iki 42 m. Geistina, kad 
turėtų kiek pinigų. Esu 42 m. našlys, 
turiu $8,000 vertės namą, apsipažinęs 
su visokiu bizniu, kalbu 7 kalbas. At- 
sišaukdamos, su pirmu laišku pris’ų- 
skitie ir paveikslą, kurį vėliau sugrą
žinsiu. Wm. Yankus, 4534 Marshfield 
Avė., Chicago.

!! (AUTOMOBILIAI!!!
VIENOS SAVAITĖS VELTUI 

IŠMĖGINIMAS

FAGET-BUICK CO

GROSERNĖ ir delikatesen 
pardavimui. Daug stako ir fix- 
tures. Bargenas už cash. 6 kam
bariai, maudynė; rendos $20.00. 
Labai geras biznis 818 W. 38 St.

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

BUICKS

ĮVAIRUS SKELBIMAI
APDRAUDA, VISOKIŲ BIZNIŲ 

ir paprastai, nuo visokių apgavikų 
ir netikėtų nelaimių. Platesnių žinių 
kreipkitės antrašu: Mr. Ig. Vierbello 
2338 W. 23 PI. Chicago, III. Atdara 
nuo 4 iki 8 vak., paned., utam., kct. 
ir subatoj.

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

39th St. ir Grand Boulevard 
Atdara vakarais ir nedėliomis. 

Tel. Douglas 0632.

PARDAVIMUI PUIKUS GROSE- 
ris labai geroj vietoj, prie pat 
šv. Kryžiaus bažnyčios ir dviejų mo
kyklų. Priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos.

Atsišaukite:
4536 So. Hermitage Avė.

LIETUVIAI, NORĖDAMI NUSI- 
pirkti gerą ūkę; gera žemė, geri bu- 
dinkai, arti miesto, telefonas, 400 
akerių su gyvuliais, mašinoms, sėkla, 
pašaras, viskas kaip stbvi. Prieg 
tam lysas ant pusės grudų; 600 ake
rių, 300 akerių užsėta rugiais, 200|viTAUTO BAND valdyba 1922 m.: 
akerių aparta kviečiams. Kaina $20,- Pirmininkas J. Keturakis,
000.00, cash $8,000.00, likusi kaip ren- padėjėjas J. Balakas, nut. rašt. J.
dą. Galima tuojaus užimti. Kreip- Barcis, fin. rašt. J. Philips, kasier.
kitės: S. J. Krischuk, R. F. D., Rock Kast. Shaulitis, kasos glob. Ign. Ju-
Lake, N. Dąk. | revičia, maršalka M. Adomaitis.

Delegatas i Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas.

JIESKO KAMBARIŲ

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 SU 
barais, stalais ir visais įtaisymais. 
Gera vieta, biznis išdirbtas. Parduo
siu pigiai, nes išvažiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite:
3631 So. Union Avp.

REIKALINGAS KAMBARIS VAI- 
kinui prie inteligentiškos šeimynos 
su parark urnai s Bridgeporto arba 
Jackson Parko apielinkęj. Atsišau
kite į Naujienų Bridgeporto Skyrių 
po numeriu 99.

STUTZ CHUMY ROASTER ŠVA- 
riausis karas Chicagoj, vienas iš dau
gelio tiktai už $1,20'0 ant išmokėjimo. 
1741 Madison St., atdaras vakarais 
ir nedėldieniais.

nas, 
ta.
tų.
ant

PARDAVIMUI PIGIAI SALIU- 
maišytų tautų apgyventa vie- 

Biznis išdirbtas per daugelį me- 
Pardavimo priežastį patirsite 

vietos.
1434 S. Solon Avė. ir 14th PI.

PARDAVIMUI LAUKUOSE NA-____________________
mas, arti mažo ežero, Fox Lake, III. I BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Val- 
tz -arn e'/rnA s^^®Pas» l?tas 100x200. dvba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
Kaina $4,.>00. Platesnių žinių ra- 3149 St Halsted st.; padėjėjos 
šyKlt' I Liundv. Jucius 3314 S. Union av ;

nut. rašt. Kaz. Duoba 3417 South 
Union av.; turto rašt. M. Astraus
kas 3318 S. Union av.; kasicrius 
Jos. Balčiūnas: kasos glob. Ant. 
Arunvinas ir Ant Strumbris: mar
šalka Wm. Butkus. — SusirinkimH 
laikomi kas mėn. trečia nedčldieni, 
1 v. no p. Urbono salėj 3338 So.
Auburn Avė.

M. ROBIS,
6148 XVabansia Avė., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON kambarys vaiki

nams, su valgiu arba be valgio. 
Elektra, maudynės, telefonas. 
Kreipkitės j “Naujienųas” Box 
571.

PREMIER CIIUMY 4 PASAŽIE- 
ru švarus karas, kurį negalima at
skirti nuo naujo, tik $900. šis geriau- 
sis pirkimas visam mieste, ant išmo- 
kėiimo. Atdara vakarais ir nedėldie- 
niais, 1741 Madison St.

DVYNES 1921. 7 PASAŽIERŲ 
tiaip kaip naujas $1,075, duoda ant iš
bandymo. Daugelis visokių. Atdara 
vakarais uy nečlėldieniais, 1741 Ma
dison St. j

PARDAVIMUI saliunas ant 
šiaiurvaiku-rinio kampo, 6556 So. 
State St. Parduosiu už prieina
mą kainą.

Tel. Wentworth 0421.

PARDAVIMUI SALIUNAS. 
bai pigiai. Gero i vietoj, 
mo priežastį į biznį patirsite

JOS. SKTNDERTS 
3694 Archer Avė. prie pat 

McKinley Park

Pardavi- 
ant

PARDAVIMUI MŪRINIS KAMPT- 
nis namas, 3 lubų, 5 pragyvenimu ir 
Storas. Yra visi parankumai: skle- 
ias, elektra, maudynė, štymu apšildo
ma, labai geroj vietoj: netoli Sher- 
man Park’o. neša rendos $287.50 į 
mėnesį. Parduosiu pigiai $20.000. Prie
žastis — važiuoja i LiotJuvą. I V1TAUTO R AND Valdyba 1922 m.:
5359 So. Morgan St. Boulevard 14681 iprm^y.T. Keturakis 2829 W. Persli- 

ing Rd.: padėjėjas .T. Balakas 1432 
So. 50 Ct.. Cicero, III.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI : kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Alhany Avė.; kasos glob. 
Dm. Jnrevičia 718 W. 18 St.: mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Pe»*sh- 
ing Rd.: delegatas j Chicap'os Liet. 
Darbininkų Tarybą .T. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, T11. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadieni B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priinTami geri muzikantai.

“ŪKĘ”
Tamsta pats vienas gali nusipirk

ai, jeigu tik žinosi kame ir kurios 
yra ant pardavimo. Pas mus §ioi 
lietuvių anielinkėį. Aš žinau “Ūkių” 
visokio didu-no ir pigia kaina, su p-v. 
vuliais, mašinoms, sodais, užsėliais, 
:ir tt. Aš esu ūkininkas, ir užtai no
rintiems, ant ūkės ansifryventi ir na 
roiti pas mus i susiedu<’.aš visados 
mielu noru, teisingai ir širdingai pa
tarnausiu. Rašvk.

jnSEPH GERTRO 
Scottville, Mich.
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