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Sukalbis nužudyti Ru= 
sijos delegaciją

Didelis lokautas Anglijoje

Laivyninė sutartis ratifikuota

Suokalbis išžudyti Ru
sijos delegaciją

Monarchistai Latvijoje ir Vo
kietijoje suokalbiauja nužu
dyti važiuojančius į Genoa 
Rusijos delegatus.

RYGA, k. 29. — Latvijos 
valdžia susekė suokalbį, suor
ganizuotą Rusijos anonarchis- 
tų, išžudyti Rusijos sovietų de
legaciją Genoa ekonominėj kon
ferencijoj. Daug žmonių tapo 
areštuota, jų taupė princesa Li- 
ven, pati Judeničiaus armijos 
komanduotojo, taipjau keletas 
caro oficierių.

Šiandie laukiama atvykstant 
Rusijos delegatų. Dalis dele
gatų pasiliks konferencijai su 
estonais, latviais, lenkais, suo- 
mais ir lietuviais (lietuviai to
je konferencijoje nedalyvaus. 
— R.). Kiti tuojaus išvažiuos 
Beri man, kada gaus Italijos 
vaklžios •užtikrinimą saugumo 
jų asmeniui ir bagažui.

Maskvos žinios sako, kad 
Leninas išvažiuos į Genoa po 
velykų. r

Suokalbis Berline.
BERLINAS, k. 29. — Per 

tūlą laiką grupė Rusijos reak
cionierių Berline darė suokal
bius pradėti puolimą ant Ru
sijos, vadovaujamą Vrangelio, 
tikslu pasodinti ant Rusijos 
sosto didįjį kunigaikštį Kyri- 
lą. Bet ta viltis išnyko talki
ninkams pakvietus Rusiją į 
Genoa (konferenciją. Tada tapo 
sutarta išžudyti Rusijos sovie
tų delegatus, kada jie atvyks 
Vokietijon ar Šveicarijon. Vie
nok tas suokalbis tapo susek
tas.

Vokietijos valdžia yra susi
rūpinusi padėtimi, kadangi ga
li ištikti aštrių susirėmimų tarp 
komunistų ir monarchistų.

Ir vakar padarytas pasikėsi
nimas užmušti Miliukovą irgi 
yra pasėkime monarchistų suo
kalbių. Miliukovo užmušti ne
pasisekė, bet tapo užmušti vie
na moteris ir prof. Nabukov.

Skelbia didelį lokautą
LONDONAS, kovo 29. — In

žinierių Samdytojų asociacija 
šiandie iškabinėjo pranešimus, 
paskelbiančius lokautą inžinie
rių ir dar 44 unijų nariams. 
Lokautas prasidės už savaites 
ir palies dar 600,000 darbinin
kų.

Pirmiau paskelbtas lokautas 
prieš 500,000 inžinierių vis dar 
tebesitęsia.

Laivyną mažinimo su
tartis ratifikuota

WASHINGTON, (kovo 29. — 
Senatas šiandie 74 balsais prieš 
1 ratifikavimo Washingtono 
nusiginklavimo konferencijoje 

padarytąją sutartį, apie suma
žinimą didžiųjų jūrinių šalių 
karinių laivynų. Jokių priedų 
ar pataisymų prie sutarties 
nebuvo pasiūlyta ir tik vienas 
senatorius France balsavo prieš 
ją-

Prašo leisti žmogieną 
valgyti '

BERLINAS, kovo 28. (“For- 
vertso” kablegrama). — Iš dau
gelio totorių kaimų Rusuose 
sovietų valdžia gauna meldi
mų, kad žmonėms butų leista 
mirusiųjų lavonus suvartot 
maistui, vietoj juos laidoti, ka
dangi šiaip žmonės visi išmirs 
badu.

22 audinyčios uždarytos
PROVIDENCE, R. L, k. 29. 

— Dabar jau 22 audinyčios 
šioj valstijoj yra uždarytos 
streiko, vakar sustreikavus 
Andrews audinyčios darbinin
kams, North Smithfidld, kom
panijai nukapojus , darbininkų 
algas.

Andrews audinyčia yra pir
moji vilnų audinyčia valstijo
je, kurią palietė streikas. Vi
sos kitos yra bovelnos audi
nyčios.

Reikalaus pripažinti 
. sovietus

LONDONAS, k. 29. — Rusi
jos užsienio reikalų ministe- 
ris Georgi čičerin, pasikalbėji
me su laikraštininkais pareiš
kė, kad Rusijos delegacija Ge
noa konferencijoje reikalaus ne
keisti sovietų valdžios ir ją pri
pažinti. Jis sakė, kad Rusija 
reikalaus neliečiamybės savo 
valstybei ir ekonominiam nu
sistatymui sovietų valdžios, 
kadangi jo pakeitimas pastaty
tų pavojui! sovietų valdžios gy
vavimą ir privestų prie pa
vergimo Rusijos gyventojų.

Jis nurodo, kad Rusijos rei
kalai ekonominės rekonstrukci
jos gali būti atlikti paskolo
mis ir koncesijomis užsienio 
kapitalui.

“Galbūt mes Genoaj pasiek
sime susitarimą”, sakęs jis, 
“Galbūt jis bus padarytas vė
liau. Bet Genoa j mes visgi ka
me nors susitaikinsime.

'“Sutartis su kitomis vald
žiomis turi būti išreikšta for
moje de jure pripažinimo dar
bininkų ir valstiečių valdžios 
Rusijoje. Sutartis turi išrišti 
visus Rusiją ir kitas valstijas 
liečiančius klausimus.

“Vargiai kada istorijoj' prieš 
taikos delegacijas stovėjo to
kie painus ir svarbus klausi
mai. Jei ne dabar, tai netoli
moj ateityj tie klausimai tu
rės būti išrišti. Ekonominis 
reikalas diktuoja tai kaip 
mums, -taip ir buržuazinėms 
valdžioms”.

Rusijos delegacija Rygoje.
RYGA, k. 29. — Nariai Ru

sijos delegacijos Genoa konfe
rencijoje atvyko šiandie į čia, 
kelyj į Italiją. Kareiviai ir 
policija saugojo stotį. Delega
cijos vadovas Georgi čičerin 
pasveikino Latvijos valdžią.

Derybos su Illinois ang
liakasiais prasidėjo 

t

CHICAGO. — Vakar Audi
torium viešbuty j prasidėjo de
rybos tarp Illinois kasyklų sa
vininkų ir Illinois disti'ilkto an
gliakasių unijos atstovų.

Kasyklų savininkai nesitiki, 
kad tomis derybomis butų iš
vengta angliakasių streiko Illi
nois valstijoje ir kad butų su
sitarta apie algas, bet jie ti
kisi, kad šios derybos duos pa
matą padaryti atskirą su vie
nos valstijos angliakasiais su
tartį.

Kasyklų savininkai sako, kad 
umaus susitarimo negalima ti
kėtis todėl, kad augščiausias 
unijos “pOlicy” komitetas už
draudė daryti atskirus kon
traktus pagal valstijas. Bet jie 
visgi džiaugiasi Illinois anglia
kasių prezidento Farringtono 
pareiškimu, kad jie nepaisys 
to nutarimo ir darys atskirą 
sutartį, jei tik pamatys, kad 
angliakasių streikas silpnėja.

Visi kasyklų savininkai iš
ėmus Illinois, atsisakė daly
vauti bendroje konferencijoje 
su angliakasiais. Bet visi jie 
sutiko tartis su angliakasiais 
pagal valstijas ir kvietė į val- 
stijines konferencijas. Kitų val
stijų angliakasiai nuo tokių 
derybų atsisakė, jas priėmė 
vieni tik Illinois angliakasiai.i . . . .

Illinois angliakasiai 
streikuos

- -J,, « v •

Derybos su kasyklų savinin
kais nieko nedavė.
CHICAGO. — Vakar pradė

tos Illinois angliakasių dery
bos su savo valstijos kasyklų 
savininkais, kaip ir galima bu
vo tikėtis, nieko nedavė ir Illi- 
lois angliakasiai -turės strei- 
<uoti kartu su kitais angliaka
siais bal. 1 d. Jau praside
dant konferencijai buvo aiš- 
!<u, kad derybos nieko neduos 
ir nieko negali duoti, kadan
gi Illinois angliakasiams yra 
uždrausta daryti atskirą su
tartį.

Atsidarius susirinkimui Far- 
rington pranešė, kad šiuo lai
tu jis vesti jokių atskirų de
rybų ir negali daryti jokių at
skirų sutarčių. Kasyklų savi
ninkai atsakė, kad jie noriai 
dalyvaus ir paskesnėse dery- 
>ose,. kurios bus sušauktos 
?arringtono pasitarus su kasy
čių savininkais. Susirinkimas 
po to veikiai užsidarė.‘ %  » 

Airijos-Ulsterio derybos
LONDONAS, -kovo 28. — 

Šiandie prasidėjo Airijos ir 
Ulsterio atstovų konferencija, 
kurioj dalyvauja ir Anglijos 
valdžia. Tą konferenciją su
šaukė Anglijos kolonijų mini- 
steris Churchill apsvarstyti su
sidariusius labai įtemptus san- 
tikius tarp Ulsterio ir Airi- 
, os, kur yra net karo pavojus, 
konferencija yra slapta ir jo
kių pranešimų apie ją neduo
dama.

Konferencija yra gerai at
stovaujama ir tai yra da"r pir
ma oficia'linė konferencija tarp 
Ulsterio ir Airijos.

LOS ANGELES, Cal., k. 29. 
— Nuo sausio 1 d. Los Ange
les buvo 8,111 nelaimių su au
tomobiliais, arba po 95 nelai
mes į dieną. 51 žmonės liko 
užmušti mieste ir 23 užmies
ty]’. Tose nelaimėse dalyvavo 
16,118 žmonių, iš kurių 1,511 
liko sužeisti.

Įves 6c karterį
Bet reikės mokėti 1c už trans- 

ferį.

CHICAGO. — Iš autorite
tingų šaltinių patirta, kad Illi
nois prekybos komisija už ke
lių dienų įves Chicagoje 6c 
karterį už važinėjimą gatve- 
kariais. Betgi tada bus ima
ma 1c už kiekvieną transferį, 
o kadangi didžiumai važiuo
jančių žmonių tenka vieną ar 
daugiau kartų mainyti gatve- 
karius, tai jiems 'karteris vis- 
tiek kainuos 7c ar daugiau.

Toks komisijos patvarky
mas bus išleistas apie balan
džio 1 d. ir jis bus bandoma
sis patvarkymas. Mat teismas 
pripažino, kad 5c karteris yra 
permažaa, todėl komisija jį 
dabar jiakels. Jeigu jis bus 
įvykintas, jis pasiliks galėję 
iki rugsėjo 1 <1. Tada bus ga
lima pamatyti kaip jis atsilie
pia, kiek gatvekarių kompani
ja tada turės pelno ir po to 
bus nustatytas jau pastovus 
karteris. I

Gatvekarių kompanija keti
na vėl kreiptis į teismą ir rei
kalauti uždraudimo naujo 
karterio, nes jį negalinti ope
ruoti gatvekarių prie mažesnio 
kaip 8c karterio.

Nori nuversti valdžią
........-1 —•■■■!■ 1 ,

DUBLINAS, k. 29. — Suži
nota yra, kad pereitą nedėl 
dienį įvykusiame Airijos res
publikonų aitmijos maištininkų 
kongrese buvo svarstoma apie 
nuvertimą dabar esančios Ai
rijos valdžios ir paskdllMmo 
Airijoje karinės diktatūros. Bu
vo siūloma nuversti netik lai
kinę Griffitho valdžią, bet 
taipjau Dail Eireann ir net 
Ulsterio valdžią.

Tečiaus niekurie delegatai 
tam pasipriešino ir todėl ne
buvo padaryta galutino nuta
rimo. Tapo tik nutarta visą tą 
klausimą pavesti ' armijos pil- 
domąjam komitetui, kad ta- 
sis viską nuodugniai apsvarsty
tų ir paskui raportuotų seka
mam armijos kongresui, ku
ris turės įvykti balandžio 9 d.

Svarstant buvo įrodinėjama, 
kad diktatūrai pinigų netruk
tų, nes jų lengva esą gauti, o 
priešingų laikraščių spaustu
vės galima užgriebti arba ma
šinas sudaužyti. Rinkimus esą 
reikalinga užgniaužti ir visiką 
valdyti geležine armijos ran
ka, taip kad diktatūros -prieši
ninkai negailėtų nė pasijudinti.

Ugniakalnio išsiveržimas
LONDONAS, k. 29. ■— Iš 

Rymo pranešama, kad ugnia- 
kailnis Aetna pradėjo smarkiai 
veikti. Lava plaukia iš visų kra
terio pusių ir apieliįnkės gy
ventojai skubiai apleidžia sa
vo namus.

Keletą dienų atgal buvo ke- 
Ii žemės drebėjimai Palermo 
ir Messina provincijose.

PŪKŲ KURSAS
Vakar, kovo 29 d., užsienio pini

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

Anglijos. 1 sv. sterlingų .... $4.87 
Austrijos 100 kronų............... l^c
Belgijos 100 frankų ........... $8.37
Danijos 100 frankų ........... $20.92
Finų 100 markių ......   $2.14
Frnniijos 100 frankų ........... $8.98
Italijos 100 lirų...... . ................ $5.07
Lietuvos 100 auksinų ..............   32c
T/enkų 100 markių ............... 2 ¥> r.
Norvegų 100 kronų ........... $17.70
Olandų 100 guldenų ........... $37.68
švedų 100 kronų .... .......... $26.02
Šveicarų 100 markių........... $19.37
Vokietijos 100 markių ..........   32c

Turkai nenori priimti tal
kininką pasiūlymą

LONDONAS, k. 29. — Pa
skiausios žinios iš Angoros ro
do, kad didele didžiuma Tur
kijos nacionalistų priešinasi 
priėmimui talkininkų pasiūly
mų išrišimui artimųjų rytų 
klausimo, sako Konstantinopo
lio žinia. Labiausia Turkijos 
nacionalistai priešinasi * atidavi
mui Graikijai Adrionopolio ir 
Galipoli pusiausalio. Maųoma, 
kad šitame dalyke turės suir
ti visi susitaikimo su turkais 
pienai.

Reikalauja deportuoti
WAISHINGTON, kovo 29. 

— Prohibicijos komisionie- 
riaus pageflfoininkas Jonės krei
pėsi prie atstovų buto immi- 
giaeijos komiteto, ragindamas 
deportuoti visus tuos svetim
šalius, kurie nuolatos prasi
žengia prieš (prohibicijos ir 
narkotinių vaistų įstatymus. 
Jis sako, kad 80 nuoš. visų 
sugautųjų laužant prohibicijos 
įstatymus yra svetimšaliai. Jie 
visi paeiną iš tokių šalių, kur 
prohibicija neturi pritarimo ir 
jų negalima pataisyti kitaip, 
kaip juos deportuojant.

Iš jo pareikalauta daugiau 
įrodymų.

Kėsinosi nušauti Miliukovą v
Jį išgelbėjo savo gyvastimi Na

bukov.

BERLINAS, k.k. 29. — Pasi
kėsinimas nušauti buvusį Ru
sijos užsienio reikalų ministe- 
rį prof. P. N. Miliukovą bu
vo iMid’aryias vakar jam kal
bant viešame rusų susirinki
me. Miliukovo gyvastį išgel
bėjo Vladimir Nabukov, kuris 
liko užmuštas. \

Nabukov sėdėjo ant estrądo 
užpakalyj Miliukovo. Pradėjus 
šaudyti, jis pašoko ir savimi 
uždengė Miliukovą, bet tuoj 
sukrito negyvas, pervertas 
dviejų kulkų. Publikoj keli 
žmonės irgi liko sužeisti. Vi
so buvo paleista 12 šūvių, bet 
Miliukovas išliko neužgautas.

Puolikais buvo rusų oficie- 
riai, kurie šaukė ““Mes1 atkeršy
sime už nužudymą caro”, ka
da jie pradėjo šaudyti iš prie
kinių sėdynių. Miiliukov kalbė
jo aipic -aibctlną Europos padė
tį ir jo prakalba buvo nepoli
tinė.

Nabukov buvo pirmame ca
rą nuvertus kabinete vidaus 
reikalų ministeriu. Jis buvo 
pasižymėjęs kriminolo'gas ir 
redaktorius rusų laikraščio Bėr
imo “R ui”.

Anglai mano tarpininkaut 
Lenkijai ir Lietuvai.

LONDONAS, E. — Anglų 
Užsienio Reikalų Vice Minis- 
teris Harmsvvoort Žemuose Rū
muose Vilniaus klausimu iš
reiškė, kad anglų vyriausybė 
rengiasi pasiūlyti abiem pusėm 
nusileisti viena kitai. »

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

ryto iki 2 vai. po piet I
----------- ----------------------

Lietuvos žinios
Liaudies valia ir plakatai
VILNIUS, E. — Vilniaus 

sambūrio vasario 27 <1. posė
dy kun. Morozas pasakė, kad 
Visi valdininkų musižengimai 
Vilniaus srity tik dėl to esą, 
kad turima valdininkų iš Poz
nanės, iš Galicijos, bet* netu
rim tikrų valdininkų lenkų.

Gilevičius pasakė, kad nors 
lenkų konstitucija nesanti taip 
bloga, bet esanti tiek sunki, 
kad į -Vilniaus sritį sunku ją 
pervežti ir ją bevežant tiltai 
gali neišlaikyti. Del to konsti
tucijos sunkumo Vilnijoj nesą 
nei gyvenimų nei asmens ne
liečiamybės.

Jankovskis pasakė, 'kad jis 
gyvenąs ir dirbąs liaudies tar
ife, bet esąs tikras, kad liau
dies valia reiškialma tik pla
katais. Esą reiktų mest kalbo- 
jus, kad kraštas grynai lenlkiš 
kas. Statistika parodanti visai 
ką kitą, kraštas turįs etnogra
finių savybių, o gudų judėji
mą palaikanti net Latvija. To
dėl net grynai Lenkijos intere
sai reikallauja duoti kraštui au
tonomiją, kad apsisaugojus 
nuo separatizmo.

—----------------1-------------------------------- ;

Klaipėdoj
KAUNAiS,’ E. — Bruožaitis 

iš Krašto Direktorijos, nežiū
rint Tautos Tarybos atšauki
mo, dar neatsisitatydino, rem
damasis tuo, kad Laukininkų 
Sąjunga reikalaujanti, kad jis 
pasiliktų ir toliau Direktori
joj, kai]) laukininkų atstovas. 
Kovo 2 d. susirinko Laukinin
kų Sąjungos Valdyba ir 3is bal
sais prieš 2 pasisakė, kad jie 
su Bruožaičio pasilikimu arba 
atsistatydinimu neturi nieko 
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Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

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

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

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

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

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

• bendra, ikaip nepolitinė įstaiga, 
ir kad jų Sąjungos Pirminin
kas, rašęs laišką p. Bruožai-“ 
čiui, patardamas pasilikti Di
rektorijoj, neturėjo jokios tei
sės tai daryti.

Paskirė $28,000,000 armijai,
WASHINGTON, k. 29. — 

Atviru balsavimu atstovų bu
tas priėmė bilių, patekinantį 
armijos užlaikymui ir kitoms 
karo departamento išlaidoms 
apie $28,000,000. jSu tiek pU 
nigų galima bus užlaikyti tik 
115,000 kareivių ir 11,000 ofi
cierių.

Apkaltino unijy viršininkus
CHICAGO. — Vakar grand 

jury išnešė apkaltinimą prieš 
Chicagos namų budavotojų ta
rybos prezidentą Fred Mader, 
maliorių unijos biznio agentą 
Ray Stewart, įtris neįvardytus 
žmones ir prieš John P. Nor
ton, buvusį liudytoją Thomas 
Walsh byloje.

Pirmieji penki kaltinami 
grlumojime ir panaudojime 
prievartos prieš tuos namų bu- 
davotojus, kurie atsisakė strei
kuoti prieš teisėjo Landi s nuo
sprendį. Norton gi kaltinamas 
veikiausia neteisingame liudiji
me, ar bandyme papirkti jury, 
kuri teisė kaltinamą užmuše- 
jistėje Walsbą.

SHANGHAI, k. 28. — Du 
koreječiai padarė pasikėsinimą 
nužudyti atvykusį laivu iš Fi
lipinų Japonijos karo ministe- 
rį baroną Tanaka. Pasikėsini
mui nepasisekus jie pradėjo 
šaudyti į buvusius ant laivo 
žmones ir 8 pašovė. Viena pa
šautoji amerikietė moteris jau 
mirė.
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Sis tas iš Mariampolės ir 
jos • gyvenimo.

Neskaitant Kauną, Mariam- 
polė — vienas žymesniųjų Lie
tuvos centrų. Mariampolę iš
bujojus visais krypsniais. Ir pa
ti geografine miesto padėtis 
gelbsti jos plėtotei ir žada pui
kių ateitį. Randasi gana der
lingas žemės strityj, o Lietu
vos miestams derlinga apylin
kė. Tai žymiausia laidas išplės
ti savo rybas. • Į Mariampolę, 
kaipo į Suvalkijos centrų suei
na keliolika kelių, kurių tarpe 
keturi plentai, kokia dešimts 
vieškelių ir daugybė mažųjų 
keliukų. Šešupė savo galinga 
srove duoda galimybės plėstis 
pramonei, nes pajiegia varyti 
dirbtuves, tik gaila, kad šioj 
srityj maža nudirbta, nors ža
dama ir rengiamasi plačiai. 
Taip pat netolimos miestui gi
rios ir ežerai duoda galimybės 
plėstis miško pramonei ir žu
vų pirklybai.

Gyventojų skaičius žymiai 
padidėjęs — siekia koletų de
šimčių tūkstančių. Gyventojų 
tarpe randasi žmonių įvairių 
tautų, bet lietuviai skaitlingu- 
niu visus viršija. Toliau eina 
žydai, kaip apskritai Lietuvos 
miesteliuose, vokiečiai, rusai ir 
lenkai. Tikro lenko Mariampo- 
lėj už jokius pinigus nerasi, 
nors save skaitančiais lenkais 
keliolikų desėtkų galima užtik
ti. Rusų vos keletas šeimynų 
gyvuoja ir tai žymiai sulietu- 
vėję. Vokiečiai skaitlingesni ir 
net turi savo pol. organizacijų

Iš Mariampolės ekonominio 
gyvenimo tenka pastebėti gana 
išsiplėtusių pirklybų javais ir 
šiaip žemės ūkio produktais. 
Iš Mariampolės srities daugiau
sia išgabenama svetur javų, 
raguočių, avių, arklių ir kurie 
savo kokybe viršija kitų Lie
tuvos kraštų gyvulius ir javus.

Nes Mariampolės apskrity) 
žemes nkio kultūra žymiai 
aukščiau stovi už Iki tų apskri
čių. Priežastys ūkio kullturos 
pakilimo gludi tame, kad šis 
kraštas netoli rubežiaus pasi
duoda vdkiečių įtakai ir be to 
apsišvietime pakilęs. Taip pat 
Mariampoilėj randasi keletas 
smulkių fabrikėlių, duodančių 
darbo skaitlingiems darbinin
kams ir apdirbančių įvairių 
medžiagų. Fabrikų tarpe minė
tini: du geležies fabi-ikai, du 
plytų ir degpuodžių fabrikai, 
2 tartokai — malūnai, dar 
šerių, odų ir daugelis kitokių 
smulkesnių įmonių. Be to ben
drovė “Linas” tvenkia šešu- 
pę. ir Stengias įkurti verpyklų 
ir audyklų taip pat teikti elek
tros 
kas 
nes 
jus 
ledų,
beveik
Dėlto kyla pajininkų nepasiten-

visatai miestui.
darbas nekaip 
kovo pradžioj 
Šešupei ir

Tik kol 
sekasi, 
išsi lie

sute ūži us
us nuvertė jau 
gatavų tvenkinį.

kiminas valdyba Ir trukdo pra
dėtų darbų. ,

Iš Mariampolės kultūros mi
nėtina penkios aukštesnėse® 
mokyklos, kurių keturios gim
nazijos ir viena mokytojų se
minarija. Gimnazijos: Valsty
binės, Rygiškių Jono, vyrų ir 
mergaičių gimnazijos, privati
nė mišri Reale gimnazija ir žy
dų tautinė gimnazija. Gimna
zijas lanko arti dviejų tuksian
čių moksleivių. Taip pat yra 
trys kinematografai, rodų ju
damuosius paveikslus lietuviš
kais parašais. Du kinematogra
fai gerai gyvuoja, trečiajai, dd 
stokos lankytojų, turės užsida
rytu. Be to dar atvažiuoja laiiks 
nuo laiko iš Kauno artistai ir 
vaidina įvairius veikalus. Nese
nai buvo atvažiavus Meno Kū
rėjų draugijos Dramos Sekci
ja ir, nesenai pastatytoj mies
to sode salėj, suvalidino “Pota- 
šų ir Parlamutzų,” “Valdovo! 
sūnų” ir “Nugalėtojius,” kas 
labai patenkino vietos visuo
menę, kuriai retai tenka gėrė
tis meno dalykais. Nors tiesa, 
dėka Marianrpoilds pažangiajai 
visuomenei įkurtas “Liaudies 
Teatras,” bet kurio artistai tie 
patys inteligentai, turį užsi
dirbti duonų kitais keliais, ne
turi ganėtinai buko pilnai at
sidėti teatrui. Nežiūrint įvairių 
kliūčių “■Liaudies Teatras” 
ke dviejų savo gyvavimo 
tų spėjo suvaidinti 30 su 
šum veikalų. Pažymėtina, 
“(Liaudies Teatras” ndkiek
sirupina bizniu, bet tik meno 
kėlimu ir jo davimu kitų pasi
gerėjimui. Už atliekamus pini
gus “Liiaud. Temt.” leidžia įvai
rius veikalus.

Mariampolėj gyvuoja keletas 
politinių ir ekonominių organi
zacijų. Viena iš veiklesniųjų 
yra Socialdemokratų Kuopa, 
kuri nesenai įsikūrus spėjo pa
daryti keletu slavo susirinkimų, 
pravedė du astovus miesto Ta- 
rybon, sušaukė porų apskrities 
Sočia Idemokra tų konferencij ų. 
A|jskrituii, Mariampolėj .Social
demokratų balsas reikšmin
gas, nes .partijos nariai daugu
moj užsitarnavusieji visuome
nės veikėjai. Neblogai gyvuoja 
darbininkų profesinė sąjunga, 
jungianti kelis darbininkų šim
tus. Taip pat mieste randasi 
koletas atžagareivių organizuo
tų- Pavyzdžiui, pavasarininkų, 
žemdirbių organizuotės. Bet 
dauginus visuomenėj įtakos tu
ri moksleivių organizuotos. 
Aušrininkai ruošdami vakarus, 
paskaitas, leisdami vietoj savo 
“Aušrinę” laika nuo laiko ju
dina snaudžiančių visuomenę. 
Ateitininkai dirbdami su kuni
gais taip pat įtakingi savo kryp
ty). Minėtinas dar “Žiburėlio” 
draugijos skyrius, šelpiantis

gana skaitlingų moksleivių bū
rį-

Taip <pait Mariam polSj kaipo 
apskrities centre randasi val
džios įstaigos: Apskrities Ta
ryba ir Valdyba, Taikos ir Apy- 
gaidos teismai ir d. k. Šato 
miesto kareivinėse stovi ka
riuomenės dalys, kurios ir ne
pasilieka be įtakos į vietos gy
venimų. i

Iš ankščiau (pasakyto maty
ti, kad Mariampolės gyvenimas 
verda ir kyla, bet žinoma atei
tyj j'is gali išbujoiti gana pla
čiose ribose. Tik trukdo stoka 
gero susisiekimo. Atstumas li
gi artimiausiai geležinkelio sto
čiai 30 kilometrų, taigi Ma- 
riampolė yra be gero susisieki
mo su kitais kraštais. Viskas 
pervežama lietuviškom karet- 
kom ir šiaip vėžiniais. Ameri- 
kols Prekybos ir Pramonės 
bendrovė įtaisė keleiviams au- 
toįinbbiliais susisiekimų, bet dė
lei iširimo plentų sunkiai įgali 
automiobiliai vaikščioti. Bet 
kelių stokos kliūtį žadama' grei
tu laiku pašalinti. Projektuo- 
janiia 'tiesti igclžkdlį nuo Kazlų 
Rudos stoties pro Mariampolę 
ligi šeštakavo stoties. Ir tik

nutiesus minėtų gelžkdį Ma- bei šulinius. Išdegintieji bei šu- 
riampolė žymiai visais žvilgs
niais pakiltų.

Apskritai,
miesteliai po karo pakito, 
Mariampolė laibiau už (kitus. 
Vokiečiai savo griežtumu iš
mokino tvarkų dr švarų užlai
kyti. Įvedė daugelyje miestelių 
elektros šviesų, ištaisė gatves

vis i (Lietuvos
O

vių išgriautieji namai tapo 
naujovišSkai kas pa
tiems miesteliams pridavė daug 
šimpa tiškus nes išvaizdos. Taip 
pat pasidauginus miestų gy
ventojų skaičiui jie išsiplėtė į 
visas puses ir užėmė daug di
desnius žemės plotus.

—L. šeimenis.

BRENCH L1NC
Greita kelionS

NEW YORK — MEMEL
S. S. PARIS

♦Bal. 5, Bal. 26, Geg. 24
S. S. FRANCE

Bal. 12, Geg. 10, Geg. 81 
♦Jungiasi su S. S. Pologne plau

kiančių iš Harve Bal. 14
3-ios klesos kaina ........... $106.50

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

A. A. ŽEMAITES

lai- 
me- 
vir- 
kad 
ne-

5EVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.

SEVERAS

i

i
1

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Mosite
h . - - - ,

Vdrfųjdnps fjlio rjiežĮi, išberinjdj 
Ir Ų16l\iy odiųės lijos.

UtyMįiic opftclęąr j iiu>'

' DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

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

KONCERTAS
i

Dr-stės “Atgimties Lietuvos Tautos”
, Subatoj, Balandžio 1,
MILDOS SVET., 3138 So. Halsted St

Pradžia 7 vai. vakare.
Kviečiame visus skaitlingai' atsilankyti, nes programas bus labai 

įvairus: dainuos choras, bus prakalbos “Apie bedarbę”, deklemacijos 
ir šokiai su kitokiais pamarginimnis. KOMITETAS.

■ ■ ...............      . ... .. 4.—....... ............... . ..........

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
50094—B. Bražienč
50000—Kun. I. Andriušunui
50101—O. Sudeikienė
50006—A. Vasiliauskas

Kvitai su paėmėjų parašais randasi
. “Naujienų” ofise.

50107—B. Kraihskienė
50138—J. Karičkienė
50142—S. Murauskienė

................................................................. ......... ............ ............ ...........................................................................

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

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

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

MELDAŽIO SALĖJ 
2242 W. 23 PI. 

Balandžio 2 d., 1922,7:30 vai. vak

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

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

Širdingai kviečia visus atsilan
kyti, Komisija.

f
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BRIDGEPORTO
LIETUVIAMS

NAUJIENOS Chicagos lietuviams pasidarė taip 
kaip duona, be kurios negalima apseiti.
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui.
idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujieną ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrium visokiausiuose rei
kaluose, Naujienos įsteigė savo šaką ant Bridgeporto.

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

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

NAUJIENOS
BRIDGEPORTO SKYRIUS

3210 S. Halsted St Chicago, III
Telephonas Boulevard 9663

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

Teisingas Patarnavimas 
Siuntimas Pinigu 
Laivakortės 
Real Estate 
Morgičiai 
EUROPEAN-AMERI

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

Telefonas Boulevard 0611 
(Baltas Namas)

I LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai

^RedSiarLinv
Tiesus patarnavimas i LIBAVĄ
Dideli smagus laivai. Geras mai»< 

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

VtfVHnESrAR
I Cherbourg ir Southampton ar

čiausia susinėsimas su Lietuvos mies
tais.

MAJESTIC (56,000 tonų) 
Didžiausias laivas pasaulyj. 

OLYMPIC (46,000 tonų) 
HOMERIC (84,000 tonų)

LABAI PUIKIAI APRŪPINTA 
3-IOS KLESOS KELIAUNINKAI.

Užsirekordavimui kreipkitės į 
PASSENGER DEPARTMENT 

Arba prie vietinių agentų.
F. C. Brown, Western Passanger Mgr.
14 No. Dearborn St., Chicago, 111.

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

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

Tel. Blvd. 9336
t t '< ' : T

irarairarairaillirailllirarailiraraiirailirail

Akiij, Ausy, Nosies, Gerk
lės Kenksmingumai

J Visokios rūšies gydy

mo žinovu — 23 me

tai prie States Street.

Žvairas akis atitausau saugiai, tik
rai ir greitai savo speciališka meto
dą; tonsilis išimu prietemos miegu; 
akinius pritaikau, $5 ir aukščiau.

Reikalaukit veltui knygeles

Franklin 0. Carter, M. D.
120 So. State St.

Vai. 9 iki 5. Ned. 10 iki 12

■■ra

Pinigai iš 
Ftockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petraus
ką, Rockford Real Es
tate & Loan Co.

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

*« X ■

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

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

Rockford, III.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2652 

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Eksaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, jierkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Formas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Čiaus ant lengvą išlygą.

Tel. Randolph 2898

ADVOKATAS
Ofisas vidumrfestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.........
• Room 1803

Valandos; 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN &GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8890

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

Seeley 8676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

iki 9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

L

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

General i 9
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Būdavo jame ir taisome 

1401 W. 47th SL Chicago.

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

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

Pratuštinimo išpardavimas
Pradcant subatoj, sausio 21, siūlo

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

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

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

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

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.
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Ketvergas, Kovo 30 d., 1922

KORESPONDENCIJOS Prakalby maršrutas. 
Dr-gui S. Michelsonui.

SO. OMAHA, NEBR.

Traginga lietuvio mirtis.

kovo 19 dieną 
pasimirė stai- 
neišaiškinama 
pasi vaikščioti

Septintadienį, 
V. Bogušauskas 
gia ir tartum 
mirtimi. Išėjo 
sveikas, sugrįžo krauju iš bur
nos plūstamu ir už dvidešimts 
minutų pasimirė.

V. Bogušauskas gyveno So. 
Omahoj ilgą laiką ir vietos 
lietuviams buvo gerai žino
mas. Jis gyveno po num. 2915 
prie T gatvės su savo žmona, 
bet tarp jų atsirado nesusipra
timų ir jo pati nutarė persk irų 
jieškoti. Šitaip dalykams vir
tus V. Bogušauskas apleido sa
vo namus ir pasiėmė (kambarį 
pas A. Bazį.

Minėtą septintadienį jis kaž
kur buvo išėjęs. Sugrįžęs jis 
buvo visas krauju aptekėjęs ir 
vos įžengė virtuvėn parpuolė 
tusioje. Kraujas visu smarku-, 
mu ėmė veržtis jam iš burnos 
ir jis tik tiek tegailėjo pasaky
ti, kad pašauktų jo seserį pas 
jį. Baziai buvo labai tuomi 
pergązdinti, — kadangi nežino
jo, kas su juo atsitiko. Už 20 
minutų jis buvo jau numiręs. 
Nors pašaukta gydytojas H. C. 
Miller, bet nieko jam nebuvo 
galima pagelbėti. Gydytojas 
davė žinią policijai ir toji atvy
kus jo kūną nugabeno lavoni
nėm

Del šito atsitikimo vietos 
lietuvių tarpe kilo neinažaš su
bruzdimas. Dabar einai viso-, 
kios kalbos, bet gydytojai pri
pažino, kad jis turėjo tuberku- 
lozą ir kad jatm plaučiuose gy
sla trukus ir itasi buvo jo mir
ties priežastimi.

Velionis tapo palaidotas be 
bažnytinių apeigų.

—Lietuvos Atžala.
------------ 1—-----------------

SO. ROSTOK. MASS.

Teatras.

vaidino kuri-
J. Kairaitis 

J. Naveokas, 
Ambrazaitis,

Kovo 25 dieną Lietuvių Sve
tainėj tapo pastatyta scenoje 
du trumpi ir pirmą kartą ku
riniai: “Generolas Želigovskis” 
ir “Del pinigų.” Vaidino So. 
Bostono ĮLSS. 60 kp. ir Camb- 
ridge’o LSS. 71 kp. aktoriai.

Vaidinimas išėjo gana gerai, 
ypatingai puikiai 
ny “Del pinigų” 
Jošniko vaidmenį;
Savelevičio; V.
Borisovo; ir dr-gė M. Michel- 
sonienė, Vasės vaidmenį.

Kūriny ‘^Generolas žulikovs- 
kis” puikiai vaidino J. Navec- 
kas Jurgio šaulio vaidmenį; J. 
Valeika, žydo; ir Kapočienė 
Magdu'lės vaidmenį.

(Kuriniai abu geri, tik, žino
ma, reikia gerai suvaidinti ir 
southbostoniečiai su cambrid- 
giečials tą atliko; žinoma, ne 
be to, buvo ir paklaidėlė vienr 
kita, bet daugumas svečių nei 
nepastebėjo jų.

Svečių buvo pilna svetainė 
ir uždarbio socialistams liks 
apie $50.00.

Šiandie (kovo 26). pas mus 
pusėtinai atšilo, yra 80 laips
nių šilumos; atrodo kaip gegu
žės mėnesį. Darbai po trupu
tį pradeda gerėti. Raulynaitis.

SO. OMAHA, NEBR.

Naujienų 65 num. poni A. 
Sabaliauskiene sako, kad “atė
jus p. Juzeliunui silčn A. S. 
matydama, kad prasidėjo dis
kusijos, davė įnešimą leisti nu
balsuoti, o ne prašalinti. Apie 
j/rašabnimą ji nieko neišsita- 
re.” Tai netiesa. Poni A. S. 
davė originalį įnešimą, kad aš 
iš to delegatų susirinkimo bu
čiau pašalintas.

Toliau p. A. S. imasi ne sa
vo dalyko. Mes ne nuo tams
tos reikalaujame apyskaitos, 
i>et nuo L. G. D-jos valdybos. 
Mes pasitenkinsime! tik tada, i 
kai L. G. D. valdyba sušauks 
viešą susirinkimą ir išduos pil-|

ną apyskaitą. [Mes norėtume, 
kad tie ginčai ir užsivarinėji- 
mai kartą pasibaigtų. — Red.]

Skerdyklų darbininkams strei
ko metu labai sunkiai ėjo ir So. 
Omahos lietuviai buvo priver
sti šauktis pagalbos pas geros 
širdies žmones; tuo tikslu jie 
išrinko komitetą ir įgaliojo jį 
paskelbti atsišaukimus ir pri
imti prisiųstas aukas. Minėtas 
komitetas tą padarė — atsi
šaukė per laikraščius į lietuvių 
visuomenę ir jam tapo prisiųs
ta keletas dolerių aukų. Bet 
jau keli mėnesiai praslinko, 
kaip komitetas gyvuoja, x o jis 
nei vieną kartą nesušaukė vie
šo susirinkimo ir dėlto niekas 
nežino, kiek pas jį pinigų sup
laukė ir 
padarė.

Taigi, 
išduok it
te laikraščiuose aukas, ištarda
mi ačiū aukavusiems ir tiems 
laikraščiams, kurie įdėjo musų 
atsišaukimus.

P. J. Juzeliūnas.

tiesa, jie 
bet tik sa-

darbininkai

ką jis su tais pinigais

nemiegokit, vyrukai, 
atskaitą ir paskelbki-

LOS ANGELES, CAL.

Mirė Jonas Kniura.

Karo metu daug buvo kal
bama, busią karui pasibaigus 
klerikalai neteiksią savo pasekė
jų. Bet išėjo kaip tik atbulai. 
Klerikalai įsigalėjo ir Lietuvoj, 
ir šioj šaly. Klerikalai' sutvir
tėjo todėl, kad progresyvieji 

I žmonės susiskaldę į partijų 
partijas, pasirengę vieni ki- 
tiemls į plaukus kibti. Komu
nistai per iketveris metus sut- 

, vėrė apie tuziną visokių parti
jų ir vis dar rengiasi tuojaus 

i resvoli uci j ą sukelt i; 
sukelia revoliuci ją, 
vo partijoj.

Dabar lietuviai
pradeda atkimšti, pradeda sup
rasti, kad revoliucijos belauk
dami jie gali netekti nei tų tei
sių, kurios iki šiol1 buvo iško
votos. Jau ir dabar kapitalis
tai daro viską, kad pailginus 
darbo valandas ir privertus 
darbininkus dirbti už badauja
mus mokesnius.

Taigi tiems pasikėsinimams 
atremti reikia organizuotis į 
uniją ir į ipoilii'tinę partiją. Tuo 
tikslu yra rengiamas prakalbų 
maršrutas vienam pasižymėju
sių kalbėtojų drg. S. Michelso
nui.

Kurie skaito “Keleivį,” tie 
žino, kad “Keleivis” nuosakiai 
gina darbininkų reikaiįus. Ta
tai nepamirškite, kad “Kelei
vį” redaguoja drg. S. Michel- 
sonas; jis savo prakalbų marš
rute papialsalkos daug naujo 
apie Lietuvos klerikalus ir ki
tus svarbiu^ dalykus.

Drg. Michelsonas 
maršrutą balandžio

Waterbury, Conn.

(Trumpai parašysiu apie Jo
no Kniuro gyvenimą; mudu su 
juo kartu užaugom vienatm kai
me Lietuvoj. Sulaukęs 18 metų 
jis atkeliavo į šitą šalį 1914 
metais, norėdamas pinigų už
sidirbti. Jis atvažiavo pas savo 
seserį į Kandėti, Montana. Pa
siviešėjęs pas seserį, ėjo į ka
syklas dirbti. Ten pirmus dve- 
jis metuš jis dirbo labai sun
kiai, paskui gavo lengvesnį dar- 

Įbą prie inžinieriaus. Ten jis 
[dirbo ir taupė kiekvieną centą 
I iki karas prasidėjo. Būdamas 
[ tarpe anglų ir skaitydamas 
Į laikraščiuose, kad jauni vaiki- 
I nai paityš įstoję kariuomenėn Į Ims -visų laikomi įgaa^Dčj

l>o karo ir galės užimti1 geriau-: 
sias vietas prie darbų, Jonas 
pats įsirašė kariuomenėn. Jį 
nuvežė į Gamp Lewis, Wa- 
shingtono valstijoj M. 28 d., 

11918 m. Tenai už mėnesio lai
ko jis susirgo.

Mane taipgi paėmė kariuo
menėn ir nusiuntė į tą pačią 
stovyklą. Nuvažiavęs radau Jo
ną ligoninėj; 'jis išgulėjo joje 
kelis mėnesius ir truputį pas
veiko. Jattn pasveikus jį išsiun
tė į Camp Ikirracks, Arizonoje.

Karui pasibaigus jį paleido 
kaip sveiką. Parvažiavęs į Mon
taną, jis vėl grįžo į kasyklas 
prie savo seno darbo; per žie-Į 
mą jis jautėsi negerai ir pava-| 
sario sulaukęs sumanė atva
žiuoti pas mane į San Fran-| 
oiscą, Cal. sveikatos jieškoti. I 
Negalėdamas darbo dirbti jis I 
ėmė prašyti iš valdžios pašai-1 
[M>s ir gavo $80 mėnesiui. Ru-j 
dens sulaukęs išvažiavo į Los I 
Angeles’ą, manydamas, kad 
ten gal bus sveikiau; bet ir čia 
jo sveikata ėjo menkyn ir men
kyn. Ant galo susirgo i>osar-1 
gomis ir ]>asirgęs savaitę laiko I 
vas. 17 d. pasimirė. Kaip daug 
kitų jaunų vyrų dėl to prakeik
to karo be laiko savo gaivas 
padėjo, taip ir musų Jonelis I Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
tapo jo auka pačiam jaunume ISwedish American Line, 21 šute Sti.

or:_ » i |N. Y., 70 E. Jackson St., Chicago, III.vos 25 metus sulaukus. Į ________
Ilsėkis musų mylimasis bro-l  

l«h.
Jos. Bakshas, 
806 W. 3rd St., 

Los Angeles, Cal.

pradės
22 d.
balandžio

Elazabethe, N. J. 
lyne, N. Y—balandžio

Phi'ladelpliijoj, Pa.
24 d.

Ba'ltimorėj, iMd.

ir Brook- 
23 d.
balandžio

balandžio

■Geistina, ka<l lieJtntvaai darbi- 
ninfkai paiiidneftK>s« ■vietose ikuo 

skaitlingiausiai atsilankytų į jo 
prakalbas; jis papasakos daug 
ką naujo ir pamokinančio.

Jei artimose minėtų vietų 
apylinkėse rastųsi norinčių su
rengti prakailbas draugui Mi- 
chelsonui, tai prašyčiau pra
nešti man.

Z. Gapšys,
411 S. Paca S t., 

Baltimore, Md.

ŠVEDIJOS 
AMERIKOS' 

LINIJA
Į LIETUVA

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. • Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai į

Liepoją

S. S. STOCKHOLM
Balandžio 18 ir Gegužio 27 

Trečios klesos kainos:
Į PILIAVĄ .............    $106.50
I LIEPOJŲ ............................  $107.00

S'u damokėjimu $5.00 taksų
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos.

NAUJIENOS, CNcago, m.

Telefonai:

M

(V \

o v

(V (P
£ (V

o

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted S t., kampas 31 gat. 
Viename name su Dr. Monkevičium 

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

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

-

*

S

Didelės patvarios putos
— jos (suteikia vandeniui 

pilną “muilingumą”. 
nors ir vienam siūleliui.

Tik lengvai patrinkit 
su sausu Rinso ranko
galius, apikaklį ir pa
matysit ,kad padarys 
švariais 
BUS IŠMIRKĘS.

Bet, už tai, reikia dėt 
užtektinai Rinso, kad 
butų didelės, patvarios 
putos, kurios suteikia 
vandeniui pilnų muilin- 
gumų.

Rinso išdirbamas di
džiausių muilo išdirbe- 
jų pasaulyj. iPardavoja- 
mas visur. Gauk Rinso 
šiandien — groseryj ir 
departmentinėse krau
tuvėse. Lever Bros. Co., 
Cambridge, Mass.

Įkišk rankas j skalby
klų Rinso putų. Gali 
JAUSTI, kad tikrai VI
SAS VANDUO yra 
muiluotas.

Tas ir yra priežastim, 
kodėl Rinso švariai iš
traukia iš skalbinių pur
vų, be didelio trynymo.

Daugelis muilo šmo
tų padaro vandenį mui
luotų, putotų. Bet tai 
pranyksta, kuomet dra
panas sumerki ir pali
kus drapanas, nieko 
joms nedarant, ir bus 
tokiomis, nepaliestomis.

Rinso putos veikia 
kiekviename kvoldelyj 
ir siūlelį, atmarkina 
purvų be jokio kenkimo

Rinso stebėtinai išskalbia drapanas, kaip kad Lux atlieka 
stebėtinus dalykus.

^DR.HERZMAN^l
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

PURVAS
Dr. A. R. BlumenthaJ

Akių Specialistas 
4649 So. Ashland Avė, 

Kampas 47th SL

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų 
Tel. Boulevard 6437

Ar gali atspėti 
1000 mįslių?

Dabar turi tą progą
1 '

Susiūtas, bet ne drabu
žis, su lapais, bet ne me
dis, ne žmogus, o viską 
pasakoja.

Atminkis kas tai?

Lindau į uolą ir akmenį, 
pelniau peilį brangiai 
pirkta, pirma buvau tė
vo duktė, paskui tapau 
tėVo motina. — 

?
Atminkis kas tai?

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

I

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo 
ne^y orderiais ar draf- 
tais tegul kreipiasi pas

DR. G, M. GLASER
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas:
3149 S. MorRan St., kert® S2 St.

Chicago, Illinois.SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų.

Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7
vakare. Nedėliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

■

DR. CHARLES 8EGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisui
4729 So. Ashland Ave^ 2 luboe 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų k 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet 
Telefoną* Drezel 2880

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

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

Tuojaus įsigykite Mįslių Knygą, 
Jos kaina tik $1.00.

Iš čia pinigai yra p* 
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini

Parduodamos 
kortės Lietuvon 
Lietuvos.

Kreipkitės pas s

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė
Kenosha, WU

laiva

Or. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.:, Yards 994

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

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Halsted St„ Chicago, III.
kampaš 18th St, 

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

-----DR. S. BIOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Y-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd SU kampas S.

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

Tei. Lafayette 4988.

EXPEUER”
Kaip tik pasirodo pirmutinis 

apsiroiSkimas peršalimo,^pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
tad naudokite šit^ patikėtinu namini 
vaistu. Persitikrinkite, kad kiekvie
na bonka Paltį - Expellerlo4 kurie jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaina 85c. ir 70c.

> aptiekose arba pas.
F. *0. RICHTER & CO. 

104-114 8o. 4th St.
. Brooklyn, N. Y.

Jos Verte Neinkainuojama Lietuviai
Norėdami SIUSTI PDTIG^ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževj* 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
Waukegan, HL

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

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu:

___________________________________________________________________________________________________

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

Ruatta & Serenelli 
817 Blue Island Avė.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois.

.. c...K..------ •---------------- ------ -----------

karais 6—9. Nedfil. pagal sutarimą : 
8261 So. Halsted St^ Chicago, III

-Jfl T ----------------

Telephone Boulevard 5652
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va-

Tatotautfl Bttlmrd 7M4

m. C, I. VEZEIIS
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kaipo įvykusį faktą, o todėl 
ir Lietuvos valdžios pasiūly
mą atiduoti ginčą dėl Vil
niaus išspręsti Haagos tri
bunalui grieštai atmetė: gin
čą išsprendęs patsai “Vidu
riniosios Lietuvos” Seimas 
ir Vilnius galutinai priklau
sąs Lenkijai.

Pasaulis betgi žino, kaip
■ p jo per year outside*!!?’ Chicago, buvo rinktas Vliniaus “Sei

linąs”, ką jis reprezentuoja 
» ir ko vertas jo nusprendi- 

j Office pnas prisidėti prie Lenkijos.
of Ginčas dėl Vilniaus dar nė- 

------ - ra todėl užbaigtas.
Naujienos eina kasdien, išskiriant '

nedfildienius. Leidžia Naujienų Ben-1
drovi, 1789 So. Halsted St, Chicago, KOrtlllTIlŽ'fnO
111.-2 Telefonas: Boosevelt 8500. ŽVUU KUIIIUIUČ 
------------- —-------- \prie kanibalizmo.

The Lithuanian Daily News

Published Daily exeept Sunday by 
The lithuanian News Pub. Co.j Ine.,

Editor P. Grigaftte,

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Roosevelt 8500, Į - - - - - -
Subscriptioh Rates:

$7.00 per year outside of 1 
4 $8.00 per yeat in Chicago, 

8c. per copy.

Entered as Second Clafis
March 17th, 1914, at the Post

Chicago, 111., under the i
March 2nd, 1879.

Tiesiai netikėtini, baisiau
si dalykai dedasi Rusuose. 
Laikraščiuose ne kartą bu
vo pranešama žinių, kad 
šian ir ten Sovdepijoj susek
ta žmonės, dėl bado, val
gant žmogieną. Komunis
tų spauda iš karto stengėsi 
tatai užginčyti^ Amerikos 
lietuviškieji Rusų komunis- 

*75 Į tų rojaus garbintojai buvo 
šokę rėkti, kad tai biaurus 

^^50 priešų prasimanymai tikslu 
• _ zjio diskredituoti sovietų val

džią, bet paskui ir jie nusi- 
.....jjte ramino, kai pačių sovietų or

ganai pripažino, kad žmo
gienos valgymo apsireiški
mų bado ištiktose srityse iš- 
tikrųjų pastebėta.

1 Dabar • bolševikuojančio 
J]orvertso koresponden- (ij?orvertSo” koresponden

tas praneša iŠ .Varsa vos, kad Lg Berlino praneša, kad 
Lenkų valdžia atsisakė;Vd- U daugelio kaimų badu žir
niaus klausimą pavesti is-1 gtantieji žmonės šaukiasi į 
spręsti tarptautiniam Haa- bolševikų valdžią prašyda. 
gos tribunalui, kaip Lie- kad vjeįoj laidoti numi- 
tuvos valdžia kad buvo pro- .rusįug butų leista jų kunus 
ponavus. Lenkų valdžia ya]gyįj r 
pareiškė, kad po to, kai “Vi- Igtieg -r nebu-
dunmosios Lietuvos Sei- l inus su tais
mas nutaręs prijungti Vii- baisia.s kentėjimai ku. 
mų prie Lenkijos, Vilniaus k nega badaujanti -j ir
Mausimas jau esąs pabaig- mirgtantieji žmonės.

' # Vietoj bolševikų žadėto 
Į Varšavą jau atvykę dvi" rojaus, vietoj komunizmo 

dešimts Vilniaus Seimo at- Rusija susilaukė baisiausio 
stovų, kurie tapo priimti į v^rg0 ir> galų gale> kaniba- 
bendrąjį Lenkijos Seimą
Vilniaus kraštui atstovauti. Kur kelias Rusijai išbris- 

Tuo budu, matyt, Lenkai ti iš tos paskaudos, kur ras- 
ištikrųjų skaito Vilniaus ti iš tos paskandos, kur ras- 
prijungimą prie Lenkijos’vėnimą pataisyti?

13.00 
(4.50 
2.25 
1.75 
LUD

Užsimokėjimo kainai
Chicago jo — paštu:

Metams------- —........ •—
Pusei metų ■* .
Trims mėnesiams .............. —
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui .«*-

Chkagoje per aešiotojusi
Viena kopija ......... » _
Savaitei-------------•------ ——-•*—» J®®*
Mėnesiui__ 78c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj 
paštu: i

Pusei metų ----------- - 4.00
Trims mėnesiams  .....      2.00
Dviem mėnesiams —1.50

Į. Vienam mėnesiui ................... .....
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Į Metams___________

Pusei metų ------- -
Trims mėnesiams —

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Vilniaus 1 
klausimas 
dar nebaigtas. |

-; -1 - rĮ - ■ *

Apžvalgų
TIKSLAS PATEISINA 

PRIEMONES.

“Sandara” rašo, kad1 atva
žiavus Amėriikion buvusiam St. 
Seimo sekretoriui V; Natkevi
čiui ir mokytoju B. Žygeliui, 
klerikalai pradėję 
prieš juos agitaciją.

Lenku Padėtis
Lenkijos spauda plačiai kal

ba apie geležinkelių padėjimą, 
kurs esąs labai pyastas. Garve
žių ir vagonų 
mas: iš viso Lenkai turi 4,147 
garvežius, 8,861 keleivių vago
ną ir 85,826 prekių valgomis. 
1921 metais įgefležinkeliai davė 
25,5 miliardų auksinų nuosto
lių.

Kad geležinkelius sutvarkius, 
Lenkai griebiasi įvairių prie
monių: jie (mažina tarnautojų 
skaičių, didina geležinkelių ta
rifus, organizuoja tam tikras 
gclžkelių tarybas ir tt.

Bet viena pačių žymiausiųjų 
tokios padėties priežasčių yra 
anglies stoka. Lenkų m misteris 
atvirai pasisakė, kad kol Silezi
ja nebus gailutinat 
Lenkams, tol tos kliūties

Įdėlis truku-

smarkią 
Pavarto

jama prieš juos ne 'tik slpauda, 
bet ir sakyklos, kad žmonės 
nesilankytų j jų prakalbas, o 
kai kur dagi tlėnuncijacijos ir 
įskundimai policijai, kad atva
žiavusieji esą komuhistai ir 
laiką priešvald iškas kolbas.

Taip, pavyzdžiui, atsitikę Wor- 
cestery, kur tiems liaudininkų 
atstovams buvo surengtos pra
kalbos kovo 14 dieną.

“Kad suardžius šias pra- Įima busią pašalinti, 
ka'lbas, — rašo Sandara, — 
vietos klerikailai apskundė 
miesto valdžiai, . kad bus 
prieš valdiškos prakalbos 
dviejų iš Lietuvos atvažia
vusių komunistų. Valdžia, 
patikėdama klerikalų judo- 
šiškam melui, atsiuntė detek- 
tivus, kad ištirtų visą daly
kų stovį. Atvykusioms de- 
tektivams viską išaiškinus, 
klerikalų melai nuėjo nie
kais ir prakalbos įvyko.”

Kovai su priešais klerika- 
lanis visokį įnagiai geri — 
tikslas pateisina priemones..., 

šlykščius klerikalų . žygius 
prieš liaudininkų atstovus “San
dara” aiškina tuo, kad kleri
kalai bijosi, idant rengiamose 
prakalbose amerikiečiai lietu
viai neatsižimotų iš tų atstovų 
lupų apie tikrąją padėtį Lietu
voj, apie tai, kaip klerikalai 
daro spąstus Lietuvos laisvei, 
apie tai, kaip Steigiamajame 
Seime klerikalai išrišę žemės 
klausimą etc. Kažin betgi, ar 
derikalai dėl to butų taip su
sirūpinę, ir ar tik klerikalai 
yra kalti dėl pravestos Lietir- 
voj žemės reformos? Liaudi
ninkai su valstiečiais St. Sei
me juk daugely atvejų, dagi 
žemės klausalnio išsprendime, 
ėjo ranka už rankos su klcri-
■ Galais.
•—---------------•*■■■■ , __..... ..................................,

Rengiamasi grąžinti veikia
masis Kiiaujos vulkanas Ha- 
wai saloj tuoju tikslu, kad su
žinojus vulkano karštį, garo 
(iekybę po žeme, mineralinę 
sudėtį ir išspręsti kitus klausi
mus. ' f

FUNGHAL, k. 29.— Aus
trijos ištremtasis ex-karalius 
Karolis sunkiai serga plaučių 
uždegimu. Trįs jo vaikai taip
jau serga. Karolis gali mirti.

priskirta
iiega-

deda 
už-

Taigi šit kodėl Lenkai 
visas savo jogas Silezijos 
grobimui. Lenkams svarbu ne 
pati Silezija, bet Silezijos ang
lis. ;

Rytuose įlenkus masina Ry
tų Galicija. Tas kraštas juos 
vilioja savo nafta. Lenkai veli 
neriasi iš kailio, norėdami įro
dyti, kad tas kraštas yra neat
skiriamas nuo Lenkijos dėl ben 
drų ]K>litikos ir ekonomijos 
reikalų. ' I

Netolimoje ateityje, žinoma, 
bus spaudžiamas ir Rytų Gali
cijos likimais. Taigi įdomu, 
kiek ten yra lenkų. Jei pažiu- 
rėsi|mc į pačių lenkų surinktas 
žinias, pamatysime, kad Rūtų 
Galicijoj Lenkai sudaro “zniko- 
mą mniejszbšč.” Pvz., Bohorod- 
čano apskrityje iš 57,(MM) gy
ventojų lenkų esą tik 4,000, 
Ra va Ruskos apskrityje iš 
107,(MM) gyventojų lenkų — 26,- 
000, Skobos apskrityje iš 48,- 
(XM) gyventojų lenkų — 9,000 
ir tt.

Ne mažiau, jei tik ne dau
giau, Lenkai stengiasi užgrob
ti ir Dancigą. Jie sistematingai 
supirkinėja Dancige namus ir 
žemės plotus. Tuos užpirki
mus daro "Dcpartament Tech- 
niėzny i Administracyjny Ma
ją tiku Panstwowego” prie Ge- 
neralio Lenkų Komisarijato 
Dancige. Tas departamentas 
dirba savo darbą prisidengda
mas vokiškos firmos ' vardu. 
Lenkai stengiasi visų pirmiau
sia supirkti dvatus, ypač pajū
ryje. Jau dabar visa eilė dva
rų ir žemės plotų yra Lenkų 
rankose.

Panašiais budais Lenkai ver
žiasi ir į Vilnių. Bet paties Vil
niaus užgrobimas nėra dar ga
lutinas Lenkų tikslas. Jiems 
ne tiek rupi Vilniaus sritis, 
kiek priėjimas per Lietuvą prie

juros. “Gazeta Warszawska”, 
rašydama ajpiie Pabalti jos vals
tybių problemą, pabrėžė, kad 
atgimus Rusams Latviai ir Es
tai turėsią grįžti atgal prie Ru
sų, o Lenkams reikalinga sus
tiprinti savo įtaką Pabal t jū
rini, yi>ačiai Lietuvai, kad tuo 
buidu gautų tikrą priėjimą prie 
Baltijos juros.

Tam savo tikslui pasiekti 
Lenkai įrodinėja Vilniaus ir 
net Kauno lenkiškumą, naudo
damiesi Vilniaus gyventojų ne
susipratimu ir tamsumu. Su 
durtuvų pagalba Lenkai orga
nizavo savotiškus rinkimus į 
Vilniaus seimą ir išrinko' 106 
lenkus “atstovus”. Plrieš tuos 
rinkimus protestavo ne tik ne
palankus Lenkams Anglai, bet 
nėt Prancūzai. Taip, pvz., 
d’Etchegoyen rašo kad Lenkų 
atstovas oficialiai pareiškęs 
Tautų Sąjungos Tarybos posė
dyje, jog ginčijamos teritorijos 
gyventojų skaičius siekiąs 1,- 
050.000 žmonių. Jeigu rinki
muose turėjo teisę dalyvauti 
gteta vyrų ir moters, tai turė
jusių teisę balsuoti turėjo siek
ti 50 nuoš. visų gyventėjų, t. 
y. apie 525,000 žmonių. Tuo 
tarpu I^enkų žiniomis balsavę 
virš 200,000, kas nesudaro dau
gumos, nekalbant jau apie tai, 
kad rinkimai buvo vedami su 
teroro pagalba ir su įvairiais 
grasinimais nebalsuojantiems.

“Revue Internacionale” rašo: 
.. .Įsigalėję Vilniuje Lenkai, 

paskatinti tuo, kad nebuvo nu
bausti už slmerktinus žygius, 
nebuvo linkę atiduoti ir Vil
niaus jo teisėtiems savininkams 
kitaip, kaip tik mainais už 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Bet jokia Lietuvos vyriausybė 
negali priversti visą tautą pri
imti sutartį, užgaunančių kraš
to suverenumą ir nepriklauso
mybę. Lenkijai, be abejo, dar 
visa nerimauja dėl savo perma- 
žai užtikrintos laisvės, bet ji 
yra didelė, o Lietuva maža, 
šiame konflikte Lenkija nau
dojasi pajėga; ir toji pajėga 
šiuo momentu turi viršų. Rei
kia pripaižinti garbingą Tautų 
Sąjungos Tarybos nutarimą, 
kad ji nepripažins koflikko iš
sprendimo be savo patarimo 
arba jeigu tas konfliktas ne
bus abiejų pusių priimtas.

Tačiau lenkai nenusimena. 
Jie aklai tikisi nugalėsią ir ne
sigaili nei darbo, nei pinigų 
savo grobiam a jai politikai. 
Del tokio nusistatymo jie yra 
įsivėlę iki ausų į skolas ir kas
dien vis giliau ir giliau klim- 
pa.

“MomOnt” žiniomis, Lenkų 
skolos iki 1921 rugsėjo 30 die
ną buvusiom tokios:

Dolerių .......... 143,143,167

Frankų ..........   460,563,699
(Svarų sterl............. 3,715,478
Lyrų (italų) .... 7,134,335 
Kronų (austrų) 11,070,000 
Frankų auksu .. 33,578,062 
Guldenų (olandų) 17,800,000 
Kronų (norvegų) 16,575,736 
Kronų (švedų) .... 128,307. 
Pakeitę visas tas sumals len

kų markėmis, gausime 732 mi- 
Tiardu lenkų auksinų. Čion rei
kia priskaityti ir paskolą, gau
tą doleriais iki 192J. m. rugsė
jo 30 dienos — iš viso 16,969,- 
120 dolerių arba 60 miliardų 
lenkų markių. (

Tuo budu Lenkų užsienių 
skalos iki 1921 m. rugsėjo 30 
dienai sudaro viso ajyie 800 mi- 
HaCdų lenkų markių. Be to, 
išleista ir banknotų už 220 mi- 
liandų markių. Jei 'Lenkijos 
gyventojų skaičių paimsime 
26,000,060, tai kiekvienam Len
kijos žmogui teks po 51 aiikso 
f ranką skolos. [ “Karys” ].

neužginčija šitų faktų; jie tik 
sako, (kad jų algos yra neužten
kamos ir kad konkurencinis 
eikvojimas turi būti prašalin
tas paimant (kasyklas į vald
žios rankas, o ne baudžiant 
darbininkus.

Dabartinis susitaikymas, ma
tomai, yra ne kas daugiau 
kaip nusimalšinimas akyvaiz- 
doj spėkos.

Gandhi kalėjime.

Del streiko Piety 
Afrikoj.

Streikas pietų Afrikos aukso 
kasyklose pasibaigė; 4 kraujo 
liejilmas ir organizuotas žiau
rumas apsistojo ir darbininkai 
sugrįžo vėl prie darbo. Veik
liausieji streikininkai yra nu
kauti, ar sėdi (kalėjime. Ginčo 
klausimai žadama pavesti tyri
nėjimo tarybai ]>asiskirtai abie
jų pusių streiko pradžioj. 
Klausimai, kurie teles tarybai 
spręsti, gludo ekonominėse są
lygose anapus jos kontrolės. 
Pelną duodanti kasyklų gale 
(pietų Afrikos aukso kasyklos 
duoda daugiau kaip 40 nuoš. 
pasaulinio aukso) pareina nuo 
aukso perkamosios galės, Pas
kutiniais dvejais metais sterlin
gui nupuolus, kaip sterlingo iš
kaitą parodo, perkamoji aukso 
kaina, sterlingais, atatinkamai 
pakilo nuo 85 šilingų uncijai 
iki suvirš 120 šilingų karo me
tu'. Ačiū tam net ir menkos ir 
dalinai išnaudotos kasyklos ga
lima buvo dirbti su pelnu. Bet, 
Kaip mes nesenai matėm, ster
lingo keičiamoji vertė pakilo 
iki mažne $4.40, tuomi padary
dama proporcingų aukso per
kamosios (kainos puolimą. 
Bando apygardoj dabar yra 
apie septyniiolika kasyklų, ku
rios jau uždaryta; 39 dar tebe
dirba, bot iš tų 24 dirbs su 
nuostoliu kaų) utlkso antviršinė 
vertė pranyks. ' Padėties sun
kumas paaiškėja, iš to, kad iš 
23,391 balto ir 188,320 negrų 
darbininkų dirbusių visose 
Transvaliaus aukso kasyklose 
1918 m., 10,503 balti ir 81,734 
juodi darbininkai turės netekti 
daibo, jei inažapėlnės kasyklos 
taps uždarytos. Streikininkai

Ilndusų vadas Gandlri yra pa
sodintas kalėjime, (bet indusų 
tautinis judėjimas, kaip ang
lai patys pripažįsta, nei kiek 
nesuniažėjęs, nors Indijos žmo
nės po jo suareštavimui laiko
si savo vado mokinimo ir ne
daro jokio smurto.

Gandhi, kaltinamas pasikėsi
nimu sukelti žmonėse nesiten
kinimą dabartine Indijos val
džia', prisipažino prie kaltės, 
bet teisino savo atsidavimą 
besmurtiniam principui. Jis 
pasakė teisėjui, kad jis mato, 
jog teisėjas, kol jis teisėju pa
silieka, kitokio pasirinkimo ne
turi, kaip įsta’tylmo žiūrėjimą. 
'Feisėj'as atsiprašydamas nu
baudė jį šešiems metams kalė
jimo be sunkaus darini — ir 
Gandhi jam padėkojo. šita 
bausmė, reikia pastebėtu yra 
daug lengvesnė už bausmes 
Amerikos teisėjų skiriamas po
litiniams prarika'ltėlianls, pra- 
sikaltusiems daug lėrtgviau. 
Bet tas vistiek ncjiateisi'na anglų 
užsispyrimo valdyti tuos žmo
nes, kurie jų valdžios nenori.

Greičiausi modemiški laivai pa
saulyj, geriausias patarnavimas 
keliauninkams . Vietiniai agentai 
yra jūsų mieste ar netoli.

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal- 
tikofl kraštus.
CARONIA ....... Bal. 8 ir Geg. 13
PANNONIA (2 klesos) Bal. 15

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

Keliaujant per Cherbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
ALBANIA (antra kleea) Bal. 1 
CAMERONIA ....................  Bal. G
ALGERIA .......... ................ Bal. b

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

- - - ■ - — —J
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Mėšlungis, skausmai ir 
; strėuy skaudėjimas.

Padegėlis Kasmatė.

Jedinaja Nedidimaja
» ...... n ■ Iii 4 »

(Tęsinys)

KAIP JIE GYVENA.
Materialiniu žvilgsniu rusų emigrantai da

lijas į dvi griežtai besiskirianti grupi. Viena — 
kuri nieko neturi, išskiriant grynų sąžinę, ir 
kenčia baisų skurdą. Bet ir toji grupe dar ne
išėjo galutinai iš savo “senojo idealizmo” ir 
gyvena daugiau aukomis bei išmalda. Pavyz
džiui, rusų emigrantų tarpe vieni kitų pas save 
į svečius nepriima. Nes kai ateina vienas rusas 
pas kitą, tai tuojau užgula aukų ar pašalpos 
prašyti. Tai tiek įsigalėjo ir visiems įkyrėjo, 
kad dabar kai ateina vienas rusas int kitą, tai 
šeimininko niekuomet namie nėi*a... Bet užtat 
kita emigrantų dalis, ypač toji, kurios daliai 
teko kariauti ir evakuotis, tai nespėja gores
niuosiuose Vakarų Eiropos kurortuose sau vilų 
statydintis. Vilos eina viena paskui kitą. Tiesa, 
tokioj Bulgarijoj, rusų inteligentai bando grieb
tis ir pozitingo darbo, užimdami tą ar kitą vie
tą. Bet tokių tėra tik mažas nuošimtis.

Berlinas. Gražiausioji miesto dalis. Puikus 
rųmai. Spindinčios durys. Ir ant tų durų spin
dinčiomis raidėmis parašyta “Medvied” (taip 
vadinosi geriausia Petrapilio karčiama,xkur rin
kdavos rusų aristokratija), ir kiek toliau spin
di parašas “Rakieta,” ir taip toliau. Tas kar- 
čiamas lanko išimtinai rusai emigrantai, visuo
met jų tenai pilna; patarnauja buvę studentai, 
Kitur Berline vokiečių karčiamos alaus stiklinė 
kainoja pusantros markės, pas rusus kainoja 
penkias; kitur už patarnavimą duodama 10 pro

centų, čia duodama 50 procentų. Pavyzdžiui, 
už vienus metus mažesnės sąskaitos kaip 130 
markių savaitės bėgy aš nemačiau. Vokiečių 
bankininkai tidk? neišgali mokėti, o rusų emig
rantams tai nieko nereiškia! Tai niekis, kad ka
da nors ateity visos šios sąskaitos bus prista
tytos rusų tautai apmokėti I Net toks rusų juo
dašimčių organas, kaip Berlino “Vremia” skun
džiasi, kad rusai dar niekuomet tiek negirtuok- 
liavę ir nebuvę tiek ištvirkę, kaip dabar! Dar 
labiau linksminamos Paryžiuj, kur valdžia 
mielaširdingesnė ir didesnės subsidijos ‘‘varg
šams pabėgėliams” nesigaili! Ir dar daugiau 
Serbijoj, kur valdžia dar gausingesnė, kur su
sirinko visi rusų monankizmo zubrai, kurie 
sutartinai terorizuoja Serbų ir valdžią ir visuo
menę. Bet užtat jie vienas kitam labiau netiki, 
negu graikas čigonui! O Nizza, Neapolis, Genua, 
Sivilija... spindi naujomis rusų vilomis!

* ★
*

JŲ STUDENTIJA.

Iš visų šelpiančių rusų emigrantus, čekų 
valdžia bene bus idealingiausia. Ji neprojektuo- 
ja pasipelnyti, ji vaduojas grynai humanitari
niais samprotavimais, pinigų taip sau nemėto, 
bet užtat atidengė kreditą rusų studentams. Ir 
visi buvę vrangelninkai, taip pavyzdingai karia
vę ir tiek didvyriškai, gynę Krymą pasidarė' stu
dentai. Pavyzdžiui, senas generolas Michejevas 
— studentauja drauge su savo sūnumi — Sub
sidiją ima! O koks jis puiktis generolas, galima 
spręsti iš šio pasikalbėjimo.

j—Vašė prevoschoditelstvo, — aš jam sa
kau, — kaip tai atsitiko, kad jus tiek daug lai
ko išbuvę kare ir šitokioj daugybėj frontų, Jur
gio Kryžiaus neturite? (

—O, aš jo nenoriu, man butų gėda jis ne

šioti, nes jį tegauna tiktai tie, kurie moka pri
silaižyti, o aš netoksai. Pavyzdžiui, man būnant 
sanatorijoj, mano divizija sumušė vokiečių pul
ką, bet aš nedariau tardymo, neieškojau kry
žiaus, nes aš esu tikras kariškis! —■ paaiškino 
jis

—Taip, taip, tikras rusų kariškis, — su
tikau aš... i

Pereitų melų pabaigoj rusų “studentai” 
darė savo suvažiavimą Pragoj. Čekų valdžia, 
būdama suinteresuota pradėti prekybos santy
kių su dabartine valdžia, prašė tų vadinamųjų 
studentų neliesti politinių klausimų, kreipiamų 
prieš bolševikus, nes kitaip bolševikų valdžia 
gali būti nepatenkinta čekų valdžia ir gali blo
gai atsiliepti į biznio reikalus. Jie, žinoma, su
tiko politikos neliesti, ir pirmoj dienotvarkės 
vietoj pastatė didžiosios Rusijos atstatymo 
klausimą!... Bet į tą suvažiavimą atvažiavo ir 
du rusų tikrieji studentai iš Šveicarijos. Jie pa
reiškė, kad jie važiavo ne į politinį mitingą, bet 
į mokslo reikalais suvažiavimą. Tuoj jie buvo 
užpulti: i

—Jus esate rusai, tai kaip jus galit nęriin- 
teresuoti politikos klausimais!

—Bet mes esame studentai, norime dabar 
mokintis, mes politikuosime tada, kai mokslą 
baigsime! >

—O, tai jus tokie!
Ir bežiūrint jiems buvo antausiai ir 'kupra 

kumščiais apsunkinta! Jie, padėkoję už tokį 
mrilohų priėmimą, nei neatsisveikinę susidėjo 
čemodanus ir išdūmė atgal į Šveicariją.

*
★

Pragos kavinė. Susitinku su rusų “studen
tais”.

i—O, tamsta vos nesenai iš Rusijos! Kas

tenai girdėti, kaip bolševikai, kada jie pras
megs? — klausia kaimynas.

—Kada prasmegs? — atsakau, — o, tai 
didelis klausimas! Jie genialingi...

—Kaip!... Jie genialingi, tamsta pasakei? 
—pašoko jis, pertraukdamas mano mintį. — 
Juk jie žulikai!

—Visai teisingai, genialingi žulikai, — sa
kau.

Tuo tarpu kitas kaimynas pačiupo jo ranką, 
besiekiančią mano pakaušio:

—Nusiraminkite! Iš tik ra, kas per paprati
mas, kur tik rusai susitinka — ten skandalas ir 
muštynės!...

Tokiu budu mano žandas išliko sveikas. O 
tuo tarpu tokiais tipais visa Praga knibždėte 
knibžda! Kaipo jų egzistencijos rezultatas gali 
būti šioks faktelis. Man reikėjo gauti leidimas 
kiek ilgiau pasilikti Pragoję. Nueinu su lietu
višku pasu į čekų policiją ir prašau leidimo.

—Lietuva? Kas tai toji Lietuva?... — 
Tai— Rusija? i

—Nieko panašaus! Lietuva — nepriklau
soma valstybė!

*—To ništo! —gaunu paaiškinimą.
—Tai gerai, — sakau, — tai jus duojūt 

man leidimą gyventi Austrijoj!
—Bet čia Čekija, ne Austrija!
—To ništo! —. sakau, — jus Austrija!
—? !...
—Hm... Taip, taip!
Ir visa mano laimė, kad aš turėjau Lietu

vos pašto ženklų, kurių pagalba gavau gyventi 
leidimą net ilgesniam laikui, negu man reikėjo. 
Pasirodo, apie nepriklausomos Lietuvos pašto 
markes labai gerai žinota. Tai buvo tada, kai 
dar čekai nebuvo pripažinę Lietuvos nepriklau
somybės. .

... St. Louis moteris išsigydė 
su Lydia E. Pinkham Vege- 
table Cofnpound.

St. Louis, Mo- — “Buvau kankina
ma mėšlungio ir skausmų kasmėnuo; 

strėnas taip skau
dėjo, kad turėda
vau eiti gult, nes 
negalėjau dirbti. 
Mano motina ir vi
sa šeimyna visuo
met naudojo Ly
dia E. Pinkham 
Vegetable Comp- 
ound nuo panašių 
nesmagumų ir pa
tarė man pamė
gint, kuris ir pa

gelbėjo labai daug. Daugiau mėš
lungio neturiu ir gali visą savo dar
bą atlikti per visą mėnOsj. Rfekomėn- 
duoju jūsų Vegetable Compound savo 
draugSins nuo moteriškų nesmagu
mų.” — Mrs. DELLA 6CHOLZ, 1412 
Salisbury Street, St. Louis, Mo.

Tik pamąstykit valandėlę. Lydia 
E. Pinkham Vegetable Compound 
yra vartojamas beveik per penkias
dešimto metų. Yra prirengtas iš 
medikalių augalų, gabiausių pharma- 
cistų, aukščiausiortris metodomis. Su
dėtinė sujungta teisingai, nes viso
kius nesmagumus prašalina, kaip kad 
poniai Scholz. Vegetable Compound 
veikia atgriebimo įtekme visokiuose 
apsireiškimuose; atitaiso nesmagu
mus Į gerą kelią, bet ir smagiu budu. 
Tas yra pažymėtinu, kad nesutin
kanti simptomai su vaistais vienas po 
kitam nyksta.

i i.

Ibeio labai dau

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J.MUKAS
U32 So. 50th Ct.

Cir«ro. III.
Tel. Cicero 2537
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

VĖL MAŽINA “FĖRĄ”

Illinois prekybos komisija 
pranešė, kad ji sumažysianti 
gatvekarių “karfėrą” iki 6 cen
tų. Tatai žada padaryti pra
džioje balandžio mėnesio. Šį 
sykį, sako, gatvekarių kompa
nijos neturės kito išėjimo, 
kaip su tuo sutikti. Bet ar iš- 
trkrųjų jos bus priverstos su 
tuo sutikti, tai dar klausimas.

VIENA SESUO MIRŠTA; 
KITAI PAVOJUS.

kita svei- 
yra į vic- 
Rosai grę-

bi-

Bet 
tik 

vieną

Rusa ir Josefa Blazek, abi 
K) metų amžiaus, sjraugusios 
abi seseryvS į vieną, randasi 
West End ligoninėj. Viena ju
dviejų, būtent, Josefa gal mir
tinai susirgus, bet 
ka. Bet kai abidvi 
ną suaugę, tai ir 
šia mirties pavojus.

Daktarai yra prisirengę 
le valandą gelbėti i Rosos 
vastį, jeigu jos sesuo mirs, 
tatai bus galima padaryti, 
padarant operaciją ir
nuo kitos atidalinant. Bet kai 
jos abidvi labai tampriai su
augę į vieną, tai daktarai abe
joja ar jiems pavyks padaryti 
sėkmingą operaciją.

Abidvi seserys yra gimę Če- 
k (^Slovakijoj. Rosa yra vedus 
ir turi sūnų. Jos vyras yra žu
vęs didžiojo karo metų vokie
čių kariuomenėj betarnauda
mas. Gi kita sesuo yra 
dus.

PRANAŠĖ PERMATĖ,
VYRAS PRARAS $25;
NEPERMATĖ, KAD JI

SUAREŠTUOTA.

neve-

KAI)
BET
BUS

Bose Eli, 19 molų amžiaus, 
743 Liberty gat., burtininkė, 
parodė Henry Youngnickeliui, 
2140 WeUington gat., kaip ga
li dingti jo 25 doleriai, tik pa
pučiant į juos.

Slaptosios policijos agentas, 
Charles Welling, nebuvo joks 
burtininkas, bot įstengė paro
dyti Miss Elei, kaip galima 
tuos pranykusius 25 dolerius 
sugrąžinti.

Burtininkei besitaisant apar- 
tę, slaptosios policijos agentas 
patėmijo, kad už jos pančia- 
kos kas-iiors kuipso. Jis palie- 
pė jai tatai tam parodyti. Tai 
buvo tie 25 doJcriai ton jiasi- 
sloĮię. Po to ji tapo suareš
tuota.

Už PRAVARYMĄ Iš DARBO 
NORĖJO MIRčIA ATKERŠYTI.

Po to, kai Misis Maxwell, 
Ilope Pure Food krautuves, 
2731 N. Clark gat., prižiūrėto
ja, atstatė nuo darbo George 
Kamei, 35 m. amžiaus, jis va
kar atėjęs krautuvėn pradėjo 
ša ūdyti į visas puses ir gal 
mirtinai pašovė ten buvusį M. 
Millerį, 27 m. amžiaus, 1836 
Cleveland Avė., bakerį, ir Mrs. 
M. Harper, 38 m. amžiaus, 716 
Dewey Court. Pagaiiaus pats 
mirtinai persišovė. Miss Max- 
weil išliko sveika.

GAMBLERIAMS TEKO $15,- 
000; BANKO KLERKAS 
“PRASM UG ELI AVĘS ”,

Harris Trust and Savings 
banko klerkui, James M. 
Moore, prisipažinęs, kad jis 
pralošęs įvairiems gamble- 
riams 15,000 dolerių banko pi
nigų* dabar policija rengiasi 
padaryti ganiiblerių urvuose 
kratas. Sako, kad kai kurių 
bankų klerkai panašiai yra pa
sielgę. ‘ . * • r f;!

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

LiStSVll MlHlIOSS1Atsišaukimas į visuome
Iš ROSELANDO. nę V. Pečiulio reikalu.

M.Kovo 26 d. įvyko lL. S. 
Ratelio vakaras Stvumilo svet. 
Sulošta veikalas “Avinėlis Ne
kaltasis”, k/eturių yeilksmių ko
medija. Vaidinimas nusisekė 
gerai, nes žymiausi rateliečiai 
dalyvavo lošime, M. Dundulie
nei režisoruojant. Publikos at
silankė nedaug, nes buvo daug 
vakarų šioj apylinkėj. Progra
mų i pasibaigus, buvo Šokiai, 
kurie užsitęsė iki 12 nakties, 
K. Pociaus orkestrai griežiant.

— Korespondentas.

ROSELAND.

Kovo 26 d. įvyko Roselando 
bažnytinių draugijų draugiška 
vakariene bažnytinėj svet. Bu
vo kviesti visi parapi'jonys, bu-' 
vo žadama siu engti puiki va
karienė. Daug para-pi jonų bu
vo susirinkę. Laike vakarienes 
buvo pranešimai nuo kiekvie
nos draugijos nuveiktų darbų. 
Vyčiams priėjo eilė duoti pra
nešimas apie jų nuveiktus dar
bus. Viena vytė pradėjo aiš
kinti, jog vyčiai yra nusiminę, 
nes parapijonys jų parengtų 
vakarų neremią ir ignoruoją. 
Ant jos nusiskundimo atsilie
pė vienas choristas ir pradė
jo vyčius barti, kam jie skai
tą Naujienas. (Naujienų skaity
mas juos gadinąs, o dol'to ir 
parapijonys jų neužjaučią.

Buvo renkamos aukos, ku
rių pusėtinai surinko, nes kle
bonas rinko.

— Senas parapijonas.

Kovo 11 dieną No. Naujieno
se tilpo atsišaukimas į visuo
menę. V. ‘Pečiulis būdamas su
spaustas ligos ir kritišlklanie pa
dėjime šaukėsi į geros širdies 
žmones jam pagelbėti.

Chicagos Komitetas Lietuvos 
Našlaičiams šelpti savo mėne
siniame susirinkime, laikytame 
kovo 24 dieną, apsvarstė p. V. 
Pečiulio aitsišaukimą ir išrinko 
Komisiją ištirti jo padėtį, įga
liodamas ją visame kame vei
kti šito nelaimingo žmogaus 
reikale. , • i' . ■ • ; - ’i »

Komisija ištyrus V. Pečiulio 
reikalą skaito savo pareiga vi
suomenei pranešti, kad:

V. Pečiulis yra jaunas, 
Ii gentiškas ir pamokytas 
gus, jiergyvenęs Europos
žiojo karo baisenybes. Jis pate
ko vokiečių nelaisvėn, išbuvo 
joj virš 2 motu, iš kur jam pa
vyko pabėgti į Daniją; ten jis 
susirado sau draugę ir apsive
dė. Į Jungtines Valstijas jiedu 
atvyko pradžioje 1921 metų, 
kur ilgą laiką išbuvo be darbo. 
Gavęs darbą 
džiaugėsi, nes 
Vaičių jis tapo 
edarbo laiku

šeimyna)— gimė kūdikis, kuris 
dabar vos 7-nių savaičių senu
mo. Pagaliaus sunki ir ilga 
liga ir patį V. Pečiulį prispau
dė. •TrTMO!?

Taip, sunkiomis aplinkybė
mis susidėjus, neturint nei 
kicdc susitaupius nelaimingai 
Pečiulių šeimynai teko net ba
dauti kelias dienas ir kęsti bai
sų vargą iki vienas, ar kitas 
gailestingesnis žmogus ją ap
lankė ir šiek tiek pagelbėjo.

Taigi, dalykas aiškus, kad 
šitai šeimynai būtinai yra rei
kalinga pagalba.

šiuomi ir kreipiamės į ger- 
bia'maši'as Draugijas ir pavie
nius ašmenis, prašydami1 nors

kiek- šitai nelaimingai šeimynai 
paaukoti, kad ji galėtų maitin
tis iki liga praeis ir vyras suras 
sau užsiėmimą.

Aukas, čekius, ar Money Or
derius prašom rašyti iždinin
kės P. Bailickienės vardu ir sių
sti raštininkei — M. ZoJpienė, 
922* W. 344h Place, Chicago, 
Iii. Pilna atskaita aukotojų bus 
laikraščiuose. i

Chgo Kom. Lietuvos 
šėlpti Komisija:

K. Katkevičienė,
P. Petraitienė, 
M. Zolpiene.

Naši.

A. A. žemaitę atsiminus.

NORTH SIDE.

“Spešelų” atbalsiai ir 
kiti galai.

Šios kolionijos lietuvius “spe- 
šelai” buvo taip išgąsdinę, kad 
daugumui kinkos dar net ir 
dabar tebedreba. Nuo to buvo 
pradėję sirgti net kai kurie 
bankai. Vienam jų buvo vi
sai riestai. Nuo to, supranta
ma, žmoneliai buvo begalo vėl 
išsigandę. Jie iš visų kampų 
subėgę buvo jau bepradedą 
banką “bombarduoti”, 'bet ban
kui pradėjus išmokėti depozi- 
toriams pinigus, vėl viskas ap
rimo. Kiek laiko vėliau vėl ki
tas bankas, dar didesnis, buvo 
smagiai “igulmbu” susirgęs ir 
jau manėme, kad ir geriausi 
specMi’listai jo nebepagydys. 
Bet, tur būt, nuo to žmones 
ir dabar nenukentės, nes, kaip 
girdėt, ir šis bankas įstengia 
išmokėti pinigus savo depozi- 
toriains. Tik ką las begalo iš
gąsdino kai kurių draugijų ko
mitetus ir -šiaip žmonėlius.

Dabar vėl žmonės pradėjo 
nerimauti, ypač kriaučiai. Mat 
dabar vaikšto gandai, kad gal 
neužilgo įvyks kriaučių strei
kas. O čia žmoneliai dėl 'be
darbių ir taip nemažai privar
ginti. Bet yra viltis, kad gal 
blogi laikai šiaip taip praeis 
ir vėl bus viskas gerai.

Girdėt, kad balandžio 2 L. 
D. 47 skyrius rengia gra- 
vakarą Liuosybes svetainė- 
1822 Wabansia Avė. Be ki- 
pa m argi n imu, bus ir pra-

zų
je, 
tų
kalbų. Kalbės Dr. A. iL. Grei
čiūnas. O programui pasibai
gus, bus gražus šokiai.

— K. Rugis.

inte-
žmo-
did-

neilgai juom 
įx> kcletos sa- 
atdeistais. šituo 

pasididino jo

Mes, chicagiečiai, turėjome 
progą pažinti Žemaitę netik iš 
jos raštų, bet ir asmeniškai. 
Kiekvienas, kuris ją arčiau pa
žino, palsakojo ,kad tai moteris 
su gryna ir kilnia siela.

Ir jiegu mes arčiau prisižiū
rėsime Žemaitės raštams, tai 
mes taipgi atrasime ir ten jos 
gryną ir kilnią sielą. Rašyda
ma savo apsakymėlį “Motynė- 
lės ašaros”, Jonelio tyipui Že
maitė įdėjo sekamas mintis:

“Stojęs į aukštesnį mokslą, 
apsirinko mediciną, manyda
mas, jog tuo tapęs turės pro
gos neturi ėlliyis šelpti, nešda
mas jiems pagalbą 'ligose ir 
nesveikatosc; pertat galės pri
sidėti prie jų, šiek-tiek juos 
šviesti, duodamais ge\i pata
rimų !... ;

Atsiminė aiškiai, kiek tokių 
jo draugų buvo, su kuriais nie
ko daugiau nesvajodavo, kaip 
tik apie pagerinimą būvio ne
turtėlių, vargstančių tėvynėje. 
Kokios gražios mintys, kokie 
puikus sumanymai kilo jų gal
vose! Kaip karštai ir jausmin
gai pasakojo ’ vienas antram, 
kokiais keliais platinti švieti
mą; kokiu budu aiškinti jiems 
jų padėijmą, kaip nurodyti, 
kas juos skaudžia, kas spau
džia, kaip išaiškinti, ko jiems 
trūksta; nurodyti kelius, 'kaip 
ginties nuo - prispaudėjų, kaip

perga'lėti priešininkus1, kaip 
jiems pagelbėtai nusimesti 
j-iuigij nuo sprando ir pančius 
nuo kojų. Tvirtai jie tikėjosi 
visas kliūtis pergalėsią, visus 
priešininkus kojofliiis sumin-

(Minėjo, kaip jis su draugais 
širdingai prižadėjo vienybėje 
turėsies ir kiekviename*pavojuj 
vienas kitam ranką paduoti— 
nors galvą ir gyvybę už teisy-* 
bę padėti reiktų”.

Kad ir iš tos mažos ištrau
kos, mes aiškiai matome, koki 
didi idealiste buvo a. k Žemai
te ir kokie kilnus buvo jos sie
los ‘troškiniai.

Tokių prakilnių minčių že
maitės raštuose pilna. Tik la
bai apgailėtina, kad tie jos 
raštai (išskiriant tuos, kurie 
jau yra išleisti keliuose tomuo
se) yra, tai vienur, tai kitur, 
atskirais bruožorėliais bei strai- 
psniais išsimėtę. Ir jie, jeigu 
nebus visi krūvon surinkti ir 
išleisti, tai, be abejo, 
žus, kaip jau yra žuvę 
nėmažai raštų anksitybesnių 
musų tautos rašytojų.

Kad tie taip brangus Žemai
tės raštai nežūtų, ir kad pačią 
Žemaitę — nors jau mirusią— 
tinkamai pagerbus už jos taip 
didį iiKisidarbavimą pakėlime 
jaunutės lietuvių literatūros 
lici apšvietos, chicagiečiai su
manė tam tikslui surengti du 
šauniu vakaru,, kurių visas pel
nas eis a. a. Žemaitės pamink
lo pastatymui ir jos raštų iš
leidimui.

Kaip girdėt, vienas vakaras 
žada įvykti balandžio 1 dieną 
Strumilos svetainėj, Roselande, 
o kitas — balandžio 2 d. M. 
Meldažio salėj, West Sidėje.

Reikia tikėtis, kad lietuvių 
visuomene kaistai atjaus', pa
rems ir uoliai prisidės prie pa
statymo a. a. Žemaitei pamink
lo ir išleidimo jos raštų.

— Vox populi.

KLAIDŲ ATITAISYMAS.

Vakar laidos, paskutiniame 
puslapy j, straipsny “žemaite/ 
paminklas”, septinto paragrafo 
antrame sakinyj, įsiskverbė ši 
korektūros klaida, vietoj: Tie 
raštai, žinoma, kolkas dar nėra 
tai vienur tai kitur po trupu- 
surinkti visi krūvon, ir išsimė
tę, čiuką (neįskaitant tų, kurie 
yra išleisti keliuose tomuose) 
jie gaili pražūti,1—'turėjo būti: 
Tie raštai, žinoma ,kolkas nėra 
surinkti visi krūvon (neįskai
tant tų, kurie yra išleisti keliuo
se tomuose), ir išsimėtę, tai vie
nur, tai kitur po trupučiuką, jie 
gali pražūti.

ŠIANDIE PINIGŲ
KURSAS

Siunčiant Lietuvon pei mua:
36 cent. už 100 auk. 

arba
280 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

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

T. Pullman 5432 

A.SHUSHO 
AKUSERKA 
Turiu patyrinu 

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

Chicago, III.

CECILIJA VALINČIENĖ
Mirė nedėlioj, kovo 26, 1922, 

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

Laidotuvės bus ketverge, ko
vo 80, iš namų Harlem* and Ra- 
binson Road, Riverside, III. į 
Apveizdos Dievo bažnyčią, 8:30 
vai. ryto. Giminės, draugus ir 
pažystamus kviečiu dalyvauti 

laidotuvėse.
Antanas Valinčius.

KNYGOS

Ashland 
Jewelry 
& Music 

Store
Parduodame

pusę kainos Grafo- 
nolas, Laikrodžius, 
Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus.
4537 S. Ashland A v.

Chicago, III.

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

{T NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti. »

{^SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pageltos aprūpinime 
taksu*
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St Chicago

15c 
25c 
50c 
10c

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

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

Surašąs knygų: 
Aukso Veršis .........................
Amerikos Pilietis ..................
Audėjai .....................................
Amerikono su grin. pasikalb.
Apie Rusijos Politines Partijas 30c 
Atsitikimas ............................. "“
Barbora Ubrika .....................
Bedievių šventraštis ...........
Baltas Rūbas ........................ .
Darbas .......................................
Dr-jos ir Organizacijos Evol. 
Darbo Žmonių Istorija .........
Dainelės ................. ...................
Dainos vienam balsui ir kitos 
Gludi-Liudi .... 
Gyvulių Protas 
Kryžius ~..........
Kas yra taip, o kas notaip .... 50c 
Kaip Žmogus mąsto .......
Kas išganys liaudį ...........
Kas yra Socializmas .......
Kišeninis Žodynėlis ..........
Kunigas Macoohas^...........
Klesos ir Klesų Kova___
Iš širdies ..........................
Lokis .......... ..... ..................
Lietuvos Socialdemokratų

Partijos Dekleracija .... 
Moralybės Išsivysimas . 
Machbeth apdaryta ..........
Machbeth neapdaryta.......
Mulkių apaštalas .............
Mįslių knyga .................... .
Minykų kunigų darbai Filipi

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

laiškai .............................
Pasakojimai apie Jėzų ...........
Pavydas ......................................
Pačiavimas pas įvairias tautas 20c
Paskendusis Varpas .................. 50c
Pasakos... ..................................  20c
šešiolika Kristų ......... w........... 30c
Spąstai .........................................15c
Socializmo Minties Blaivumas

neapdaryta ........................  $1.00
Socializmo Minties Blaivumas'

apdaryta ............................ $1.50
Sveikata .............................. $2.00
Socializmas ir Religija, tik 20

knygučių ......................
Sapnininkas, neapdarytas 
Teisingos Paslaptis ........
Vėliavos Akyvaizdoje .....
Vagis .................................
Vokiečių Nepriklausomųjų So

cialdemokratų Veikimo Pro
grama ............... \................

Žemaitės Raštai Karės Metu
Perskaitę šį knygų surašą, tuo

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

Naujienų Knygynas 
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

. 15c 

. 50c 
$2.00

3Oc 
75c 
50c 
50c 
10c 
20c 
50c 

$1.00 
. 80c

. 15c 
.. 50c 
.. 15c 
$1.25 
. 25c 
.. 35c 
. 15c
,. 15c

.... 20c 

.... 25c 

.. $1.00 

.....70c 

.... 15c 

.. $1.00

"... 85c 
.... 05c 
.... 50c 
.... 10c

35c
50c
20c

. 15c 

.. 75c 

.. 25c 
$1.00
. 10c

35c
50c

Dr. A. J. BERTAšIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Ofiso Valandos: 6—8 vak. 
Tai. Boulevard 5913 

Residencijos Tel. Boulevard 1042

Dresės
50c

Jmokėt ir po 50 
centų į savaitę. 
Daugybe vasari
nių dresių viso
kių spalvų .ir 
stailų. Rašyk pa
klausdama pa
aiškinimų.

American
Dress

Installinent Co.»

58-60 West
Washington St.
Tel. Central 1844

už

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Reaidencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 8466
" ' I . ---------------------------

Ofiso Tel. Blvd. 7220
DR. M. T. STRIKOL1S

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 SO. ASHLAND AVĖ. 
Vai.: 10:80 iki 12; 3:30 iki 5 ir 

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

Nam.: 2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafayette 2G3

Telephone Yards S032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 ilki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

Telephone Van Buren 294 
Res. 1139 Indepcndence Blvd. Chicago 

lDr. A. A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

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

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

pa

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

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

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakaro išskiriant nedėldienius.A. MASALSKIS

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

Reikale kreipkitės
3307 Anburn Avė.

Tel.: Boulevard 4139

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus iŠva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą gvarantuojame.
■ , V į-; '■

Elektriškam darbui
Telefonai Boulevard I

1619 W. 47th Street
Ant išmokesčių, jei pagei

daujama.

"JE jinimni imrr t*

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
----- • . .

Telephone Yards 1532
DR. J. KULIS

Lietuvis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

3259 So. Halsted St, Chicago.

Telephone Yards 5834

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

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

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

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

Tel.: Canal 279

už

■ -r



NAUJIENOS, Chicago, III.
!RE“ Ketvergas, Kovo 30 d., 1922

Musų Moterims PRANEŠIMAI ASMENĮ! JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME.

967.5

NAMAMS SUKNIA — No. 9875 
ši suknia labai patinka moterims, 

todėl antrą sykį indedame, kad tos 
kurios nepasinaudojo pirmo karto, 
galėtų dabar parsitraukti šį pavyzdį.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 9875, 
sukirptos mieros 36, 40 ir 44 colių per 
krutinę. Sukniai 36 colių reikia 
3% jardo 36 col. materijos ir 3 % jar
do apvedžiojimo.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
Iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa 
Žymėti miera, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ienkleliais ar pinigais) atsiųsti murai 
iląip ušadresavusi NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St, Chicago, IIL

ŽEMAITES 
paminklo pastatymui ir 
raštų išleidimui yra rengia
mi du puikus vakarai. Dra
matiškas Ratelis ir Rose 
lando Scenos Mylėtojų Ra 
telis suloš labai gražų vei 
kalą “Graži Mageliona” 
keturių aktų melodramą 
Tie abu pokiliai įvyks šiaip 
Subatoj, Balandžio 1, 1922 
Strumilos Salėj, 158 E. 10' 
St., Roseland, 7:30 vai. va 
kare, o nedėlioj Meldažu 
svetainėj, 2242 
Balandžio 2 d., 
vai. vakare.

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

Tikietus jau galima jsi« 
gyti iš kalno šiose vietose: 

“Naujienų” ofisuose 
1739 S. Halsted St., 3216 
S. Halsted St., 1614 W. 46 
St., ir Universal Bankoje, 
3252 S. Halsted St.

W. 23 
1922, 1

visas pas 
nusi

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

JIEŠKAU SAVO DRAUGO PET- 
ro Možio, kuris vadinasi ir Peter Lat
viukas. Pirmiau gyveno Geneva, 111., 
o dabar bus apie metai laiko kaip ne
susirašau. Girdėjau, kad gyvena Chi- 
cago. Norėčia susirašyti. Peter Link, 
Box 62, Irons, Mich.

VYRŲ

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

Kviečiame gausiai atsilan- 
— Rengimo Komisija.

Side. — Vakarą su progra-
Gelbėti dr-jos

North 
mu rengia Uetuvai 
47 skyrius septintadienyj, balandžio 
2, 7:15 v. v., Liuosybės svet., 1822 
Wabansia Avė. Kalbės dr. A. L. 
GraiČunas, bus duetas, deklamacijos 
ir piano solo, paskui šokiai. Kviečia
me visus atsilankyti, nes tai bus pa
skutinis šio skyriaus vakaras.

— Komitetas.

PASARGA.
BESIGARS1N ANTIEMS

Kenosha, Wis. — S. L. A. 212 kp. 
susirinkimas atsibus balandžio 2 d. 
lygiai 12 vai., Schlitz svet. Malonė
kite visi laiku susirinkti, nes turėsim 
užleisti svetainę kitiems.

— J. Kasputis, prot. rašt.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

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

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

Kviečia — Valdyba.

Tomuliunienės

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

Chicagos Lietuvių Tarybos visuo
tinas extra susirinkimas įvyks penk
tadienį, kovo 31 d., Raymond chapel 
svetainėje 816 W. 31 st., lygiai 8 v. 
v. Visi atstovai atsilankykite laiku 
į susirinkimą, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. — Valdyba.

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

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

— Ant. J. Lazauskas, Nut. Rašt.

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

Pranešimai

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

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

D. Lietuvos K. Keistučio Paš. ir 
Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 
nedėlioję, balandžio 2 d., 1 vai. po 
pietų McKinley Park svet. Visi na
riai malonėkite laiku susirinkti.

— Nut. Rašt. K. P.

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

— Mokvklos Komisija.

Roseland. — Didelis koncertas ir 
balius atsibus nedėlioj, Balandžio 
(April) 2 d., Chas. Strumill svet., 
1508 E. 107 st.

šį vakarą rengia draugijų Sąryšis 
palaikymui Aušros knygyno. Pra
džia 6 vai. vak.

Koncerte dalyvauja garsi rusų Šo
kikų grupė, lietuviški chorai ir kiti 
artistai.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Kviečia Komitetas;

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

— Valdyba.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- 
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Kas žinote ar esate kur matę vaikš
čiojant JUOZĄ GIEDRI, kurio čia 
paveikslas telpa. Meldžiu tuojaus 
man pranešti, turiu svarbu reikalą su 
juomi, yra aukštas 6 pėdų, šviesių 
plaukų. Dovana $25.00 pirmam, ku
ris suteiks apie tai žinias .

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

Phone Yards 6894, \

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 
t- ginos arba našlės be vaikų, nesenes- 

nės, 30 metų. Aš 29 metų, turiu ke
letą tūkstančių dolerių. Mylinti do- 

, rą ir turtingą gyvenimą, kreipkitės 
laišku į Naujienų Bridgeporto Sky- 

’jl rių, box 100, 3210 S. Halsted St., 
• Chicago.
; .....................—

H APSIVEDIMAI.
®| JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 
. nos arba našlės nuo 20 rki 30 m. am- 
r. žiaus. Gali būti ir gyvanašlė, kad 
J tik butų dora, nepaisant, kad ir su 

vaiku . Nepaisant, kiek pinigų turi 
ar ne, nes aš ir-gi mažai turtingas. 
Esu vaikinas, 29 metų ,turiu savo

- ūkę. Siųsdamos laišką, prisiųskite
- ir paveikslą, o platesnes žinias su

teiksiu laišku. J. F., R. F. D., Box 63,
• Cooks, Mich.

(ĮVAIRUS SKELBIMAI
J APDRAUDA, VISOKIŲ BIZNIŲ 

ir paprastai, nuo visokių apgavikų 
1 ir netikėtų nelaimių. * Platesnių žinių 

kreipkitės antrašu: Mr. Ig. Vierbello 
2338 W. 23 PI. Chicago, III. Atdara 
nuo 4 iki 8 vak., paned., utam., ket. 
ir subatoj.

’ PARDAVIMUI LOTAS IR AUTO- 
mobilius 7 pasažierių labai geram sto- 
vyj, arba mainysiu ant kitokio biz
nio. Atsišaukite greitai.

C. SKRUODELIS
: 2858 W. 39th St.

Phone I^afayette 0125
i CHICAGOS PROPERTIERIAI IR 
biznieriai. Ar norite parduoti arba 
mainyti savo namą, biznį, lotą, arba j 
automobilių. Mes turime dešimtiems 
pirkėjų ir mainytojų ofise laukiančių. 
Telefonuok, rašyk, arba ateik į Ideal 
Real Estate Co., 3214 So. Halsted St. 
Phone Boulevard 0122 nuo 9 ryto iki 1 
9 vai. vakare.

PARDAVIMUI BIZNI AVA PRA- 
pertė su groserne ir bučerne, viena iš 
puikiausių South Side. Smarkiai 
auganti kolonija, puikus, šių dienų 
fixtures; tikra vieta su gera atfeičia 
apsukriam’ biznio žmogui, mokančiam 
lietuviškai ar lenkiškai. Dalį cash. 
Gera pardavimo priežastis, 30 mylių 
i šiaurius nuo Chicagos. Kreipkitės 
laišku į Naujienas No. 557.

1 ĮIEŠKO KAMBARIŲ ■
JIEŠKAU 2 AR 3 KAMBARIŲ, 1 

kad butų vanduo ir gasas taip, kad 
butų galima gyventi porai žmonių. 
Geistina, kad butų ant Bridgeporto 
arba South Side, turinti ant par^nda- 
voiimo, malonėkite pranešti laišku į 
“N.” Brighton Parko Skyrių, 4138 j 
Archer Avė. i

REIKIA DARBININKĮĮ
1 MOTERŲ

REIKALINGA MOTERIS ARBA 1 
mergina, už gaspadinę prie mažos 
šeimynos. Nėra skalbimo, lengvas 
darbas, mokėsiu $10.00 ant savaitės 
— valgis ir kambaris. Atsišaukite.

OREMUS CHEMICAL i
LABARATORY

1718 So. Halsted St.

REIKIA patyrusių operator 1 
kų prie siuvimo dresių.

DARIS DRESS CO., 
1132 Rooscvelt Rd. "

REIKIA moterų sortavimui 
naujų skudurų, švarus darbas. 

WESTERN LEATHER 
DRAPERY CO. , 

1016 S. Califomia Avė.

REIK ALINGA mergina prie 
namų darfbo, kreipkitės 

STANKŪNAS, 
3315 So. Halsted S t.

REIKALINGA moteris pri
žiūrėjimui vaikų. Kambaris, val
gis ir gera mokestis. Greitai at- 
sišaukiite. Misius, 543 N. Noblc 
Street.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

GERA PROGA
Gera proga dėl vyrų ir moterų už- 

sidirbti pinigų namie sėdint — jei tik 
kuris iš jūsų moka rašyti, šita dar
bą atlikti galite ir vakarais, neaplei- 
džiant savo kasdieninį darbą. Rašykit 
laišką įdėdami stempą dėl atsakymo. 
Maple Grove S. M., 4435 S. Marsh- 
field Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

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

12

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

1827 S. Union Avė.

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

Atsišaukite:
3201 So. Auburn Avė.,

WEST SIDE BARGENAS
Pardavimui dviejų aukštų medinis 

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

1622 Fisk St.

*

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

REIKIA vyrų į geležies atma
tų kiemą. Kreipkitės:

A. SHAMBERG,
459 N. Wood St.,

Tel. Haymarket 7374

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

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

Phone Blvd. 6775
!!ĮVYRU REIKIA!!!

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

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

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

EXTRA BARGENAS
Pardavimui pigiai bučernė, biznis 

išdirbtas, renda pigi, garu apšildoma; 
yra trokas. .__ _
važiuoju į Lietuvą.

10701 So. State St.
Tel. Pullman 4699

PARDAVIMUI PIENINKYSTĖS 
ir vištų farma su budinkais. 70 ake- 
rių, $125.00 už akerį; 3 mylios nuo 
Lockport, 2% mylios nuo Chicagos 
cementuoto kelio; 30 mylių nuo vi- 
durmiesčio. Savininko adresas: Ej. J. 
Wunderlich, 607 W. Marion Street, 
Joliet, III.

Ia pigi, garu apšildoma; 
Atsišaukite greitai, nes

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

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

REIKIA SALESMANO REAL ES- 
tate į visas dalis. Patyrimas nerei
kalingas, nei didelio kontrakto. Mu
sų pardavojimo propozicija 20%, alga 
ir komišinas, kasdieną išmokama $1 
už surašą.

3517 Archer Avė.

REIKIA patyrusio vyro prie 
garu kalamo kūjo (drop forge). 
Nuolatinis darbas. Kreipkitės: 
98th St. & Baltimorc Avė., So. 
Chicago, III. '

RAKANDAI
NEPRAIaEISKITE ŠIO BARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

grojiklį pianą, su prijungta ukulele, 
šėputė, roliams ir 10 metų gvaranta- 
vimas ir didelis dubeletava springsa 
phonographas su rekordais ir dai- 
mantine adata. Taipgi vėliausios ma
dos fruntinel setas, daining ir bed 
ruimio. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai, lan
gams užlaidai etc. Parducsiu ant 
syk ar atskirai. 1 Rezidencija 1922 
So. Kedzie Avė.

AUTOMOBILIAI
niAUTOJUOBILIAI!!!

VIENOS SAVAITES VELTUI 
IšMEGiNlMAS

FAGET-B^ICK CO.,

BUICKS
Parduodame vartotus automobilius 

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

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

Tel. Douglas 0632.
PERKAME AUTOMOBILIUS

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

DORCHESTER MOTOR SALES
COMPANY, 

1401 E. 67th St.
STUTZ CHUMY ROASTER ŠVA- 

riausis karas Chicagoj, vienas iš dau
gelio tiktai už $1,200 ant išmokėjimo. 
1741 Madison St., atdaras vakarais 
ir nedėldieniais.

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

HAYNES 1921, 7 PASAŽIERŲ 
taip kaip naujas $1,075, duoda ant iš
bandymo. Daugelis visokių. Atdara 
vakarais ir nedėldieniais. 1741 Ma
dison St.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Elgin Sil, penkių sėdynių, viskas ge
ram stovyje, kurie interesuojatės, ga
lite mtatyti bile kada,, parduosiu už 
teisingą ir prieinamą kainą.

JOHN ZAPOLIS,
4065 S. Rockvvell St;, City.

Už PUSĘ KAINOS
Pardavimui automobiliams 

baterijų sankrova, priešais Ri- 
verview Parką.

3435 N. Westem Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNE, LABAI 

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

PARDAVIMUI GROSERNE IR 
ičernė pirmos klesos, 8 metų lysas, 
gi renda. Visokių tautų apgyven- 
j kolonijoj. Kas nebučeris, tą iš- 
okinsime bučeriavimo.

1833 W. 22nd St.

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

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

Atsišaukite:
4536 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAL 
symo dirbtuvė, elektrinės mašinos vė
liausios mados, parduosiu pigiai, nes 
turiu išvažiuoti iš Chicagos labai 
greitu laiku.

Atsišaukite:
813 W. 35th St.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui studio Chicagoj prie 

didelės gatvės, labai geroj vietoj ir 
gerai Įrengta. Savininkas eina 18 
biznio. Kreipkitės į Naujienų Brirt- 
geporto skynų, Box 91, 3210 South 
Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI BUČERNE ir GRO- 
semė ant Bridgeporto. , Biznis senas 
ir cash. Didelė proga pinigų pada
ryti. Renda pigi, lysas ilgas, 4 kam
bariai pragyvenimui. Parduosiu pi
giai. Priežastį patirsit ant vietos. 
Kreipkitės į Naujienų Bridgeporto 
skyrių 3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
saldainių krautuvė, geras biznis, par
duosiu pigiai. Priežastis pardavimo 
nesveikata.

Atsišaukite:
933 W. 34th Place.

UŽ, pušį: KAINOS
Parsiduoda “Dry Goods” štoras ar

ba mainysiu ant loto ar automobi- 
liaus. Pardavimo priežastis yra la
bai svarbi, kuria sužinosite ant vie
tos. Kreipkitės

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI LABAI1 PIGIAI 
bučernė ir grosemė 3203 So. Racine 
Avė., Chicago. Taipgi, kuris nori 
įsigyti gerą biznį ir pigiai, tai nieko 
nelaukit, bet tuojaus kreipkitės. Ta 
apielinkė yra apgyventa visokių tau
tų, vokiečių, lietuviai ir lenkų. Biz
nis yra išdirbtas jau per 25 metąs. 
Turi būt1 greitu laiku parduotas. Prie
žastį patirsite ant vietos.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
barais ir automobilium. Biznis nuo 
senai, gerai išdirbtas, lietuviais ap
gyventa vieta; 4 ruimai gyvenimui. 
Priežastis pardavimo, važiuoju į Lie
tuvą . Kreipkitės į Naujienų Town 
of Lake Skyrių, No. 6.

1614 W. 46th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- 
bai geroj vietoj, prie didelių dirbtu
vių, lietuvių ir lenkų apgyventa vie
ta, biznis išdirbtas nuo seniai. Par
davimo priežastis važiuoju į Lietuvą. 
Atsišaukite greitu laiku.

4346 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai greitai, nes išvažiuoju į Lietuvą. 
Randasi labai geroj vietoj, duodasi 
lunčius. Geriausia proga tam, kuris 
nusimano apie tokį biznį.

Atsišaukite:
2463 W. Roosevedt Rd.

Tel. West 6622
PARDAVIMUI PIGIAI SALIU- 

nas, maišytų tautų apgyventa vie
ta. Biznis išdirbtas per daugelį me
tų. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

1434 S. Solon Avė. ir 14th PI.

PARDAVIMUI galiūnas ant 
šiaurvakarinio kampo, 6556 So. 
State St. Parduosiu už prieina
mą kainą.

Tel. Wentworth 0421.

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

2844 W. 38th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS; BA- 
šiokeisai pulteibelis ir base 
slanta; ir daug kitų rakandu, 
biznis visokių tautų kolonijoj, 
išdirbtas per 40 metų, 
pigiai.

rai 2 
bąli 
geras 
biznis 
duodu

Atsišaukite:
436 W. 29th St.

Par-

DIDELI BARGENAI
Parsiduoda namas 6 ir 7 kambarių, 

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

Kitas namas ant 63 ir Kedzie, 2 
pagyvenimų po 6 kambarius, elektros 
šviesa, gasas, maudynės, garadžius 3 
automobiliams, stovi ant 2 lotų. Kai
na $5,500. Įmokėti $1,000.

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

Namas ant Halsted gat. 3 pagyve
nimų ir štoras gaso Šviesa, maudy
nės, toiletai, rendos $90 į menesį. 
Mainysiu ant bučemės, grosemės, 
grosernės, automobilio arba loto. At
sišaukite laišku arba ypatiškai.

IDEAL REAL ESTATE CO. 
3214 So. Halsted St.

NAMAI-2EME. MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

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

Musų sistema yra geriausia. Čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinami į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

LIETUVIAI, NORĖDAMI NUSI- 
pirkti gerą ūkę; gera žemė, geri bu- 
dinkai, arti miesto, telefonas, 400 
akerių su gyvuliais, mašinoms, sėkla, 
pašaras, viskas kaip stovi. Prieg 
tam lysas ant pusės grudų; 600 ake
rių, 300 akerių užsėta rugiais, 200 
akerių aparta kviečiams. Kaina $20,- 
000.00, cash $8,000.00, likusi kaip ren- 
dą. Galima tuojaus užimti. Kreip
kitės: S. J. Krischuk, R. F, D., Rock 
Lake, N. Dak.

PARDAVIMUI LAUKUOSE NA- 
mas, arti mažo ežero, Fox Lake, III. 
6 kambariai, skiepas, lotas 100x200. 
Kaina $4,500. Platesnių žinių ra
šykit.!

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

ŠIMTAS ANT ŠIMTO
Gera proga nupirkti puikų 5 kams- 

barių, dailiai ištaisyta bungalovv: 
karšto vandenio šiluma, namas nese
nai statytas, gražioj vietoj. Galima 
laikyt vištų ir kitokių paukščių. Pi
giai pirksit© nuo savininko^ 7015 So. 
Talman Avė. Tel. Republic 3490.

DIDELIS BARGENAS! PAIL- 
duodu 6 kambarių namą, didelį gara- 
džių ir 2 troku: vienas 2 tonų, antras 
5 tonų, su visais įrankiais ir visu biz
niu . Pardavimo priežastį patirsit 
ant vieto: ,

2743 W. 37th Place.
NETIKĖTA PROGA! PARDUODU 

už pirma pasiūlymą labai gerus 2 
kampinius lotus West Pullman. Vis
kas išmokėta, 1918 metų Fordas 
RoadSter su uždarytu viršum. Vargo
nai ir mandalina. Neatbūtinai turiu 
parduoti, iki Balandžio 1 d,, nes iš
važiuoju I lietu von. Atsišaukite, J. 
Ascila, 1019 N. Richmond St. Tel. 
Armitage 3708 J.

PARDAVIMUI FARMA, 10 AKE- 
rių žemės, su namais, gyvuliais ir vi
sokiais padarais koki tik reikalingi 
yra prie ūkės, labai gera žemė, par
duosiu arba mainysiu ant namo. Par
davimo priežastis, moteris mirė. At
sišaukite. Wm. Salusky, 119 South 
Hamlin Avė., Mt. Greenvvopd, III.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ NAMAS 
Rendos neša $44.00 į menesį, prie 
Union Avė. ir 19th Pi. Kaina $3,250 
Išmokesčiai.

Kreipkitės:
2310 So. 56th Avė., 

Cicero, III.
443 AĘERIŲ FARMA

1 mylia nuo miesto aptverta, ge
roms tvoroms. Nuo Chicagos North 
Western geležinkelis iki Camey, 
Mich, 150 ak. išvalyta, likusi gany
kla ir miškas. Upelis bėga per far- 
mą, 2 stubos, baimė sailo, apie 20 
tūkstančių klevinių lentų, 6 arkliai, 
15 karvių, 1 bulius, 2 telyčios, 30 
avių, 10 kiaulių, 50 vištų, 200 buše
lių avižų, 100 miežių, 200 bušelių bul
vių, užtektinai šieno, visokių maši
nų ūkiai reikalingų, 
kaina $40 už akerį.
$5,000, likusius ant ilgo laiko. Apie- 
inkė apgyventa lietuviais. Savinin

kas, George Haidu, Camey, Mich.

Viską kartu, 
Įmokėti reikia

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
ant farmos 4 pagyvenimų mūrinį, 
gerą namą, geroje apielinkėj. 
rėdami gero ir pigaus namo.

Atsišaukite pas:
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

No-

TIKRAS PIGUMAS
Kampinis biznio mūrinis namas 

priešais Metropolitan State Bank 4 
pagyvenimai, besementas ir Storas — 
iš priežasties ligos, turi byt parduo
tas į 14 dienų už $8,700. Su mažu 
įmokejimu.

ABRAMAVICZ, 
2015 So. Robey St.

PARDAVIMUI AUKŠTOS RŪ
ŠIES apartmentas. muro garadžius. 
Mortgečiaus $4.500 išsibaigia 1926. 
Jeigu $3,400. Paaukausime už cash. 
Pamatymas pagal sutarimą. Tel. 
Stewart 4684 po 6 vai. vak.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2jų pagyvenimu po 4 kambarius gra
žioj vietoj, nrie Gage Park. Par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant di
desnio nanrn arba priimsiu lotą, ar
ia automobilių kaino dali įmokėjimu.

F. J. SZEMET,
4217 Archer Avė.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

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

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

fin. rašt. A. TumaviČia, iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. J. Varanis, J. 
Martinku? ir A. Stanišauskas, 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą petnvčią, vakare, 
Tamujiunienės svet. 1747 S. 49th 
Avenue.

RYTINES ŽVAIGŽDES P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 metams: 
Pirm’. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avė.t padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma- 
krickas, 1626 N. Oaklev Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
Vlvd.: iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Radišanskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

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

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

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS VaL 
dvba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.; padėjėjas 
Liundv. Jucius 3314 S. Union av ; 
nut. rašt. Kaz. Duoba 3417 South 
Union av.; turto rašt M. Astraus
kas 3313 S. Union av.; kasierius 
Jos. Balčiūnas: kasos glob. Ant. 
A Tuminas ir Ant Strumbris: mar
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimai 
laikomi kas mėn. trečia nedėldieni, 
1 v. no p. Urbono salėj 3338 So. 
Auburn Avė.

VITAUTO BAND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh
ing Rd.: padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct.. Cicero, TU.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI.; kasierius Kast. Shaulitls 
5931 S. Alhany Avė.; kasos glob. 
Tgn. Jnrevičia 718 W. 18 St.t mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Pe»*sh- 
ing Rd.: delegatas i Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct, Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
ra trečiadieni B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimami geri muzikantai.
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