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KARO STOVIS KLAIPĖDOJ
CivilinisSkaras 

Rumunijoj
Streikas Klaipėdoj
Darbininkai šaudomi
Angliakasiai vėl išteisinti 

Panaikino Herrino angliakasių
apkaltinimą

Karo stovis Klaipėdoje
KARALIAUČIUS, bal. 7. — 

Iš Klaipėdos pranešama, kad 
komis/Loiiierius Budrys, galva 
Uetuvos administracijos, šian
die paskelbė Klaipėdoje sušvel
nintą karo stovį, iš priežasties 
agitacijos už generalinį strei
ką. Kivirčiai iškįlo delei depor
tavimo lenku.

Nežiūrint valdžios įspėjimo 
prieš streikus ir viešas demon
stracijas, viešojo aptarnavimo 
ir pašto darbininkai sustreika
vo. Lietuvos kareiviai patru
liuoja gatves.

r Generalinis streikas 
Klaipėdoj?

•* '
Lietuvos kareiviai šaudo strei- 

h Jderius. Reikalauja panaikin
ti karo stovį ir sustabdyti 
deportavimus.

KLAIPĖDA, bal. 7 (Rašo 
Donakl Day). — Didelės riau
šės ištiko šiandie, kada Lietu
vos valdžia Klaipėdoje atmetė 
darbininkų unijų reikalavimus 
nupiginti maisto kainas, at- 
steigti vokiečių kalbų kaipo 
aficialinę kall>j, panaikinti ka
ro stori ir laikraščių cėnzurą 
ir sustabdyti deportavimą dau
gelio vokiečių politinių prasi
kaltėlių.

Vakar prasidėjęs generaliniu 
streikas paliko Klaipėdą be) 
elektros ir vandens. Darbinin
kai šiandie bandė laikyti de
monstracijas ir masinius susi
rinkimus. Juos išvaikė Lietu
vos kareiviai, kurie pradėjo į 

darbininkus šaudyti. Kiek dar
bininkų krito, dar nežinoma.

Sankrovos ir bankai yra už
daryti. Gubernatorius Budrys 
įsake jiems atsidaryti pirma
dieny, bet sankrovininkai atsi
sako sankrovas atidaryti iki 
nebus a įsteigta t varka. Padė
tis čia buvo kritingą visą lai
ką nuo lietuvių atėmimo Klai
pėdos iš talkininkų, kadangi 
lietuviai bande asimiliuoti vo
kiečius gyventojus ar priversti 
juos vartoti lietuvių kalbą ir 
Lietuvos pinigus.

Unijos, kurios yra anketai 
susijungusios su Vokietijos 
unijomis, manoma, gauna pa
ramą iš Rytų Prūsijos, kuri 
vis dar sari naši Klaipėdą.

Lietuva siunčia daugiau ka
riuomenės į Klaipėdą, tikrinda
ma, kad sukilimą sukurstė len
kai, delei Lietuvos priešinimo
si tautų sąjungos nuosprendžiui 
atiduoti Vilnių Lenkijai.

Kertino angliakasiai 
vėl išteisinti

Bylos nagrinėjimas tęsėsi arti 
dviejų mėnesių, bet jie tapo 
išteisinti į 6 valandas.

MARION, III., bal. 7. — Še
ši Ilerrino angliakasiai vakar 
tapo išteisinti antroje Herrino 
angliakasių byloje 'dėl įvyku
sių ]>ereitą vasarą streiklaužių 
skerdynių. Išteisino juos jury 
po daugiau kaip šešių valan
dų tarimosi. Jury susidėjo iš 
7 farmerių, 1 pirklio, 2 mai- 
nerių, 1 studento ir 1 malio- 
riaus.

Buvo ari t vidurnakčio kada 

jie išnešė savo nuosprendį. Jie 
tuojaus pašaukė teisėją ir jam 
atvykus tapo perskaitytas jų 
nuosprendis, išteisinantis kiek
vieną iš šešių teistųjų anglia
kasių. Bylos nagrinėjimas gi 
tęsėsi veik du mėnesiu — nuo 
vasario 12 d.

Tai buvo antra angliakasių 
byla, nes penki angliakasiai/ 
jų tarpe du, kuriuos ir dabar 
teista, liko išteisinti sausio 19 
dieną.

Šiandie prokurorai išleido il
gą pranešimą, kurie jie nusi
skundžia, kad negalima esi} 
rasti “teisybės” Williamson 
paviete ir kad negalima suda
ryti bešališko jury, kuris su
tiktų angliakasius nuteisti*. Jie 
tai piktai smerkia, nes, girdi, 
negalima rasti jokios atgiežos 
už užmušimą “nekaltų” žmo
nių, kuriuos strei'kieriai iš
skerdė.

į tai atsakė kaltinamųjų ad
vokatai, kad prokurorai užmir 
šta tai, kad tą skerdynę pradė
jo patys streiklaužiai su mu
šeikomis, dieną prieš skerdy
nę be jokio reikalo ir priežas
ties nušaudami tris streiklau
žius, kad mušeikos atėjo į ra
mią apielinkę apsiginklavę šau
tuvais ir kulkasvaidžiais, pra 
dėjo niekinti žmonių teisėmis 
ir nepaisyti vietos valdžios, 
taipjau pulti ir persekioti apie- 
linkės gyventojus. Jury gi, sa
ko advokatai, susidėjo daugu
moj iš gerų farmerių, kurie 
nieko bendra su angliakasiais 
neturi.

Panaikino apkaltinimus 
prieš Herrino ang

liakasius
Esi} Williamson paviet^nega- 

lima rasti “teisybės”. Proku
roras susikirto su teisėju.

MARION, III., bal. 7. — 
llčr^ino angliakasiai nebebus 
daugiau teisiami, nors genera
linis prokuroras Brundage 4^ 
norėjo tęsti angliakasių bylas. 
Visi apkaltinimai prieš anglia
kasius tapo panaikinti, taip 
kad 76 angliakasiams, kuriuos 
kaltinta. užmušime įvorei t q va
sarą 21 streiklaužio nebereiikes 

stoti teisman.
Apkaltinimai liko panaikin

ti todėl, kad prokurorai nesi
tiki nuteisti nors vieną anglia
kasį, po to, kaip jau antru 
kartu dalis angliakasių liko iš
teisinta.

Panaikinant t apkaltinimus 
tarp prokuroro ir teisėjo Hart- 
well įvyko susikirtimas. Pro
kuroras pareiškė, kad negiji
mą esą rasti / “teisybės’ 
Wi'Uiamson paviete, nes nega
lima gauti bešališko jury. 
Prie to negavimo bešališko 
jury esą prisidėjęs teišėjo Hart- 
well nuosprendžiai,: kurie vi
suomet buvo prielankus ang
liakasiams. Jis leidęs į jury įei
ti tokiems žmonėms, kurie pa
teisina įvykusias streiklaužių 
skerdynes ir kurie aukoja an
gliakasių apgynimo fondam 
Teisėjas į tuos prokuroro kal
tinimus atsakė gana aštriai ir 
pareiškė, kad prisilaikant pro
kuroro reikalavimų, reikėtų 
pašalinti iš jury visus anglia
kasius. Be to jis parodė, kad 
renkant jury prokurorai visai 
nesinaudoja savo teisėmis at
mesti jiems nepatinkamus kan
didatus, nes renkant pirmą 
jury jie neišnaudojo teises a t-

» 

mesti dar 78 kandidatus, o an
trą renkant — 80 kandidatų.

Generalinis prokuroras Brun
dage, kuris gavo nemažai pi
nigų iš kapitalistų ir valstijos 
iždo vedimui bylų prieš ang
liakasius irgi i pripažįsta, kad 
“teisybės” negalima rasti Wil- 
liamson paviete. Williamson 
pavietas yra gerai organizuo
tas, ir kapdtalistų bernai ne
gali ten vyrauti ir siųsti kaĮė
ji man tuos angliakasius, kurie 
gynė savo teises ir gyvastis 
nuo iš svetur atgabentų mu
šeikų.

Didelė pergalė, sako Far- 
ringtonas. *

SPRINGFIELD, III., bal. 8. 
—'■ Illinois angliakasių prezi
dentas Frank Farrington pa
vadino Herrino angliakasių iš
teisinimą didele pergale ir pa
rodė, kad apkaltintieji žmonės 
yra visai nekalti. \

Dabar valstijos leglslatura 
bandys ištirti kas yra kaltas 
dėl įvykusių -liepine streik
laužių skerdynių; Ji jau turi 
ipaskyrusi ir tyrinėjimo komi
tetą, kuris neužilgo pradėsiąs 
“tyrinėjimus”, išpradžių Spring- 
fielde, o pasukui ant vietos — 
Herrine. To komiteto svar
biausiu uždaviniu bus nukai
tinti .gubernatorių Small ir jo 
padėjėjus už neprisiuntiimą į 
Herriną milicijos padėti mu
šeikos terorizuoti streikierius. 

Civilinis karas Rumunijoje
Karalius sutinkąs abdiKuoti, 

jei bus paskirtas prezidentu. 
Kabinetas rezignavo. Kariuo
menė neina su karalium.

PARYŽIUS, bal. 8. — Civi
linis karas Rumunijoje gręsia 
Įtraukti Europą į naują karą. 
Europos valdžios ir ambasa
dos akylai seka Bucharesto 
krizį, prisibijodamos tokio su
kilimo, kuris gali pagimdyti 
pasaulio kataklizmą.

Rumunijos rubežiai yra už
daryti aštriausios cenzūros. 
Kiekvienas keleivis turi pasi
duoti aštriausiam atklausinėji- 
m ui ir žinios apie tikrąją pa
tirtį yra nudažytos. Praneši
mai iš Rudapešto, Vengrijos, 
rodo, kad viskas gali atsitikti 
Rumunijoje.

Rumunijos karalius Ferdi
nandas esąs pasirengęs abdi- 
kuoti, kad įvedus šaly respub
liką, bet tąja sąlyga, kad opo
zicija leis jam, karaliui, kan
didatuoti į prezidentus.

Kabinetas paskelbęs mobili
zaciją lojalių kareivių, betiki- 
šiol kareiviai neatsiliepė į pa
šaukimą prie ginklo.

Kalbama, kad Rumunijoj 
stipriausiu žmogum yra Mar- 
ghiloman, kuris galbūt bus pa
kviestas nudaryti naują vald
žią. Tai reikš, kad Buchares- 
tas vėl pataps Vokietijos šaJ 
liniukas ir kad Transylvanijos 
nesutaikomieji, kurie nori, kad 
Transylvanija butų sugrąžinta 
Vengrijai, įgaus pilną valią.

Kita problema yra Besara
bija, nes rumunai supranta, 
kad bolševikai turi sukoncen
travę kariuomenę palei Dnies- 
trą, laukdama progos užgrieb
ti tą teritoriją, kuri liko išplė
šta iŠ Rusijos pabaidoj pasau
linio karo.

Franci ja yra labai užmtere- 
suota Rumunijos padėtimi nes 
Rumunijos stovio peršimaini- 
mas reikš sugriuvimą mažo

sios entente, kuri yra Franci- 
jos atvarą prieš Vokietiją ry
tuose ir tada priseis vienai 
Lenkijai grumtis su bolševi
kais.

Rumunijos legacija • Pary
žiuje tikrina,' kad jokių sumi
šimų nėra Rumunijoje, bet i 
atsisako aiškinti prieštaraujan
čias žinias iš Bucharesto.

Policistai nušovė lietuviv
Saliunininkas nušautas už atsi

sakymą duoti munšaino.

CHICAGO. — Lietuvis sa
liunininkas Juozas Gunčevičius, 
turėjęs saliuną (ir gyvenęs) 
prie 1701 Milvvaukee Avė., va
kar tapo nušautas savo saliu- 
nc apie 2 vai. po piet. Nušovė 
jį du policistai, kurie yra su
imti. Kaip pasakoja žmonės, 
abu policistai buvo girti ir už
ėję į saliuną pareikalavo duo
ti jiems munšaino. Kada Gun
čevičius pasakė, kad jis mun
šaino neparduoda ir jo neturi, 
policistai išsitraukė revolve
rius ir paleido į jį kelis šū
vius, užmušdami jį ant vietos. 
Sulaikytas ir vienas lietuvis, 
kuris buvo tuo laiku saliune 

lir matė kaip tas viskas atsi
tiko. Jis sulaikytas kaipo liu
dytojas.

Maras siaučia Indijoje
8,000 žmonių miršta į savaitę 

laiko.

SIMLA, Indijoj, bal. 8. —- 
Veik visose Indijos provincijo
se siaučia maras. Baigusios 24 
d. kovo savaitės statistika ro
do, kad visoj Indijoj susirgo 
dar 9,000 žmonių ir iš jų 8,- 
000 mirė. Mirtingumas yra la
bai didelis centralinėse provin
cijose, Jungtinėj Provincijoj, 
Bombay prezidentystėj, Punjab 
ir Delbi. Calcuttoj tik trys žmo
nės mirė.

Bolševikai kviečią Debsą 
. atlankyt Rusija

MASKVA, bal. 7. — A. Tom- 
skii, Rusijos bolševikinių dar
bininkų sąjungų gaiva, skelbia, 
kad jisai pasiuntęs Amerikos 
socialistų vadui Eugenijui V. 
Debsui laišką kviesdamas jį at
lankyti Rusiją.

Uždraudė I. W. W. veikti
TOPEKA, Kas., bal. 8. V_ 

Valstijos augščiausio teismo 
nuosprendžiu I. W. W. ir jos 
nariai negalės veikti Kansas 
valstijoje. Teismas, prieš tą 
organizaciją ir jos narius iš
davė injunetioną. Teismas aiš
kinasi, kad jis išdavęs injune
tioną įtiksiu sustabdyti “krimi
nalinio sandikalizmo ir sabo
tažo naikinimą nuosavybių 
Kansas valstijoje”.

Atmušė sukilėlius, •

BUENOS AIRES, bal. 8. — 
Brarih'įjds suktiilelioii buvo pri
versti panaikinti apgulimą 
miesto Uruguayana, netekę 40 
užmuštais ir daugelio sužeis
tais. Vąjdžios spėkos neteko 
3 užmuštais ir 10 sužeistais. .

$1,043 Lietuvos našlaičiams
Entuziastingas chicagiečiij 

priėmimas viešnių i
Bau kietas pasitikimui viešnių 

iš Lietuvos buvo labai sėk
mingas. Visi pasižadėjo rem
ti viešnių misiją.

CHICAGO. — Vakar Great 
Northern hotely buvo bankie- 
tas pasitikimui viešnių iš Lie
tuvos — buvusio Lietuvos pre
mjero žmonos D. Šleževičienės 
ir V. Vencienės atvykusių pa
aiškinti amerikiečiams apie 
Lietuvos našlaičių piųlčtį ir Pa
rinkti tiems našlaičiams aukų. 
Bankietas buvo labai sėkmin
gas. Jame dalyvavo apie KM) 
rinktinių žmonių — profesio
nalų ir šiaip inteligentijos. 
Ūpas visų buvo pakjlęs ir vi
si pasižadėjo remti gerb. vieš
nių misiją — rinkimą aukų 
Lietuvos našlaičiams. Parody
mui, kad tas prižadas nėra tuš
čias, svečiai ant violos sudėjo 
$1,043 Lietuvos našlaičiams. 
Tokio entuziazmo chicagieČiai 
jau labai senai teparodė ir la
bai senai buvo tokis atsitiki
mas, jei jis ir kada buvo, kad 
tokis palyginamai nedidelis bū
relis žmonių sudėjo tokią dide
lę auką.

Tai rodo, kad gerb. viešnių 
misija Chieagoje netik bus pil
nai sėkminga, Ind jos pasise
kimas nustebins visą lietuvių 
Ameriką, o i/ pačias viešnias.

Atlaikius šį bankietą, chica
gieČiai, o kartu ir gerb. vieš
nios pasiners kitokiu darban: 
prasidės platus prakalbų mar
šrutas po visą Chicagą ir jos 
apielinkes. Prakalbų maršru
tas prasidės už kelių dienų ir 
tęsis per kelias savaites. Rei
kia tikėtis, kad tas maršrutas 
bus tiek pat sėkmingas, kaip 
kad buvo šis bankietas ir kad 
Lietuvos našlaičiai gaus labai 
didelės paramos iš chicagiečių. 
Prakalbose gerb. viešnios pla
čiai aiškins apie Lietuvos naš
laičių padėtį, jų vargus ir kaip 
Lietuva tais našlaičiais globo

Jau Eina
>

Pinigai Rusijon
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius 

šiuo \ praneša, jog jau priima 
pinigus pasiuntimui į Rusiją.

Siuntimas maisto draftų tapo panai
kintas, ir dabar Rusijon pagelbą galima 
pasiusti tik pasiunčiant ten pinigus per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių. Pini
gų išmokėjimas Rusijoj pasidarė gali
mas, kada ten įsisteigė bankai senovi- 

, niais pamatais.
Pinigai Rusijon yra siunčiami dole

riais.
Kas norite gelbėti savo gimines ir pažį

stamus Rusijoj, siųskite pinigus Rusijon 
per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

N AUJ HN i ■'»S
1739 So. Halsted St., ' Chicago, III.

ja ir jais rūpinasi. O jos ga
li daug pasakyti apie tai, nes 
viešnios yra globėjos Lietuvos 
Moterų “Globos” Komiteto naš
laičių prieglaudų ir jos yra 
pirmosios, kurios pradėjo Lie
tuvoje rūpintis našlaičių „padė
timi ir organizuoti našlaičių 
globojimą ir steigti jiems prie
glaudas.

Prašo Austriją suvaldyti 
anti-semitus

V1ENNA, bal. 6. — Talkinin
kų valdžios per savo ambasadas 
paprašė Austrijos valdžios nu
ginkluoti ir panaikinti anti-se- 
mitinę llakenkreuzler organiza
ciją ir išvaryti svetimšalius agi
tatorius. »

Tas talkininkų ampasadorių 
prasimas atėjo po trečiadienio 
mūšio Vienna priemiesty tarp 
tos organizacijos narių ir darbi
ninkų, kuriame trys žmonės li
ko sužeisti.

Didelis sniegas.

CHICAGO. — Gautomis ži
niomis, užvakar vietomis la
bai smarkiai snigo. Dar nebu
vo šia žiema tokio didelio 
sniego St. Paul, kaip užvakar

- Septynioliktą dieną pavasa
rio! Traukiniai liko sustabdy
ti prisnigus daugiau kaip 6 co
lius sniego.

šiaurinis ir centralinis Wis- 
consin ir šiaurinis Michigan 
irgi yra padengti sniego. Snie
gas ten siekia vietomis pėdos 
gilumo. Nepamenama tokio di
delio sniego pavasary.

Niekurios vietos I<y\va, Neb- 
raska ir South Dakofa irgi yra 
padengtos sniego.

Šiandie — giedra ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 5:22 v., leidžiasi 
6:22 v. Menuo teka 1:56 v. n.



Kas Dedas Lietuvoj
Kaunas

60 PROTOKOLŲ VIENA 
SAVAITE.

22Kauno milicija surašė nuo 
iki 28 vasario 60 protoklų už— 
1) nešvarumą 12; )2 girtuoklia
vimą 34, 3) vėlybą vaikščiojimą 
3; 4) už užkabinėjimą gatvėje 
vyrų 4; 5) kitus prasižengimus

Eina naujo komiteto rinkimai.
Komitetan pateko: (abėcėlei 

eilė) d-ras Alseika, kuhA Bie
liauskas, kun. čibaras, kun. Je- 
zukevičius, St. Kairiūkštis, P. 
Karazija, K. Stašys, d-ras Šla
pelis ir kun. Zajančauskas. Kan
didatais išrinkta: (gautųjų bal
sų eilė), p. Liandsbergienė, V. 
Sakavičius ir d-ras Legeika.

Aušros” švente.

MM MM

KIEK GRĮŽO LIETUVON?

Užsienių Reikalų M-jos žinio
mis, nuo 1922 m. sausio 1 d. iki 
gruodžio 31 d. iš Rusijos, be 
Petrapilio ir Ukrainos, grįžo Lie
tuvon 2031 tremtinis ir 1165 ap- 
tantų.

Kadangi lietuvių tauta šven
čia šiemet kovo 4 d. 40 metų 
“Aušros” sukaktuves, tai kun. 
Zajankauskas siūlo ir vilniš
kiams tą tautos šventę, paminė
ti. Susirinkimas tą reikalą pa
vedė Komitetui. D-rus Basana
vičius pasiūlė parinkti aukų lie
tuvių belaisviams. Susirinkimas 
tuojau sumetė 206,465 1. markes.

TREMTINIAI
LENKŲ PLĖŠIMAI.

tą veža giliau Lietuvon, o kiti, 
bijodami gyvastį prarasti, išsi
žada ir įsavo sodybų.

Ltepafringis, Seinų apskr. Nak
tį į vasario 27 d. lenkai puolė 
Liepalingio miestelį. Labiausiai 
nukentėjo kaimas Ildžiakiemis.

Kapčiamiestis. —Vasario* 22 d. 
lenkai apie 8 vai. ryto puolė mu
sų pirmutines sargybas Kalvių 
kaime. Paėmė nelaisvėn du ka
reiviu, o iš gyventojų atėmė 7 
arklius, iš malūno išsivežė labai 
daug javų ir visą kaimą žiauriai 
apiplėšė.

—Vasario 28 d. užpuolė Lis- 
kevos bažnytkaimį, užmušė du 
gyventoju, sužeidė tris.

—Vasario 28 d. lenkai puolė 
musų sargybas . ties Dolgenin- 
kais į pietus nuo Leipunų musų 
teritorijoje.’ Vienas lenkas už
muštas.

musų sargybas ties Sapiežyš-; NEIIJIENįl EKSKURSIJA 
kiais — Poviesnikais Ogrod- ------- -------
nikais musų teritorijoje. Susi- Naujienų Ekskursija su 
Šaudyme du lenkų kareiviu nii-'musų palydovu išvažiuos iš 

Chicagos Birželio 15 d. Todėl 
kurie norite turėti smagią 
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisą,, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 
porto, nes pagal Lietuvos 
valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybės, pas- 
porto gavimas užsitęs apie 
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00 
žyminio smokesnio.

| Šitų visų kliūčių galima 
”nisrVodevilius sįsta<upsek.ln°;išvengti pristačius gimimo 
Šventėmis. 22c. ir 45c. (ir t ak- metrikus 1S LietUVOS. lad 
ria^tBtad”ekmaXšventei:,skubiai rašykite savo gimi- 

8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kauta, trys paimta Nelaisvėn.
Tą pat dieną paimta nelais

vėn Koknaro dvare musų terito
rijoje du lenkų kareiviu 41 ba
taliono.

Naujienų Ekskursija su

A. E. STASULANI 
Advokatas

Peržiųri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybes. 
Ofisas didmiesty, kambarys 1104 

Chamber of Commerca Bidg. 
183 W. Washington Strfcet 
Telef. Franklin 1*176—4945 

VAKARAIS 
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

Gautomis iš Pil. Apsaugos 
d-to žiniomis, 1922 m. išduota 
leidimų grįžti Lietuvon 2286 
tremtiniams ir 425 roptantams.

Paskirsčius juos, tautybėmis, 
gaunama toksai, vaizdas: grįžo 
lietuvių — 1,988, ,/latvių — 28, 
lenkų —37„ vokiečių — 40, gu
dų — 6, žydų —547 .rusų —63, 
totorių—1 ir karaimų—1.

Leipalangis. —Vasario 18 d. 
lenkų partizanai ir perrengti 
kareiviai puolė Lipliunų kaimą 
ir paėmė daug v javų mėsos ir

Svetimšaliai.
Atvyko Lietuvon 1922 m. sve

timšalių — 1,451. Iki 1922 nu 
bu/o atvykę 5,097 svetimšaliai. 
Apyskaitos metu iš Lietuvos iš
vyko 628 svetimšaliai.

Neturinčiųjų teisės gyventi 
Lietuvoj^ išvyko savo noru 30 
svetimš., deportuota — 222, ieš 
koma pasislėpusių — 9 ir legali 
zuota

Vasario 20 d. apie 12 vai. die
nos puolė šioj pusėj jieitrales 
zonųs Kmieliavos kaimą ir žiau
riai apiplėšė gyventojus. Iš Lei
palingio važiavo miškan Antanas 
Grauželis su savo giminaičių. 
Sutikę juodu, lenkai grynai nu
rengė, atėmė apie šimtą dolerių 
pinigų, o arklius su vežimu nu

varė Varviškėn.
Lenkų partizanai neutralinėj

?ąnoj įsakė eiguliams (miškų 
rgams) grasindami mirties 

ausme, mišką davinėti visiems, 
as tik nori. Ir dideliausi plotai 

miškų* naikinami, priežiūros jo
kios nėra. Gyventojai’saVo tur-

s'

Iš Klaipėdos
*Vėl galima per visą naktį 

vaikščioti.

Nuo kovo 1 d. Klaipėdoje vėl 
galima vaikščioti per visą naktį. 
Kino teatrai ir restoranai <*gali 
būt atidaryti tik iki 12*nakties. 
Pardavinėjimas svaigi nacių gė
rimų taip pat leidžiama.

Uosto pagilinimas 12,000,000 
dolerių.

‘‘Lietuviškos Ceitungos žinio-t 
mis; Klaipėdos uosto pagilini
mas, kad galėtų įplaukti vande
nyno laivai, ir geižkelių tinklo 
pertaisymas kainuosiąs 12 mili
jonų dolerių.

iš Lenkų okupuotos 
Lietuvos

Iš VILNIAUS.

Vilniaus lietuvių visuotinas 
susirinkimsa.

Komit. sekretorius kun.

Vasario 25 d., šv. Mikalojaus 
salėj įvyko susirinkimas. Susi
rinkimo Pirmininku d-ras Al
seika, sekretorium p-lė žebraus- 
kaitė.

Laikinojo komiteto pirminin
ko p. Stasio pranešimu Komite
to veikimas buvęs labai sunkus. 
Sunk buvusi ir ekonominė padė
tis, tik gausiomis amerikiečių 
lietuvių ir • nepriklausomosios 
Lietuvos visuomenės aukomis 
toji padėtis pagerėjusi. Buvę ne
maža rūpintasi švietimo reika
lais.

Lai k.
Čibiras pirmininko pranešimą 
papildė. Komiteto buvę rūpin
tasi pasų reikalu, nes vyriausybė 
daranti daug trukdymų lietu
viams piliečiams pasus gaunant. 
Rūpintasi taip pat ir butj klau
simu, kuriuos vyriausybė yra 
nusistačiusi atimti iš lietuvių 
labdaringųjų įstaigų (Aušros 
Vartų mergaičių bendrabutis ir 
našlaičių gatvėje Nr. 23 prie
glauda).

D-fas Basanavičius reiškia pa
dėkos žodį Laik. Kom. už uolų 
darbavimasi. . * * .

MILDOS TEATRAS
Balandžio 9-1041-12-13
Halsted, netoli 32 St.

Bus rodoma krutumuose pa
veiksluose pirmu kartu už 
vidurmiesčio Amerikos Nu

mylėtinė

Mary Pičkford
lošime

Tess of the Storm Country
Šiė krutami paveikslai, tai 

didelis pasisekimas Mary’s 
Pičkford karjeros. Persta
tymas gražūs ir naujas.

Apart krutamu paveikslų 
dar bus gyvi aktoriai, 4 se
se? iš. Dorges: — Muzikalis 
surprizas, šokimas, švilpi
mas ant muzikališkų instru
mentų. Faktiškai bus pui
kus programas dcl lankyto
jų šio teatro. Kainos seka
mos! apačioj, 30c. — balko
nas 20c.

*

Garsinkite Naujienose

i
i
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NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FA6I0NAS CO.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietavyz Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn flL.

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 8. Wahaah Ate 

Tel.: Pullman 6877.

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR’ PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Dieną 10c.-27c.-36c. (ir taksai)
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai 1

Dideli komediniai aktai ir 
hrut. paveikslai, 

inf pilną pini

KenoshaS

Lietuviai

7

Moi Taipgi iš
gražinu ir pi

lt su geriausiu

(JAUESTir*
P1-meATREw

nems, prašydami savo gimi
mo metrikų.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius.

Phone Yards 0994.
Utaminkais, seredomis, ketvergais ir 
subatomis vakarais. Nedeliomis pa
gal sutarimą.

ANNA M. BONDZINSKI 
BEAUTY SHOP

Veido ir galvos gydymas. Marcell su- 
garbiniavimas. Plaukų šukavimas ir 
dažymas. Columbia Kolegijos metodu. 
Manicuring. 4631 So, Ashland Avė.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių

ITALIŠKŲ
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ
Geriausfa)

pasauly. Ga-
rantuoja-
mos deiim-
Čia! metų
Ir žemesnė-
mis kaino-
mis negu
kitų arrno-
uikų diri>v
tuvių Jung.
Valstijose ir

Italijoj.
DYKAI pir- < 

kėjams armonikinė mokykla ar pa- 
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja' Armonika iš gaidų uš 
4 mėnesių la\ko. Informacijų rašy
kite angliškai; Katalogas, papra
šius,, duodama dykai.
Raatta Serenelli Accordeon Mfg. Co.
81/ Rlue Island AVe.. Chicago, 111.^

Res. Tel. Englewood 3836
Dr. J. F. Andrešunas

KOJŲ LIGŲ SPECIALISTAS 
Be gyduolių gydynvas — Elektros 
gydymas. 200 žvakių .spėkos lem
pą. Didelių skausmų prašalinto- 
jas.

Neaiškumo apsireiškimą 
gydau pa'sekmingai.

Ofisas ir rezidencija:
6051 So. Halsted Street, Chjcjtg*

Valandos; kasdien nuo 6'iki 9

Svarbus Priminimas
MUSŲ GERBIAMIEMS BIZNIERIAMS.

Jau dabar yra atėjęs laikas skdbiai išsi
rinkti ir užsisakyti kalendorius 1924 
metams, NAUJIENŲ Kalendorių Dirb
tuvėje. Biznieris, turi žinoti, jog pir
mutiniams pirkėjams tenka geresnis 
tavoras, o paskutiniesiems tik atlaikai 
belieka.

PASISEKIMAS BIZNYJE.
Tinkamas išsigarsinimas yra pamatinis ii’ svarbiausias dalykas 
dėl biznio pasisekimo.' Sekantis dalykas yra užganedinimas 
kostumerių duodant jiems pakankamai tavoro pasirinkimui. Tre
čias — nuoširdus ir mandagus patarpavimas. Ketvirtas — viep
ta. Tai yra keturi pamatiniai budai atsiekimui pasisekimo. Kas 
jų prisilaiko, tas tarpsta, kas ne — tas skursta.

KALENDORIŲ REIKŠMĖ IšSIGARSINIMO 
ŽVILGSNIU.

Vartojimas kalendorių garsinimui biznio, yra gan senas, bet lig 
pat šiai dienai labai geras būdas. Dovanojai žmogui kelendo- 
rių ir jis dėkavos tau ir tavo apgarsinimą laikys savo kamba
riuose per ištisą metą it kokį šventą daiktą. Juo kalendorius 
bus gražesnis, tuo labiau žmogus jį gerbs ir rems tą įstaigą, ku- 
rįą-jis garsina. Todėl, darant kalendorių, yra labai svarbu išsi
rinkti kuopuikiausius ir gražiai padarytus.

NAUJIENŲ KALENDORIŲ SPAUSTUVĖ.
Spauzdinimas ir išdirbinėjimas kalendorių, reikalauja tinkamų 
tam įrankių, labai dideles atydos ir sugebėjimo. Naujienos turi 
tas reikalingas ypatybes, ir todėl kalendoriai spauzdinti Naujie
nų spaustuvėje yra daug gražesni, su geresniu skoniu ir nešan
tis daug geresnes pasekmes.

PAVYZDŽIAI — ĮVAIRUMAS — 
IŠPILDYMAS.

Naujienų Kalendorių Skyrius turi puikiausi rinkinį Pavyzdžių 
iš visų geriausių išdirbysčių veikiančių Amerikoje ar užsienyje. 
Čia randasi puikiausių Paveikslų, Gamtos vaizdelių,^Krepšiukų ir 
šiaip visokhĮ piešinių Specialių dėl kiekvieno biz 
dirbame 12 ir 13 lapų, vienos ar dviejų spalvų 
giau už kitus. Užsakymai yra išpildomi anks^f 
patenkinimu. -

z PATARNAVIMAS.
Naujienų Kalendorių Skyrius deda didžiausias pastangas, kad 
užganėdinta musų kostumerius* kaip pavyzdžiais, taip darbu ir 
tavom. Musų atstovas P. Dubickas, su didžiausiu nuoširdumu 
parodys jums pavyzdžius atstovaujančius jūsų bizni ir suteiks 
visas smulkmenas, kurios turi labai didelę svarbą pirkSjui. Ne- 
orderiuokit kalendorių nepamatę musų pavyzdžių ir nepasikal
bėję su mumis apie* kainas. Tas bus jums didžiai naudinga.

SIUNČIAM PAVYZDŽIUS IR IšPILDOM 
ORDERIUS j KITUS MIESTUS.

RAŠYKIT, TELEFONUOKIT AR ATEIKIT J

NAUJIENŲ KALENDORIŲ. SKYRIŲ 
1739 So. Halsted Str.

Tel. Roosevelt 8500, ą Chicago, III.

LIETUVOS TRiiPALVE VĖLIAVA
Kiekviename name privalo būti Lietuvos Vėliava, o ypač 

laike Vasario 16, šiais metais, nes tą dieną sukanka jubilėjus 5 
metų nuo atgaivinimo Lietuvai neprigulmybes.

Reikalaukit Vėliavų z 
S ■ x

Lietuvos Vėliavų Turime Kctveriopų
Vilnonę, 6 pėdij dydžio ...........   $6.00
Gražaus audeklo, 6 pėdų dydžio ......................    $3.75
Mažos su koteliais, 8- colių dydžio po ........  ................... 25c
5 ir puses colių dydžio su kotukalslpo ........  •.......  15c

“VIENYBĖS” BENDROVĖJE
Taigi paskubėkite su užsakymais į \
Siųsdami užsakymus prisiųskite drauge ir pinigus, ths pa

greitins gavimą vėliavęs. 1 .
Perkupčiams duodame didelį nuošimtį ir apmokam persiun

timo lėšas. Pasinaudokite proga, o tą padarysite paskubėdami 
su užsakymais.

— Adresuokite —

Vienybė
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

i
i

Tai. Lafayetta 42J13
Phvnbing, Heatmg 

Kaipo lietuvis, lietuviams visad#* 
patarnauju kuogeriauaiai.

M. Yuika,
9228 W. 88tk 8t„ Chicaga. RL

JUS AKYS
Yra jumi brangesnes už viską, neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.

Pratarimai .Suteikiami Dovanai.
DR. SERNER, ŠERNAS O. D. 

3315 So. Halsted St., y Chicago, III.
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 

9, Nedeliomis nuo 10 iki 1.
Tel. Yards 0632

Gal jums reikalingi 
akiniai

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon 
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotą, fer
mą ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosėvelt 8500

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akiu specialistas

Palengvins <*akių įtempimą, kuri#- 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis 
mo, skaudamą akių karštį, atitafcc 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at* 
sutikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausia# 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. <

Vai.: 10 iki 8 v. Nęd. 10 iki 1 p. p. 
1545 XYcst 47th St.

Phone Boulevard 7589

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai-* 
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raides su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saules Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio avgSto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienoi.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St, Room 1111-18 

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

3323 So. Halsted SL
Valandos: vuo 6 iki 8 v. vz kiek
vieną vakarą, išskyrus uty minką 
ir ketvergę. Nedčliomis nuo fi 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt 81 
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktui 
ir padirba visokius Dokumentui. 
Serkant arba parduodant Lotus, 

lamus, Fahnas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgiČiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

JRABOkniS IR 
Bafsamuotojag/

Turiu 1 automo- 
rilius visokiems 
reikalams. Kaina 
paeinama.

3313 Aubum 
Avė., Chicago.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus moderninius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems.it se
niems .vyram-s, naujausių spalvų ir pa- 
ternų siutus. Mieros 38 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir Viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
—$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50. 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutiniu išvalymo išpardavimas 
overkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St.. 

tik biskj j įgytus nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedėliotais

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame -laiva
kortes i Lietuvą ir iš. Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A, A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenoshfa, Wis.

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kronižkas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susislapinimą, dusulį ir visas kitas li
ūgas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. m.

" " 1,1 ■■!■■■■ i ■■■<*■ i ■■ i’ ...... ...

Dr. Natalija Žukauskas
Naprapath

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 

\moterų ir vaikų. Specialiste mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
.Tel. Blvd. 0813. Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki $ vai. vakare.

PINIGAI
West Pallmano/

Lietuvon

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION B LB G

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas -

29 So. La /'Šalie St. Room 530

Tel. .\ Central 6390
Vak. 3223 S. alsted St. Chicago 

Tel. Yards,, 4681

Tel. Rrunswick 3669
JOSEPHXW. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg._ 
Kamp. Mllwaukee 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 Rectef Building 

79 West Monroe Street^ Chicago.
Phone Central 2560

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

VVest Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 

gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 

*
aptieks, 523 W. 120-th 
St., . West Pullman, III. 

Pinigai • nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 

W. 120-th Sf., West Pul
lman, III.

JOSEPH. C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

309 So. La Šalie St. Room 706 
Telephone Harriąon 0421 

utaminkais ketvergais ir subatomds 
1612 West 46th Street 

Teleph^e Boulevard 8172

Telefonai: 
Randolph 2675 ir Dearborn 6272 
Res. Telefonas Park Ridge 2252

I. Wesley Baker 
Advokatas ir teYsių patarėjas 
Kambarys 1317 Ashland Block, 

155 N. Clark St.
Vedėjas pensijų bilų. Vertėjas lie

tuvių kalbon. Tyrinėtojas.
Notary ^ublfc.

paaugantiems.it


!
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i KORESPONDENCIJOS į

Rąįne, Wis.
dieną

NAUJIENOS, Chicago, m.

SLA. 100 kp. Velykų 
Sandaros kliube laikė mitingą. 
Išklausyta raportas atstovų 10 
apskričio, kurie pranešė, kad 
1 O-tas apskritys laikytame su
važiavime padaręs svarbų nu
tarimą, būtent ruošti prakalbų 
maršrutą ir vasaros laike ben-

toji agitacijos komisija dar\ne
pasirodo su’ maršrutu, o juk 
laiko daug nėra, bežiūrint užeis 
šiltas oras, kur prakalbom ne
tinka. Vėliaus kad ir bus ruo
šiama, pasekmes bus mažos. 
100 kuopa visus tarimus užgy- 
rč ir juos rems. Prie kuopos 
prisirašė šeši nauji nariai, kiek
vienas paimdamas apdraudos 
$600.00 žodžiu sakant kuopa 
auga. Esančiam organizatoriui 
M. Karpavičiui išrinktas padė
jėjas Ant. Gerčius, kurie ir pri- 
rašinės prie SlLA. vįptos lietu
vius.

A. L. T. Sandaros 35 kuo
pa ruošia prakalbas balandžio 
S <1. 2 vai. po pietų Sandaros 
Kliube. Kalbėtoju bus Dr. A. L. 
GraičiŪnas. Tikslas ruošiamų 
prakalbų toks, idant suėję visi 
Racino lietuviai bendrai pasi
tartų dėl busiančių Lietuvoje 
rinkimų į Seimą, parinktų a 
kų progresiviom partijom 
pravedus rimtų atstovų 
nią, kurie sukurtų lia 
gerbūvi. Reikia klerikalizmo 
juodajam kirminui ndsukti 
galvą, gana ir taip jis per pen
kerius metus naikino sveiką 
Lietuvos kūną.

Bal. I d. Union Hali buvo 
“Darbiečių” balius, žmonės su
siėję ne tik šoko, 1x4 ir Velykų 
lųargucius žaidė.

Sandaros Kliube Lietuvių 
Kalbos vakarinė mokyklėlė 
užsidarė kovo 30 d. Mokiniai 
savo mokytojai M. Sadauskie
nei įteikė dovanėlę — auksinę 
plunksną, už jos" pasišventimą 
mokinti prigimtos kalbos.

KJiubiečiai ruošiasi statyti 
keturių veiksmų 
mės j ieškotojai?’, 
rinkti 
kas pirmadienio vakaras 
nėr HalE Taipgi ir kitais 
rais ' reaguojama Kliubo

Beje, vietos sandanečiai jau 
nuo senų laikų yra pratę ieš
kot paramos pas vietinį kuni
gą. Tat ir šį sykį bandė tai 
daryti, manydami su kunigo pa 
gelba tai viskas išeis kaip iš 
pypkės. Bet atsitiko visai kas 
kita. Kada tam tikri žmonės 
paprašė kun. Skripkos spagar- 
rint tas prakalbas bažnyčioj, 
tai klebonas atsakęs, kad jis 
nieko nežinąs ir t. p. Tai pa
moka tiems, kurie vis žiūrėda
vo į vietinį kunigą kaip į dide
lį Lietuvos patriotą. Jau ne
darią jiems buvo’ pastebėta, 
kad Skripka ir didžiuma kitų 
kunigų tik tiek yra. patriętai, 
kiek dalykai rišusi su ,įų 
niu.. * '■

Aukų surinkta 1.00
pagal tiek publikos neb 
prastai.

Beje, buvo duotas ir klausi
mas, maž-daug toks: “Ar nege- 
riaus Lietuvos vaklžią darytų, 
kad vietoj mokėjus kunigams

Kam sekasi, tai sekasi.
—Girdėjai? Bukšnį vakar 

gatvekaris kliudė ir gerokai 
pa lamdė.

—-Argi? Aš sakau, kad kam 
sekasi tai sekasi! Prieš dvejetą 
savaičitį mire\jo teta ir paliko 
jaut krūvą pinigų; užvakar su
degė jo namai, o vakar, sakai, 
gatvekaris palamdęs. Kur jis

Be vilties.

biz-

kas 
ų taip

laičiams?” P. Vinčiene atsake,

nimas, tai jinai nei nebandy- 
siunti atsakyti; jos norinčios 
laikytis nuošaliai nuo politikos, 
ir patarė kreiptis pas P. čarne- 
ckį Lietuvos valdžios atstovą.

A. Vytautas. .

Įvairenybės
motina.

dramą “įLai- 
Aktoriai pa

iniausi. Repeticijos esti 
Tur- 

vaka- 
kam- 
stat(h

mus scenoje balandžio 29 die
ną Turner Hali.

Darbai Ratine šiuo laiku ei
na gerai, paprastam darbinin
kui moka į vai. 35c iki 40c.

-Rimtesni lietuviai vis rim- 
čiaus ima svarstyti apie įsigi
jimą nuosavos svetainės. Grei
tu laiku manoma išsiuntinėti

kad susėjus ir bendrai apkalbė
jus šį taip svarbų reikalą.

— Meldinietis.

Vi ešn i ii prak ai bos.

I^ovo 27 d. Lietusių Svetai
nėje buvo surengtos prakalbos 
tik ką atvykusioms iš Lietuvos 
viešnioms-L. M. Globos Komi
teto atstovėms pp. Vencienei ir 
Šleževičienei. Kaipo kalbėtojos 
jos visai menkos, p. Venciene, 
matyt, kiek geriaus pratus kal
bėti, jai dar vidutiniškai seka
si, bet p .Šleževičienė kaip ir 
ji pati pasisakė viešai kalbėti 
visai nepratusi. Kalbėjo jos 
apie Lietuvos našlaičių valgus 
ir kitus su tuo^surištus dalykus, 
taipgi prisiminė ir apie čio
nykštę'lietuvių taių tikros sro
ves spaudą ir jos piktus norus, 
žmonių buvo susirinkę viduti
niškai; gal butų buvę ir dau
ginus, kad rengėjai butų apsuk
resni buvę išjudinti visas vie
tos pašalpines organizacijas, 
SLA. kuopą ir kitas. Laiko bu
vo tam pakaktinai. Bet Dengė
jai to visa nesugebėjo 
ir tylėjo iki paskutinei 
dėlto daug žmonių nei

tai taip 
dienai 

nežino-

TELEGRAMAS PINIGAI
IŠ

r.

Ji:—Nežinau, kaip bus. Tė
vas sako, kad neįeisiąs manęs 
už tavęs tekėti kol tu neįsitai- 
sysi gyvenimo taip, kad galė
tum mane žmoniškai išlaikyti.

Jis: — Et, tas tavo tėvas! 
Vieną dukterį teturi ir nori, 
kad ir ta pati pasiliktų sen
merge ! ’

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta- 
me LaipsnyjeMr patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Didžiausis nepartinis 'lietuvių savaitraštis, išeina kas 
šeštadienis ir yra pašvęstas grynai mokslo ir švietimo da
lykams.

Jo kalba’yra gryna lietuviška ir visiems suprantama. 
Jo turinys įvairus ir turiningas;;. Jamė skaitytojas ras ži
nias apie svarbiausius atsitikijnus Amerikoje ir visame pa
sauly iš politikos lauko, mokslo srities, klasių kovos ir vi
suomeninio gyvenimo. Kiekviename numery yra dedama 
peržvalga svarbesniųjų straipsnių paskutiniuose kitų Ame
rikos lietuvių laikraščių numeriuose ir parinktiniai raštai 
musų geriausių rašytojų — eilėraščiai, apysakos, monolo
gai, juokai ir tt.-

Telegramo uždaviniu yra plėsti skaitytojo pažintį, to
bulinti jo etinį skonį, supažindinti jį Jo arčiausiomis aplin
kybėmis'ir teikti jam dvasinio smagumo gerų apštį bė ka
mantinėjimo jo sąžinės— įsitikinimų, pažiūrų ir silpnybių.

Jei nųri plačiau matyti pasaulį, daugiau žinoti, Aukš
čiau dvasiniai visuomenėje pakilti ir pilniau apšvietos vai
siais gėrėtis, tai skaityk Telegramą. Užsirašyk jį dabar 
ir nepraleisk jo sekamo'numerio, kuris bus labai įdomus ir 
turiningas. .Kaina metams tik $1.00f Prisiųsk jį ŠIAN
DIEN. : .

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken-
singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų . Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115^th St. Pinigai 

nueina Lietuvon greitai, 

su pilna gvarantija.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Stn kampas 81 gal.
Telefonas Yards 1119

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 
233 E. 115-th St. Ken-
sington.

UI metų mergaitę —
Mieste San Antonio 

valst., viena mergaitė vardu 
Marė Kavander, vos sukakus 10 
motu amžiaus, patapo molina. 
Šių metų balandžio* 3'Klieną ji 
pagimdė kūdikį. Daktarai sako, 
kad loki ątsitikimai, kur tokio 
jaunučio'’Amžiaus mergaitės
gimdytu’, esą labai retį, o * c7 c v

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas viri $7,000,0(10.00..

“TELEGRAMAS”
666 West 18tli Street, ChTcaffū, III Pinigai

iŠ

JUOKAI
Pasidžiaugs vyras.

Jauna pati išvažiavusi 
rortan rašo atvira laiškeli vv- 
nii:

“Mano mielasis, žinotum, 
kaip čia puiku! O vakar atvyko 
vienas toks gražus ir i£ 
mens stambus jaunikaitis, 
liaii bus daugiau. Siunčiu 
ūkį. Tavoji Petrė.”

ku-

lie-
To
li u-

CUNARD
AR TURI GIMINIU ATVA-
ŽILQJ ANČIŲ A M ER IKON?

Suvenytų Valstijų Konsulas Kau
ne dabar priima aplikacijas dėl pa- 
sporkų visų' kitų metų “ųuotos”. 
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard' bilietais neturi laukt ilgai 
dėt to, kad Cunard laivas apleidžia 
Europą kas keletą dienų.

Cunard Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje ’del pagebėjimo pa- 
sažieriams per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką ir išlai
das dėl to, kad priveda pasąžierius 
prie pat laivo, šis patarnavimas 
veltui..

Del tolesnių informacijų kreipki
tės pas bile laivij agentą, arba:

\ CUNARD LINE,
140 N. Dearborn St., Chicago, III

Pjttsburgo Lietuviai!
Šiuo pranešame jums, jog musų atstovas 

P. Balčikonis lankysis pas jumis užrašinė
damas “Naujienas” tiems lietuviams, kurie 
dar jų neskaito.

Jūsų pareiga ir privalumas yra žiūrėti, 
rūpintis ir dėti visas pastangas, idant kiek
vienas lietuvis iri lietuvė butų apšviestu; pa
žįstančiu gyvenimą ir garbės vertu piliečiu.

“Naujienos” yra geriausiu padėjėju kož- 
- nam norinčiam įsigyti apšvietą, žinojimą ir 
♦ garbę. .

Kožnas Pittsburgietis: vyrai, moterįs, 
rųerginos ir vaikai, visi “Naujienų” skaity
tojai ir rėmėjai esate kviečiami prisidėti 
prie šito darbo platinimo “Naujienų”, pade
dant musų atstovui, P. Balčikoniui surasti 
kiekvieną lietuvį gyvenantį jūsų mieste, ku
ris dar nėra “Naujienų” skaitytoju.

Naujienų Administracija.

P. S. Telegramas taipgi yra gaunamas Chicagoje ir kit 
tuose gatvėse ant kampų, kur kiti laikraščiai pardavinėjama 
NUMERIS 5 CENTAI.

Oi

JEIGU JUS SERGATE
Nevartokite pilių ir patentuotų medicinų. Jus gal būt 

gydote ne tą ligą.
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIMEf VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ.
Skauduliai ant kun 
numas, .nervingumas, 

f t
pasekmingas gydymą 
ištyrimas.šlapumo ir kraujo 
dome radiumu,,

Bridgeporto

LIETUVĄ

viduriuose pasididunusios kraujo gyslos, silp- 
pumas nuo inkšti 

taį/paeina nuo i
i inkstų ir pūslės, gali būt, kad 
nuodų kūne.
teisingo pažidMo ligos. Tikras 
padarytas su\X-rrty metodu. Gy- 

serumuVįr-elektriką. Specialia gydymas lytiškų ligų 
vyrų ir moterų. Taipgi gydau.
Akis, ausis, nosį ir gerklę. **

DR. J. VAN PAING,
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St., Phone Yards 1119 

Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

per 
NAUJIENAS 

3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMB1NG & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A f., 461 N. Halsted St.
Telephone Haynvarket 1018

— ■ ■    ■ ,■■■■■■■ . .. . I.ĮĖ   ’ ■ „

•Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. A. J. RERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v 

Nedėlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Unioa Avė. 
Tel. Yards 1699

A

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

‘ A. BARTKUS. Ptm.
1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Ofiso Telefonas TVT> IT A RPRAB Buste TslofeuasCentral 4104 LHv. H. A. L51KVALF Armttage 8299
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison St., katnb. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

-------------------------------------------- -— 11

♦ ..iii 1.'.

Telephone Yards 1532

- DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, JH.

Telephone Yards 5834

DS, P. G. WIEGN ER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo^F iki 9 vai. vak.

DR. S. BiF.ŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Lesti 11 St. Tel. Canal 6222
Rezideacija 8114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988

DR. A. MDNTVID
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatves

A. L DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:30 vakare, ir

Telephone Boulevard 5953

DR. A. JUOZAITIS
DENT’ISTAS

Imama X-spiadulių paveikslai. 
Duodama Nitroug Oxid ir 

Oxygen (“gesas”) 
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka- 
- re. Nedalioj nuo 10 iki 12 ryto.

8261 S'e. Halsted St., Ckissge, III.

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

k.

t

DR. M. T. STRIKOl'IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofise Tel.: Boulevard 7820
Namą Tol.: Lafayette 0263

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPHIGKI
CHICAGO, ILL. t

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

Nedaliomis ofisas yra 
uždarytas

J

Ned. 10—12 A. M.
Residenca Canal 2118

Baigos!
Akušeri

jos kolegi
ją; ilga!
praktika- 

Aisi Penu* 
silvanijoa 
hospitalė- 

se'. Pasek
mingai pa

tarnauja 
prie gini- 
lymo. Duo-. 
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
erginoms.

Dr. Herzman kraustosi is\senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

^rDR. HERZMAN^l
—Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 

, jausius metodus 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 
.8110 arba 0375
Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai»

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Of i .s?! s
4729 So. Ashland AveM 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
. Vaikų ligų

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

dos ryte iki 1 vab po piet.
Telefonas Drezel 2880

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
peštingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, UI.

M. WAĮTKIEW1CZ
(Baniene) ’ 

Akušerka

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
latyrimG. Pasek- 
ningai patarnau- 

!U prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime
vpatišką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus 
terims ir 
noms veltui

teikiu

IM)-
mergi

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118

DR, A. L. YUSK A
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

J

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118 k

DR. P. Z. ZALATuRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

—J--. «« iy.i j — pje^

st.

DR. V, A. SINKUS
Gydytojas, Chirargas ir Akuleris

, 82*1 8owth Halsted St*
Tel. Boulavard 5052

po
6 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12
1821 So. Halsted St

Kampas 18 ir Halsted

7—8 vak. Nedaliomis 18—12 dieną 
Res. 1189 Tndependence Blvd. Chicags

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTELAL 

OatoaMttte*
Tat BOU Uvard MM 

M4« 8. AsUsbS Ava 
Kaanma 47Hm va*.

Br. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* 4631 So. Ashland Are.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v., nedfildieniaia nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Austin 0737

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

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

•mmiMmaam■■mm

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chronišką ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted StM Chicago.

i
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džios autoritetas pasidaro 
neliečiamas. Ji iškįla augš- 
čiaus Seimo ir gali daryt, kų 
tik nori, ir viešpataut tol, 
kol jai patinka. Seimui ne
valia jų atstatyti!

Tai yra tokia nesąmonė, 
jog stačiai koktu darosi, kad 
jų galėjo išreikšti asmuo, 
nešiojantis “profesoriaus” 
titulų.

Ir kad kun. Bučys turėtų 
bent pamato tvirtinti, jogei 
tųs naudingas Lietuvai įvy
kis esųs Galvanausko kabi
neto darbas! Bet jisai nė to 
negali pasakyti. Nežiūrint 
visos savo drųsos, “krikščio
nių” profesorius randa gali
mu tiktai pažymėti tų fak
tų, kad Klaipėdos susivieni
jimas su Lietuva atsitiko tuo 
laiku, kai buvo Galvanausko 
kabinetas. Jisai pats, vadi
nasi, pripažįsta, kad tas įvy
kis nėra joks Galvanausko 
valdžios užpelnąs.

Taigi, kun. Bučio nuomo
ne, valdžios autoritetas pasi
daro augštesnis už Seimo va
lių net tuomet, kai jos tarna
vimo laiku atsitinka naudin
gi kraštui dalykai, kurių įvy
kime valdžia neturi net jokio 
užpelno. Visai nebus nuo
stabu, jeigu vienų gražių 
dienų teologijos profesoriai 
Lietuvoje paskelbs, jogei 
Seimas neturi teisės atstaty
ti ministerių kabinetų dėlto, 
kad prie jo buvo labai geras 
derlius ant žirnių ir rapukų!

Žmonės, kurie turi bent 
kiek nuovokos apie tvarkų 
šios gadynės valstybėse, taip 
neprotauja, y Štai, pažvelg- 
kite, kas dedasi didžiosiose 
šalyse, kur [demokratija gy
vuoja jau ne nuo vakar die
nos. Santarvė išvien su 
Amerikos Jungtinėmis Val
stijomis sumušė centralin.es 
valstybes ir laimėjo tokių 
pergalę, kokios dar pasaulis! 
nebuvo matęs. Bet ičur šian
die yra valdžios, kurios sto
vėjo tų valstybių priešaky
je karo laiku: Francijos.Cle- 
menceau, ItalijojOrlando, 
Amerikos Wilsonas yr Ang
lijos Lloyd (jleorgr ? Jų ne- ■ 
bėra. Jos visos, viena po ki
tos, gavo “sa^tį” iš savo par-I 
lamentų arba iš balsuotojų 
ir turėjo pasitraukti. Ir ari 
jus rasite bent vienų sveiko' 
proto žmogų tose šalyse, ku- j
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Politikos N 

nemokšai. ■
Kun. Bučys parūpino savo 

partijai rinkinių kampanijos 
. obalsį, pareikšdamas Kauno 
“Laisvėje”:

“Rankoj išdrjsusios reik 
šti nepasitikėjimo val
džiai, prie kurios Klaipėda 
susivienijo su Lietuva, ne- 
tur teisės spręsti musų Tė
vynės likimo!”
Šitas obalsis labai patiko 

davatkų laikraščiams Ame
rikoje ir jie kuone kasdien 
kartoją jį savo špaltose. Jie 
mano tur-but, kad jisai pil
nai pateisina Lietuvos kleri
kalų pretenzijas ir pasmer
kia opozicijų. Bet ką jisai, 
ištiesų, reiškia?

Kad Klaipėda susivienijo 
su Lietuva prie Galvanaus
ko valdžios, tai, pasak kun. 
Bučio, Seimas neturėjo tei
sės reikšti jai savo nepasiti
kėjimų. Iš to išeina, kad, 
jeigu įvyksta naudingas 
kraštui dalykas prie kurios 
nors valdžios, tai tos val

ta, esanti arti Lietuvos gyveni
mo sūkurio:

“Krikščionys paleido seimą 
beveik netikėtai, nes nors iš jų
jų pusės buvo grasinimas, bet 
manėme,* kad nedrįs, nes sun
ku permatyti kokie rezultatai 
bus naujų rinkimų. Gandai 
yra, kad tai padaryta, atsižvel
giant į užsienių reikalus. Matot 
Galvanauskas turi važiuoti Pa
ryžiun derėtis dėl Klaipėdos ir 
iš dalies Vilniaus (lenkų suma
nymas prispirti En tente jiems 
rytų sieną nustatyti). Kadangi 
išreikštas jam buvo nepasitikė
jimas, tai Paryžiuje jo situaci
ja butų buvusi nekokia. Dabar 
Prezidentas ima valdžią į savo 
rankas? jam pareiškia pasitikė
jimo, o seimą paleidžia atsi
klausti tautos. Visų musų spė
jama, kad šie rinkimai bus p ra 
vesti ))o didžiausia presija kle
rikalų; daug mažiau ceremoni
jų bus daryta su priešingo nu
sistatymo žmonėmis, tam tiks
lui bus sunaudoti “lietuviški 
fašistai”. Tai visai naujas pa
daras. Kumščio garbintojai, 
ullra-patriotai atatinka pilnai 
“Sojuzui Michailo Archange
lo”. Visose nelaimėse Lietuvos 
mato, kad kaltos mažumos ir 
“bedieviai”, ypač pastarieji su 
Šleževičium priešakyje, kurių 
butų geriau blogu <ar geru bu
du nusikratyti. Aš ypatiškai 
labai bijau, kad tas viskas tra
giškai nepasibaigtų, nes sufa
natizuoti jaunuoliai ant visko 
eis. Šleževičius, Grinius tiek 
sykių buvo gavę grasinančius 
laiškus, —• kad tiktai nesuma
nytų vykdihti.”

Ta pati ypata, priede prie 
laiško ve ką rašo:

“Laiškas vakar tapo neiš
siųstas, o Šiandien tokią sensa^ 
cinę žinią gavome, kad norėsi 
man tą šmeižtą būtinai demen- 
tuoti. Buk lyderis KrikšČ. de
mokratų, kun. Krupavičius, .yra 
paleidęs telegramą, ' ar radio
gramą, kad seimas buvo mažu
mu ir valstiečių liaudininkų 
išvaikytas. Vadinasi, savo dar
bą prikišo kitiems, bile Ame
rikos lietuvių opiniją suklaidin
ti ir numesti Mtę nuo savęs.

“Dabar supranta, kad tokiu 
momentu, kuomet San4a4’ve ki
ša peilį į Lietuvos nugarą, 
atimant Vilnių, paleis scųną 
yra kuomažiausia nepadoru. 
Mes visi kaip tik dar netikime 
toms žinioms apie Vilniaus ati- 
ralus, mestų* visai Rusijai pir
kioją su bolševikais, priglaud
žia rusų monarchistus ir libe
ralus, mestų visai Rusijai prir- 
štinę ir vieton apmalšihti tą 
gaisrą, jį didintų. Bet viskas 
galima ant šio pasaulio. Ypač 
galingieji šio pasaulio tankiai 
užmiršta, kad teisybė galų ga
le ima visuomet viršų.”

ris butų pasakęs, kad “ran
kos”, drįsusios reikšti nepa
sitikėjimų Clemenceau kabi
netui arba Orlando kabine
tui, arba Wilsono adminis
tracijai, arba Lloyd Geor- 
ge’ui, netur teisės spręsti sa
vo tėvynių likimų ?

Yra faktas, kad kaip tik 
tos “rankos”, kurios nuvertė 
tas valdžias, šiandie (gerai 
ar blogai) sprendžia tų šalių 
likimų!

Kun. Bučio obalsis tuo 
budu rodo, kad tasai dvasiš
kų mokslų profesorius yra 
visiškas ignorantas politiko'- 
je., O jeigu toks'yra vienas 
stambiausiųjų klerikalų par
tijos vadų, tai galima nu
manyt, ko verta y pa visa jų 
partija.

Visai teisingai todėl “Lie- 
tjivos Žinios” sako, kad ku
nigams yra vieta ne Seime, 
ne ministerijose, ne bankuo- 
se( kurie ima plėšikiškus nuo 
šimčius), bet — bažnyčiose.

Na, o davatkoms, iš kurių 
susidaro klerikalų “armija”, 
yra vieta ne politinėse orga
nizacijose, bet — bobinČiuje.

Klerikalų Tero
ras Lietuvoj

Vartoja ginkluotą, jiegą. Grąsi- 
ria užmušimu Mykolui šleže- 

evičiui ir l)r. K. Griniui.

Jau yra žinoma, kad neteisė
tas Lietuvos Respublikos prezi
dentas, kuris užims prezidento 
vietą klerikalams sulaužius 
Lietuvos Konstituciją, maty
damas, -h a d klerikalų viešpa
tavimui ateina galas, sugrįžus 
seiman tautų mažumų atsto
vams, kurių sugrižimu sustip
rėjo opozicija iki tam laipsniui, 
kad klerikalai priversti buvo 
skaitytis su ta opozicija, — nu
tikėtai paleido Seimų. Žinomtv 
jau yra, kad pirm paskelbimo 
seimo paleidimo akto, klerika
lų sudaryta valdžia, prigrūdo 
seimo salėn ginkluotos kariuo
menės »^r ginkluotų burių, chu
liganų, prasimaniusių ‘fašis
tais”. Bet paleidimas seimo ne
reikštų klerikalų ilgesnio vieš- 
patavimb, jeigu jie nebūtų pa
sirengę ateinančiuose rinki
muose vartoti ginkluotą, jiegą, 
ir galutinai sugriauti demokra- 
tybes principus. Jų tad viltis 
randasi panaudojime chuligani
zmo tamsiausioje jo formoje. 
Štai ką tame reikale rašo ypa-

Reikšmingos yra šitos ži
nios. Ką amerikiečiai ant tų 
klerikalų žygių pasakys? Lai
kas tarti žodį ir Amerikie
čiams šiais sunkiais Lietuvai 
laikais. x —Adresąntas.

Juodašimtiškoji dar- 
■ bo federacija.

Musų skaįtytojąi turbūt at
simena 1905—6 metų judėjimą 
vardan išsiliuosavimo skriau
džiamųjų luomų ir tautų iš Ru
sijos caro jungo, o gal ir daly
vavo tame judėjime. Tuomet 
atsirado ypatingų žmonių rū
šis, kuriuos caro valdžia galė
jo užsiundyti ant laisvės kovo
tojų. Jie vadino save “istinno 
russkieje liūdi”, bet savo pa
triotizmą suprato taip, kad 
reikia neapkęsti kitataučius, 
ypatingai žydus, o kadangi so
cialistai prieš caro valdžią, tai/ 
žinoma, socialistus. Kiekvienas 
nuoširdus įsitikinimas, turintis 
idėjinio pagrindo, yra toks, su 
kuriuo reikia skaitytis ir su ku
riuo galima ginčytis. Bet juo
dosios šimtines argumentavo 
šmeižtu, provokacija ir fiziniu 
veiksmu. Kiršinimas tamsiau
sių žmonių instinktų, ypatingai 
prieš žydus, buvo svarbiausias 
jų uždavinys. Reikia žinoti, 
kad vsur ir visuomet reakcio
nieriai dengėsi • neapykantos 
skraiste.

Kėlimas ■žydj|^'^myL.W|9s 
dabar pas mus irgi įųąJ^je.^ 
Laibai keista, kad toje akėijoję 
tiesioginiai ar netiesioginiai da
lyvauja m tisų valdančiosios 
partijos. Jų rankose yra val- 
džia ir /jeigu kas nepatinka jų 
santykiuose su tautinėmis ma
žumomis, tiesos santykius jos 
visuomet galėtų atitaisyti įsta
tymo keliu. Bet jos pasirinko 
sau kitą kelią.

Iš visų valdančiųjų partijų 
tos akcijos priešaky eina vadi
namoji “darbo fedracija”. Savo 
laikrašty ir susirinkimuose ji 
sistematingai siundo tamsiau
sius žmones prieš žydus <ir so
cialistus. Tai jos kasdieninė 
duona.

Tai daro partija, kuri vadi
na save pasekėja Kristaus, mo
kinusio mylėti artimą, neda
rant skirtumo tarp graiko ir 
žydo. Kiek ji turi pasisekimo, 
lai kitas klausimas, bet los fe
deracijos darbas yra labai cha
rakteringas ir juo greičiau dar
bininkai ją pažins, juo daž
niau jai teks daryti savo sky
rių reviziją...

Štai pas mus dabar pasireiš
kė fašistai. Iš jų darbų Ita
lijoje mes žinome, kad tai yra 
demokratijos priešininkai ir 

mojiąrchijps ša lipink ai. Kaip sa
vo atsišaukime patys prisipa
žįsta, tai jie užtepė žydų iška
bas, jie daužė langus, o ateity 
žada daužyti ir galvas. Ir ką 
gi? Darbo federacijos laikraš
tis pirmame puslapy spausdi
na fašistų atsišaukimą su pa
lankias jiems paaiškinimais. Iš
eitų, kad fašistai pasirinko 
“Darbininką” savo organu.

įdomi yra darbo federacijos 
pažiūra į 'Lietuvos Seimą. Kiek
vienas Sėimas, geras ar blogas, 
yra demokratinės tvarkos pa
daras ir kiekvienas jo atstovas 
turi visuomenės dalies įgalioji
mą. Bet federacija, matyti ki
taip supranta Seimo reikšmę, 
štai iš paskatino “Darbininko” 
numerio j(N. 11) mes sužino
me, kad žydų atstovams ne vie
ta Seime, kad valstiečiai liau
dininkai irgi be reikalo sėdi Sei

me. Kad “darbininkų kuopų” 
atstovams ne vieta Seime taip 
pat socialdemokratams ir, ži
noma, lenkams. Kam gi tuo
met vieta Seime? —tiktai d. 
fedracijai, krik. dęm. ir ūki
ninkų sąjungai. Tam supranta 
demokratizmą musų fcęleran- 
tai. Jeigu jau kam ne vieta 
Seime tai greičiau ne vieta ten 
patiems federantams, kurie sa
vo storžeiviŠku eigesiu Seime 
(šokimas muštis, piemeniški 
išsireiškimai) parodė, kad at
stovo pareigas, kaip jas tede
rantį supranta, tuo pat pasi
sekimu jie galėtų vykintLir ki
toj vietoj... Męs niekuomet ne
abejojame, kad tam tikromis 
aplinkybėmis musų krikščio
nių demokratų klapčiukai mie
lu noru atsisakytų nuo demo
kratizmo ir esame dėkingi už 
jų atvirumą. Plačiosioiųs dar
bo minioms nesunku bus pa
žinti, kokį darbą varo federa
cija. (“S. D.”) Esdekas.
—A_____ ___________________

Dienos. Patyrimai
Vieno laikraščio redaktorius 

kalbino, kad patapčiau jo laik
raščio bendradarbiu. Tik mano 
nelaimė, kad negalėjau suras
ti, ką turėčiau rašyti. Bandžiau 
medžioti žinių — niekas neišė
jo: vis, pavėluodavau nueiti 
į tą vietą, kur įkas susipešdavo 
— nors tai gal buvo man ir 
ant sveikatos.

Neturėdamas ką rašyti, ne
galėjau patapti laikraštininku, 
nors man ir baisiai norėjosi 
bu t garsiu žmogum.

Stebiuos iš kitų žmonių, 
kaip jie gali prirašyti pilnį 
laikraštį — iš kur jie pagauna 
taip daug visokių žinių?

Vieną kartą ir aš kai ką bu
vau parašęs, bet kas iš to, kad 
mano rašto, paskui nebebuvo 
galima surasti visoj redakcijoj.

Toks jau Nelaimingas mano li
kimas. !

Tat noroms-nenoroms teko 
atsižadėti laikraštininko darbo 
ir ieškotis ko kilo. Nutarta 
padaryta, nes juk ir lengva at
sižadėti to, kam žmogus ne
tinki. >.

Nusipirkau laikraštį ir skai
tau skelbimus, kur koki dar
bai, kad pasirinkus bent tinka
mą mano sveikatai. Daug gal
vojau, koks-' darbas butų man 
visais atžvilgiais geriausias — 
ir iš pinigiškos puses ir iš svei
katos reikalavimų. Ir atėjo 
man į galvą, kad geriausias 
man darbas tai butą džianito- 
fiau>: nei bosų nereikia bijotis 
—nes pats esi bosas, — stedi 
džiabas, geras užmokesnis, o 
be to šią prohibicijos gadynę 
tai beizmenlas saugesnis ir už 
drukštorį ir už soft-drinksų 
bufetą.

Džianitoriaus\larbą greit su
siradau. Gyvenu Hgįrinente. šil
ta, ir be didelio rūpesčio. Visa 
beda tik, kad tuose namuose 
kai kurie gyventojai turi šunų, 
kurie visai mandagumo nepa
žįsta ir man kas diena tenka 
darbo turėti su Jtr:nekultūrin
gumo pėdsakais. Bet ir tai dar 
butų nieko. Blogiau su katėm. 
Kiek tik jų tuose namuose yra, 
tai nakties metui visos Išaria į 
boizmentą ir čia ima lokius 
koncertus duoti, kad tiesiai 
pakęsti negalima. Dar tokių 
koncertų tai nei paskutiniau- 
sianie soft-drinksų parliory ne
išgirsi. - '

Bet pakentėsiu. Gal ateitis 
bus geresnė, juo kad ir mor- 
čius jau praėjo. Tik vienas 
dar rūpestėlis. Jei nori būt 
džianitorius ir džiabą išlaikyti, 
tai reikia priklausyti džianito- 
rių brolijai. Apie tai man jau 
pranešta. Aš prisižadėjau tatai 
padaryti kai gausiu pirmą pei- 
dę. i ’ — Varguolis.

| Redakcijos Atsakymai 1 - v- -  - - - - - --
Rom. Paplauskui. — Tai vi

siems žinoma ]>asakėlė, dažnai 
katalikų spaudoj kartojama. 
Nedėsime.

Pr. Barzdžiai, Ind. Harbor.
— Pranešimą pavėlavote atsių
sti — subatos numeris jau bu
vo išėjęs, kai jį gavome.

Prisirengimas.

—Šimts pipkių! Tu, bral, 
jau trečią silkę šukuoji!

— Ką darysi. Mano sužieduo
tinė sugrąžino man žiedą, tai 
savo širdgėlą norib kad ir gel
tonajame skystime paskandin
ti, o tam reikia turėti trošku
lio.

Literatūros Darželis
Padegėlis Kasmatė

'f • r

Užžėlusių takų dainius
[Antanas Vienuolis]

III — Sodžiaus inteligentija.
Jei Antano Vienuolio apysaka “Pasken

duolė” dainuodama sodžiaus gyvenimą lie
čia tiktai šiokiadienį Sodiečių gyvenimą, 
tai kitos dvi apysakos — “Užžėlusiu Taku” 
ir “Paskutinė Vietelė” liečia musų sodžiaus 
inteligentiją, kaip ji ilgus metus prieš 
spaudos atgavimą ir spaudą atgavus gyve
no ir tarpo. Tais laikais be kunigo reta bu
vo sodžiuj sutikti kur lietuvį intclegentą. 
Jeigu tik kur koks daktaras, bet šiaip jau 
kunigas ir kunigas.

Šiose apysakose Vienuolis vaizduoja ti
pingus du los gadynės atstovus — du kuni
gus. Ir šios apysakos kaip ir “Paskenduo
lė” savo siužetu labai nekomplikuotos, 
vaizduojančios daugiau tam tikrus psikolo- 
ginius momentus ir jų išsivystymą. Apysa
koj “Užžėlusiu Taku” piešiama jaunate An
tanas Maldutis, vos baigęs seminariją ir 
besirengiantis pirmą Sekminių dieną imti 
savo primicijų, o antrą dieną sakyti iškil
mingą pamokslą apie dvyliką apaštalų. Jis 
apsistojo tame pat sodžiuje pas tėvus, ku
riame vaikas būdamas žaidė, kuriame au
go, svajojo, mylėjo. Paniokslui rengtis
►.......... .......... ■ ■ . - I - 1 l ■■■ ■
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pradėjo jau prieš dvi savaiti, išvartė visą 
savo klebono literatūrą, bet jokia mintis 
nelenda į galvą. Tai yra, jokios mintys apie 
dvyliką apaštalų.. .

“šventoji Alena, kai Viešpaties kryžiaus 
ieškojo, tai nesurasdama labai lementavo- 
jo... balsiai skaitė kitoj klėtyj kažin kokią 
knygą senas dėdė Baltrus, kurio pinigais 
Maldutis buvo išėjęs mokslus ir kuris da
bar, senatvėj apsigyvenęs Maldučių namuo
se ant ‘lodkavos duonos’, nieko nedirbo, 
vien šventas knygas skaitė ir meldėsi”... 
Arba vėlei scena: “Tik buvo kunigas įsigi
linęs į dvylikos apaštalų gyvenimus, kaip 
staiga užupakaly kažinkas nedrąsiai suko
sėjo ir atsiduso. Atsigrįžęs kunigas pama
tė savo motiną, nebejauną, be laiko pase
nusią moteriškę, kuri, ’ paprastai, nedrįsda
vo savo sūnelio trukdyti ir 'laukdavo, kol 
jis ją( prakalbins”... Pasirodo yra atėjusi 
kokia tai Uršė ir klausianti kunigėlio, kaip 
šiandie ligoniui valgyti—sausai ar su pienu, 
bet pas kunigą pasirodo esama dar ir dau
giau vizitorių. Motina nedrąsiai pasakoja: 
“Va dar Baltuškienė atnešę vištą ir dešimtį 
kiaušinių, tai prašė, kad kunigėlis, laiky
damas pirmąsias mišias atsidustum ir už 
jų pamiliją”. “Va dar Uliokicnė atnešė du 
gaidžiuku, tokie riebus, jgražųs, tai vieną 
šiandie kunigėliui papjoviau,, o kitą pasili
kau 'Veislei. .. Taiz prašė, kad' kunigėlis pa
simelstum už jos vyro dūšią, mat arielka su
degė advente. Dieve duok jam dangų.

—Uliokionė, tokia beturtė našlė ir dar 
su ketvertu vaikų, kaip mama nuo tokios 
vargšės priėmei?

-O kad padėjo ant žemės vidurasly ir 

išėjo, sako, tegu kunigėlis pasimels už gric- 
šniko Ulijono dūšią!

—Te, mama, dvi ketvergi ir greičiau jai 
aliduo'k už gaidžiukus! — ir kunigėlis iš
kėlęs sutaną (dėlei ko labai susigėdo visą 
laiką priemenės duryse stovėjusi ir klausiu
si Puikieųjo Uršė), išėmė iš kelnių kišenės 
pinigus ir padavė motinai. Jau Maldutis 
buvo sučiupęs ieškomą mintį, kaip staiga 
užpakaly vėl kažinkas sukosėjo.

—Štai, Uliokienė pridėjo dar prie tų dvie
jų auksiną ir prašė, kad kuni
gėlis paskiau mišias atlaikytum: daugiau, 

» sako, dabar neturinti”...
Bęt kai kunigėliui pavyksta pasi- 

liuosuotį nuo tokių scenų, jis tuoj gilinąs į 
apaštalų gyvenimą. “Viešpats Dievas nu
siuntė šventą dvasią dvylikai apaštalų, pra
stų žmonelių, kurie nemokėjo nei rašyti, 
o buvo prasti vargdieniai žvejys, todėl, mie
li krikščionys, toji Dievo malonė, tas dva
sios Šventosios apsireiškimas dvylikai apa
štalų”...

Sunkiai ėjo Maldučiui mintys apie dvyli
ką apaštalų! Ir tai kai tik kiek sustoja liesta 
(ivylika, tuojau į galvą lenda visai kitokios 
mintys, kai jis dar mokinos, kai jis vaka
ri joms atvažiuodamas pogulio melu gany
davo arklius su Vildžiūnų Katrę, kur dabar 
išteka už turtingo seno nemylim’o ameri
kono, kurią kadaisia jis taip mylėjo! ”Vięš- 
patie, kogi man dabar trūksta? Kai su Kat
riute budavAu, visiko man užtekdavo ir nie
ko daugiau negeisdavau; regis tada ir pati 
gamta buvo gražesnė, ir žmonės geresni, 
ir aš pats doresnis ir malda saldesnė, net 
ir mintys kitoniškos buvo... Tada mylėda

vau ne lik ją, bet ir savo artimą. O dabar? 
Dabar aš jos negaliu mylėti, o be jos nemei
lus ir visas pasaulis.. . Taip ir skurstu be 
meiles, tye vilties, be idėjos.. . ^Aukso sva
jonių vietoj sunkios mintys mane kankina, 
naktimis bjaurus sapnai kamuoja... —ir 
kunigas Maldutis abiem ‘rankom parėmęs 
galvą ir užmerkęs akis, giliai susimąstė”...

Po tokių minčių ir scenų namie kunigas 
išėjo į lauką. Bet lauke vėl nelaimė. Pa
taikė eiti pro šal tos vietos kur pievelėj sė
di susimąsčiusi Katriutė. “Garbė Jėzui 
Kristui” — visas virpėdamas pasakė kuni
gas ir dirbtinai Įbedęs akis į knygą praėjo 
pro šalį, čia Vienuolis pasirodo esąs vėl 
gilius psichologas, taip grakščiai, taip švel
niai vaizduodamas ir merginos ir kunigo 
pergyveni mus. Tame a^ejų veikėjų virpė
jime jau jaučiama kažkokia slėpininga už
uomazga kažkokios nežinomos busimos 
dramos.

Prieš pat sekmines buvo jaunojo ka- 
mendorio vardadienis. Buvo daug svečių, 
tarp kitko Maldutis, Katriutė ir jos busi
mas vyras, sužieduotinis Ginckus. Toks ar
timas buvimas savaime jau rūpino ir Kat
riutę, ir Mainiusį, kurį dar be to labai er
zino pasididžiuojantis GircĮtaus elgesys. 
“Visai maža tevalgė, tegėrė ir juokėsi kuni
gas Maldutis ir Vildžiūnaitė Kalfė. Korui 
dainuojant, atsisėsdavo Maldutis kur ker
tėj ir iš ten klausydavos dainų ir domėjos 
į Katriutę, kuri nuo jo akių neatplėšdąyo...

“Degant nuodėgulį, kada pasivijęs 
Katriutę už ai lankos ir įsigrūdęs su ja į pu
tinus, švelniai ją apglėbė, ėmė glostyt jos 

plaukelius, glamonei krutinę ir visu kunu 
prie jos spaustis, Katriutė nei kiek nesiprie
šino, išlepusi ant jo rankų”. “Stovėdamas 
greta su Katriute ‘porose’ ir t urėdams jos 
ranką savo rankoj, jautė kunigas Maldutis 
jos širdies tvaksėjimą, jautė jos kvapą, 
sklystančią nuo jos širdies šilumą, jautė ir 
malė jos krutinės bangavimą, sielos virpė
jimą... ir tik vieniems persekiojamiems į- 
simylėjusiems suprantamas jausmas glam
žė jauną kunigėlį ir liūdną Katriutę.”

Taip pamažėli Vienuolis piešia, kaip 
auga tų dviejų širdžių drama. Juk tik rei
kia dar vieno kito mirksnio, lik reikia dar 
palankesnės kiek apystovos — ir atbudusi 
jauna meile, kuri gal apmirusi nebuvo, iš- 
sįlietų į nepaprastą žygį, pakeltų žmonių 
dvasios galybę arba į neišbrendama purvą- 
juos nugramzdintų. Reikia rinktis, bet tas 
pasirinkimas jau nebėra žmogaus sąmonėj, 
jis yra jo jausmų grynybėj, jis yra jo va
lios prakilnume, jis yra jo budo statume, 
ir čia susiduria du pasauliu. Vienas — at
viras, teisingas, tiesus, nuoširdus, jnisišven- 
lęs. Tai Katriutė. Antras bailus, išgle
bęs, paviršutine siaustė apsisiautęs. Tai 
Maldutis. ^Katriutė dar tebemyli, ir taip 
karštai, kad galėtų atiduoti visą pasaulį 
užu savo meilę ir jos objektą. Maldutis— 
sielos gilumoj irgi tebemyli, bet seminarija 
sulaužė jo būdą, uždėjo jam kaukę, padarė 
jį bailų ir jis ]>ats nežino, kas Jaryli, kas 
nuspręsti ir eina lenai, kur galima eiti tik
tai akis užsimerkęs.
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Paskatos biznieriams

:: ŽINIOS
Noel State banke įvyksta susi

rinkimai, kur daroma labai 
, įdomių pranešimų apie šių 

metų biznio prospektus.

Išsprogdino kluxiečiu 
ofisą

Su bombomis pradedama ko
voti prieš maskuotus ricie-

mie-Chicagos
sto dalyje žmonės turėjo ne
mažai išgąsčio. Ku Khix Kla
no laikraštuko “Da^vn” ofisas 
(5508 Harper

Noel State banke laikoma 
biznierių ir pramoninkų susi
rinkimai. Praeitame susirinki
me banko vice-prezidentas p. 
F. W. Hansman davė bendrą 
biznio padėties apžvalgą, kreip
damas ypatingos domės [ ei- 
naiičiiį metų Biznio prosĮiok- 
ttis. Po pranešimo seOcč liuo- 

sos diskusijos, kurios atnešė 
nemažai naudos sujsirinkusiem- 
siems.

Sekamas susiirinkjmas, kur
Avė.) liko iš-, bus daroma pranešimas apie 
įba. Nukentė- dabartinį biznio stovį, įvyks 

jo ir Lcn Millero ofisas, ku- balandžio 10 d., 4 vai. po pie- 
ris buvo skelbiamas khixiečių tų Noel State banko direkto- 
laikraštyje. Bombos sprogimas 
buvo tiek stiprus, jog aplin
kinių namų langai subyrėjo.

Kuriam laikui praėjus spro
go bomba prie F. W. Gili i lan
do ofiso (7139 S. Chicago 
Avė.) Gilliland irgi garsinosi 
kluxicčių/laikraštyje.

Nuostolių išviso esą padary
ta už $1,200.

Policija spėja, kad Chicago- 
je yra susiorganizavusęs anti- 
kluksinis būrys, kuris bombų 
pagalba ryžasi kovoti prieš 
klaną. E<Iwiil J. Parke, kluxie- 
čių laikraštuko leidėjas, sako; 
kad jis prieš mėnesį gaudavęs 
grasinančių laišku.

Policija įspėja visus biznie
rius, kurie garsinosi “Dawn’e* 
pasisaugoti, kad kartais jų na-

Milvvau-rių kambaryje, 1601 
kee Avė. Biznieriai ir pramok 
nininkai yra kviečiami atvyktu 
susii’inkiman.

nian rodosi, kad aš niekuomet 
mano gyvenifhe nesijaučiau 
taip patenkintas, kaip aš dabar 
kad jaučiuosi. Aš negaliu su
rasti tokių jausmingų ir gilių 
žodžių išreiškimui tos padėkos 
jums, draugai, už tai, kad jus 
suteikėte man tą progą pabūt 
su jumis. Aš dabar esu links
mas ir jaučiuosi Įvirtas, kad 
aš turiu draugų. Man nėra 
didesnio malonunio, kada aš 
paėmęs už jūsų rankos jaučiu 
kad jūsų širdis taip pat plaka, 
kaip ir mano; jūsų veidai, ku 
rinos as čionai riiatati. tas visas 
paveikslas pasiliks mano vai- 
dentuvej, mano akyse tol, kol 
mano akys galės matyti, tol, 
kol mano širdis galės jausti. 
Užbaigęs tuos žodžius Debsas 
išvažiavo Cricagon, o likusieji 
skirstėsi pilni pasiryžimo dirb
ti, kad suorganizavus darbiniu 
k us.

Dar buvo vienas stebinan
tis vaizdas, kada keletas sene
lių atėjo vienas po kito pasvei-

tų paklausę darkuopiečių (Sei
mo komunistų frakcijos) su
daryti bendrą frontą prieš kle
rikalus, tai Seimas nebūtų pa
sileidęs, nes klęrikalai butų 
buvę nugalėti. Bet kitos par
tijos pabugusios komunistų 
“raudonumo” ir nesidėjusios su 
jais. O tai esąs geras įrody
mas tam, jog komunistai yra 
tikri “darbininkų užtarėjai”, 
o visi kiti — tai tik buržua
zijos tarnai.

Ko norėjo komutiistai.
Lietuvos komunistai, 'pasak 

kalbėtojo, norėjo įkurti tary- 

bų respubliką ir sunaikinti 
buržuaziją^ kaip kad. padare 
Rusijos darbininkai, kur šalį 
valdo darbininkai. Bet Lietu
voje “revoliucionierius” buožių 
valdžia sukišo į kalėjimus ar
ba nugalabijo. Darblniirkų 
laisves, perą ten ir demokra
tijos.

Bet kodėl tie komunistų ple- 
periai nepasižiuri į savo gar-

T , s
Išviso reikia pasakyti, kad ninkaans suprasti, kąd 

Jukdlis jau šiek-tick surimtė- galįma laukti
Ir

žinomų tebuvo tik

iš biznierių 
pasistatymo 
Vienas narys 
čiai: Draugai, 
laukti kol kas

I ne- 
nors 
prie 

namų.

PRANEŠIMAI

Chicagoje 2,886,121 
gyventojas

Per praeitus metus gyventojų 
skaičius padidėjo 52,833 žmo
nėmis.

VVashingtono cenzo biuras 
apskaičiuoja, kad liepos lKd. 
Chicaga turėsianti 2,886,121 
gyventoją. Už pereitus metus 
gyventojų priaugę’ 52,833.

Perdidelis įdomavimas 
neišeina geran.

Pasiuntė 60 dienų Į kalėjimą 
už skaitymą svetimų laišku.

Kiekvienas žmogus kuo nore 
įdomauja. Thomas Ballabai 
interesavosi kitų laiškais. Už
vakar jis ketvirtu kartu atsi
dūrė teisme už atplėšinėjimą 
svetimų laiškų. Teisėjas Adam 
C. Cliffe pasiuntė jį 60 dienų 
kalėjimai! pakulai.

KOTRINA KLIMIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 7-tą, 1923, lyte. Laido
tuvės atsibus utaminke, balan
džio 10-tą iš namų 1008 West 
70 St.M į šv. Jurgio bažnyčią, po 
pamaldų į šv. Kazimiero kapi
nes.
• Visi giminės ir pažįstami yra 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vincentas Klimas vyras 

Dukterys:
Margreta Klimiutė-

Evaldiene
Ona Kliiniutė
Liudvika Klimiutė
Leonas Klimas sūnūs.

: JONAS LUBINAS i
■ Peiniskyrė su šiuom svietu ba-
■ landžiu 6, 1923 11 vai. vak. Pali-
■ ko nubudime moterį ir brolį, 
8 Amerikoje, o Lietuvoj motiną ir 
I brolius, Antaną, Juozapą ir Vin- 
H cą, 2 seseris Antaniną ir Marijo- 
I ną. Paėjo iš Lukšių parapijos
■ Kėni kaimo, šakių ap. Bus palai-
■ dotas į tautiškas kapines, utar-
■ ninke, balandžio 10, iš namų 807 
B W. Taylor St. 10 vai. ryto. Visus 
I gimines ir pažįstamus meldžia-

me dalyvauti laidotuvėse. Pasi-
I lieku nuliudimb

Moteris Ona.

kokios
paramos 

nuosavų
išsireiškė sekan-
meS 
ateis

bet laikraš-' jnuins svetainę. Mes

Dėbso prakalbos 
Roselande

socialistai sujudo. —Vietos
Debsas ragina dėtis į darbi
ninkiškas organizacijas. — 
Atėjo jo pasveikinti seneliai, 
su kuriais jis 
prieš 29 metus 
prakalbose nedaug tebuvo.— 
Komunistėliams nerupi 
bininkų reikalai.

neikiu Ii scrieliftij 
s Kartu kovojo 
iis. — Lietuv/ių

dar-

ang-Kovo 31 d. 9-to wardo 
lįii, lietuviai ir italai socialis
tai surengė E. V: Debsui pra
kalbas K. of P. svetainėj, 11037 
Michigan Avė. Nors tai buvo 
Velytu, Šesthdienio vakaras, 
liet į Dėbso prakalbas žmonių 
susirinko daug. E. V. Debsas 
kalbėjo netoli dviejų valandų, 
nuodugniai išaiškindamas rei
kalingumą darbininkams or
ganizuotis ekonomiškai. ir poli
tiškai? E. V. Debsas sakė, jog 
darbininkų galybė yra darbi
ninkiškose organizacijose. 'Esą 
mes nugalime jaustis laisvi, 
kuomet mes žinome, kad kalė
jimuose yra kankinama musų 
draugai, ir tie draugai, kurie 
daugiausia yra pasidarbavę dėl 
darbininkų.

Debsas suminėjo Tom Mo- 
oney, WliliAm Billings,, Sacco 
Vanzetti ir kilus politiškus ka
linius. Taipgi jis prisiminė 
ir apie komunistus, kurie da
bar yra teisiami Michigan val
stijoj. Debsas asko, nors aš 
nesutinku su komunistų pro
gramų, bet aš esu su jais, kad 
pasipriešinti prieš kapitalą, iš-

bą jis pareiškė, kad niekas ki
tas nepagerins darbininkų gy
venimo kaip tiktai pa
tys darbininkai, susiorgani
zuodami ekonomiškai ir poli
tiškai. Ir kada darbininkai 
Turės galingą organizaciją, ta-

duris ir paliuosuoti mi'isų drau 
gus; tada tiktai mes galėsime 
jaustis laisvi, kada bus laisvi 
ir musų draugai; tada mes tik
tai galėsime pakeisti dabartinę 
kapitalizmo tvarka, ir tada tik
tai galės pasigerinti darbinin
kų gyvenimas. Toliau jis 
kvietė susirinkusius rašytis į 
darbininkų unijas ir Amerikos

Dėbso kalba publikai pati
ko ir kurie buvo/ daug ko pa
simokino iš Dėbso išvadžioji
mų apie darbininkų reikalus.

kadangi E. V. Debsas pagei
davo susipažinti su vietos soci
alistais, tai apatinėj svetainėj 
buvo surengta vakarienė. Duo
ta- sandvičių kokso ir kavos. 
Tuoj pp prakalbų susirinko į 
apatinę svetainę, kur buvo pri
rengta vakarienė, apie 50 žmo
nių, su kuriais Debsas draugiš
kai sveikinosi. Debsas neaplen
kė nė vieno, kuriam nebūtų pa-

Užkandus ir išgėrus kavos, 
Debsas reiškė didžiausios padė
lios už vakarienę ir už širdingą 

priėmimą. Debsas 1 sakė,jo

_______________ 1____

kinti Debsą, kurie buvo Dirbinamąją Rusiją, kur nė po- 
so draugai laike didžiojo Pull- 
inąno streiko 1994 m. Jie neuž
miršo Dėbso net per 29 metus.

Čionai dar reikia priminti, 
kad šiose Dėbso prakalbose lie
tuvių buvo nedaug. Žinoma, 
katalikai ėjo į bažnyčią, bet 
čia kyla klausimas, kur ėjo 
buvusieji komunialai? (jokių 
pramogų tą vakarą nebuvo). 
Kur buvo tie žmonės, kurie 
šaukia už bendrą frontą? Kur 
buvo tie žmonės, kurie šaukia, 
kad reikią gelbėti teisiamus 
Micbigano valstijoj komtmis- 
tus? Kodėl .jie neatėjo į pra
kalbas, kur .kelį šimtai žmonių 
susirinkę biaųrčjosi ? persekio
jimu komunistų, ir kur keli 
šimtai žmonių reiškė užuojau
tas teisiamiems Michigano val
stijoj komunistams. Ir tie žmo
nės dar drįsta eiti ir sakyti, 
kad jiėms rupi darbininkų rei
kalai. Čionai yra suorganizuo
ta Amerikos Darbininkų par
tijos Lietuvių sekcijos 47 sky
rius, į kurį yra kalbinami dar
bininkai prigulėti. Turiu pasa
kyti, kad tiems žmonėms, kurie 
vadovauja A. D. P.-lL. S. 47-tu 
skyrių, visai nerupi darbininkų 
reikalai. Jiems tiktai rupi, kad 
sutraukti būrį žmonių, kuriais 
jie-galėtų vadovauti ir su jųjų 
pagedba ardyti darbininkų vie
nybę. Todėl susipratusieji 
darbininkai turėtų šalintis to
kių agitatorių. Jie nieko gera 
nepadarė darbininkams ir ne- 
padarys. • — Darbininkas.

politinių prasikaltėlių 
negu “caro batiuškos”

niekarm
neateis
valdžią, tai pažangus

turi biauretis ir bol-

pažangesnių 
į galvą girti

litines, nė ekonomines laisves 
nėra; kur iš spaudos ir žod
žio laisvės tik ciningai pasi- 
tyčiojama; kur kalėjimai pri
grūsta 
labiau, 
laikais.

Jeigu 
žmonių 
Lietuvos 
žmogus
ševikų teroru. Priespauda, ne
žiūrint kokiomis skambiomis 
frazėmis butų bandoma ją 
pridengti, visvien pasilieka 
priespauda.

Socialdemokratai.
Kalbėtojas porino, kad Lie

tuvos socialidemoileratai nieko 
gera darbininkų labui nenu
veikę. Senai jau žinoma, kad 
kai kurie žmonės turi už cen
tą amunicijos, o uiž visą do- 

Tam kalbėto- 
visai nežinoma, 
ir po karo so- 

pasf angomis

jo — mažiau besikolioja. 
tai progresas. 

f 

Trijų srovių laikraščiai.
Nors

apie du tuzinu, 
čiai buvo platinama net trijų' tys -' dėti pinigus ir 
srovių, būtent: “Socialdemo- ; ją. 
kratas”, komunisčių “Balsas” 
ir K. Jąmontas platino savo 
partijos “spešeldemokratą”. 
Bet jis jau platino nebe “ži
nias”, o kitą lapelį — “Kas 
yra L. S. S.?” Lapelį, mato
ma, siitvilagavo tas pats “žbi- 

nių” redaktorius Strazdas, ku
ris rašinėjo Jamontui straip- 
snius į “Vilnį’- ir “Draugą”, 
šmeiždamas ‘“Naujienų” vedė
jus. Lapelyje ta pati malima- 
liepė apie Jamonlo Šerus, “Nau
jienų” darbininkų streiką, etc.

Nevykusi kampanija.
Kerštininkų “sosaidė” buvo 

įsįsteigusi savo laikraštuką 
“Žinias”. Kai tas laikraštukas 
gaudavo spešelnin'ko Šakal- 
skio garsinimų, tai jis žmo
nėms buvo dalinamas už dy
ką. Tąsyk “sosaides” nariai 
trubijo, kad “Naujienoms” bu
sią “kaput”. Bet kadangi “Ži
nių” tikslas buvo tik vienas 
— varinėti kerštą ir, šmeižti 
“Naujienas”, — tai visuome
nė jų nfcę^me, nes jos neat
stovavo'jokiai srovei.

Eina gandų, kad vyriau
sias kerštininkų generolas Ja- 
montas jau pusėtinai “pavąi’4 
gęs”. Su kuo jis tik nesuei
tų, visiems jis kailiu apie “Nau
jienų” bosus, dolerius, Šerus 
ir teismą. Žmogelis skundžia
si, kad jam galva skaudanti, 
per nąktis negalįs miegoti, fesą 
jam giula “Žinių”. Bet žmo
nės juokus 
kaip kad jie juokiasi iš lape
lių. — Reporteris.

darė iš “Žinių”

Extra - Komunisty 
prakalbos

Seimas suiręs todėl, kad 
klerikalinėj partijos neprisi- 
dėjusios prie komunistų. — 

Ker-“Bendras frontas”, 
štininkams nesiseką

ne-

Kovo 27>L, Malinausko sve
tainėje prie Halstcd ir devy
nioliktos gatvių įvyko komu
nistų prakalbos. Prakalbos bu
vo rengiama tuo tikslu, kad 
pranešus ęxtrą žinią, kodėl 
Uetuvos seimas liko paleis
tas. (Garsinta prakalbas pra

dėti 7:30 vai. vak., bet jos 
prasidėjo tik apie devintą. Pub
likos prisirinko, įskaitant visą 
“Vilnies” štabą, apie 23 pilie
čiai. V. V. Vasys, paaiškinęs 

‘kas rengia prakalbas, pristatė 
kalbėti “Vilnies” redaktorių 
pilietį Gasiuną. Kalbėtojas pa
skelbė extrą-žinią, jog Lietu
vos seimas paleistas. Bet “Nau
jienų” skaitytojai tą extrą-ži- 
nią jau žinojo prieš savaitę.
Kodėl Seimas liko paleistas.

Seimo paleidinto priežastį 
tas komunistėlis aiškino taip: 
klerikalų partija Seime netu
rėjusi didžiumos, tat prezi
dentas, eidamas konstitucijos 
patvarkylmais, paleidęs Seimą 
ir paskelbęs naujus rinkimus, 
kurio įvyksią gegužes 12 d. 
Bet esą jei visos neklerikali- 
įles partijos — liaudininkai, 
vPldeinariniai, darbo federąci- 

# ja ir socialdemokratai — bu- stovai.

j ui, matoma, 
kad prieš karą 
cialdemokratų 

miestuose- ir miesteliuose bu
vo steigiami knygynai, rūpi
namasi darbininkų švietimu ir 
jųjų klasines sąmonės gilini
mu. Karas, jinoina, uždavė 
didelį smūgį: knygynai liko su
naikinti, darbuotoj a)i išvaikyti, 
pati socialdemokratų partija 
pakriko. Bet)kaip tik sąlygos 
pagerėjo, tai socialdemokratai 
vėl stvėrėsi darbo: pradėjo 
leisti laikraštį, rengtis St. Sei
mo rinkimams ir visomis iš
galėmis kovo prieš pasireišku
sią reakciją. Amerikos susi
pratę draugai irgi juos tame 
darbe rėmė. O ką darė komu
nistai? Jie leido lapelius ir 
šlykščiausiais budais šmeižė 
socialdemokratus. Jie. aršiau
siai kovojo prieš socialistus, o 
apie kleril/alus tik retkarčiais 
blogą žodį tepasakydavo. Bet 
dabar sumanė ir jie “smerk
ti” 1 klerikalų valdžią. Kur jie 
buvo prieš rinkimus? Rinki
niu metu visos Kauno tvoros 
buvo nuli]>dytos lapeliais, šmei
žia ličiais socialdemokratus.

Bendras frontas. »
Nė iš šio, nė iš to komuni

stėliai dabar ėmę kalbėli apie 
bendrą f mulą. Po to, kai jie 
visokiais budais koneveikia so
cialistus, jie vėl kviečia juos 
bendram žygiui. Ir kokis sa
ve gerbiąs žmogus gali rim
tai skaitytis su tuo pasiūlys 
mii. Juoba kad komunistai ne
turi jokio aiškaus nusistaty
mo y- kai anas dainoje ap- 
daiiliu/įalnas karklas. Šiandien 
jie smerkia parlamentą, o ry
to skverbidsi į jį.

žinoma, pil. Gasiuiid kalbo
je nebuvo nieko naujo 
žmogiukas savo parako 
kuomet neišras).

Jukelis progresuoja.

Antruoju kalbėtoju buvo J. 
Jukelis. Jit) irgi nesigailėjo pa
mazgų socialdemokratams. Esą 
jei socialistai nenori dėtis į 
draugijų sąryšį ir sudaryti 
bendrą frontą, tai jie nėra 
darbininkai iivdarbininku ai-

Lietuvių Rateliuose
ftoselando jaunimas

■ » 4Į

Susitvėrė Jaunų Darbininkų 
Lygų.

PasidartbavuS draugijų ko
mitetui, čia susitvėrė J. D. L. 
kp. iš 7 narių. Laikyta jau 3 
susirinkimai. Paskutiniame su- / . e
sirinkime prisirašė dar šeši na
riai. Dabar yra iš viso napių

Į valdybą išrinkta sekan
čiai: pirm. — V. Gaudutis, 
pagelb. — V. Abazorius; p rot. 
rašt. — O. Dargiutė; fin. rast.
— J. Genzelis; kasos globėjai
— M, Gaubikė ir V. Romanas; 
maršalka- — K. Kirkus, ir ko
resp. — O. Dargiutė.

Nutarta bendrai darbuotis su 
“Ateities žiedu” — padedant 
vieni kitiems. Susirinkimai bus 
laikortu du kartu į mėnesį: 
antrą ir paskutinį penktadie
nį — vienas bus lavinimosi, o 
antrap paprastas susirinkimas.

Nutaria surengti vakarėlį su 
programų balandžio 21 dieną, 
Strumilo svetainėje. Programą 
pagelbės išpildyti “Ateities Žie
do” draugijėlės choras.

~ O. Dargiutė.

Roselando LSS. 137 kp. 
remia L. N. Bendrovę

■

įlie

neturime 
ir pastatys 
turime pa- 
pasistatyti

nusipirk Ii

priminti,

Visi pasižadėjo 
bendroves šėrų iki šimto dol. 
kiekvienas. Reikia 
kad socįialistai pirmieji supra
tę savos svetainės reikalingu- 

pirmieji ivrarlejo, orga- 
nizuoji Lietuvių Namo Bendro

vę, jie pirmieji sutiko pirkti

ir kitos draugijos pasirūpinti, 
kad jųjų nariai irgi ’ nepasi
duotų socialistams.

Kadangi tų patį vakarų ture 
jo įvykti kuopos vakaras, tai 
daugiausia ir buvo kalbėta apie 
prisirengimą prie vakaro.

-—LSS. 137 kp. koresp.

Bridgeporto Žinelės
Kišenvagiai.

Aną dieną musų kamaratas 
Jul, Mickevičaus/*‘jtasiėmė še
šias dešimts / dolerių iš savo 
giminių, k(ul pasiuntus juos 
Lietuvon iy įsidėjo į kišenę. 
Važiuojant gatvekariu iš Rose- 
lando prie tryšdešimts pirmos 
ir State gatvių bemainant gat- 
vekarį, kuris buvo prisigrūdęs 
žmonių, jis pajuto, kad jd pi
nigai “iškeliavo” iš kišenės. Ir 
taip Žmogus nebegalėjo jau 
siųsti pinigus. Gaila pinigų, 
bet mokykla gera, kati reika
linga apsisaugoti. Musų lietu
viai ypatingai šiame atvėjyj 
yra nesaugus. i

KONCERTAI ARTIS
TAMS NEVY TA.

Ketvirtadienį bažnyčios skie
pe įvyko “Grandioziškas kon
certas’’ Lipt. Operos artistų.

♦Koncertas nepavyko. Publi
kos buvo apie 150 įskaitant 
vaikus. P-nas Byra nedainavo 
visai. Tvarkos vedėjas pasakė, 
kad, girdi p. Byros gerklė su

Kiekvienas narys pasižadėjo 
pirkti šėrų už $100. — Soci
alistai sumanė statyti Lietu
vių Namą.

Kenosha, Wis. — Amerikos Lietu
vių Politikos kliubas laikys savo ber- 
taininj susirinkimą balandžio 13 d., 
7:30 vai. vak., parapijos svetainėje. 
Yra labai svarbių reikalų tat visi na
riai malonėkite atvykti.

— Vladas Chekas, rašt.

Bedainuojant p. Olekai “Blu
są”, publika kvatojo, manyda

ma, kad jis kokį juokingą1 mo
nologą lošia.

Leškevičius 9 šiame koncerte 
be sniuilkav'iino sulošė dar 

“Motėjūką”. Žinoma, kad tai 
publikai geriau „ patinka toki 
“motetjukai”, negu koncertai P. 
Oleka dar pasakė “graudingą” 
atsisveikinimo prakalbą, nes 
važiuojąs atgal Lietuvon.

DUKTERŲ VAKARĖLIS.
Balandžio 11 <1. įvyksv ket

virtas mėtinis vakaras — šo
kiai, rengiami “Lietuvos” duk
terų Amerikoje”, “Raudonam 
kambary” La Sa'He viešbuty.

Matyt, kad dabartiniu laiku 
musų jaunimas nepasitenkina 
jau paprastomis svetainėmis ir 
vąžiuoja — rengia vakarus vi- 
durmiesty ir dar pirmaeiliniuo- 
se viešbučiuose. Iš to* galima 
spręsti, kad 
pasieks garsųjį Trianon, 
gana 
Tatai turbūt padarys 
kada rengs savo metinį šokį.

( — Raganius.

greitai lietuviai 
nors 

r jau lanko. 
Birutė”,

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
. kr kviečia.

Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis susirinkimas įvyks Mildos svetai
nėj, antradienj, balandžio 10 d., 7:30 
vai. vakare. Meldžiame gerb. atsto
vų nesivėluoti, nes yra daug labai 
sverbių reikalų išsprendimui.

— Valdyba.

Pirmyn Mišrus ('boras laikys dainų 
repeticiją balandžio 10 d., Liuosybės 
svetainėj 1822 Wabansia Avė. Pra- 
cliŽia. *7:30 Visi nariai privalote būtį 
laiku, nes bus susirinkimas.

— Valdyba.

Cicero Lietuvių Tarybos mėnesinis 
susirinkimas Įvyks Mildos ♦ svetainėj, 
antradienj, balandžio 10 d., 7:30 vai. 
vakare. Meldžiam gerb. atstovų ne- 
siyėluoli, nes-į yra daug labai svarbių 
reikalų išsprendimui. — Valdyba.

RAČIŪNO visi nauji krutanti 
paveikslai, ką tik pargabenti iš 
Lietuvos, pirmu kartu rodomi 
Chicagoje, šiose vietose: x

Utarninko vakare, Balandžio 
(April) lOtą, A. Strumilo salėje, 
107 ir Indiana Avė., Rosfelande.

Seredos vakare, Balandžio 11, 
M. Meldažio svetainėje, 2244 W. 
23rd PI.

Pėtnyčios ir S ubą tos vakare, 
Balandžio 13 ir 14fcdd., Šv. Jur
gio parapijos svetainėje, 32nd 
PI. ir Auburn Avė., (Bridgeport)

Medėlios ir Panedėlio vakare, 
Balandžio 15 ir 16 dd., J. Elias 
svetainėje, 46ta ir Wood gatvės, 
Town of Lake.

MT. GREENW()OD, ILL.
šiuo pranešame, kad visi lietu

viai, kurie gyvena Mt. Green- 
wood, Iii. Gali gauti “Naujiem 
nas” kasdien 10 vai. pas čevery- 
kų taisytoją

I A. ZUBAVIČIŲ,
3112 W. 111 St.,

Mt. Gree
_______ u______

/ood, III.

ASMENŲ MKOJIMAI
N ITT A MITCHIELL

Jieškau merginos, kuri save vadina 
Nitta Mechiell, ji yra lietuvė, kalba 
gerai angliškai. Apie 3 mėnesiai lai
ko atgal ji gyveno Chicagoj, 4630 So. 
Ashland Avė. (Doctor otficek Ji ap
leido Chicagą pabaigoje Gruodžio, 
1922 ir buvo atvažiavusi į Detroit, 
Mich. Apleido Deitrotą pradžioje va
sario (Feb.) 1923, ir nieks nežino kur 
dingo. Save garsino lapeliuose kaipo 
“žinovė”: papasakodavo apie žmogaus 
laimes ii’ nelaimes. Gydydavo viso
kias ligas nevo- ir užžadėdavo, užkal
bėdavo jas. Ji yra 5 pėdų ir 4 colių 
augščio, sveria 140 svarų, pailgos bur
nos, tamsių akiu, -smulkių dantų. Su j 
savim vežasi sykiu pagelbininkę, kuri 
save vadina dvįem pavardėmis: Koše. 
Braun rr Rožė Bernotaitė. Taipgi 
Netta Mechiell jieškojo per laikraštį 
“Keleivį” No. 43, Sept. mėn. 1922, dėl 
apsivedimo vyro, alc ne biedno, biz
nieriaus arba profesijonalo. Kas ži
note kur ji randasi, malonėkite pra
nešti, už pranešimą gaus dovaną. J. 
P. Uvick, advokatas, 618 Ford Bldg., 
Detroit, Mich.

JIEŠKAU savo pusseserės Izabe
lės Norkaitės, po vyru Petkienė, ji 
paeina iš Trimėsėdžiu kaimo, Nevarč- 
nų Vaičiaus. Pirmiaus jie gyveno 
Waterbury, Conn., dabar nežinau kur 
randasi. Meldžiu atsišaukti, arba ki
ti kas žino atrašyti. Krank Norkus, 
218 W. 110 St., Chicago, III.

LSS. 137 kp. susirinkimas 
buvo sekmadienį balandžio' 1 
dieną^Chas. Strumilo svet. Su
sirinki iu\dalyvavo 9 nariai.

Svarstant\bėgaričius reika
lus, pripila prieVJoluvių Namo 
Bendroves delegato raporto^ 
Pranešama, kad šauktasis Ben
drovės susirinkimas draugijų 
atstovų — valdybų ir biznie
rių buvęs nesėkmingas. Naujų 
draugijų neprisidėjo, neprisi- EdžtoilS d“’ : 
dėjo nė naujų biznierių. O įstoti atvykite balandžio 15 d., i vai. 
lai davė lietuviams darbi-

Cicero Lietuvių Kooperacijos valgo
mųjų daiktų bendrovės visuotinas šė- 
rininkų bertaininis susirinkimas įvyks 
įpirųradienio vakare, balandžio 9 <1., 
7:30 vai. vak. Liuosybės svetainėj, 14 
St. ir 49 CourK Visi šerininkai susi
rinkit laiku, nes turėsim daug svar
bių reikalų.

— Nut. rašt. V. Strumillo.

Melrose Park. — Draugyste Sūnų ir 
Dukterų Lietuvos sumažino įstojimo 
mokesnį iki I dolerio tiems, kurie nė
ra senesni 35 metų. Sumažintu mo
kesniu nauji nariai bus priimami iki 

.S Norintieji draugijon

po pietų į N. Vaičiulio svet., 23 av. ir 
Lake st. — Rašt. V. Kaspariunas.

Aš JUZEPA šARKIENfi, gimusi 
Kersnaukaitė, gyvenanti Kaune, ža
liasis Kalnas, Žalioji gatvė No. 28, 
jieškau savo sūnų Antano ir Jono šar
kų, (jų tčvo vardas Jonas), 26, 27 
metų amžiaus, gimę Šiauliuose. Jie 
patys, ar kas kitas — teiksis duoti ži
nią ir rašą. (Jie buvo neseniai man 
atsiuntę 3 doh, bet nian esant tuo lai
ku kaime nesurado ir laiškas su pini
gais —x nežinia kur dingo). — Su di
džiausia pagarbe, Juzefą šarkienė.

JIEŠKAU apsivediniui mergi
nos. Ąš esu 28 metų senumo; 
dailaus sudėjimo. Atsišaukite 
laišku. J. IT. R., 402 So. Wells 
St., Chicago, 111.
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ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTB

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. {staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone l4xwndale 0114.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA moterų ir vyrų soliūtorių 
prie Reai Estate, $1 cash, $25/iek- 
vieną 15tą esantį liuosa, • pagerinta, 
nedaro skirtumo, gaukit informacijų. 

Room 1008, 
155 N. Clark St., 

Phone Dearbom 3026

REIKIA DARBININKŲ
MOTE _______

REIKIA patyrusių motetų 
sortavimui į ryšis popierų at
karų. . i

Rocco Rizzo Paper Stock Co., 
612 W. Taylor St.

REIKIA moterų ir merginų 
lengvam dirbtuves darbui.

Kreipkitės
ROTHENBERG & SOMERMAN

223 W. South Water St.

Reikia —
Operatorių viena adata siu

vamų, spėka varomų mašinų. 
Nuolat darbas, gera mokestis.

Atsišaukite:
YVESTERN GARMENT, 
900 W. Van Buren S t., 

7th floor.

REIKIA moterų indų plovė
jų, valandos nuo 9 iki 7 vai. 
vak. $14.00 į savaitę.

VICTOKY RESTAURANT, 
4648 So. Westem Avė.

REIKIA moterų ir merginų 
kianavimui. Nuolat darbas, ge
ra mokestis. ►, /

Baker Food Products Co., 
4856 So. Halsted St.

REIKIA moterų prie nuolati
nio namų darbo. - Atsišaukite.

JACOB MAY,
3321 W. Roosevelt Rd., 2 floor, 

Tel. Lawįidale 2300

REIKIA OARBININKįT 
vykų ;

REIKIA —
DARBININkŲ
R0SENBAUM BROTHERS 

FEED-MILLS 
87th & Stewart Avė

REIKALINGAS buce ris, ku
ris gali kalbėt lietuviškai ir 
lenkiškai. Gera mokestis. Klau
skite Mr. Smith.

2402 W. 461 h PI.
Phone Lafayette 4536. >

Reikia —
Darbininkų kaipo tųkerių i. 

abelnam darbininkų d^l'bui. Va- 
landos nuo 8 ryto iki 4:30 po 
piet. Algos 44c. į valandų. Atsi
šaukite į samdymo skyrių.

STEWART WARNER 
SPEEDOMETER CORP. 
1828 Diversey Parkvvay

REIKIA pirmos klesos pianų 
pališiotojų prie pataisymo 
darbo.

G. HEIDER,
2217 S. Califomia Avė.

VYRŲ
Dirbti ant kapinių. Visokių darbinin
kams darbų. Medžių sodinti, žoles 
kirpti, laistyti ir tt.

MONTROSE CEMETERY 
COMPANY

5400 N. Cravvford Avė.

Reikia —
Darbininkų į dirbtuvę, trakė

nų ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patylimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI
VYRŲ

Darbininkų

Dirbti ant trekių

45c j valandą

Nuolat darbas

WESTERN ELECTRIC 
CO., INC.

48th - (Cicero) Avė. and 
24th St.

Reikia —
DARBININKŲ 

TRUKERIŲ 
IR .

TORČERIŲ.

PASTOVUS DARBAS.

UŽ TĄ DARBĄ MOKAMA 
45c I VALANDĄ.

VVESTERN ELECTRIC CO., 
Ine. , ' x

48th (Cicero) Avė., & 24 St.

Reikia —
DARBININKŲ.
Nuolat darbas.;
Gera mokestis.
THE NATIONAL LEAD 

COMPANY,
1710 N. Peoria St.

Reikia -
Fiterių pageliuninku ir ri- 

veterių pagelbininkų į struč
iu nd geležies šapą.

Nuolat darbas.
Gera mokestis.

MARA VA CONSTRUCT1ON 
COMPANY,

85th St.' & Stewart Avė.

Reikia —i
Darbininkų 7 dirbtuvę, truke

rių ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban. <

ACME STEEL GOODS CO., 
135th & I. C. Tracks

[ Riverdak\ III.

REIKALINGAS barbens dirb
ti ar į partnerius. Barbernė yra 
geroj vietoj ant kampo, kur ga
lima gerą biznį daryti. 1919 
Broadway St., Indiana Harbor, 
Ind.

REIKIA vyrų darbininkų.
Nuolat darbas, gera mokestis.

Kreipkitės
GLIDDEN NUT-BUTTER CO., 

2670 Elston Avė.

REIKALINGAS darbininkas 
farmerys, gerai prityręs šį darbą 
ir galintis milžti karves. Algos 
$65 į mėnesį. Mike Karpis, Cry- 
stal Lake, III.

REIKIA taunesy darbininkų. 
Beam house vyrų ir kitokių. Ge
ra mokestis. Nuolat darbas. 
The Griess Pfleger Tanning Co., 

884 North Halsted St.

REIKIA —•
Langų plovėjų. 

CHICAGO WINDOW
CLĘANING CO., 

62 XV. Washington St.

REIKIA molderių prie bcn- 
čiaus ir sųueezerių, nėra uni
jos, nuolat darbas, gera mo
kestis, netoli Chicagos, nerei
kia mokėti važinėjimosi, pasi- 
matykit su Boss, 611 W. Ma- 
dison S t.

PARDAVIMUI NESVAIGI- 
namų gėrimų parloras, su vi
sais įrengimais.

1908 Canalport Avė.

MES

DUOSIME

REIKIA patyrusių vyrų pa- 
sažierinių karų valymui, gera 
alga, nuolat darbas. Atsišau
kite: PENN. RAILROAD, 

327 W. 12th Sts
Foreman — Doyle.

PARDAVIMUI grosernė, se
nas išdirbtas biznis, daug švie
žio stako. Parduosiu , pigiai. 
Renda pigi. Kas nupirks tas 
laimės. Kreipki les:

1519 N. Wood SI.

$150,
l

Už bilę vieną vartotą 
karą

NAMAI-ŽEME
Pirmadienis, Bal. 9, 1923

NAMAI-ŽEME

Reikia -
Leberių gera mokestis, nuola

tinis darbas, galima dirbti dieno
mis ar naktimis.

PARDAVIMUI saliunas lie
tuviais ir lenkais apgyventoje 
kolonijoje. Gatvekariai eina 
pro šalį, biznis išdirbtas. Kai
na pigi. Priežastis pardavimo 
sužinosite ant vietos.

1818 W. 47th Street.

Nežiūrint kokiame stovyje 
kaipo dalį įmokėjimo už vieną musų

Gerą vartotą karą

Gera naujiena

WESTERN FELT WORK
4115 Ogden Avė.

arti Crowford ir 22 St.

Reikia —
Darbininkų į lentų jardą. Nuo

lat ir švarus darbas su proga iš
mokime amato ir pilsisekimo. 
Atsišaukite prie, lentų jardo

PARDAVIMUI grosernė, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas. 
Parduosiu fiigiai, nes apleidžiu 
miestą.

Atsišaukite:
1822 Canalport Avė.

35 daugiau naujai 
malevotą

vartotų karų kurie eina šiam 
išpardavimui

PARDAVIMUI saliuno fix- 
tučiai parduosiu už pusę kai- 
nosj nesMuri būt parduotas į

Ateikite ir pirkite vieną tų puikių 
karų parduodamų šiame “reikia rui
mo” išpardavime. Pasinaudokite kol 
dar yra proga.

1436 S. Halsted St. SEDANAI KUPĖ

HARRIS BROS. CO., 
1349 W.. 35th St., 1 blokas 
į rytus nuo Ashland Avė.

DARBININKŲ —
Reikia kaipo trukerių ir abet- 

nam darbui. Alga 44c. į valan
dą. Valandos nuo 8 iki 4:30 
pietų.

Atsišaukite.
STEWART-WARNER 

SPEEDOMETER 
CORP. '

1828 Diversey Parkvvay

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant didelės gatvės, naujausios mados 
apereiting room. Puiki prga/ dėl 
jauno artisto. Savininkas priverstas 
parduoti į trumpą laiką, priežastis 
jardavimo liga. Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted St. 
No. 5.

SPORT KARAI
ROADSTERIAI

TOURING KAPAI

BIZNIO KUPĖ

po PARDAVIMUI Barbei’ IShop’e 

 

lietuvių apgyvento] vietoj.'TCreip 
kitės: Naujienos, Towii of 
1614 West 46th Street, 'B 
No. 20.

Tik biskį pinigų

Kitus ant notos

Lengvais mėnesiniais 
išmokėjimais

REIKIA —
Vyrų kurie moka dirbti prie 

piuklo kūjo geito vinių kalimo. 
Darbas sukalinejimę garadžių. 
Švarus ir nuolatinis darbas su 
proga ateičiai. Atsišaukite piie 
lentų jardo vartų. \

II RIS BROS. CO.,
1349 W.\35th St., 1 blokas

į rytus nhp Ashland Avė.

PARDAVIMUI saliunas su 
svetaine, geroje vietoje. Par
davimo priežastį patirsite ant 
vietos.

' 4628 So. Wood St.

OAKLAND
MOTOR CAR COMPANY

REIKALINGAS %pirmos ran
kos duonkepis; darbas pasto
vus.

Kreipkitės
1208 E. 93rd St.

REIKIA molderių, mokinių 
molderių, grainderių, sortuotojų 
ir leberių, nuolatinis darbas, ge
ra alga. Atsišaukit

1760 Deversey Parkway

REIKIA leberių dėl yardo ir 
dirbtuvės darbo,

Atsišaukit
SPIRAL PIPE W0RKS

14 St. ir 48 Avė.

SELESMANŲ:—Reikia 3 ga
bių vyrų pardavinėjimui Fordo 
karų. Alga ir nuošimčiai. Pa
geidaujama vedę. Evans-Schus- 
ter Co., 3583 Archer Avė.

PARDAVIMUI
BARGENAS

PARDAVIMUI mastinių tavorų 
krautuvė, su namu arba benamo. Da
roma daugiau kaip $20,000 biznio į 
metus. Turi būti parduota, nes part
neriai parsiskyrė. 1307 — 139th St., 
Indiana Harbor, Ind. Tel. 1526 J.

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė. 
Randasi Brighton Parke. Biznis yra 
cash. Visokių tautų apgyvento. Prie
žastis pardavimo, perku kitą biznį. 
Turiu ir touring car parduoti, pigiai.

2722 W. 47th St., 
Lafayette 7352p.

PARSIDUODA visai nauja čevery- 
kij taisymui mašinerija, kokia tik yra 
reikalinga prie to amato. Kaina tik 
$150.00. Priežastis pardavimo man 
nebereikalingi.

Kreipkitės
3112 W. lllth St. 

Mouth Greewood, III.

PARDAVIMUI cigarų, ciga- 
saldainių, visokių smulk- 
ir biliardine. Gera

retų, 
menų 
ta.

vie-

1448 W. 18th St.

KRIAUČIAMS ŽINGEIDU!
Pardavimui kostumeriška kriaučių 

šapą. Dirbam daugiausiai moteriš
kus rubus, gerai apmokamas ir per 
vienuolika metų išdirbtas biznis. Par
duosiu pigiai, nes rengiuosi važiuoti 
Lietuvon.

J. M. LOCAITIS,
306 So. Western Avė.

PARDAVIMUI grosernė; esu pri
verstas parduoti, nes turiu 2 bizniu ir 
negaliu gerai prižiūrėti. Biznis iš
dirbtas per daugel metų ir apgyven
ta visokiu tautų. Parduosiu pigiai.

J. JOCEVICH,
4432 So. Hor.ore St.

PARSIDUODA saliunas pelningoj 
vietoj, biznis išdirbtas, 
tų apgyventa vieta. T 
priežastis pardavimo 2 bizniai, 
būti greitai parduotas, 
numeriu

1632 W. 46th

. , Visokių tau- 
Parduosiu pigiai 

turi 
Atsišaukit po

St.

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė, 
su visais patogumais. Pusę arba visą. 
Turi būt parduota greit. Biznis se
nas, gerai išdirbtas. Priežastiė par
davimo — turiu išvažiuoti į kitą 
miestą.

10701 So. State St. 
Roseland 

Pullman 4699

i kitą

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
Geroj vietij. Pigiai.

Atsišaukite pirm 3 vai.
H. RHOME,

6500 S. State St.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
pusė arba visa. Biznis gerai išdirb
is. Pigi renda, 4 kambariai pagyve
nimui. Turiu greitai parduoti, nes 
pasirengęs važiuoti į Lietuvą.

Kreipkitės
ROSELAND GROCERY & MARKET 

4 E. 107th St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 6 kambarių rakan

dai, kaip nauji. Valur ir oda dengtas 
parloro setas. Riešuto medžio valgo
mo kambario setas, 2 miegamo kam
bario setai, fonografas, pastatoma 
liampa, gražus grojiklis pianas. Bus 
parduota labai pigiai. Arba parduo
siu atskirai. 5046 Calumet Avė.

PARSIDUODA greitu laiku 
studios ir ofiso rakandai, di
delis safe, show case, 3 
čiai ir šiaip daug dalykų.

Kreipkitės: R. Urban, 1721 
W. 47 St., Phone Blvd. 3473.

PARSIDUODA arba mainysiu ant 
namo, farmą 61 akras geros juodže
mis žem-is. Visi geri budinkai, visos 
pkiškos mašinos. Norinčiam turėti 
gerą ūke arti miesto Chicagos. Kreip
kitės j Naujienų Skyrių, 3210 South 
Halsted St. No. 7,

2426 So. Michigan Avė.
Calumet 5310

Atdara vakarais ii’ nedėldieniais

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI

Gali eiti gyventi gegužės 1, 2 fla
tai po 6-6 kambarius — 521 West 
45th St. $3250.

2 flatai 5-5 kambarius — 8424 Gil- 
bert St., $5000.

6 kambariu namas — 9040 Iromis 
St. $6500.

2 flatu 5-5 kambarių — 6011 May 
St., $6950. ,

2 flatų 6-6 kambarių (išrendavoti) 
$7425. ‘ \

6 kambarių bungalow — Emerald 
netoli 77 St., $7500.

2 flatai — 5-6 kambarių — Eme
rald netoli 77 St., $13,000.

4 falLai 3-3-4-4 kambarių — 928 W. 
50 PI., $16,500.

4 flatai 4-4-5-G kambarių — Un;on 
Avė., netoli 78 St.. $19,500.

TUŠTI NOMŲ LOTAI
117x125 Loomis netoli 87 ^St, 

už pėdą.
50x125 Elizabeth netoli 83rd 

$19 už pėda.
50x133 Morgan netoli 87 St., 

už pėdą.
50x125 Carpenter netoli 

už pėda.
50x125 Peoria netoli 84 

pėdą.
Krautuves prie Halsted 

vimui ir rendai. Tuščia biznio pra- 
pertė prie 75 St. 79 Halsted St., Ash
land Avė. ir Racine Avė.

PERMUL REALTY CO. 
7757 So. Halsted St.,

• Phone Vincennes 8030 
Atdara vakarais ir nedėliomis.

PARDAVIMUI

$18

St.,

87 St., $20, 

St., $24 už 

St. parda-

Amerika matomai patampa 
šalis namų savininkė. Štai bū
das kaip yra geriausias namų 
pirkimas Amerikoj, šiandieni
nės austos rendos dar bus pa
keltos nuo 1-mos gegužės 
(May). Vieton mokėjimo tų 
augštų rendų, ar negeriau dėl 
jūsų nusipirkti Jotą ir grei
čiausiai galimu laiku pasibu- 
davoti ant jo namą. Mokant 
už jį kaip jus inokėtumet ren- 
dą. Keturios dešimts trįs nuo
šimčiai žmonių šioje šalyje at
rado, kad tai yra teisingiausis 
ir geriausis būdas išrišimui na
mų klausimo. Kadangi toks 
skaičius žmonių turi nuosavus 
namus. Tai yra šios klesos 
Žano nes. Tai yra proporcija 
musų gyventojų, kurie susida
ro svarbiausia atrama šios 
respublikos. Jeigu jus priguli
te prie likusių penkios dešim
tis septynių nuošimčių, tai ap
svarstykite šį namų klausyiną 
rimtai. Yra pripažinta, kad 
pietvakarinės Chicagos miesto 
dalis turi suteikti namus mu
sų vidurinės klesos baltiem- 
sicins gyventojams, aprobuoto
se apygardėsi ir kur aplinki
nes išsivyStymos bus vedamos 
geros klesos namų savininkų. 
Westwobd yra tokios rųšies 
subdivizija suplenuota, grąži
nama itv išvystoma didžiausios 
nekilnojamos nuosavybės išvy- 
stinio organizacijos Suvienyto
se Valstijose. Jos fiziška gro
žė, jos apribavimas, jos pa
dėjimas ir jos apielinkės išski
ria ją, kaipo aukštos rųšies, 
išimtinai rezidencijų nuosavy
bės dėl baltųjų žmonių. Apie 
nuosavybės yra puikios moky
klos ir bažnyčios,, du blokai^ 
iki Marųuette Parko. Oras čy-| 
stas. Linksniios vietos, geros 
transportacijos.

Šiandien viešpatauja indus- 
trijinė nerimą, ir jo .pasekmęs 
bus tai, kad darbininkų kre- 
sos žmonės pradės įsigyti nuo
savus namus, savo asmeniniai 
apaugai. Žmogus, kuris turi 
nuosavybę užima geresnę vie
tą miesto salėje, darbininkų 
unijose, kuopose, draugijose, 
jis turi turtą, ant kurio jis 
gali pasiskolinti pinigų. Turi 
svarbesnę vietą kuopoje, kuri 
duoda jam asmeninę atsako
mybę, negu klajūnas, kuris ne
turi užpakaly savęs tokio bū
tino tūrio. Kiekvienas žmogus 
turi mažiausia nors dalį sa
vo pinigų įdėti į nekilnojamą 
nuosavybę. Tai yra puikiau- 
sis, pastovus turtas, kokį tik 
jus galite turėti.

Atsišaukite:

OUTH SIDE BARGENAS
88tf>s ir arti Halsted, — 6 kamb 

 

mediiįs namas su 5 lotais, garadžius. 

 

vištin^čia ir aplink namą šiaip didelių 
medžių; ptvertas su geležine tvora 
aplink vi lotus; gatvė cimentuota, 
kaina tikta $6,500, su įmokėjimu 
$2,500.

AUBURN PARK BARGENAS
2 augštų muro namas 5 ir 6 kamb., 

cimeutotas beisnvantas, skalbykla, 2 
fumasai, elektriką ir gazas, maudy
nės, aržuoliniai trimingai, ir grindįs, 
garadžius dėl 3 automobilių, naujai 
pabudavętas. Lotas 30x125. Turi 
būt greitai, parduotas; metinė randa 
$1,440, kaina $9,800, jmokėjimas 
$3,000.

Ir šiaip turime pardavimui didelį 
pasirinkimą mažų ir didelių namų su 

prieinama kaina.
AUBURN PARK REALTY, CO. 

(Mickeviče) 
7925 So. Halsted St. 

Vincennes 7400

PARDUOSIU namą, ar mai 
nau ant didesnio.

4142 S. Campbell Avė.
Matyt gailimą visados.

4 FLATŲ BARGENAS

856

2
2

flatai—3 kambariai kiekvienas, 
flatai—4 kambariai kiekvienas.

Pečiais šilodams namas tik dviejų 
metų senumo, mūrinis. Kieto medžio 
baigimo, aržuolo grindįs. Cementi
nis skiepas. Landrė. Gerai apmokėtas, 
$16,500.00.

PERMUL EALTY CO. 
7757 So. Hhlsted Street 

Phone Vinc š 8080.
Atdara Kakarais ir nedėldieniais.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas, krautuve ir 2 kambariai gyveni
mui ant 1 augšto ir 5 kambariai ant 
2 augšto. žiltų vandeniu šildoma, ga- 
radžius 6 karams, randasi prie 46 St., 
tarpe Wood‘ ir Honore St. Kaina 
$12,500. F. Wozniak, 2703 W. 47th St. 
Phone Lafayette 4607.

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
Biznio namas ant Halsted St. netoli 
35; gera vieta dėl Saliuno, bučemės 
arba ko kito. 4 flatai ant viršaus, 
eiktrika, vanos ir kiti įtaisomai. Par
siduoda, visai pigiai. Ateikite su rank
pinigiais. ba kitai" pralaimėsite. Cen
tral Realtv Co.. Frank Young, Frank 
Mažeika, 3528 S. Halsted St. Phone 
Boulevard 0962.

PARDAVIMUI 6 kambarių, 
2 ąugštų mūrinė cottage ant 
33 pėdų loto, netoli nuo Crane 
ir lietuvių bažnyčios.

J. A. DUPONT, 
2825 39th Place

4

MOKYKLOS
VAL^NT1N®8 DRES8MAKING 

COLLEGE.
2407 West Madhon Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir patiem mą- 
ker. Bizniui ir namų divijimpl. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialus namų kursas moterims Ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai akrybilią 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, >p)rmininki.

Amerikos Mokykla Etikos 
—GRAŽUMO KŪRYBOS—— 
Geriausiai apmokama profesija Šian
dien yra Gražurr*u Kūryba. Ar jųa gy
venate mieste ar kaime, jus visuomet 
esate užsiėmę. Mes išmokinsime jus 
Marcei waving, Water waving ir plau
kų dabinimo. Uždirbsite pinigus kol me- 
kinsitės.

Pabaigusios šių mokyki* yra gerai 
apmokamos ir yra išmokinamos kaip 
vesti savo šap*. Trumpas ir pilnas kur
sas. Labai prieinama mokestis. Phone 
Dearbom 4323, kambarys 618-620, 100 
N. State St.. State-Lake Bldg., Chica
go, III.

Piet-Rytinis kampas Wallace ir 36 
St. Kaina ........................ :........  $2950
Vieno augšto mūrinė krautuvė, kam
bariai ir barnė, $800 įmokėti, kitus po 
$25 į mėnesį. Renda $30.

471 W. 26th St., netoli Normai Avę. 
Kaina tiktai ......................... u... $5000
3 augštų mūrinis namas, frame, skie
pas, 6 flatai pb 4 kambarius. Rendos 
$80 į mėnesį. įmokėti $1000, kitus 
išmokėjimais po $50 į mėnesį.

2543 S. Halsted St., netoli nuo 26th 
Street. Kaina ..........................  $6000
2 augštų su skiepu, frame narnas, šil
tu vandeniu šildomas. Atskiri kam
bariai rendon, neša gerą pelną.

2521 So. Halsted St., netoli Archer 
Avė. Kaina .............................. $8000
2 augštu frame namas, krautuvė ir 2 
salės mitingams. Sena įstaiga, 
rakandais ir t. t.

Atsišaukite prie savininko arba 
KOCH & CO.

Vienatiniai agentai
2603 S. Halsted St., Victory 6590

ADAM MARKŪNAS, 
General Manager ▼ 

First National Bank Bldg.
68 W. Monroe St.

Telephone Randolph 7400.

PARDUOSIU namą pigiai arba 
mainysiu ant bile kokio biznio, kaip 
tai ant grosernės, saliuno ar automo
bilio. Rendos neša $660 į metus. 
Parduosiu už $4000. Parduosiu savi
ninkas.

1648 N. Wood St.

SU

3 LOTAI ant pardavimo lotai ran
dasi labai puikioj vietoj, vienas blo
kas nuo Marųuette Parko ir arti ^v- 
Kazimiero Vienuolyno. Lotai v:enas 
kampinis ir du pagal tą. Parduosiu 
po vieną arba po IV2 arba visus tris 
kartu. Savininkas galima matyti kas 
vakarą no 6 vai. antr antrų lubų, 819 
W. 34 St.

PARSIDUODA namas su bizniti} 
jučerne ir groserne, 6 kambarių pra
gyvenimas, hot water heat. beizman- 
tas per visą namų, jęaradžius, apgy
venta švedų, vokiečių ir kitų tautų-. 
Galiu mainyt ant kito namo arba 4o- 
;o. Priežastis savininkas išvažiuoja 
š Chicagos. 5601 So. Lincoln Avė.,

Chicago, III.
>

PARDAVIMUI 2 lotai, biz
nio/ apielinkėj, ant Archer 
AGi-, 4092-4 prie Mozart S t. 
Turi būt parduoti greitu lai-

Urban, 1721 W. 47th
ne Blvd. 3173.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St, 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystte, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, . Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

PKIVATBS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
(r pasimatyt sa mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu bu<F, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos. 
MUNSON SCHOOL OF MOTORINI!

IM7 W. Madison 8t

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
NedSldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir raSybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., Ž-ros lubos)


