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Francija grūmoja 
pasitraukimu

Japonija remia Franciją

Paraše konferencijos dienotvarki

Bandys užbaigt angliakasių streiką

Francija paduos konferen
cijai ultimatumų

Turi priimti jos politikų linkui 
Rusijos, arba ji pasitrauks 
iš Genoa konferencijos.

LONDONAS, bal. 25. — Iš 
Genoa gauta patikimų žinių, 
kad šiandie Franci jos delegaci
jos galva Barthou gavo tele
grafinių instrukcijų pa reika
lauti, kad konferncija priimtų 
premioro Poi nearė panedėlio 
kalboj išdėstytas sąlygas.

Francijos delegacija, sako ži
nia, pareikalaus, kad Kurijai 
butų pasiųstas 48 valandų ul
timatumas, nes kitaip Franci
ja visai pasitrauks iš konferen
cijos.

Premiero Poincare prakalba 
sukėlė konferencijoje didelį su
sidomėjimų.

Amerikos ambasadorius Ita
lijoje Childs pranešę Genoa 
konferencijai, kad Jungt. Vals
tijos pasilaiko sau visas teises 
spręsti apie a t mokėjimą Rusi
jos karo skolų Jungt. Valsti
joms. Tos skolos susideda iš 
privatinių bankierių paskolų 
ir paskolų Kerenskio valdžiai.

Lloyd George atsiliepimas.
Premjeras Lloyd George kal

bėdamas daugeliui Genoa pre
sus atstovų įgaliojo juos per
duoti jo atsiliepimų į Anglijos 
publikų, kad ji nepriimtų jo
kių dalyj Europos presus pa
sirodančių pareiškimų apie 
Genoa konferencijų ir palauk
tų iki jis galės padaryti apie 
tai pranešimą parlamente. 
Tarp kitko jis pasakė:

“IPremiero Poincarfc kalba 
buvo labai svarbus pareiški
mas, padarytas be jokio pa
sitarimo su talkininkais ir jis 
nėra taikomas padidinti koope- 
raviimą tarp talkininkų. Jis 
nieko bendra neturi su Genoa, 
bet neabejotinai Francijos opi
nija yra kurstoma klaidinan
čiais tvirtinimais, kad Angli
ja laikosi slaptų pasikalbėji
mų politikos.

‘^Netiesa, kad pėtnyčioj ma
žiaus su Krasinu, kaip buvo 
tvirtinama. Musų nusistaty
mas yra toks, kad mes netu
rime barnių su Rusijos žmo
nėmis ir nešibijome Rusijos- 
Vck ietijos pavojaus, bet mes 
esame nurisprendę neleisti Eu
ropai vėl patapta skerdyklo
mis.

“Mes norime priimti atvirų, 
žmoniškų politiką, bet delegatų 
nusistatymas linkui susitari
mo daro musų da'^bą labai 
sunkiu. Mes negalime toliau 
tęsti derėjimosi”.

Japonija remia Franciją
Atsisakys pripažinti Rusiją ir 

duoti jai kreditų.
■------- - t

PARYŽIUS, bal. 25. — Fran
cijos užsienio reikalų ministe
rija pareiškę, kad tarp Franci
jos (ir Japonijos tapo pasiek
tas pilnas susitarimas, sulig 
kurio jos atsisakys pripažinti 
Rusijos valdžių ar suteikti jai

reikalingų kreditų. Francijos 
valdžia gavusi taipjau užtikri
nimų nuo Belgijos, Vengrijos, 
Lenkijos, Rumunijos, Serbijos 
ir čecho-Slova'kijos, kad ir jos 
rems Franciją. Valdininkai 
delei to labai džiaugiasi. Fran
cija nori sunaikinti bolševizmų, 
o Japonija nenori, kad Rusijo
je įsisteigtų stipri centralinė 
valdžia. Vengrija vertinama 
todėl, kad ji turi geriausių ar
mija centralinėj Europoj. Ben
drai veikdamos jos tikisi nu
galėti Rusijos rėmėjus.

Vėl nesutikimai 
konferencijoj.

GENOA, bal. 25. — Ekono
minė konferencija vėl turi di 
dėlių nesutikimų. Ar išliks 
pati konferencija dar yra abe
jotina.

Naujų nesutikimų priežastim 
yrįi Rusija, čičerinas sako, 
|<ad kalti yra talkininkai, ku
rie nenorį priimti nacionaliza
cijos principo. Bet ekspertų 
konferencija vakar paįro be 
nustatymo laiko kada ji vėl 
susirinks. Pa į rimą pagimdė 
Rusijos ekspertų atsakymas ir 
pasiūlymai apie skolas ir su
grąžinimų svetimšalių nuosa
vybių. Tie pasiūlymai esu vi
sai nesutinka ir- prieš tarauja 
Rusijos atsakymui, kuriame ji 
priėmė talkininkų nustatytą

sias sąlygas.
Rusija dabar reikalauja pa

naikinti visas karo skolas, vi
sas palūkanas ant prieškarinės 
skolos ir nuosavybes tik išnuo
moti, o ne grąžinti jas.

Vilniaus. klausimos 
Genuos konferencijoj

GENOA, bal. 24. — Valsty
bių atstovų konferncijoj Lietu
va daro pastangų dienos tvar- 
kon pastatyti Vilniaus klausi
mą. Lenkai vėl daro visa, ką 
galėdami, kad jų globėjai fran- 
euzai su savo šalininkais ne
leistų to klausimo konferenci
joj iškelti.

Heikalauaja panaikinti 
apkaltinimus

SIIIARLESTON, W. Va., bal. 
25. — Apkaltintųjų West Vir
ginijos angliakasių, kurių na
grinėjimas bylos dabar prasi
deda, advokatai pareikalavo 
panaikinti visus apkaltinimusj, 
kaipo neteisėtus ir netinkan
čius.

Valstijos prokuroras pir
miausia nuskyrė nagrinėti by
lą 23 unijos viršininkų, kurie 
kaltinami yra valstijos išda
vystėje. Tarp apkaltintųjų 
yra ir distkrikto prezidentas F. 
C. KenneyJ

Teisėjas dar nedavė savo 
nuosprendžio apie kaltinamųjų 
reikalavimų panaikinti apkalti
nimą.

Nori sutaikinti angliakasių 
streiką

Prezidentas Hardingas jau 
svarstąs pieną apie užbaigi
mą streiko. Farrington pra
našauja atskiras sutartis.

WASHINGTON, bal. 25. — 
Baltajame n aline paskelbtų, kad 
valdžia svarsto pienus apie už
baigimų angliakasių streiko. 
Tie pienai bus neužilgo paduo
ti kasyklų savininkams ir an
gliakasiams. Smulkmenų pie
nų nesakyta, bet į juos neįeina 
valdžios kontrolė ant anglių in
dustrijos. Tuo pienus dabar 
svarsto prezidentas ir jo pata
rėjai.

Taip pienais manoma netik 
užbaigti šį streikų, bet ir iš-' 
rišli pa matinius (klausimus vi
sos industrijos. Jie bus įteik
ti prie pirmos patogios pro
gos.

Nori atskirų sutarčių
SPRINGFIELD, III., b. 25. — 

Illinois angliakasių preziden
tais Farringtonas, kuris neap
kenčia centralinio unijos prezi
dento ILewis, vis dar agituoja 
už darymą atskirų pagal vals
tijas sutarčių su kasyklų savi
ninkais, nors tokias sutartis 
yra uždraudęs ccntralinis uni
jos komitetas.

Jis sakosi gavęs žinių, kad 
Kentucky ir Tcnncssce anglia
kasiai jau veda atskiras dery 
bas, o Alabamos unijos virši
ninkai įsakė angliakasiams pa
silikti kasyklose ir dirbti to
liau. Jis iš to išveda, kad ne
užilgo ir visuose kituose ang
lių laukuose bus padarytos at
skiros sivlartįs.

Darbininkai prieš 
militarizmą

DUBILIINAS, bal. 25. — Va
karykštis vienadienis visuoti- 
tinas Airijos darbininkų strei
kas buvo labai sėkmingas ir 
nuo visų žmonių susilaukė di
delio pritarimo. Streikas bu
vo dabai ramuti, nors ir buvo 
bandyta padaryti provokaciją, 
nežinia kam išleidžaint paskel
bimą “Airijos darbininkų res- 
niblikos”, kad tuo suklaidinus 
žmones apie streiko tikslą ir 
oačius darbininkus sukiršinus. 
Bet nepavyko, nes klasta tapo 
greitai iškelta aikštėn. 'Streikas 
)uvo paskelbtas protestui prieš 
sigalinti Airijoje miliilarizmą 

ir bandymą ginklų pagelba riš- 
i vidurinius politinius klausi

mus. * (
Vakare buvo padarytos trys 

didelės , demonstracijos prieš 
milituristus, kuriose dalyvavo 
ūksiančiai vyrų ir moterų. 

Darbininkų vadovai savo kal
iose pareiškė, kai Airijos dar

bininkai nepasiduos ginklo val
džiai ir reikalavo suvienyti ar- 
niją po viena komanda. Vado
vai davė suprasti, kad darbi
ninkai nedalyvaus jokiuose po- 
itiniuose sukilimuose ir sau

gosis nuo kontr-revoliucijos.
Cork viešas susirinkimas pri

ėmė, rezoliuciją, kurioje prisi- 
žadatma remti visus darbininkų 
žygius jų kovoje su utilitariz
mu.

Prapuolė aeroplanas su 6 
pasažieriais.

KEY WEST, Fla., b. 25. — 
Prekybinis hydroplanas Santa 
Maria, išskridęs iš čia panedė- 
yj į Nassau su šešiais /.mo
tėmis, dar nenuskrido ir da

bar jo j ieško kiti hydroplanai.
$

Komanduoto jas Giannini, Italijos; $ir Robert Howc Angli
jos ir de Nava, Italijos, kurie parašė Genoa konferencijos 
dienotvarkį, kuriame nustatoma, kad nusiginklavimo klau
simas konferencijoje neturi bu Ii svarstomas.

11 žm. žuvo potvinyj.
Texas potvinis pridarė už $600,- 

000 nuostolių. 1,500 bena
mių.

FORT WORTH, Tex., bal. 
25. — 11 žmonių prigėrė ir 
mažiausia 1,500 žmonių liko 
be pastogės vakar dar niekad 
nebuvusiame čia taip didelia
me potvinyje. Vandens pam
pos suardytos ir kitos viešo 
aptarnavimo įstaigos vos vei
kia. Nuostoliai siekia mažiau
sia $600,000. .

9 colius prilijo per veną nak
tį ir vanduo užliejo veik visą 
miestą. Vanduo upėje ipakįlo 
labai slmarkiai urnai. 1908 m. 
vanduo buvo pakįlęs dar aukš
čiau, bet tada kįlimas buvo 
laipsniškias ir lodei mažiau 
pražūtingas.

$20,000,000 nuostoliu 
nuo potviniy

Tiek nuostolių padarė patvinu
si Illinois upė.

BEARDSTWN, 111., bal. 25.
Illinois upė vis dar tebėra 

patvinusi ir užliejusi jos klonyj 
esančius miestelius. Gyvento
jais, kurie turėjo bėgti iš. sa
vo namų, rūpinasi Amerikos 
Raudonasis Kryžius. Gub. 
Small komisija, kuri ant vie
tok tyrinėjo potvinį, apskaito, 
icad tie potviniai padare ma
žiausia už $20,000,000 nuosto
lų. Vien Boardsto\vne nuosto- 
iai siekia $1,000,000.

Raudonasis Kryžius išleidęs 
jau -$25,000 šelpimui ir mai- 
inimui nukentėjusių nuo po
rinių palei Illinois ir Missi- 

ssippi upę.

AIRIŲ GENEROLAS
UŽMUŠTAS.

DUBLINAS, bal. 25. — Athe- 
One respublikonų maištininkų 
iko nušautas ėjusis gatve ne

toli jų kazarmių savyvaldybi- 
ninkų kariuomenė gen. Adam- 
son. Visi respublikonai karei
viai tapo suimti; jie pasidavė, 
tada jiems tapo prigrūmota su
šaudymu.

PINIGŲ KURSAS
Vakar*, bal. 25 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.42 
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų .....  $8.60
Danijos 100 frankų ........... $21.25
Finų 100 markių ................... $1.86
Francijos 100 lirų ............... $5.42
Italijos 100 lirų ................... $5.48
Lietuvos 100 auksinų ............... 39r
Lenkų 100 markių ................ 2^c
Norvegų 100 kronų ........... $18.80
Olandų 100 guldenų ........... $38.05
Švedų 100 guldenų ........... $26.05
šveivam 100 markiu .... ......  $19.47
Vokietijos 100 markių ........... 39c

Internacionalinėj unijų 
konferencijoj

ROMA, bal. 24. — Laikomo
ji čia darbininkų unijų kon
vencija, atstovaujanti 24 milio- 
nus organizuotų darbininkų 
svarsto klausimą apie pasmer
kimą visos Versailės taikos su
tarties.

Visus areštuos
MANCHESTEB, Ky„ bal. 25. 

—Apskričio teisėjas Johnson į- 
sakė areštuoti Mill Creck apie- 
linkėje, Clay paviete, visus 
žmones, turinčius daugiau 
kaip 12 m. amžiaus. Taipjau 
atimti iš jų ginklus. Tai įsa
kyta tam, kad sunaikinus ten 
viešpataujančią beteisę, kuri 
priėjo prie to,' kad nušauta du 
pavieto šerifo pagelbininJkai, 
kurie j ieškojo ten m u asai no. 
Jau daug žmonių areštuota, ki
li patįs geruoju pasiduoda. Vi
so išduota 200 varau tų arešta
vimui.

Sakoma, kad munšainieriai 
ten yra gerai susiorganizavę ir 
grūmoja mirtim kiekvienam, 
kuris tik drįs juos paliesti ar 
išduoti.

Amerikiečiai skolins pini
gus Jogo Slavijai

BELGRAD, bal. 24. — Minis- 
terių taryba įgaliojo vidaus rei
kalų ministerį Markinoviš at
naujinti derybas apie gavimą 
100,000,000 auksinių drachmų 
($20,000,000) paskolos iš Ame
rikos finansistų konsortiumo. 
Ministeriai priėmė principe 
am erik i cči ų są lyga s.

Areštuos liberalus
MENICO CITY, bal. 24. - 

Nicaragua preziidentas Chamor- 
ro įsakė areštuoti 300 narių 
Nicaragua liberalų partijos de
lei jų revoliucinio veikimo. Jie 
pereitą savaitę buvę labai veik
lus ir prisibijoma, kad bus ban
doma nuversti valdžią.

Natkevičius ir Žygelis 
kalbės šiandie

Atvykusieji Lietuvos St. Sei
mo nariai, kapt. Laikus Nat
kevičius ir mokytojas Balys 
Žygelis kalbės šiandie vaka
re, btal. 26 d., MELDAŽIO 
SALĖJ, 2242 West 23-rd 
PI. Jię papasakosią svar
bių dalykų aįxie Seimo ir 
valdžios veikimą ir kitokių 
svarbių ir vėliausių žinių 
apie Lietuvą ir jos padėtį. 

. ............... m........................................ I /

Vokietija ir Lenkija susi
taikė apie Sileziją

GENEVA, bal. 25. — Lenki
jos ir Vokietijos plenipotentai, 
kurie, pirmininkaujant l)r. Fc- 
lix Calondcr, vedė derybas 
apie Augšt. Sileziją, jau -susi
taikė ir padarė sutartį.

Mušis su gaveda
ILGS ANGELĖS, Cal., bal. 

24—Maskuotai govedai iš apie 
100 žmonių užpuolus Los An
geles priemiesty ant brolių El- 
duayen namo, kur neva buvo 
munšainas išdirbamas, įvyko 
susišaudymas su policija, kuria
me iš govėdos pusės .vienas 
žmogus liko nušautas ir du 
sunkiai sužeisti. Kaip paskui 
pasirodė, nušautasis yra kon- 
stabelis Mosher, o sužeisti—jo 
sūnūs ir šerifo pagelbininkas 
Ruigg. Sužeistieji, abu šerifo 
pagcll/ininkai, atsisakė pasaky
ti kaip jie govedoje atsidūrė 
ir kas joje dalyvavo.

Bandė nužudyti pačią
Lietuvis mėsininkas peiliu per

dūrė savo pačią ir jos sese
rį. Pabėgo.

CHICAGO. — Policija jieško 
lietuvio K .A. Gimbutis, kuris 
turi mėsinyčią prie 2633 W. 
43 St. Jis vakar sugrįžęs iš 
teismp, kur buvo atsidūręs už 
grūmojimą mirtim savo pačiai 
ir paleistas ant paroliaus, pa
stvėrė didelį peilį ir kelis sy
kius dūrė pačiai ir jjaskui jos 
sescrci. Tai padaręs jis pabėgo. 
Jo pati yra ligonbutyj arti mir
ties, bet sesuo tik lengvai su
žeista.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai, per kuriuos 
jau tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO ŠEŠIS CHICAGOS OFISUS.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas garantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI 

Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted St., Roosevelt 8500

Bridgeporto Skyrius
3210 So. Halsted St, Boulevard 9663

Town of Lake Skyrius
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672 

Brighton Park Skyrius
4138 Archer Avė., . Lafayette 7674

West Pullmauo Skyrius
523 West 120th St., Pullman 0169

Roselando Skyrius
233 East 115th St., Pullman 0659

Lietuvos žinios
Iš Vilniaus

Streikai. Prasidėjo duonke
pių, kurpių, siuvėjų streikai. 
I >rieža s t i s—b ra n gen y be.

Mirė gudų rašytojas. Pirm ke
lių savaičių pasimirė vienas 
seniausių gudų rašytojų An
tanas I>evecki (“Jadvigin Š.”).

Iš Kaniavos, Lydof apskr. 
Kaniavos valsč., žmonėms rei
kalaujant lenkai lci<lo įsteigti 
lietuvių mokyklą ir prileido 
mokytoją lietuvę, bet pamažu 
nori ją išstumti. Antrame 
skyriuje mokina pats “kierov- 
nik”, žinoma, tik lenkiškai, 
nors vaikai jo nesupranta. 
Žmonės lenkų mokytojais bai
siai nepatenkinti. Saltaniškio 
sodž. (Užubalių valsč.) buvęs 
toks, jog žiauriau elgęsis ne
gu rusas iš caro laikų: valy
davo vaikus ant šalčio neužsi- 
vilkusius, uždarydavo kelioms 
valandoms į tam tikrą kalėji
mą, nusikaltusį Jiepe kitiems 
vaikams mušti į veidą. Holo- 
duvkoje (Kaniavos valsč.) net 
galvą krturinai pramušė toks 
mokytojas, bausdamas vaikus. 
Čia nuskriausto vaiko tėvą, 
nelaukdamas ištarmes iš val
džios, pats nutvojo lazda žiau
rų j į ga 1 i ciet į—mokyto j ą.

(“Vilniaus Garssas”).

COLUMBUS, O. b. 25. — Iš
buvęs 6 melus kalėjime, Carl 
Papenfus, 62 m., galiaus tapo 
pal i uoluotas .gubei (latoriaus 
pardonu.. Jis buvo nuteistas 
visam amžiui kalėjimam, už iš- 
koneveikitmą savo 15 m. duk
ters. Dabar duktė prisipažino, 
kad ji, kurstoma motinos, vi
sai neteisingai liudijo prieš sa
vo tėvą. Jos motina mirė 3 
melai atgal.

. '■.......... J .'.‘.i.-.i: . ■ ■ '■ “ ' .. ..
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Pinigus į Lietuvą
mes pristatėm greitai ir pigiai į visas dalis Lietuvos per musų ko
respondentą, didžiausi banką Lietuvoje.

Norėdami siųsti pinigus į Lietuvą išpildykite žemiaus padėtą 
blanką ir prislųskite mums su jūsų bankos čekiu, arba money order 
ir mes atliksime visą darbą.

KIMBARK STATE BANK
10758 Michigan Avė., Chicago, III.

(Priims pinigus Lietuvoje)
Pilnas Vardas ............ ......................................................................... ..........
Rėdyba ..........................'................... Valsčius .................................. .......

Paštas ...................................................... Kaimas ......................:...............
/

(Siuntėjo Adresas)
Pilnas Vardas ..... ..................... ......................................................................
Adresas ................................................ ............... ..........................................
Miestas .............................................. Valstija .............................................

... *.............................. Auksinais .................*.......... ..............
_—.. ..........- .......

1,1 1 1 '■ ......

BankaS ir jo Direktoriai
Banko tvirtumas remiasi ant jo direktorių ir 

tas ypatingai yra tiesa, kuomet jie parodo savo 
atstovėsimą vietoj savo ypatiškais dalykais šiame 
banke.

Pasekmingiausi biznieriai, kiekvienas didysis fl- 
nasistas — jų atsargus globojimas jungiasi su tuo- 
mi, ką banko viršininkai užtikrina: saugumą, tvir
tumą ir nuolatinį progresą, i

Jus nepadarysite klaidos pavesdami savo pini
gus musų globon. Pradėkite checking arba savings 
accountą šiandien, o bus .patarnauta kaip kad gei
džiate.

Panelė Kudulis lietuvė perkalbėtoja 
taupymo skyriuje, prie langelio No. 4, 
patarnaus jums.

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

Yra narių Chicago Clearing House Associacijos.

r
PATARNAUSIME JUMS

Kaipo

Universal Auto Sales Co.
5001-5 So. Western Boul.

Prospect 0649

REO SPEEDVVAGON

J. H. ALISZAUSKIS
Parduodame Moon Reo ir Pasažieriu 

Automobilius
Reo Speecl Wagons, Vartoti automobiliai 

ir trokai.

Pasiskubinki!’
hiiium
Lietuvos Steigiamojo Seimo Narys ir Sekretorius 
Kapitonas Ladas Natkevičius rašo “Sandaroje” apie 
šiuos dalykus: 1) Steigiamojo Seimo darbuote. 2)- 
Delko Soc.-Liaudininkai ir Valstiečių Sąjunga atšau
kė savo narius iš Kabineto Ministerių? 3) Ar kuni
gai gali būti užsienių Ministeriai? 4) Kaip greitai 
Lietuvos Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbus? 
5) Kaip greitai Lietuva turės savo pinigus? Ir tt. 
ir tt.

Tiems klausimams nušviest j Kap. NATKEVI
ČIUS turi labai daug medžiagos, kuri jokiame laik
raštyje dar nebuvo naudota. TODĖL PASISKU- 
BINKITE UŽSIPRENUMERUOTI “SANDARĄ”, 
tie straipsniai tilps tiktai “SANDAROJE”. Prenu
merata metams — $2.50. Pusei metų — $1.25. Pi
nigus siųsdami adresuokite:SANDARA
327 E Street, So. Boston. Mass.

AR REIKIA JUMS NAUJO STOGO?
I

Jei stogas kiauras, vanduo bėga, arba nori naują stogą uždėti, 
motykite mus. Mes padarome už speciales kainas visokios rūšies sto
gų dengimą, pavizdžiui: »žalios ar raudonos dengimui skalos po $1.25 
ir $2.35 rolis. Specialė kaina daugiau imant.

“Visokis Lumberis”
ą

Morgan Park Lumbcr Co.,
Te!.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. 1955 W. lllth St.

Jūsų kaimynas tu
ri elektros šviesą— 
Tajnista irgi gali 
turėt!

Elektrų apšviesti namus 
yra pigiau ir įvedimas 
dratų į namus už mažą 
išmokėjimą, kas mėnuo. 
Apart elektro šviesos, 
gali panaudot skalbia
mą jai mašinai, elektro 
valytoją ir vėdyklą karš
tame ore ir kitiems pa- 
rankumams.

Jūsų, kaimynystėje yra 
elektriškas kontraktorius

nuoširdus ir patikėtinas. 
Jis padarys darbą teisin
gai. Jis veltui paaiš
kins klek kainuos, telefo- 
nuokit Randolph 1280, 
Local 287 klausdami ar
čiausiai jūsų kontrakto 
riaus.

Commonwealth 
Edison Co.

72 West Adams Street

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON.

Didžiausis Ekskiuršinas iš 
Chicagos iki Kauno.

Lietuvos Maisto Bendrovė 
rengia didžiausią Ekskiuršiną. 
Specialiai' vagonai iš Chicagos į 
New York (vien dėl lietuvių). 
Iš Ncw York birželio (June) 
13 d., 1922 ant didžiausio laivo 
Aąuitania iki Piliavos su 2 pa
lydovais iš pat Chicagos, kurie 
patarnaus visoj kelionėj. Gali 
važiuoti moterys su vaikais, vai
kai be tėvų, visienis bus suteik
tas patarnavimas iki pat vie
tos.

Tai bus linksma ir saugi ke
lionė į Lietuvą. Kurie norite 
saugią ir linksmą kelionę turėt, 
tai tuoj aus užsisakykite vietą 
per Lietuvos Maisto Bendrovę 
10715 Michigan Avė., Chicago, 
Illinois.

Kurie važiuos per Lietuvos 
Maisto Bendrovę birželio 13 d., 
tai visas patarnavimas bus dy
kai.

Pamėginkite naujo

Su užregistruotu vaisbaženkllaSuv. Valst. 
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės Šiame vaisto idetos, 
su priemaiša priimniai Švelnaus 
kvėpalo. 4.

Rufflos yra *aoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gafiniau- 
eiaiypatai.

Aptiekose 
parsiduoda 
po65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pašt? 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio.
Žiūrėkite, 
kad butų
INKARO 
vais- 
baženklis.

Ruffles
ALCOHOL4O><

SIOI’SDANDRlffi
PMOMOTES

HEAI.THY SCAhP
UIXURIANT HAIR

CbwttNrS3FlUIO ozs

EATRICHTFR^CO
v.fįiiSH TERM.NAL

BROOKLV.'N.'
NEVVYOKKS

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

ryto iki 2 vai. po piet.
• i!įk-------------

VISI KŪDIKIAI TURI 
GAUTI PIENO.

Viena motina iš Bostono ra
šo: “Kad ji negali žindyti savo 
kūdikio. Mėginusi daugelį rū
šių atskiestų ir pasaldytų pienų, 
bet nei vienas jam netiko, koliai 
gydytojas neprisakė imti Eagle 
Brand Pieną, kuris tikrai tiko, 
kaipo priimnus ir lengvas, kaip 
ir pačios pienas”.

Šiame laikraštyj, laiks nuo 
laiko matome pagarsinimus Bor- 
deno Eagle Brand Pieno, kaipo 
maisto, kuris užaugino daugiau 
sveikų kūdikių, negu prirengtų 
kitokių kūdikių maistų sudėjus 
visus į daiktą. Iškirpkite pa
garsinimą ir pasiųskite jį The 
Borden Company, New York, O 
jie prisius veltui tą knygelę, ko
kios jų norėsite, siunurodymais 
jūsų Kalboje Penėjimo kūdikio, 
instrukcijas Kūdikių Knygelę ir 
Pamokinimų knygą, kurioje yra 
paaiškinimai, kaip pataisyt gar
dų maistą su Eagle Brand. Pa
minėkite žodžiais, kokios kny
gelės norite.

Jlche?
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą* 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
, mėgink

br. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the pairi stopa 

Contaln no hablt-formlna druga 
Have you tried Dr. Milės’ Nervine?

Ask voiir DrufĮyifit

1LTIJOS-AMERIKO€L9.LINIJA 9Bi'oadvay, NevYx*k.NY.U 
BILIETU VŽL J

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu £
Lietuviai važiuoja į Piliavą 

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA Į KAMBARIUS
ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ

L1TUANIA ............................................. Geg. 3
ILATVIA ....................... .......................  Geg. 10

POLONIA .............  ••...................  Geg. 17
TREČIOS KLAŠOS KAINOS Į:

lt HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
—LIEPOJ Ų IR MEMELĮ $107.00.

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

£

ra.

fe

OCel. Kedzie 89112

8814-16 Roosevelt Rd.

CHICAGO, ILL.

TIKRAS NAMįĮ BARGENAS

&

Turimo puikiausių namams vietų mieste, ant kurių statysime na
mus žmonoms ant mėnesinių išmokėjimų. Jei jau turi lotą ir išva
lytas, mes pabudavosime jums namą ant tų pačių išlygų.

DEARBORN BUILDING & FINANCE 00.
Room 1G25, 127 N. Dearbom St.

Tcl.: Central 5381.

f PRAKALBOS! PRAKALBOS!
Nuo Laikų Maižiešiaus iki Laikų Kun. Garmaus

Toje Temoje Kalbės
PIUS DUBICKAS

Ketverge, Balandžio 27 d., 1922 m.
7:30 vai. vakare.

MILDOS SVETAINĖJE,
< 3138 So. Halsted Str.

šitos prakalbos bus vienos iš svarbiausių nes bus duodamas atsakymas kun. įtarumi ant jo begėdiškų 
šmeižtų Lietuvos progresyves visuomenes ir bus aiškiais faktais priparodpma, kad tikrieji Lietuvos priešai 
yra ne bedieviai kaip kad-kun. Garmus, kad sako, bet tie kurie Kristaus vardu “šmugelį” varo ir Lietuvos 
liaudį nori laikyti tamsybėj ir priespaudoje.

Nepraleiskite nei vienas šitų prakalbų, nes šitose prakalbose dažinosite kas yra Lietuvos priešai, o kas 
yra draugai. Prie įžangos tikieto į šitas prakalbas bus duodama dykai knygų vertės 50 centų.

Įžanga tik 15 centų, padengimui lėšų. Kviečiami visi gausiai atsilankyti.
1 Kp. L. L. F. KOMITETAS.

r

Roselafldo etuvia

K. GUGIS '
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai, nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

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

I--- ■ _____ )
' JOHN KUCHINSKAS '

LETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.

Te’ephone Canal 2552
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 

7 iki 9 vakaro.
Veda visokias . bylas, visuose 

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

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

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

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearhorn St.
Randolph 8899

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

Seeley 3676
>— /■ U

V. w. RUTKAUSKAS' 
Advokatas

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

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

k------------------------------------- --

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank BIdg., 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nufl“^ 

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.

JOSEPH C. SOBOL
Lietuvya Advokatas 
154 W. Randolph St.

Room 479
Tel. Main 2593

Vak. 1645 VVabansia Avė.
Tcl. Haymarket 3869

Siųsdami pinigus Lietuvon kreip= 
kilęs į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių Roselande, šis skyrius 
patarnaus teisingai ir širdingai 
kiekvienam. Didėlis parankumas 
dėl south sides priemiesčiuose 

gyvenančių lietuvių. 
t

Atdara nuo 9 ryte iki 11 vakare

W ¥ PHARMA Cr 
NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUS 

233 E. L15th St
Pullman 0659 Chicago, III.

•J

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

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

Telefonas Boulevard 0611 
(Baltas Namas) i 

..... ....... m ii .......... S-iTV

JURGIS HRYNKEVIČIUS 
KRIAUČIUS

Vienas iš geriausių kriaučių ant 
North West Side, geriausia dar
bas ir prieinamiausius kainos. 
Ateikite persitikrnti, arba rašyki

te ,mcs ateisime į namus.
1504 W. Division St. Chicago, III.

akiniai.
Jai kenti galvos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidėm sueiliaja,

I
Jei iš raid?s darosi dvi, 
Jei turi uždegimu akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis skav- 
da, tuomet reikalaukit akiniu.

Johii J. SmelaB i
Akinių HjĮecialiataa 

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

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

Veltui Lietuviams 
Patarnavimas

Užsimokėkite gaso bilas pas mus.
Užsimokėkite elektro šviesos bilas 

pas mus. * j
Užsimokėkite taksus pas mus.
Šie patarnavimai yra veltui, nepai

sant ar esat banko kostumeriai ar ne.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street, 
“Didžiausias Bankas ant Bridgeporto”. 

Bankas atdaras šį vakarą nuo 6 iki 8.
Pinigus siunčiame Europon — Grei

čiausiai pristatome — už žemiausią 
kainą. >

GRAND RAPIDS, MICH.

Lietuvos St. Seimo narių pra
kalbos.

Balandžio 20 dieną, 1922 ir 
musų koloniją aplankė su pra
kalbomis nesenai atvykę iš 'Lie
tuvos svečiai 
Natkevičius.

— Žygelis bei

Pinigai gatavi visuomet
Kada perkate BIRŽOJE parduoda

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

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

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

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

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

Priimame pardavimui Lietuvos val
džios bonus.

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

Stocks & Bonds
’ 611-612 Union Bank Bldg.,
1 ' 25 N. Dcarborn St.,

Chicago, III.
Telefonas Central 4529.

Valandos: nuo 12 iki 4 po piet.

Taih ką jie kalbėjo, Ameri
kos lietuviams jau maž-daug 
yra žinoma, nes visa tatai buvo 
paskelbta karių kartais Ame
rikos lietuvių progresyvėj 
spaudoj. Jie kalbėjo anie Lie
tuvos klerikalų, nešvarią poli
tiką, ir dar nešveresnius ku
nigų darbus.

Apie tverimąsi lietuvių vald
žios, apie ką kalbėjo gerb. 
Natkęvičius, Amerikos plačiai 
lietuvių visuomenei taipgi nė
ra paslaptis, bet vistiek, mar 
nau, nemažą patenkinimą kal
bėtojai suteikė klausytojams, 
nes abudu svečiai gana iškal
bus vyrai, ir jų prakalbos 
nenuobodu klausyti.

Nors, kaip sakiau, jų pasa
kojami dalykai daugumui mu
sų žinomi iš laikraščių, bet 
mes jiems gailime būti dėkingi 
už apteik imą mus žiniomis iš 
Lietuvos gyvu žodžiu ir patvir
tinimą tų faktų apie Lietuvos 
juodojo internacionalo biau- 
rius darbus, kurie buvo jau 
nekartą “Naujienose” ir kituo
se pažangesniuose Amerikos 
lietuvių laikraščiuose paskelb
ta. i

Lietuvos apšvietos darbą 
myn. Tuom tarpu 
klerikalai kunigai 
auklėti apšviestų

Apie gerbiamų svečių pra
kalbas plačiai neminėsiu,, nes 
progresyvu Amerikos lietuvių 
visuomenė pasistengs išgirsti 
juos pačius kalbant.

Paėmus gi jų prakalbų įspū
džius krūvon nelieka nieko 
daugiau kaip tik nelabai jau
kus Lietuvos šalies vaizdas. 
Kaip gerb. mokytojas Žygelis 
sake, Lietuvai trūksta inteli
gentijos, kuri galėtų stumt 

pir-
Lietuvos 

nesistengia 
inteligentų 

vietoje to jie stengiasi išperėt
kuodaugiausiai kunigų, kurių 
kaip Žygelis pasakė, ir taip 
galima eksiportuot bent tris į 
menesį.

Nesiskirstant perdaug į par
tijas, reikėtų progresyvei 
Amerikos lietuvių yisuomenei 
subrust ir stot prie bendro 
darbo prieš juodąją žandarme
riją, kuri nuo gilios senovės 
klaidinai juos troškindama savo 
t i'kėjiim iškaiš nuodais.

Aukų, parėmimui Lietuvos 
valstybės, gerbiami svečiai su
rinko virš $90.00. —Atomas.

SIOUX CITY, IOWA.

je, kur buvo suvaidinta trijų; 
veiksimų drama “Žmonės”. Po 
vaidinimo buvo šokiai. Apmo
kėjus visas išlaidas gryno pel
no liko $25.15, kurie tapo pa
siųsta “Naujienoms” draugui 
Šernui perduoti.

Visiems atsilankiusiems į 
tą vakarėlį ir leidusi s vaka
rėlį surengti parapij etai- 
nėj tariu širdingą ačiiPteisybės 
ir artimo meilės vardu. Man 
linksma, kad atsilankiusieji ne 
tlik visi gražiai pasilinksmino, 
bet ir suteikė tuomi musų 
gerbiamam rašytojui pagalbą.

Kazimieras Gogelis.
$25.15 priėmėm ir perda

vėm .šerno Draugų Bureliiui. 
— Red.

Lietuvos Misij’a naujoj* 
vietoj.

s.
ra-

Nuo balandžio 26 dienos, 
m., Lietuvos Finansų Misijos 
šlinė perkeliama naujon vieton. 
Naujas adresas bus 38 Park 
Row, Ncw Yok City, ant aštun
tų lubų, kambariai 814-16. Va
žiuojant požeminiu traukiniu 
(Subway), nuo “Grand Central” 
geležinkelio stoties, reikia išlip
ti “Brooklyn Bridge” stotyje. 
Važiuojant požeminiu iš “Penn- 
sylvania” gelžkelio stoties, rei
kia išlipti “Park Place” stoty. 
Važiuojant “Brooklyn Rapids 
Transit” požeminių linija, arba 
kaip vadina, “Broadvvay” linija,

tuomet reikia šlipti “City Hali” f 
stoty. Brooklyniečiai atvažiuo
dami išlipa Chamber Street sto
ty . Atvažiuojantieji iš New 
Jerscy, Iludson trubomis, išlipa 
“Cotlandt Street” stoty.'

Šioji vieta randasi prieš City! 
Hali parką. Surasti labai leng
va. Komunikaciją kuogeriausia, 
nes visų požeminių traukinių 
ekspresai sustoja tiktai blokas 
nuo šio namo, šiame name taip
gi randasi Latvijos ir Estonijos 
Konsulatai.

Laiškus rašant prašoma visuo
met adresuoti: 1
Reprcsentative of the Republic 

of Lithuania,
38 Park Row, New York, City.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Telefonas Yards 1119-J

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

.........
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LIETUVOS
Didžiausi ir greičiausi 

CANADIAN PACIFIC LAIVAI 
Išplaukia kasdieną ar panašiai 

Tiesiai j ir iš
HAMBURG, ANTWERP

Cherbourg ir Britanijos portus 
Artymas susinešimas su

KAUNU
Ir kitais Lietuvos miestais 

Trečios klesos pasažieriatns prireng
ta puikios lovos, po 2, 4 ir G j kam
barį.

St. Lavvrence vaizdinga kelionė, 2 
dienos ant upės ir įlankoj. Tik 4 die
nos atvirose jūrėse.

Pilnos informacijos nuo vietos lai
vakorčių agentų, arba R. S. Elvvorth, 
generalis. agentas, 40 No. Dearborn 
St., Chicago, III.

Vakaras šerno naudai.
Septintadienį balandžio 16 

pasidarbavus keliems geros va
lios vietos draugams tapo su
rengta vakarėlis rašytojui 
draugui šernui pagelbėti, kuris 
savo jaunystės metais energin
gai * darbavosi skleisdamas 
šviesos spindulius lietuvių pla
čioj visuomenėj, o dabar su- 

I laukęs senatvės ir pristigęs 
sveikatos bei duonos kąsnio, 
šaukiasi paramos pas geros 
širdies tautiečius.

j Vakarėlis buvo surengtas Šv. 
KazimicPo parapinis. svetainė-

d

Paino Tablets
Skausmas prašalinamas, vartojant 
PAINO TABLETS: galvos skaudėji
mų, nugarkaulio, muskulų nusilpi
mo, rheumatizmo, neuralgijos ir nuo 
kitokių skausmų. Geriausias vaistas 
nuo šalčio ir influenzos: taipgi vidu
rių liuosavimą. Vienas išbandymas 
pertikrins jus. Gaunamas yra visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus.

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, III.

<^=DR.HERZMAN=^
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

krautuvninkas parduoda

(Lithuanian)

r

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė,
Kampas 47th St.

JAS DYKAI.

Telefonas: Boulevard 7042

Iš kitos pusės, nonnalis kūdikis, au
ginamas su tinkama priežiūra, ir

Vardas

Adresas?

Ned. 10 iki 12 pietų
Tel. Boulevard 6437

Kuomet vaikas nesveikuoju, arba 
neauga kaip reikia, motina neturė
tų vilkinti pasitarti su tinkamu gy
dytoju.

Dr, Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4G31 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

Nors daugely sykių normalis,. svei
kas kūdikis nereikalauja gydytojo 
peržiūrėjime, bet tai laimingi nuoti- 
kiai, kurie nevisada esti.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

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

DR. C. Z, VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

'“l
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Idant Lietuve Motinažinotiikaip 
Vartoti Bordeno Eagle Pieną
PIRMIAUSIA LEISKITE PRANEŠTU KAD MES ESAME LIETUVIŲ 
KALBOJE ATSPAUSDINĘ PILNAS PENĖJIMO INSTRUKCIJAS, KU
RIOS PASAKO KAIP PRIRENGTI BORDENO EAGLE PIENĄ KŪDI
KIAMS VISŲ AMŽIŲ. JEI NORI KURIOS ŠITŲ INSTRUCIJŲ, TAI 
PASIŲSK ATVIRUTĘ THE BORDEN COMPANY, NEW YORK CITY, 
NEW YORK, IR MES SU DŽIAUGSMU TAMISTOMS PASIŲSIME

tinkamai penimas 'arba krūtimis, ar
ba su Bordeno Eagle Pienu jei mo
tinos pienas išseka, turėtų išaugti 
į sveiką ir normalį vaikištį.

Milijonai ir milijonai kūdikių išaugo 
į sveikus grakščius bernaičius ir 
mergaites per gerą motinos prie
žiūrą ir maistingą Bordeno Eagle 
Brand Pieną.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

* of The Boro*'1 £2

KUPONAS
Pažymėk Kryželiu katrą nori

Penėjimo Kūdikių Pamokinimų
Instrukcijos Knyga Knyga

Tavo
Bordeno Eagle Pieną — įsižiū
rėk į paveikslą keno ir neimk 

kitokio.
THE BORDEN COMPANY 
350 Madison A v., New York.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chronišku Ligų. 

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

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Tclephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

OTis&s
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3® vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DETROITO LIETUVIAI
d X

Dėl Jūsų patogumo ir gerovės Naujienos Įsteigia savo skyrių 
ir stotj Jūsų mieste. Dabar Jus turėsite progų gauti naujas- 
naujutėles “Naujienas” tų pačių dienų ir atlikti visokitfe reikalus 
surištus su “Naujienomis” be jokių keblumų.

Turėdami kokį nors spaudos darbų atneškit j “Naujienų
Skyrių ir bus padaryta taip, kaip jus norėsite.

Norėdami gauti knygų ateikit i skyrių ir gausite užganėdi- 
nimą. 

i

Visada ir visokiais reikalais kreipkitės i Naujienų Skyrių, o 
rasite kuogeriausį patarnavimų.

NAUJIENŲ DETROITO SKYRIUS
9249 Cardoni Avenue, Detroit, Mich.

J. Dagis, Vedėjas. Tel.: Hemlock 3050 W

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl: pagal sutarimų 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.
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NAUJIENOS, Chicago, UL Sereda, Balandžio 26, 1922

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

Ihe lithuanian News Pub. Co^ Ine., 

Editor P. Grigaiti*.

•>
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephona Kfloeevelt 8500

$8.00
$7.00
$8.00

8c.

Subscription Kates: 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago, 
per year in Chicago, 
per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
vf Chicago, 111., andai tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienoa eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ui. — Telefonas: Roosevalt 8500.

paties “Forvertso”, jo iškil
mėse, suruoštose milžiniška
me Hipodrome, dalyvavę 
daugiau kaip 15 tūkstančių 
žydų darbininkų.

Bet svarbiausia ve kas. 
Savo jubilėjui pažymėti, 
“Forverts” paaukojo 40 
tūkstančių' dolerių socialis
tų judėjimui stiprinti. Iš tos 
sumos 12 tūkstančių dolerių 
eina angliškam socialistų 
dienraščiui “The New York 
Call” paremti, kiti 28 tūk
stančiai paskirstyta įvai
rioms kitoms socialistų 
įstaigoms.

FRANCUZŲ BLOFAS.

$8.00 
,4.50 
2.25 
1.75 
1.00

Užsimokėjimo kainai
Chicago ja — paštu:

Metama.......... ...... .......... ......
Pusei metų T..... —,—
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams ....
Vienam mėnesiui . f

Chlcagoje per nešiotojusi
Viena kopija ------ - ■■■■-— 8c.
Savaitei------------------- - 18c.
Mėnesiui —--------------------- —

Suvienytose Valstijose na Chicagoj 
paštu j Metams... .........

Pusei metų 
Trims mėnesiams . 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui -

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ____________ $8.00
Pusei metų ----------------------- 4.50
Trims mėnesiams----------- .... 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$7.00
4.ao

.2.00
1.50
.75

Prancūzams keliant triuk
šmą dėl Rusų'ir Vokiečių pa- 

I darytos sutarties, Anglų 
premjeras, Lloyd George, 
netekęs kantrybės Genujos 
konferencijoj atvirai pagrū
mojo francuzų adresu:

“Jei Francija suardys kon- 
ferenciją, tuomet gresia 
naujas karas kilti, bet Ang
lija jame nedalyvaus... Mes 
stengsimės dirbti konferen
cijoj, neatsižvelgdami j kliū
tis ir trukdymus. Bet jeigu

h

BOLŠEVIKŲ KALINIŲ 
PALIUOSAVIMAS.

Žinia iš Maskvos 
kad nuo šių metų 
mėnesio bolševikai 
iš savo kalėjimų

skelbia, 
vasario 
paleidę 

daugiau
kaip susantro tūkstančio po
litinių kalinių. Sausio mė
nesį politinių kalinių buvę 
iš viso 1848, dabar belikę ne 
kiek daugiau per tris šimtus. 
Kai kurie jų busią taipjau 
greitu laiku paleisti, bet ki
tų likusiųjų likimą dar turė
siąs nuspręsti aukščiausias 
revoliucinis ‘tribunalas. *

Pikčiausiais savo priešais 
Rusų bolševikai laiko social
demokratus ir socialistus- 
revoliucionieriu§«. Iš kalė
jimų jie paleidžia buvusius 
caro generolus ir ochranin- 
kus, bet jie negali .dovanoti 
savo idėjiniams, priešams so
cialistams. Del aštrių vaka
rų Europos, ypač Vokiečių 
socialdemokratų ir darbinin
kų unijų protestų bolševi
kai buvo priversti paleisti iš 
kalėjimų kai kuriuos žymes
niuosius socialdemokratų 
darbuotojus, bet tąja sąly
ga, kad jie tuojau išvažiuo
tų iš Rusijos. Socialistai re
voliucionieriai tebekanki- 
nami kalėjimuose. Jų liki
mą dar turės nuspręsti aug- 
ščiausias revoliucinis. tribu- 
nalas.

“FORVERTSO” JUBL 
LĖJUS.

New Yorke leidžiamasai 
didžiausias socialistinis — 
su didelėmis Rusų bolševi
kams simpatijomis — žydų 
dienraštis “Forverts” pra
eitą sekmadienį 'šventė 25- 
metines savo gyvenimo su
kaktuves. Jubilėjinis to lai
kraščio numeris išėjo 72 pu
slapių, su keturiais pusla
piais rotograviuros paveik
slų žymiausiųjti socialistų ir 
komunistų veikėjų, 
Markso iki Lenino.

nuo
Pasak

komunistų pėdomis, kuriuos jie 
pirma taip labai koliojo. Ko
munistai pasigriebė LSS. turtą 
ir atsisako jį grąžinti, tą patį 
daro ir St. Strazdas. Jis irgi 
negrąžina jo, nors nekurie daly
kai jam ir jo sėbrams visai ne
reikalingi yra. St. Strazdas pir
ma taip keikęs komunistus už 
S-gos turto pasisavinimą, dabar 
lygiai taip pat pats elgiasi, kaip 
kad elgėsi jo nekenčiamieji ko
munistai.

Kuopa išrinko ir savą kores
pondentą. — Vrs.

(Niekuomet Jungtinėse Vals
tijose smarkių darbo kovų is
torijoje darbdaviai nebuvo 
taip sugauti ir apveikti kuiį) 
šitam distrikte — streiko au
dros centre.

Manydami, kad neunijuotų 
kasyklų darbininkai yra neįkal- 
baini Suv. Kas. Darb. organi- 
zuotojam|s, kasyklų savininkai 
matomai visą savo viltį dėjo 
ant šitų kasyklų, manydami, 
kad šitos kasyklos suteiks ang
lies tiek, kad su turimąja an7 
glių atsarga užteks krizini per
gyventi.

SustreikaVimas angliakasių 
ncuni j uolose kasyklose paver
tė į niekus visus kasyklų savi
ninkų planus ir dabar žymus 
plieno kompanijos oficialus 
(kurio pavardės kasyklų savi
ninkų naujas biuras nepaduo
da) sako:

“Jei susitaikymo angliakasių 
streike nebus per dvi savaites, 
lai geležies ir plieno pramonę 
išliks skaudesnis smūgis, negu 
jai teko kentėti plieno streike 
1919 m.”

Reikia žinoti, kad angliaka
siai šilam apskrity stengiasi 
sustabdyti anglių koksinimą. 
Šita, anglis mažne išimtinai 

yra iškasama Rtip vadinamame 
“iCo n n ei s vi lies apskrity”, ir 
nuo šitos iškasamos apšties 
priklauso operuoto plieno pra
monės, kuri tik pradeda ture
li pelną iš padidėjusio nami
nio pareikalavimo plieno gami
nių po apsistojimo darbų dar 
didžiiąjam karui neprasidėjus.

Fricko reikalai kontroliuoja 
anglis koksinamasias nuosavy
bes ir tie, kurie atmena Ho- 
inesteado streiką, kur privati
nių detektyvų armija pirmą 
kartą buvo panaudota darbo 
ginčuose Jungtinėse Valstijose, 
gali matyti aitsimokejimą jam 
šitos firmos neunijuotų anglia
kasių streiku ir tų darbininkų 
susiorganizavimu į Sus. Kas. 
Darb. —■ uniją taip nekenčia
mą Frioko korporacijos, kaip 
pasakiškojo velionio yra ne
kenčiamus švęstas vanduo.

Plieno gamyklos čia veltui 
laukę normalinių 'laikų sugrį
žtant užsidarinėja: Ketvirta
dienį užsidarė Amerikos Plieno 
ir Skardos Kompanijos Shocit- 
bergerio gamykla, samdanti 
1,100 darbininkų, Carnegie 
Plieno M ingo gamykla, sam
danti lj,500. Youngstowno 
Republic geležies ir plieno 
kompanija ir Etnos Carnegie 
Plieno kompanija abidvi užge
sino po du didkrosnius. Did- 
krosnis užgesinti ir paskui jis 
įkurti atsieina daug pinigų ir 
plieno korporacijos ncgesinoz 
jų dėl juokų.

Angliakasiai sako, kad 30,- 
000 neunijuotų angliaklisių 
prisidėjo prie streiko ir prisira
šė prie Am. Sus. Kas. Darb.; 
kasyklų savininkai neužgina ši
tų skaitmenų. L>augiau
(kaip 80 nuoš. kasyklų neuni- 
j uo tame apskrity yra uždą ly
tos. Iš streikuojančių darbi
ninkų susitvėrė du Am. Sus. 
Kas. Darb. skyriai, vienas« 
Clearfielde ir vienas VVinbere. 
Iš Windbero buvo darbininkai 
deportuojami.

Nereikia manyti, kad organi
zavimas neunijuolose kasyklo
se yra lengvas darbas. Tie, 
kurie eina organizuoti, turi ko
voti su valstijos konslabcliais, 
kasyklų sargais ir specialiais 
šerifo padėjėjais, kuriuos šeri
fai, su labai maža išimtimi, 
prisaikina kasyklų savinin
kams prašant. Kompanija 
kontroliuoja angliakasių sto
vyklas absoliučiai, bet šitie or- 
ganizuolojai, apsiginklavę tik 
tvirtu pasirįžimu ir neturėda
mi nieko daugiau kaip vieny
bės. pasiulinimą, tolydžio su
muša kasyklų savininkų suor
ganizuotas jiegas. Kada Ameri
kos darbo judėjimo istorija 
taps parašyta, tai joje nebus 
garbingesnio skyriaus, kaip ap
rašymas darbo šitų žmonių, 
kurie kasdien rizikuoja savo 
laisve ir gyvastimis dėl savo 
unijos — vienintelio ginklo

giau veikti, negu dvi silpnesnės 
kuopos. Tuo nutarimu visi 174 
kp. nariai, taipjau ir tos kuopos 
turtas pereina 22 kuopom Bet
gi, kartu tapo nutarta, kad su
stiprėjus abiems kuopoms ir 
kada tai bus reikalas, 174 kp. 
vėl gali atsiskirti nuo 22 kp. ir 
gyvuoti savystoviai . Tada vi
sas jos turtas vėl bus jai su
grąžintas. Tuo budu dabar LSS. 
22 kp. veiks trijose kolonijose: 
18 gt. apielinkėj, West Side ir 
Brighton Parke.

Abiems kuopoms susivienijus 
ir geresniam narių susipažini
mui tapo nutarta surengti drau
gišką vakarėlį. Buvo kalbėtąsi 
ir apie surengimą vasarą išva
žiavimo ir pikniko, bet galutiną 
nutarimą palikta vėlesniam lai
kui. i

ilgiau šitaip tęsis ,tai aš ir rinėj Rusijoj, ar Airijoj, 
visa Anglijos delegacija bu- Partija turinčioji galią pra- 
Sime priversti visam pašau- .įtarinėti, nėr-

hui paskelbti, kas yi a kon ė- mu brangios gyvasties, tokios 
rencijos nepasisekimų prie- kaip Lenino, ji rizikavo kuo ki- 
žastis, kas dėl tų nepasiseki- tu — ji įsteigė sistemą šnipy- 
mų kaltas.” bės, slapto tardymo be greito

Francija tečiau nesiliauja nagrinėjimo, areštų ir ilgojai- 
trukdymų darius. Ji taip|k5™ 
užsispyrus, kad grūmoja par
sitraukti iš konferencijos ir 
savo ranka pradėti žygius | kurie vedė nepaprastąją komi- 
prieš Vokietiją.
cija, žinoma, eina jos globo
jamoji Lenkija, savo pusėj ji 
tikisi turėti ir visą mažąją 
antantę.

Kad ir nuengta Vokietija, 
kad ir suirus Rusija, vis dėl
to jos sudarytų, bendrai su- 
sijungusios, jiegą, prieš ku- ,vusicji karšt"0,i1fti: Slioka|- 

. ., i f.. . biavimas prie tokių sąlygų grei-rų nusibankrutijusiems u. sudaro keislą> nellormalį 
franeuzams su lygiai nusi- minties paprotį, kur 
bankrutijusioms savo ma- sti garbės dėsniai pranyksta, 
žiukėms talkininkėms — An- net linkui draugų.
glijai nesikišant — ilgai šo- pažinojau kelis senus so- 
kinėti turbut netektų. Fran- cialrevoliueionierius senais lai- 
..... . , kais; kaikurie jii buvo kilnuscija tatai gerai supranta, ir , r.t . . ,. . “ . idealistai; bet kiti ,ių meluoaa-

visas jos smarkavimas Y0 jokįo varžymosi, kad sa- 
dofas. Blofu ji tikisi įveikti vo tikslą atsiekus, meluodavo 
konferencijų, kad ji atsisa- draugui ir savo melavimu įvel- 
kytų pripažinti Rusų-Vo- davo draugą į didelius nuosto- 
<iečių sutartį bet vargiai pus kartą mane įvelė). 
iai tatai navvks žinoma, visa tą jie darė dėl

c c ic y ‘ idėjos, šitas iškraipytas protas
-.. — iš abiejų pusių užnuodijo ilgą
• kova tarp socialrevoliucionieriųU ir nepaprastosios komisijos.

Linksma girdėti, kad šita įstai
ga dabar yra panaikinta. Bus 
linksma girdėti, kada jos kali
nami socialrevoliucionieriai ant 
galo sulauks viešo nagrinėjimo 
dėl jų tariamo dalyvavimo suo- 

neišvengiamusJ dėjusi savo pirštus prie Jo-1 kalbiuose ant Lenino ir kitų ko- 
hannesburgo sukilimo. munistų vadų gyvasčių. z ,

Genuos politika susiduria su Bet revoliucinis laikotarpis 
ta pačia klintimi. Butų klaida pasibaigė. Mėginimą greitai ko- 
mėginti jungti Rusijos pramo- munizmą įsteigti sulaikė bloka- 
nės ir civilizacijoj atgaivinimo | da, pilietinis karas, ekonominis 
politiką vakarų kapitalistų pa-1 sugriuvimas ir badas, 
galba su pavojaus 
strategija vedama 
prieš valdančiąsias 
ruošė.

Maskva, manau, 
pranta ir

Revoliucijos
Atslūgus
Henry N o c 1

Panaikinti 
skirtumus musų baduose, teo
rijoj ir praktikoj butų negali
ma ir negeistina. Bet šitie skir
tumai, ypatingai Vokietijoj, 
Franci joj ir Italijoj, nuėjo taip 
toli, kad darbininkų klasė, net 
sunkiuose kriziuose neturi ben
dro fronto prieš savo priešus. 
Lengvamaniams pragaištingoj i 
frakcinė kova judėjime virto 
svarbesne už kovą su bendru 
priešu. Bet mes visi žinom, kad 
musų pačių — Anglijos darbi
ninkų — reikalai yra ankštai 
sujungti su Europos žemyno 
darbininkų likimu. Išnaudoto 
anapus kanalo reiškia nedarbą 
čia ir toji aiga, kuri varo že
myn Anglijos gyvenimo nor
mas, yra prasidėjusi Versaliu j e. 
Vienintelis išsigelbėjimas yra 
vienybės atnaujinime.

Aš nežinau, kaip rusai žiuri 
į šitą dalyką, bpt man, kaipo 
atskiram tėmytojui, atrodo, kad 
Trečiasis Internacionalas, jo da
bartinėj formoj virto pavojinga 
klintimi Maskvai. Republikos 
revoliucinis laikotarpis pasibai
gė drauge su taika su lenkais, 
Wrangelio sumušimu ir naujos 
ekonominės politikos priėmimu. 
Pastojo ilgas nusileidimų ir ato- 
staigos laikotarpis. Jis pafeina, 
ypatingai po dviejų sausmečių 
1920 m. ir 1921 m. ir bado pa- 
Volgėj, vakarų kapitalistų ge
ros valios. Radek 1920 m. man 
pasakė: “Kokią užsienio politi
kų mes galim turėti ? Mums vie
nintelė užsienio politika yra ta, 
kuri suteiks mums garvežius ir 
arklus”.

Jei Rusijos reikalai butų ma
žiaus opus, jei vakariniai dar
bininkai butų kiek stipresni, 
tai pagrūmojimas vakarų vald
žioms revoliuciniais žingsniais 
galėtų būti geras įrankis, nors 
ir jis abejotinas. * Dalykams 
esant taip kaip dabar jie yra, 
man atrodo, nors neturiu tam 
pamato, kad Maskvos slaptas 
drąsinimas prie smurtinių ju
dėjimų už Rusijos sienų tik ken
kia palankumui suteikti Rusi
jai geresnę pagalbą. Tie iš mu
sų, kurie darbuojamės baduo- 
lių palengvinimui, galim numa
nyti tą žalą, kurią pereitą sa
vaitę padarė nieku neprirodo- 
mos ir visai priešingos tikreny
bei “žinios”, busią Maskva pri-

Įsą nepakenčiamą atsargumo me
chanizmą buvusį prie caro.

Aš neabejoju^ kad žmonės,

Su Fran-| siją, buvo idealistais. Bet kai
kurie jų buvo buvusieji social- 
revoliucionieriai, kurie ėjo tero- 
rininkų suokalbių mokslą, šitie 
seni rusų terorininkai papras
tai buvo vyrai ir moters, kurie 
yra pasirengę atiduoti viską už 
idėją, stoti prieš viską dėl idė
jos, be jokio savingumo, atsida-

Leninas 
ir sukilimo I pats nupiešė išrutulos eigį. Da- 
iš Maskvos bar seka fizinis ir protinis rusų 

klases vaka- civilizacijos ir gamybos atstei- 
gimas. Visi, kurie gali, yra kvie- 

pilnai tą su- čiami padėti, valstybe daugiaus
minėtos strategijos nediktuoja; ji tikisi kontroliuo- 

yra atsižadėjusi. Bet jei tas yra ti. Jai nepavyks nei kontroliuo- 
taip, tai atskira Trečiojo Inter- Ii, jei ji nebus populeri. 
nacionalo būtis ir jo buvimas Jei ji bandys slopinti, kištis 
Maskvoje virto pavojaus šalti- į žodžio ir rinkimų laisvę, nuo- 
niu, o ne stiprumu Rusų repub- dinti visuomeninį gyvenimą per 
likai. daug ištobulinta šnipų sistema

Geriausia viltis mums vi- ir stabdyti laisvą rusų protavi- 
siems, Rusijai ir vakarų darbi- mą, tąsyk ji susilauks visų pa- 
ninkams dabar yra internacio- sipriešinimo. Visokie šmugelnin- 
nalų suvienijime. Bet tas sek- kai, agituodami dar už didesnę 
sis padaryti tik aiškiai pripaži- laisvę savo išnaudojimo tiks
lius aiškų faktą, kad revoliuci- lams, gali susidėti su idėalis- 
nis laikotarpis pasibaigė. Jis pa- tais, norinčiais laisvės vertin- 
sibaigė-didžiajam karui paleng- giems tikslams. Ir neisis gerai, 
va išsiliejus į taiką. Kova turi jei tauta jausis, kad ji yra var- 
buti vedama kartomis ir ma- žoma. 
žiaus smarkiomis įmonėmis. Iš ekonomines' puses (tai

Apie vieną skausmingą kliu- svarbiausia ir socialistams leng- 
tį susivienijimui gavom patirti viausiai ginama pusė) diktatu- 
percitą savaitę. Ilgoj kovoj be-1 ra tapo likviduota. Jau dabar 
tvirtinant revoliuciją rusų ko-] čia yra daugiaus laisvės spau- 
munistų partijai teko smarkiai doj ir čeką yra pranykus. Kai 
susiremti su kitomis socialistų kur ji gali išlikti po kitu var- 
Partijomis. Kaltės butą abiejose du, bet daug mažiau pavojinga 
pusėse. Drąsaus nepalenkiamo negu pirmiau.
budo žmonės, kurie sukėlė re- Laukdamas didesnės laisvės 
voliuciją, nelengviai susitaiko išrutulos, baigiu prasergejimo 
ar darbuojas su žmonėmis kito- žodžiu. Suokalbiavimas dar Dė
klais gabumais. Antra vertus, pasibaigė. Pavojaus ne tiek nuo 
daugelis socialrevoliucionierių ir| baltųjų, kiek nuo paprastos an- 
keli menševikai greičiau nelai
mės, kaip savo noro tapo įvelti 
į judėjimus, kurie pasibaigė 
Kolčako diktatūra. Už šitą pa
klaidą kaikurie užmokėjo savo 
gyvastimis, drauge su jų bude
liu Kolčaku.

• Aršiausiu šito socialistu at
kaklaus ir kvailo pilietinio ka
ro vaizdu buvo tas, kad social- 
revoliucionieriai panaudojo sa
vo seną žudymo taktiką prieš 
komunistų vadus. 1918 m. Le
ninas tapo sunkiai sužeistas, o 
kiti (tarp kurių buvo pažymiai 
aukšto charakterio žmonės) ta
po nukauti, šita klaida davė tas 
sėkmės, kurios visuomet esti, 
kurios visuomet buvo, politinius 
žudymus darant, ar tai butų 
revoliucinėj Franci joj, ar ca-

archijos dar neperėjo. Maskva 
laiko baisią atsakomybę savo 
rankose. Jei mes norim jai pa
dėti, turim ją suprasti.

L. S. Sąjungoje
LSS. 22 KP. SUSIRINKIMAS.

---------- i
Chicago. —. Pereitą pelnyčių, 

Naujienų name, įvyko LSS. 22 
kp. susirinkimas, kuriame pada
ryta keletas svarbesnių ta,rymų.

Tarp svarbiausių tarymų yra 
tai, kad, pageidaujant patiems 
brighton parkiečianųs, LSS. 174 
kp. mažiausia laikinai bus pri
jungta prie LSS. 22 kp. Tai pa
daryta tuo numanymu, kad vie
na skaitlingesnė ir stipresnė 
kuopa gali daugiau ir sekmin-

Taipjau nutarta, kad kol oras 
tebėra vėsus, surengti prakal
bas 18-tos gatvės apielinkeje, 
kur senai socialistų prakalbų 
nebuvo, ir jei galima bus, taip
jau West Sidėje ir Brighton 
Parke. Rūpintis tų prakalbų 
surengimui išrinkta tam tikra 
komisija. ’

Kuopa pageidauja, kad butų 
veliamas tarpe lietuvių <iarJL>inin- 

kų platesnis švietimo darbas. 
Tuo tikslu ji nutarė paraginti 
LSS. VIII Rajono apšvietos ko
misija ir valdybą išdirbti ru
deniniam sezonui platų švietimo 
programą ir surengti visą eilę 
prelekcijų visose miesto dalyse. 
Kuopa mano, kad mes turime 
nemažai gerų prelegentų, tik 
reikia juos pajudinti ir duoti 
progą jiems pasireikšti.

Kuopos siūlymu, Rajonas tu
ri pakviesti visą eilę prelegentų, 
kurie parūpintų po vieną ar dau
giau prelekcijų ir paskui tas 
prclekcijas skaityti visose mies
to dalyse. Jeigu pats Rajonas 
nepajiegtų rengti tų prelekcijų, 
tai lai palieka jis tai daryti pa
čioms kuopoms, parūpinant 
joms tik prelegentus.

Kuopa mano/kad prie to jau 
dabar reikia rengtis, kad galima 
butų spėti viską į laiką sutvar
kyti ir kad davus užtektinai lai
ko prelegentams tinkamai prisi
ruošti. Nutarta tas siūlymas 
įnešti artimiausiame Rajono val
dybos susirinkime.

Nutarta taipjau, pareikalauti 
iš LSS. Pildomojo Komiteto pra
nešti kuopoms apie stovį LSS. 
bylos ir išduoti “Bangos” ir 
LSS. iždo apyskaitą. Jei jis 
pats tų apyskaitų negauna, jis 
turėtų reikalauti jų iš cent- 
ralinio iždininko - administrato- 
riaus C. A. Hermano, bet kuopos 
turi tureli tas žinias.

Prieš sekamą susirinkimą nu
tarta išspausdinti atsiliepimą į 
18-tos gt., West Side ir Brigh
ton Park apielinkių susipratu
sius lietuvių darbininkus, taip
jau ir į buvusius tų apielinkių 
suspenduotijjų kuopų narius, 
pakviečiant juos rašytis LSS. 22 
kuopon, kad bendromis organi
zuotomis jiegomis veikus, dar
bininkų švietimo ir išsiliuo^avi- 
mo reikalui. Sekamas gi 22 kp. 
susirinkimas bus laikomas nedė- 
lioj, gegužės 14 d., 10 vai. ryte, 
Naujienų name, į kurį kviečiami 
yra ateiti visi 174 kp. nariai ir 
persikelti 22 kuopon.

Šiame susirinkime kuopon 
įstojo keli nauji nariai. Sexa- 
mame susirinkime irgi, tikimąsi 
įstos dar daugiau narių. 'Tiki
mąsi, kad susibarus didesniam 
skaičiui narių, žymiai padidės 
kuopos veikimas.

Kivirčų 22 kp. turi tik su su
spenduotosios kuopos buvusia 
valdyba, kuri netik negrąžina 
kuopos turto, bet ir į reikalavi
mus nieko neatsako. Nutarta 
dar sykį atsikreipti prie buvu
sios kuopos valdybos (kurios 
organizatorių buvo St. Strazdas)- 
ir griežtai pareikalauti visą kuo
pos turtą sugrąžinti reorgani
zuotąja! kuopai, ypatingai kad 
senosios kuopos valdybos nariai 
jau seniai tapo pašalinti iš LSS. 
ir Socialistų partijos ir todėl jo
kių teisių prie to turto neturi.

Turto klausime, kaip matyt, 
St. Strazdas ir jo sėbrai eina

Dėl rinkimo auky Lietu
vos Socialdemokratų 

. Partijai.
Lietuvos Socialistų Są

jungos Pildomasis Komitetas 
atspaudino tam tikras blankas 
rinkimui aukų Lietuvos Social
demokratų Partijai. Tos visos 
aukos bus kontroliuojamos Lie
tuvių Socialistų Sąjungos Pil
domojo Komiteto. Blankos jau 
yra išsiuntinėtos vijoms LSS. 
kuopoms. Jei kuri kuopa kokiu 
nors budu negautų tų blankų, 

malonės pranešti žemiau pasira
šiusiam, kitą pluoštą blankų pa
siųsime. , . I lt i ■ j.' į

KiekViena blanka turi spau- 
dintą numerį ,tat gavę malonė
kite bereikalo nesunaikinti. Jei 
liktų tuščių blankų, sugrąžinki
te sykiu su prirašytomis blanko- 
mis. Tas reikalinga yra dėl ge
resnės kontrolės.

Prie šio darbo kviečiame visus 
socialistus ir socialistų pritarė
jus. Mums vieniems, socialis
tams, be pagelbos musų pritarė
jų, šis darbas nebūtų taip sėk
mingas. Norėtume, kad rinki
me aukų Liet. Socialdemokratų 
Partijai dalyvautų driiodidžiau- 
gis skaičius draugų.

Artinasi Lietuvos Seimo rin
kimai. Kitos Lietuvos partijos 
nuolat atsiunčia Amerikon viso
kius savo pasiuntinius ir renka 
pinigus kiek tik gali. Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos at
stovai dar nei sykio nebūva. Už
tat, netik socialistų, bet ir šiaip 
susipratusių lietuvių darbinin
kų priedermė aukoti ir parinkti 
aukų lai partijai, kuri nuosek
liausiai gina Lietuvos darbinin
kų reikalus.

Kas norite blankų rinkimui 
aukų Lietuvos Socialdemokratų 
Partijai, prašom kreiptis mano 
adresu:

A. žymontas, LSS. Sekr.,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, 111.

Iš angliakasiy streiko.
Kazokų botagai padeda suor

ganizuoti darbininkus.
(Pittsbiurgh, Pa. — Pcnnsyl- 

vaniijo'a valstijos konstabelijos 
būrys, užpuolęs jiaradą 7,<KM> 
streikuojančių darbininkų Ma- 
sontoNvnc, dvylikoje mylių nuo 
Wėst Bro'wnsvillcs, kur yra 
Suv. Kasyklų Dairbininkų aps
kričio raštinė, jodami ant vyrų, 
moterų ir vaikų gal būt dau
giau .padėjo suorganizuoti dar
bininkus ir uždaryti neuni'juo- 
tus apskričius negu tūkstantis 
organizuoto jų.

Tuoj aus po išvaikymui pa
rado MaJsontovvine Sus. Kas. 
Darb. Vakarų Pennsylvanijos' 
apskričio prezidento padėjėjas 
Pele Fagan turėjo keturiasde- 
šiints mažiaus sužeistų vyrų ir 
moterų, kurie pasiėmę vežimus, 
kur tik kokius galėjo gauti iš
važinėjo į neunijuotas stovyk
las. i.

Kiekviename llasyklų apskri
čio miestely konstabelių šalta- 
kraujo žvėriškumo aukas 
krauju aptekusiais bandažais 
suliko su džiaugsmu ir iš ka
syklų pasipylė laukan anglia
kasiai.

Jie visi prisišarė prie orga
nizacijos ir nėjo daugiau į ka
syklas; angliniai baronai ste
bisi, kodėl senosios teroristinės 
įmonės neveikia. (Tąsa ant 5-to pusi.)
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paties “Forvertso”, jo iškil
mėse, suruoštose milžiniška
me Hipodrome, dalyvavę 
daugiau kaip 15 tūkstančių 
žydų darbininkų.

Bet svarbiausia ve kas. 
Savo jubilėjui pažymėti, 
“Forverts” paaukojo 40 
tūkstančių' dolerių socialis
tų judėjimui stiprinti. Iš tos 
sumos 12 tūkstančių dolerių 
eina angliškam socialistų 
dienraščiui “The New York 
Gali” paremti, kiti 28 tūk
stančiai paskirstyta įvai
rioms kitoms socialistų 
jstaigoms.

FRANCUZŲ BLOFAS.
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Francuzams keliant triuk
šmų dėl Rusų ir Vokiečių pa
darytos sutarties, Anglų 

! premjeras, Lloyd George, 
netekęs kantrybės Genujos 
konferencijoj atvirai pagrū
mojo francuzų adresu:

“Jei Franci ja suardys kon
ferencijų, tuomet gresia 
naujas karas kilti, bet Ang
lija jame nedalyvaus... Mes 
stengsimės dirbti konferen
cijoj, neatsižvelgdami į kliū
tis ir trukdymus. Bet jeigu

ilgiau šitaip tęsis ,tai aš ir 
visa Anglijos delegacija bu
sime priversti visam pasau
liui paskelbti, kas yra konfe
rencijos nepasisekimų prie
žastis, kas dėl tų nepasiseki
mų kaltas.”

Franci j a tečiau nesiliauja 
trukdymų darius. Ji taip 
užsispyrus, kad grūmoja par
sitraukti iš konferencijos ir 
savo ranka pradėti žygius 
prieš Vokietijų. Su Fran- 
cija, žinoma, eina jos globo
jamoji Lenkija, savo pusėj ji 
tikisi turėti ir visų mažųjų 
antantę. !

Kad ir nuengta Vokietija, 
kad ir suirus Rusija, vis dek 
to jos sudarytų, bendrai su
sijungusios, jiegų, prieš ku
rių nusibankrutijusiems 
francuzams su lygiai nusi- 
bankrutijusioms savo ma
žiukėms talkininkėms — An
glijai nesikišant — ilgai šo
kinėti turbut netektų. Fran
ci j a tatai gerai supranta, ir 
visas jos smarkavimas — 
blofas. Blofu ji tikisi įveikti 
konferencijų, kad ji atsisa
kytų pripažinti Rusų-Vo
kiečių sutartį bet vargiai 
jai tatai pavyks. |

BOLŠEVIKŲ KALINIŲ 
PALIUOSAVIMAS.

Revoliucijos Liepsnai
Atslūgus
Henry Noel

žinia iš Maskvos 
kad nuo šių metų 
mėnesio bolševikai 
iš savo kalėjimų

skelbia, 
vasario 
paleidę 

daugiau
kaip susantro tūkstančio po
litinių kalinių. Sausio mė
nesį politinių kalinių buvę 
iš viso 1848, dabar belikę ne 
kiek daugiau per tris šimtus. 
Kai kurie jų busią taipjau 
greitu laiku paleisti, bet ki
tų likusiųjų likimą dar turė
siąs nuspręsti aukščiausias 
revoliucinis rtribunalas.'

Pikčiausiais savo priešais 
Rusų bolševikai laiko social
demokratus ir socialistus- 
revoliucionierius. Iš kalė
jimų jie paleidžia buvusius 
caro generolus ir ochranin- 
kus, bet jie negali dovanoti 
savo idėjiniams priešams so
cialistams. Del aštrių vaka
rų Europos, ypač Vokiečių 
socialdemokratų ir darbinin
kų unijų protestų bolševi
kai buvo priversti paleisti iš 
kalėjimų kai kuriuos žymes
niuosius socialdemokratų 
darbuotojus, bet tąja sąly
ga, kad jie tuojau išvažiuo
tų iš Rusijos. Socialistai re
voliucionieriai tebekanki- 
nami kalėjimuose. Jų liki
mą dar turės nuspręsti aug- 
ščiausias revoliucinis, tribu- 
nalas.

“FORVERTSO” JUBI- 
LĖJUS.

New Yorke leidžiamasai 
didžiausias socialistinis — 
su didelėmis Rusų bolševi
kams simpatijomis — žydų 
dienraštis “Forverts” pra
eitų sekmadienį ‘šventė 25-

Panaikinti neišvengiamus 
skirtumus musų būduose, teo
rijoj ir praktikoj butų negali
ma ir negeistina. Bet šitie skir
tumai, ypatingai Vokietijoj, 
Franci joj ir Italijoj, nuėjo taip 
toli, kad darbininkų klasė, net 
sunkiuose kriziuose neturi ben
dro fronto prieš savo priešus. 
Lengvamaniams pragaištingoj i 
frakcinė kova judėjime virto 
svarbesne už kovų su bendru 
priešu. Bet mes visi žinom, kad 
musų pačių — Anglijos darbi
ninkų — reikalai yra ankštai 
sujungti su Europos žemyno 
darbininkų likimu. Išnaudotė 
anapus kanalo reiškia nedarbą 
čia ir toji aiga, kuri varo že
myn Anglijos gyvenimo nor
mas, yra prasidėjusi Versaliuje. 
Vienintelis išsigelbėjimas yra 
vienybės atnaujinime.

Aš nežinau, kaip rusai žiuri 
į šitą dalyką, bpt man, kaipo 
atskiram tėmytojui, atrodo, kad 
Trečiasis Internacionalas, jo da
bartinėj formoj virto pavojinga 
kliūtimi Maskvai. Republikos 
revoliucinis laikotarpis pasibai
gė drauge su taika su lenkais, 
Wrangelio sumušimu ir naujos 
ekonominės politikos priėmimu. 
Pastojo ilgas nusileidimų ir ato- 
staigos laikotarpis. Jis pareina, 
ypatingai po dviejų sausmečių 
1920 m. ir 1921 m. ir bado pa- 
Volgėj, vakarų kapitalistų ge
ros valios. Radek 1920 m. man 
pasakė: “Kokių užsienio politi
kų mes galim turėti ? Mums vie
nintelė užsienio politika yra ta, 
kuri suteiks mums garvežius ir 
arklus”.

Jei Rusijos reikalai butų ma
žiaus opus, jei vakariniai dar
bininkai butų kiek stipresni, 
tai pagrūmojimas vakarų vald
žioms revoliuciniais žingsniais 
galėtų būti geras įrankis, nors 
ir jis abejotinas. * Dalykams 
esant taip kaip dabar jie yra, 
man atrodo, nors neturiu tam 
pamato, kad Maskvos slaptas 
drasinimas prie smurtinių ju-

dėjusi savo pirštus prie Jo- 
hannesburgo sukilimo.

Genuos politika susiduria su 
ta pačia klintimi. Butų klaida 
mėginti jungti Rusijos pramo
nės ir civilizacijų/ atgaivinimo 
politikų vakarų kapitalistų pa
galba su pavojaus ir sukilimo 
strategija vedama iš Maskvos 
prieš valdančiąsias klases vaka
ruose.

Maskva, manau, pilnai ta su
pranta ir minėtos strategijos 
yra atsižadėjusi. Bet jei tas yra 
taip, tai atskira Trečiojo Inter
nacionalo būtis ir jo buvimas 
Maskvoje virto pavojaus šalti
niu, o ne stiprumu Rusų repub- 
likai.

Geriausia viltis mums vi
siems, Rusijai ir vakarų darbi
ninkams dabar yra internacio
nalų suvienijime. Bet tas sek
sis padaryti tik aiškiai pripaži
nus aiškų faktų, kad revoliuci
nis laikotarpis pasibaigė. Jis pa
sibaigė -didžiajam karui paleng
va išsiliejus į taikų. Kova turi 
būti vedama kartomis ir (ma
žiaus smarkiomis įmonėmis.

Apie viena skausmingų kliū
tį susivienijimui gavom patirti 
pereita savaitę. Ilgoj kovoj be- 
tvirtinant revoliucija rusų ko
munistų partijai teko smarkiai 
susiremti su kitomis socialistų 
Partijomis. Kaltės butą abiejose 
pusėse. Drąsaus nepalenkiamo 
budo žmonės, kurie sukėlė re
voliucijų, nelengviai susitaiko 
ar darbuojas su žmonėmis kito
kiais gabumais. Antra vertus, 
daugelis socialrevoliucionierių ir 
keli menševikai greičiau nelai
mės, kaip savo noro tapo įvelti 
į judėjimus, kurie pasibaigė 
Kolčako diktatūra. Už šitų pa
klaidą kaikurie užmokėjo savo 
gyvastimis, drauge su jų bude
liu Kolčaku.

Aršiausiu šilo socialistu at
kaklaus ir kvailo pilietinio ka
ro vaizdu buvo tas, kad social- 
revoliucionieriai panaudojo sa
vo senų žudymo taktikų prieš

ritiej Rusijoj, ar Airijoj.
Į Partija turinčioji galią pra
dėjo nepaisyti, įtarinėti, ner
vuotis. Vietoj rizikavus neteki
mu brangios gyvasties, tokios 
kaip Lenino, ji rizikavo kuo ki
tu — ji įsteigė sistemą šnipy- 
bės, slapto tardymo be greito 
nagrinėjimo, areštų ir ilgo Jai- 
kymo kalėj line dėl įtarties, vi
są nepakenčiamą atsargumo me
chanizmą buvusį prie caro.

Aš neabejoju, kad žmonės, 
kurie vedė nepaprastąją komi
siją, buvo idealistais. Bet kai
kurie jų buvo buvusieji social- 
revoliucionieriai, kurie ėjo tero- 
rininkų suokalbių mokslą. Šitie 
seni rusų terorininkai papras
tai buvo vyrai ir moters, kurie 
yra pasirengę atiduoti viską už 
idėją, stoti prieš viską dėl idė
jos, be jokio savingumo, atsida- 
vusieji karštuoliai; bet suokal- 
biavimas prie tokių sąlygų grei
tai sudaro keistą, nenormalį 
minties paprotį, kur visi papra
sti garbės dėsniai pranyksta, 
net linkui draugų.

Aš pažinojau kelis senus so- 
cialrevoliucionicrius Senais lai
kais; kaikurie jų buvo kilnus 

idealistai; bet kiti jų meluoda
vo be jokio varžymosi, kad, sa
vo tikslą atsiekus, meluodavo 
draugui ir savo melavimu įvel- 
davo draugų į didelius nuosto
lius (taip jie kartą mane įvėlė).

Žinoma, visa tą jie darė dėl 
idėjos, šitas iškraipytas protas 
iš abiejų pusių užnuodijo ilgą 
kovą tarp socialrevoliucionierių 
ir nepaprastosios komisijos. 
Linksma girdėti, kad šita įstai
ga dabar yra panaikinta. Bus 
linksma girdėti, kada jos kali
nami socialrevoliucionieriai ant 
galo sulauks viešo nagrinėjimo 
dėl jų tariamo dalyvavimo suo
kalbiuose ant Lenino ir kitų ko
munistų vadų gyvasčių. ,

Bet revoliucinis laikotarpis 
pasibaigė. Mėginimą greitai ko
munizmą įsteigti sulaikė bloka
da, pilietinis karas, ekonominis 
sugriuvimas ir badas. Leninas 
pats nupiešė išrutulos eigį. Da
bar seka fizinis ir protinis rusų 
civilizacijos ir gamybos atstei- 
gimas. Visi, kurie gali, yra kvie
čiami padėti, valstybė daugiaus 
nediktuoja; .ji tikisi kontroliuo
ti. Jai nepavyks nei kontroliuo
ti, jei ji nebus populeri.

efei ji bandys slopinti, kištis 
į žodžio ir rinkimų laisvę, nuo- 
dinti visuomeninį gyvenimą per 
daug ištobulinta šnipų sistema 
ir stabdyti laisvą rusų protavi
mą, tąsyk ji susilauks visų pa
sipriešinimo. Visokie šmugelnin- 
kai, agituodami dar už didesnę 
laisvę savo išnaudojimo tiks
lams, gali susidėti su idealis
tais, norinčiais laisvės vertin
giems tikslams. Ir neisis gerai, 
jei tauta jausis, kad ji yra var
žoma.

Iš ekonominėss pusės (tai 
svarbiausia ir socialistams leng
viausiai ginama pusė) diktatū
ra tapo likviduota. Jau dabar 
čia yra daugiaus laisvės spau
doj ir čeką yra pranykus. Kai 
kur ji gali išlikti po kitu var
du, bet daug mažiau pavojinga 
negu pirmiau.

Laukdamas didesnės laisvės 
išrutulos, baigiu prasergėjimo 
žodžiu. Suokalbiavimas dar ne
pasibaigė. Pavojaus ne tiek nuo 
baltųjų, kiek nuo paprastos an
archijos dar neperėjo. Maskva 
laiko baisią atsakomybę savo 
rankose. Jei mes norim jai pa
dėti, turim ją suprasti. 
■.... . ..... ...... -H------ -

L. S. Sąjungoje
LSS. 22 KP. SUSIRINKIMAS.

----------------- i
Chicago. —. Pereitų pelnyčių, 

Naujienų name, įvyko LSS. 22 
kp. susirinkimas, kuriame pada-

metines savo gyvenimo su
kaktuves. Jubilėjinis to lai
kraščio numeris išėjo 72 pu
slapių, su keturiais pusla
piais rotograviuros paveik
slų žymiausiųjų socialistų ir 
komunistu veikėju, nuo

dėjimų už Rusijos sienų tik ken
kia palankumui suteikti Rusi
jai geresnę pagalbą. .Tie iš . mu
sų, kurie darbuojamės baduo- 
lių palengvinimui, galim numa
nyti tą žalą, kurią pereitą sa
vaitę padarė nieku neprirodo- 
mos ir visai priešingos tikren^-

komunistų vadus. 1918 m. Le
ninas tapo sunkiai sužeistas, o 
kiti (tarp kurių buvo pažymiai 
aukšto charakterio žmonės) ta
po nukauti, šita klaida davė tas 
sėkmės, kurios visuomet esti, 
kurios visuomet buvo, politinius 
žudymus darant, ar tai birių

Markso iki Lenino. Pasak bei “žinios”, busią Maskva pri- revoliucinėj Francijoj,

ryta keletas svarbesnių ta,rymų.
Tarp svarbiausių tarymų yra 

tai, kad, pageidaujant patiems 
Rrighton parkiečianųs, LSS. 174 
kp. mažiausia laikinai bus pri
jungta prie LSS. 22 kp. Tai pa
daryta tuo numanymu, kad vie
na skaitlingesnė ir stipresnė

ar ca- kuopa gali daugiau ir sėkmin

giau veikti, negu dvi silpnesnės 
kuopos. Tuo nutarimu visi 174 
kp. nariai, taipjau ir tos kuopos 
turtas pereina 22 kuopom Bet
gi kartu tapo nutarta, kad su
stiprėjus abiems kuopoms ir 
kada tai bus reikalas, 174 kp. 
vėl gali atsiskirti nuo 22 kp. ir 
gyvuoti savystoviai . Tada vi
sas jos turtas vėl bus jai su
grąžintas. Tuo budu dabar LSS. 
22 kp. veiks trijose kolonijose: 
18 gt. apielinkėj, West Side ir 
Brighton Parke.

Abiems kuopoms susivienijus 
ir geresniam narių susipažini
mui tapo nutarta surengti drau
gišką vakarėlį. Buvo kalbėtąsi 
ir apie surengimą vasarų išva
žiavimo ir pikniko, bet galutiną 
nutarimą palikta vėlesniam lai
kui.

Taipjau nutarta, kad kol oras 
tebėra vėsus, surengti prakal
bas 18-tos gatvės apielinkėj e, 
kur senai socialistų prakalbų 
nebuvo, ir jei galima bus, taip
jau West Sidėje ir Brighton 
Parke. Rūpintis tų prakalbų 
surengimui išrinkta tam tikra 
komisija. >

Kuopa pageidauja, kad butų 
vedamas tarpe lietuvių darbinin
kų platesnis švietimo ddrbas. 
Tuo tikslu ji nutarė paraginti 
LSS. VIII Rajono apšvietos ko
misija ir valdybą išdirbti ru
deniniam sezonui platų švietimo 
programą ir surengti visą eilę 
prelekcijų visose miesto dalyse. 
Kuopa mano, kad mes turime 
nemažai gerų prelegentų, tik 
reikia juos pajudinti ir duoti 
progą jiems pasireikšti.

Kuopos siūlymu, Rajonas tu
ri pakviesti visą eilę prelegentų, 
kurie parūpintų po vieną ar dau
giau < prelekcijų ir paskui tas 
prelekcijas skaityti visose mies
to dalyse. Jeigu pats Rajonas 
nepajiegtų rengti tų prelekcijų, 
tai lai palieka jis tai daryti pa
čioms kuopoms, parūpinant 
joms tik prelegentus.

Kuopa mano,' kard prie to jau 
dabar reikia rengtis, kad galima 
butų spėti viską į laiką sutvar
kyti ir kad davus užtektinai lai
ko prelegentams tinkamai prisi
ruošti. Nutarta tas siūlymas 
įnešti artimiausiame Rajono val
dybos susirinkime.

Nutarta taipjau, pareikalauti 
iš LSS. Pildomojo Komiteto pra
nešti kuopoms apie stovį LSS. 
bylos ir išduoti “Bangos” ir 
LSSj iždo apyskaitą. Jei jis 
pats tų apyskaitų negauna, jis 
turėtų reikalauti jų iš cent- 
ralinio iždininko - administrato- 
riaus C. A. Hermano, bet kuopos 
turi tureli tas žinias.

Prieš sekamą susirinkimą nu
tarta išspausdinti atsiliepimą į 
18-tos gt., West Side ir Brigh
ton Park apielinkių susipratu
sius lietuvių darbininkus, taip
jau ir į buvusius tų apielinkių 
suspenduotųjų kuopų narius, 
pakviečiant juos rašytis LSS. 22 
kuopon, kad bendromis organi
zuotomis jiegomis veikus, dar
bininkų švietimo ir išsiliuo^avi- 
mo reikalui. Sekamas gi 22 kp. 
susirinkimas bus laikomas nedė- 
lioj, gegužės 14 d., 10 vai. ryte, 
Naujienų name, į kurį kviečiami 
yra ateiti visi 174 kp. nariai ir 
persikelti 22 kuopon.

Šiame susirinkime kuopon 
įstojo keli nauji nariai. Seka
mame susirinkime irgi, tikimųsi 
įstos dar daugiau narių. Tiki- 
mąsi, kad susibūrus didesniam 
skaičiui narių, žymiai padidės 
kuopos veikimas.

Kivirčų 22 kp. turi tik su su
spenduotosios kuopos buvusia 
valdyba, kuri netik negrąžina 
kuopos turto, bet ir į reikalavi
mus nieko neatsako. Nutarta 
dar sykį atsikreipti prie buvu
sios kuopos valdybos (kurios 
organizatorių buvo St. Strazdas)- 
ir griežtai pareikalauti visą kuo
pos turtą sugrąžinti reorgani
zuotąja! kuopai, ypatingai kad 
senosios kuopos valdybos nariai 
jau seniai tapo pašalinti iš LSS. 
ir Socialistų partijos ir todėl jo
kių teisių prie to turto neturi.

Turto klausime, kaip matyt, 
St. Strazdas ir jo sėbrai eina

komunistų pėdomis, kuriuos jie 
pirma taip labai koliojo. Ko
munistai pasigriebė LSS. turtą 
ir atsisako jį grąžinti, tą patį 
daro ir St. Strazdas. Jis irgi 
negrąžina jo, nors nekurie daly
kai jam ir jo sėbrams visai ne
reikalingi yra. St. Strazdas pir
ma taip keikęs komunistus už 
S-gos turto pasisavinimą, dabar 
lygiai taip pat pats elgiasi, kaip 
kad elgėsi jo nekenčiamieji ko
munistai.

Kuopa išrinko ir savą kores
pondentą. — Vrs.

Dėl rinkinio auky Lietu
vos Socialdemokratų

Partijai.
Lietuvos Socialistų Są

jungos Pildomasis Komitetas 
atspaudino tam tikras blankas 
rinkimui aukų Lietuvos Social
demokratų Partijai. Tos visos 
aukos bus kontroliuojamos Lie
tuvių Socialistų Sąjungos Pil
domojo Komiteto. Blankos jau 
yra išsiuntinėtos vijoms LSS. 
kuopoms. Jei kuri kuopa kokiu 
nors budu negautų tų blankų, 
malonės pranešti žemiau pasira
šiusiam, kitą pluoštą blankų pa- 
siusime. ( J;..i

Kiekviena blanku turi spau- 
dintą numerį ,tat gavę malonė
kite bereikalo nesunaikinti. Jei 
liktų tuščių blankų, sugrąžinki
te sykiu su prirašytomis blanko- 
mis. Tas reikalinga yra dėl ge
resnės kontrolės.

Prie šio darbo kviečiame visus 
socialistus ir socialistų pritarė
jus. Mums vieniems, socialis
tams, be pagelbos musų pritarė
jų, šis darbas nebūtų taip sėk
mingas. Norėtume, kad rinki
me aukų Liet. Socialdemokratų 
Partijai dalyvautų kuodidžiau- 
sis skaičius draugų.

Artinasi Lietuvos Seimo rin
kimai. Kitos Lietuvos partijos 
nuolat atsiunčia Amerikon viso
kius savo pasiuntinius ir renka 
pinigus kiek tik gali. Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos at
stovai dar nei sykio nebuvo. Už
tat, netik socialistų, bet ir šiaip 
susipratusių lietuvių darbinin
kų priedermė aukoti ir parinkti 
aukų tai partijai, kuri nuosek
liausiai gina Lietuvos darbinin
kų reikalus.

Kas norite blankų rinkimui 
aukų Lietuvos Socialdemokratų 
Partijai, prašom kreiptis mano 
adresu:

A. žymontas, LSS. Sekr.,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, 111.

Iš angliakasių streiko.
Kazokų botagai padeda suor

ganizuoti darbininkus.

(Pittsburgh, Pa. — Pennsyl- 
vanlijo^ valstijos konstaibelijos 
būrys, užpuolęs paradą 7,000 
streikuojančių darbininkų Ma- 
sontovvne, dvylikoje mylių nuo 
West Brovvnsvilles, kur yra 
Suv. Kasyklų Darbininkų aps
kričio raštine, jodami ant vyrų, 
motorų ir vaikų gal būt dau
giau padėjo suorganizuoti dar
bininkus ir uždaryti neunijuo- 
lus apskričius negu tūkstantis 
organizuoto jų.

Tuojaus po išvaikymui pa
rado Maisontoyvne Sus. Kas. 
Darb. Vakarų Pennsylvanijos 
apskričio prezidento padėjėjas 
Pcte Fagan turėjo keturiasde- 
šimts mažiaus sužeistų vyrų ir 
moterų, kurie pasiėmę vežimus, 
kur tik kokius galėjo gauti iš
važinėjo į neunij uolas stovyk
las. h ,

Kiek viename kasyklų apskri
čio miestely konstabelių šalta
krauje žvėriškumo aukas 
krauju aptekusiais bandažais 
suliko su džiaugsmu ir iš ka
syklų pasipylė laukan anglia
kasiai.

Jie visi prisišarė prie orga
nizacijos ir nėjo daugiau į ka
syklas; angliniai baronai ste
bisi, kodėl senosios teroristinės 
įmonės neveikia. 1 ,

^Niekuomet Jungtinėse Vals
tijose smarkių darbo kovų is
torijoje darbdaviai nebuvo 
taip sugauti ir apveikti kaip 
šilam distrikte — streiko au
dros centre.

Manydami, kad neunijuotų 
kasyklų darbininkai yra neįka'l- 
baini Suv. Kas. Darb. organi- 
zuotojamis, 'kasyklų savininkai 
matomai visų savo viltį dėjo 
ant šitų kasyklų, manydami, 
kad šitos kasyklos suteiks ang
lies tiek, kad su turimąja an
glių atsarga užteks krizini per
gyventi.

Sustreikavumas angliakasių 
neuni j uolose kasyklose paver
tė į niekus visus kasyklų savi
ninkų planus ir dabar žymus 
plieno 'kompanijos oficialus 
(kurio pavardės kasyklų savi
ninkų naujas biuras nepaduo
da) sako:

“Jei susitaikymo angliakasių 
streike nebus per dvi savaites, 
tai geležies ir plieno pramonę 
ištiks skaudesnis smūgis, negu 
jai teko kentėti plieno streike 
1919 m.”

Reikia žinoti, kad angliaka
siai šitam apskrity stengiasi 
sustabdyti anglių koksinimų. 
šita anglis mažne išimtinai 
yra iškasama taip vadinamame 
“Connedsvillės apskrity”, v ir 
nuo šitos iškasamos apšties 
priklauso operuoto plieno pra
mones, kuri tik pradeda turė
ti pelnų iš padidėjusio nami
nio pareikalavimo plieno gami
nių iio apsistojimo darbų dar 
didziųjam karui neprasidėjus.

Fricko reikalai kontroliuoja 
anglis koksinamasias nuosavy
bes ir tie, kurie atmena Ho- 
mesteado streikų, kur privati
nių detektyvų armija pirmų 
kartų buvo panaudota darbo 
ginčuose Jungtinėse Valstijose, 
gali matyti atsimokėjimų jam 
šitos firmos neunijuotų anglia
kasių streiku ir tų darbininkų 
susiorganizavimu į Sus. Kas. 
Darb. — unijų taip nekenčia
mų Fricko korporacijos, kaip 
pasakiškojo velionio yra ne- 
kenčiaams švęstas vanduo.

Plieno gamyklos čia veltui 
laukę, normalinių 'laikų sugrį
žtant užsidarinėja: Ketvirta
dienį užsidarė Amerikos Plieno 
ir Skardos Kompanijos Shocn- 
bergerio gamykla, samdanti 
1,100 darbininkų, Carnegie 
Plieno M ingo gamykla, sam
danti lj,500. Youngstowno 
Republic geležies ir plieno 
kompanija ir Etnos Carnegie 
Plieno kompanija abidvi užge
sino po du didkrosnius. l)id- 
krosnis užgesinti ir paskui jis 
įkurti atsieina daug pinigų ir 
plieno korporacijos negesino 
jų dėl juokų.

Angliakasiai sako, kad 30,- 
000 'neunijuotų angliakasių 
prisidėjo prie streiko ir prisira
šė prie Am. Sus. Kas. Darb.; 
kasyklų savininkai neužgina ši
tų skaitmenų. Daugiau 
kaip 80 nuoš. kasyklų neuni- 
juolame apskrity yra uždary
tos. Iš streikuojančių darbi
ninkų susitvėrė du Am. Sus. 
Kas. Darb. skyriai, vienas 
Clearfielde ir vienas Winbere. 
Iš Wiindbero buvo darbininkai 
deportuojami.

Nereikia manyti, kad organi
zavimas neunijuolose kasyklo
se yra lengvas darbas. Tie, 
kurie eina organizuoti, turi ko
voti su valstijos konslabeliais, 
kų^yklų sargais ir specialiais 
šerifo padėjėjais, kuriuos Šeri
fai, su labai maža išimtimi, 
prisaikina kasyklų savinin
kams prašant. Kompanija 
kontroliuoja angliakasių sto
vyklas absoliučiai, bet šitie or- 
ganizuotojai, apsiginklavę tik 
tvirtu pasirįžimu ir neturėda
mi nieko daugiau kaip vieny
bės. pasiulinimų, tolydžio su
muša kasyklų savininkų suor
ganizuotas jiegas. Kada Ameri
kos darbo judėjimo istorija 
taps parašyta, tai joje nebus 
garbingesnio skyriaus, kaip ap
rašymas darbo šitų žmonių, 
kurie kasdien rizikuoja savo 
laisve ir gyvastimis- dėl savo 
unijos — vienintelio ginklo

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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prieš visa Amerikos kapitaliz
mo -galybę.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

su-
varžytam apskrity, Fayete’o 
kauntčje, kur nuo Darbo Vy
čių laiko nebuvo' i uni
jos, 5 apskričio vykinamosios 
tarybos narys Bill Hynes su
organizavo vietos uniją ir suą 
šaukė viešą susirinkimą po to, 
kaip jį ginkluoti sargai nuva^ 
re nuo .kompanijos žemes. Ka
sykla tapo uždaryta.

Tolygus atsitikimai buvo vi
same a
stabu, kad kasyklų savininkai 
nepasinaudoja savo paprastu

CHICAGOS PAŠTO PERDĖ- 
TINIO PAREIŠKIMAS.

Atmoka už neišmokėtus Money 
Orderius Vokietijoj‘e.

Pašto perdčtims ILudder pa
reiškia, kad vokiečių valdžia 
dabar įgaliojanti almokėjimą 
money orderių, kurie buvo iš
pirkti Jungtinėse Valstijose iš-

nusiskundė teisėjui. Ir teisė
jas priteisė Miss Amber Bright 
užmokėti jai 10,000 dolerių už 
paviliiojimą jos vyro.

Kiek laiko atgal Mrs. Beat
riče A. Kuillen buvo patraukus 
teisūnan T. H. Brunei!, reika- 
laiulama atlyginimo 50,000 do
lerių už suvadžiojimą jos mei
lės įlalykuose. Jis tada gavo 
tik 7,000 dolerių.

Dar kiek laiko atgal Miss Et- 
hel Jay Frcnch per teisėją rei
kalavo nuo vieno vyro ir-gi 
50,000 dolerių atlyginimo už 
suveil'žiojiiną jos meilėje, 
gavo ti!k vieną dolerį.

Tas parodo, kad pastaruoju 
laiku meiilės kaina sparčiai kį- 
la aukštyn.

NEPEŠIOKIT DAUG PINIGŲ!

Policija pataria nenešioti 
prie savęs daug pinigų. Sako, 
liaukos čekių knygutė turėti 
yra daug saugiau ir parankiau.

štai Louis Williamson, 1252 
Thoijidale avė., išsiėmę/s iš 
bankos 7,700 dolerių nešėsi 
juos namon. Tuo tarpu plė
šikai apipuolė jį gatve ir vistu, 
pinigus atėmė. i

Panašių atsitikimų pasitaiko 
beveik kasdien.

Ji IR TEISME KARTAIS APSI-
I MOKA BŪTI TIESINGAM.

PRITEIS® POTERIAUTI.
Engehvood policijos nuova

doj teisėjas John F. Haas pri
teisė A. Gailies, 29 m. amžiaus, 
4241 St. Lajvvrcnce avė., eiti 
bažnyčion kiekvieną sekmadie
nį, duoti ant bažnyčios 25 cen
tus ir atnešti jam nuo kunigo 
laišką apie -tai. Jis turįs tai 
daryti iki birželio 13. Jis gavo 
tokią bausmę už girtuokliavi
mą ir kai girtas nedavimą ra
mumo savo žmonai.

Detroit, Michigan
PARDAVIMUI GROSERNĖ, BU- 

černe ir namas. Biznis kuogeriau- 
siam stovyje, lietuvių tirštai apgyven- 
toj vietoj. Važiuoju į Lietuvą .

A. Z. (savininkas)
9184 Cardoni Avė.

Detroit, Mich.

ipskrity ir todėl nenuo- mokėjimui toje šaly, kurie vie-
nok dėl karo sąlygų nebuvo 
išmokėti, ši mitai šitų įgalioji-

įrankių, nebando užginti ang- mų atmokėti siuntėjams tapo 
ir nevaro įtetikti nuo to laiko, kaip tapo 
klausiaus} v$} atnaujinta •korcHpondencti- 
— Pitts- ja su Vokietijos pašto admi-

liakasių tvirtinimų 
propagandos per 
viešumo tarpininką 
burgho spaudą.

Plieno gamyba čia šeštadie
nį tapo visai suslabtlyta dėl 
koksų stygio. Tai yra ge
riausias streiko kloties mastas.

nistracija.
Kadangi daugelio siuntėjų 

dabar negalima surasti ilgam 
laikui praėjus, arija dėl netu
rėjimo originalinių rekordų, tai 
pašto 
tokiu
siuntėjams, 

•u

RADO PASIKORUSĮ ŽMOGŲ.
Namiškiai rado pasikorusį 

ant virves barnėj Peler Pee- 
pin, 65 m. amžiaus,, 2£4 W. 111 
gat. Spėjama, kad pasikori
mo priežastis buvus nesvei
kata. •

Engohvooid pobciijps nuolai
doj teisėjas priteisė F. Diliem 
užsimokėti 5 dol. pabaudos už 
blogą pasielgimą. Teisėjui pa-

SENATORIUS IR DEVYNI KI
TI LIKO APKALTINTI.

Senatorius Van Lent ir 9 ki
li liko apkaltinti už vartojimą 
suktybių pereituose rinkimuo
se. ’

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Airių Specialistas

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegysteĄr toliregystę. Pri
renka teisingai {akfriius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 1 
mokyklos vaikus.

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

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per hiIhu, 
48 cent. už 100 auksu 

arba
208 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

vęs pinigų. Tada teisėjas pa
liepė jam eiti namon ir atsi
nešti 5 dol. Jis tai padare. Už 
jo teisingumą teisėjas sumaži
no jam bausmę iki 2 dol 
jis atnešė teisman 5 dol.

-kai

perdėtinis pareiškia
money orderių 

siun tusiems juos 
Jei i 1916 m„ ar apie tą laiką, ku

rie, yra priežasties tikėti, kad 
nebuvo išmokėti, kad jie turi 
paduoti originalcs kvitas, ar 
kokius kitus siuntimo įrody
mus tame pašte, ar išneštoji- 

kur orderiai buvo

PATARIA PASISODINTI 
SAVO DARŽOVIŲ.

Žinomas tarybos maisto ko
miteto sekretorius Riissel'1 J. 
I\>ole pataria visoms šeimy
na ms, kurioms yra galima įsi
taisyti nors mažus darželius ir 
pasisodinti visokios rųšics dar
žovių, kad vasarai atėjus ne
reikėtų daržovių, pirktis.

VĖL BOMBA.

DaBohba apgriovė statomą 
mą, 1230 W. Jackson blvd. 
Nuostolių padaryta už suvirš 
3,000 dolerių? Be to, aplinki
nių namų visame blidke langai

Į*

KARPETAI
Jei turite nudėvėtą karpetą, neme

skite, bet perdirbkite į naują kur^bus 
abi pusė minkštos ir geros. Norėda
mi užsakyti, krepkites

S. A. ZALPIS,
922 W. 34th PI. Phone Yards 2231

Telefonas Boulevard 8674

JUOZO GRUŠO
ORKESTRĄ IR BENAS 

3147 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

JŪSŲ PASKUTINĖ 
PROGA,

T. Pullman 6482

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimu 

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

Chicago, III,

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St,

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Residencijd: 2811 W. 63rd Si. 

Tel. Prospect 3466

Redakcijos Atsakymai.
Plotnikui. Negalime dėti, 

tų dviejų šeimynų byla nuėjo ‘ 
teisman, tai teismo dalykas bus ■' 
surasti, kas kaltas.

K. Kuszelewskiui, Kenosha.
• v I— Tai tik tamsių žmonių pa

sakos ir burtai, buk žydai sa- mo stotyse 
vo Velykoms vartoju krikščio- nupirkti, 
nių kraują. Tiesa, tos pasakos 
labai senos, kilusios iš tam-, 
šiaušių istorijos amžių, kuo- statytas dėl valiutos 
met katalikų bažnyčia perse-nepastovumo ir kitų 
kiodama žydus, prasimanyda-. nių* sunkenybių ir tas, 
vo apie juos visolrG- nebūtų I 
jų nuodėmių, kad 
rūt priežasties dar 1 
persekioti. Be kita i 
ta ir ta nedora pas

Naujų money orderių siun- 
! t imas Vokietijon dar nėra nu

kainos 
finansi- 
kas čia 
money 

'jus tu-| orderius išpirktus Jungtinėse 
Vaau juos i Valstijose prieš jų įstojimą į 
nasimany- 

saka, buk žy-

PLĖŠIKAI PAŠOVĖ ELEVA
TORIŲ AGENTĄ.

J. P. Mąloney, 25 m. 
žiaus, 1448 So. Kedzie 
Douglas Park elavatorių
ties agentas, tapo į abi ranki 
perštautas, (kai jis bandė plė
šikams nepasiduoti.

am- 
ave., 
■sto-

pareiškiama, liečia tik 
išpirktus

karą.

dai savo tikybinėms apeigoms I VYRAI!—MEILĖS KAINA KĮ-
• • 1 • 1 v v • • • • ! w . S— . __ .______ ___vartoja krikščionių kraują.

Juoz. Miežiui, Kenosha, 
St. Žukauskui, Kingston: 
Šiuo tarini regis ioks la

ir

laikraštis Amerikoj neišeina.
Šimkui, Chgo. — Kad jau 

buvo plačiai kito rašyta apie 
tai, jūsų korespondencijos ne
bedėkime.

Į LA; ŽMONA GAVO $10,000.

—Aš jos prašiau, kad ji ma- 
1 no vyro nemylėtų,, bet ji vien 
tik nusišypsojo į .mane žiūrė
dama ir dar pasakius, kad ji, 
girdi, jo neapleisianti, — tri- 

Ijų vaikų motina, Mrs. Bose 
Bonisch, 5506 So. Ashland avė.,

Piliava, Kaunas ir Vilnius

I AIVA KflRTf^P's0 i Klaipėdą............. $107.00
LHIVnhUni LOj Piliavę $106.50, j Liepojų $107.00 
Tūkstančiai lietuvių ir lietuvaičiui galės Pigiausiai ir Puikiausiai 
sugrįžti į Tėvynę per musų Didžiausią Lietuvišką Įstaigą, ant di
liausių ir greičiausių keturkamininių laivų, tiesiog be persėdimo!!!

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

Jei jus manote važiuoti 
pasimatymui su giminėmis 
rite atsikviesti draugus, 
kad lavakorte butų pirkta 
Royal Main Line.* Dideli ir populia
riai laiVai: “Orduna”, “Orbita”ir“Oro- 
pesa”, kurie plaukioja tarpe New Yor- 
ko ir Hamburgo kas dvi savaiti. Jie 
yra labai gražiai ir švariai įrengti. 
Trečia klesa tiesiog yra puiki. Bus 
labai žingeidu važinėti tais laivais 
Pilnas informacijas gausite nuo agen
tų arba.

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

W. VVashington St., Chicago. 
Second Avė., So. Minneapolis.

Lietuvon 
arba ne
žiūrėkite, 
pas The
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Išgauname pašpor- 
tus ir taksų pabu
dimus. Atkeliavu
sius iš kitur patin
kame ant stoties, 
pristatome bagažą 
ir palydime ant lai
vo. Prirengiam vis
ką kas reikalinga 
kelionei.
Siunčiame pinigus 
ir partraukiame gi
mines iš Lietuvos į 
Ameriką kuogrei- 

J šiaušia.

DOVANA

'. BLUF

Geriausios lazurkos namų 
darbo drapanoms, kurios pa
darys baltas kaip sniegų.

Kas prisius mums 
10 gerų antrašų 
savo pažįstamų ža
dančių važiuoti 
Lietuvon, siųsti 
pinigus ar parsi- 
traukt gimines, 
tas apturės pui
kią dovaną.

UTHUANIAN TRAVEL BUREAII
136 East 42-nd St., (Dep. V) NEW YORK, N. Y.

Puikiai

LAZURKOS
Dabar geriausios

sutaisytos, dvidešimts kartų 
smarkesnėms, negu papras
tos lazurkos; tik keletas la
šų reikia, kad aplaikius ge
riausius rezultatus. .

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

Prašyk savo grosc minko Bull Dog 
lazurkų.

J. L PRESCOTT CO.
New York

L Harringtono
Kreditorių Susirinkimas

Atsibuvo petnyčioj, bal. 21 d., 1922 
COLUMBIA SVETAINĖJE, 

48-ta ir Paulina St.
Didžiuma balsų tapo nutarta, kad turtas butų 

atimtas ir į kreditorių rankas butų perduotas. Ku
rie dar nepasirašėte ant peticijos, todėl šiose koloni
jose galima užsirašyti vardą ir pavardę ir kiek pini
gų yra užrašyta ant notos.

ROSELAND.
Charles Kiserauskas,

10504 So. Michigan Avė.
KENSINGTON.

Bruno and James, ■ ”
314 Kensington Avė.

WEST PULLMAN.
A. Yonaitis, Southern Drug Co., 

11858 So. Michigan Avė.
TOWN OF LAKE.

F. Vaichkus,
4637 So. Paulina St. * < 

CICERO.

•?

J. Janulis,
1443 — 49th Avė.

BRIDGEUORT.
E. Gedaitis, 

3302 S. Halsted St.
W. Baldamas,

827 W. 33rd St.
WEST SIDE.

J. Shaltz,
2239 W. 21 st St.

18 GATVĖS KOLONIJA.
K. Baldauskas,

1947 So. Halsted St.
KOMITETAS

Nieko nepaliksime, viskas turi
, būti parduota.

Mes esame tame biznyje dabarti
nėj vietoj per paskutinius 12 metų, 
bet kadangi mums randą pakėlė be
veik trigubai, tai mes esame priver
sti išsikraustyti iš čia 1 d. gegužio.

Mes iki šiol dar neturim naujos vie
tos, todėl esame priversti parduoti vi
są musų staką vyrų ir vaikinų aprė- 
dalus už žemiausią kainą.

Čia mes paduodame kainas, tai jus 
pamatysite, kad verta pirkti net ki
tam metui.

Tik pamislykit — vyrų ir vaikinų 
kotai vertes $18, dabar už $5. Vyrų 
ir vaikinų siutai $22.50, dabar už 
$7.50. Kiti siutai ir kotai iki $35.00.

Kotai nuo lietaus $10.00 iki $18.00, 
dabar $5.00.

Vaikų siutai ir overkotai dabar 
mažiau negu mes mokėjome.

Vyrams darbinės ir šventadienes 
kelnes nuo $2.50 ir daugiau.

Vyrų ir vaikinų Mackinaws $10.00 
dabar $4.50. »

Skrynios ir siutkeisai dabar už 
.pirktą kainą.

Atminkite, kad tai yra musų galu
tinis išpardavimas ir mes gvarantuo- 
jame, kad jus gausite už savo pini
gus tikrą vertę, arba pinigai bus grą
žinami.

Neužmirškit, kad mes išsikraustom 
1 d. gegužio. , Todėl ateikit anksti, 
nes pirmutiniai pirkėjai turi progos 
pasirinkti.

Atdara kasdien iki 9 vai. vakare. 
Nedėldieniais iki 6 v. v.

S. GORDON,
1415 So. Halsted St.

Ofiso Tel. Blvd. 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Narna 2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafayette 0263

Telephone Yards 5032

DR. M. SMIGU
8107 So. Morgan Si. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A.A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas :3354 So. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

NAUJIENŲ 
PARKO

BRIGHTON
SKYRIUS

visus čia gyvenančius
lietuvius ir lietuves pinigų siunti
mo reikalais ar kokiu kitu kreip
kites pas mus? o rasite geriausį

patarnavimą

JOKONTAS BROS
NAUJIENŲ BRIGHTON

PARKO SKYRIUS
4138 Archer Avė Lafayett 7674

CHtCAGO, ILL.
^■lllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIllilIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Tek Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 V/. Harrison* St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—C 

vakare išskiriant nedėldienius.

Dr. AL. DAVIDONIS
r

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos: 
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet. 

Telefonas Victory 9082

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopigiau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir a'ugščiau. 
Taip pat turi
me geiys au
tomobilius, kri 
kštynų'ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avė.

Tek: Boulevard 4139

5

Telefonai Boulevard

1619 W. 47th Street

kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą g vara n tuo j ame.
Elektriškam darbui

7101
1892

BRIDGE PORT 
ELECTRIC CO.

Ant išmokesčių, jei pagei
daujama.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted StM Chicago.

Telephone Yarda 5834

OR. P. G. W1ECN£B
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

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

Dfr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 Sb. Halsted St. 
Chicago, III.

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

Itesidoncijos Tel. Boulevard 1042
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Lietuviu Rateliuose^
BRIDGEI’ORT.

Natkevičiaus ir žygelio 
prakalbos.

[2 dol., P. šūkis 2 doL, poni 
į Beržlinskienč 2 dol, poni Olsz- 
cwskiene 2 dol, poni Girai- 
tiene 2 dol, poni Kliiaugiene 
2 dol., poni Sinkiene 2 dol, po
ni Jozapaitiene 2 dol, poni 
Včžclienč 2 dol.

ASMENŲ JIESKOJIMAi, REIKIA DARBININKU
JIEŠKAU SAVO BROLIO JONO;

Džiovčnio, Kauno rėd., Ukmergės ap.,
Sesikų vals., Miliūnų kaiino. Meldžiu į REIKALINGA MERGINA AR NA- 
atsišaukti arba žinanti jį praneškit, gjg moteris be. vaikų prie saldainių 

išvažiuoju krautuvės ir pagaminimui valgio. Nė-

MOTERŲ

AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME

Dar geĄ»kai prieš septintą 
valandą vakaro žmonės pra
dėjo rinktis būriais į Mildos 
teatrą. Už kiek 'laiko žmonių 
prisirinko pilna teatro salė. 
Žmonės apimti žingeidumo su
sidomėję žiurėjo į estradą ir ne
kantriai laukė svečių pasiro
dau, o ypač “geležinio vilko”.

Visiems gerb. L. M. Kūrėjų 
Draugijos nariams šelpė jams 

tariu karščiausį padėkos žodi.
J. Naujalis

L. M. Kur. iD-jos įgaliotinis 
Chicago 22-4-1922.

nes,turiu svarbų reikalą — i 
į Lietuva. Antanas Džiovėnis, 841 
W. 33 St., Chicago, III.

JEIGU KAS ŽINOTE, GYVENAN
ČIUS Chicago, Valerį Sabaitį ir Anta
ną Balčiūną gyvenantį New Yorkc jų 
antrašus, todėl molenei prašau pra
nešti man, arba patys teiksis atsiliep
ti laišku. Lietuvoj respublika vei- 
kenčioji kariuomene, 10-to pėstininkų 
Mariam-polės pulko vyresnysis leite
nantas J. Bartaševič.

ra šeimynos ,duosiu kambarį ir valgį 
su mokesčiu susitaikysime. Kreip
kitės, 3518 So. Wallace St., arba te- 
lefonuokit Yards 4956.

REIKIA patyrusių moterų 
skudurų sortavimui.

J. ANDALMAN,
1312 W. 59th St.

Pranešimai

PARDUODU 1 TONO TROKĄ, 
arba mainau ant Ford self sbarter 
mašinos. Trokas kaip ir naujas, 
darytas, solid tajeriai. Tinka 
černei, grosernei, duoniui ir tt.

Kreipkitės:
905 N. Racine Avė.

PARDAVIMUI

už-
bu-

port.o gatvėmis važinėjo “dzin
guliuodamas” didelis automo
bilius su parašu: “Ateikit į 
Mildos teatrą ir pamatykit ge
ležinio vilko organizatorių”. Ka
dangi žodžiai “geležinio vilko” 
buvo parašyta didelėmis raidė
mis, o organizatorių mažomis, 

kati 
koks 
dide
le iek

Gegužės Pirmos Ap 
vaikščiojimas.

JIEŠKAU JUOZAPO VERB1E- 
jaus, Kauno red., Rokiškio apskr., 
Kraunu valsč., Dagilių kaimo. Turiu 
svarbų reikalą, malonės atsišaukti. 
Rokiškio apskr., Jūžintų valsč., Ba
joriškių kaimas. Lithuania.

PARDAVIMUI buČerne ir. 
grosernė geroj vietoj. Didelis 
bargenas. Apleidžiu miestą. 
Turiu parduoti šią savaitę.

562 W. 18th St.

tai daug žmonų manė, 
Mildoj teatre bus rodoma 
ten iiš Lietuvos atvežtas 
lis geležinis.vilkas.) Dar 
palaukę užgeso teatro
šviesos ir pasirodė ant ekrano 
Iru tumieji vaizdeliai (movies). 
Žmonės 
kad jie, 
vaizdelių 
klausyti

Cook kauntės Socialistu Par
tija Gegužės Pirmos šventę ap
vaikščios septintadienį, balan
džio 30 d., Darbininkų ' Ratelio 
Licėjoj, Kedzie ir Ogden Avė. 
Bus geri kalbėtojai ir muzikalis 
programas.

JIEŠKAU PUSBROLIO PETRO 
Luko, Alsėdžių parapijos, Dislių kai- 

! - gyveno
arba

mo, Telšių apskr., pirmiau 
Chicagoj. Meldžiu atsiliepti 
draugai praneškite:

JURGIS LUKAS,
1023G S. Michigan Av. Roseland, III.

JULIUS ANDŽULAITIS_Iš JOHN- 
ston City, užpercitą panedėlį išvažia
vęs iš Chivagos, prašomas yra tuo
jaus atsiliepti, ar žinantįs kur dabar 
jis yra, pranešti, adresu:

K. BARONAS,
1920 S. Halsted St., Chicago.

KEIKIA ihoteries katra nori 
lengvai dirbti prie dviejų vaikų.

Atsišaukite:
2119 S. Ilaslted St.

EMBROIDERS DIRBĖJŲ PRIE 
aukštos ‘rūšies lininių staltiesių, ini- 
cialuot ir monogramuot namieje. 'Ga
limo vieną ar dvi panaudot dirbtuvė
je. Tik tos, kurios gali aukštos rū
šies darba atlikti lai atsišaukia.

MADFIRA IMPORT1NG CO., 
Room 1524 Stevens Bld., 

17 N. State St., 
Tol. Centrą! 2019

PARDAVIMUI EXELSOR MO- 
torcycle su sidecariu mažai dėvėtas, 
parduosiu pigiai ,savininką galima 
matyti tik po 5 vai. vak. Nedelioj 
visą dieną.

Kreipkitės:
4520 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI barbernė, 3357 
S. Halsted St. Tūrių greit par
duoti ne,s išvažiuoju į Lietuvą. 
Kreipkis prie savininko virš mi
nėtų adresu.

vėl pradėjo išmėtinėti, 
girdi, atėję čion nė 

pamatyti, bet pasi- 
svečių prakalbų, iš-

3 dabar dedasi Lictu-
VOJ.

Jiems 
vaizdelių

Publika pa- 
aplodismcn-

PIRMOJI GEGUŽES!
Darbininkų šventė!

LSS. VIII Rajonas rengia didžiausi 
apvaikščiojimą paminėjimui darbinin
kų šventės Pirmosios Gegužės, kuris 
įvyks

Panedėly, Gegužės 1 dieną, Mildos 
salėj, Halsted ir 32 gatve. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Įžanga dykai.

Yra surengta labai puikus progra
mas. Apart prakalbų dar bus ir mu
zikalis programas. . Kviečiame visus 
lietuvius darbininkus kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti į šį svarbų darbininkų 
šventes vakarą. Išgirsite kalbas ge
ri} kalbėtojų ir pasiklausysite geros 
muzikos. — Komitetas.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU ATSIVEDIMUI MERGI- 

nos»arba našlės, nesenesnės 38 metų. 
Esu 38 metų amžiaus vaikinas. My
linti ant ūkės gyvent, malonės atsi
šaukti, ir su pirmu laišku prisiųsti pa
veikslą. Atsakymą duosiu kiekvienai. 
Geistina, kad turėtų šiek tiek kapita
lo. John Kachinsky, Carney, Mich.

REIKIA 10 PATYRUSIŲ MOTE 
ru popieni skirstymui. Gera alga.

REPUBLIC WASTE PAPER CO.
1039 W. Congress St.

arti Morgan St.
Tel: Haymarket 9261.

PARDUODU GRAND UNIVER- 
sal kukninis pečius, mažai vartotas, 
labai pigiai.

3202 So. Halsted St. 
Ant antrų lubų.

Tel. Boulevard 5788

GERESNĖS FARMOS
Vienatinis būdas darbininkui žmo

gui palengvinti savo gyvenimą atei
tyj, tik ant farmų, kur Tamistos lau
kia sveikas 
ateitis.
• Gana jau 
bosu, kuris 
dirbti.
gai darbą turėsi. Gana kęsti skur
dą mieste ir kvėpuoti blogą orą, kas 
kenkia Tamistai ir Tamistos šeimy
nai. z

Naudokis proga pakol dar iš se- 
ųiai sutaupinti centai neišsibaigė, nes1 
kylant aukštyn pragyvenimui, o ma
žėjant darbams, o žmogui nedirban
čiam pinigai gali greitai išsibaigti.

Neatidėliok diena iš dienos, bet 
pirk farmą tuojaus, pakol pigiai gali 
nupirkti ir gauti geras išlygas. Ne
sibijok, jeigu daug pinigų neturi, nes 
lietuvių’ bendrovė tamistai pagelbės 
visukuom ir busi aprūpintas, taip Il
giai kaip ir turtingas.

Lietuvių bendrovė turi geriausias 
žemes dėl farmeriavimo, kurios ran
dasi labai gražiose vietose, prie mie
sto ant geni kelių ir tarp daugelio 
gražių ežerų (Lake), prie kurių va
saros laiku privažiuoja daug svečių 
ant vakaeiių. Vieta yra ne tik pa
ranki, bet ir linksma visiems patinka, 
kurie tik nuvažiuoja. Žemė labai ge
ra ant kurios viskas gerai nu^a. Per
kantiems čemę, kelionės išlaidos bus 
apmokamos.

Platesnių naaiškinimų, atsišaukite, 
vnatiškai, arba laišku, o mos prisiu
sime knvgelę su paaiškinimais ii* ma- 
pn veltui, 
IJBERTY I.AHD TNVESTMENT 

COMPANY,
So. Halsted St., Chicago, III.

gyvenimas, turtas ir

nešti tą sunkų jungą po 
nuolatos ragina greičiau 

Gana bijoti ir mislyti ar il- 
Gana kęsti skur-

NAM1I-ŽEME
PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 

ant pirmo aukšto krautuvė ir 2 kam
bariai ant antro — 6 kambariai, visi 
modemiški parankamai, labai gera 
vieta dėl biznio, nes nuo senų laikų 
išdirbtas. Priežastį patirsite ant vie
tos. Atsišaukite: 3457 W. 38th PI. 
2-os lubos, 4:30 v.' p. p. nedėlioj vi
są dieną.

MAINYMUI BIZNIAVAS LOTAS 
ant automobilio kaipo dalį įmokėji- 
mo, lotas randasi prie Archer Avė. 
puikioj vietoj.

J. N. ZEWERT, 
4400 S.. Kedzie Avė. 

Prie pat Archer Avė.

PARDUODU LOTUS VIENA AR- 
ba du ant Maplewood ir 40 gatvės, 
lot 9 ir 10 blokas 4 f. išbrukuota, su
ros gasas ir vanduo įvesti ir viskas 
apmokėta. Kreiptis 3632 S. Lowe 
Avė. nuo 1 po pietų iki 8 vai. vakare. 
Parduosiu pigiai nes aš greit išva
žiuoju į kitą miestą.

PARDUOSIU LAITAI PIGIAI MU- 
rinį namą 8 pagyvenimų ir 3 Storus, 
už pusę kainos. Tai yra namus ant 
kampo 33rd ir Morgan St. apšildytas, 
geras namas ir ant lengvų išlygų. 
Atsišaukite nas

ANTON VISBARAS, 
3301 S. Halsted St.

3301

REIKIA DARBININKy
PARDAVIMUI bučernė 

grosernė.
2956 So. Union Avė.

ir

VYRŲ

ĮVAIRUS SKELBIMAI
taip beišmetinėjant, 
rodymas pasibaigė ir 

pasikėlus pasircnlė 
ant estrados svečiai ir keletas 
vietos darbuotojų.
sveikino svečius
tais. Tuo tarpu orkestrą su
griežė Lietuvos himną. Paga
lios vakaro vedėjas p. Valan
čius, pasakęs tinkamą okazijai 
prakalbą, pristatė kap. L. Nat
kevičių kalbeli.

18-tos ir Union gat. kolonija. — 
Halsted St. Inst. Church (bažnyčioj) 
(1935 So. Halsted) bal. 27 d. įvyks 
prakalbos. Kalbės nesenai atvykę iš 
Lietuvos St. Seimo nariai: 
Natkevičius ir mok. B. Žygelis, 
to dar bus gražus muzikalis progra
mas. Pradžia 7 v. v. Vietos ir apy
linkės lietuviai kviečiami skaitlingai 
atsilankyti. — Komitetas.

kap. L
Be

PARDAVIMUI ŠTORAŠ SU SU- 
dynų, vaikų ir mergaičių ir moterų 
apatiniai drabužiai. Parduosiu pi
giai. Pardavimo priežastis liga. At
sišaukite 1653 W. 47th St. arba j 
Naujienų ofisą, arti Paulina St. Chi
cago.

NETURI DARBO?
Ateik pas mus, mes parodysime 

kaip padaryti $50 ir daugiau į savai
tę, parduodant aukštos rūšies invest- 
mentus ir Real Estate prapertes, k. 
t. lotus, farmas ir namus. Patyri
mas nereikalingas, mus pamokysim 
atsišaukit į ofisą. IJberty Land & In- 
vestment Co., 3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSESNĖ Di
džiausioj lietuvių kolonijoj — biznis 
išdirbtas per daugelį metų. Leasas 
da ant daug metų, renda gana pigi, 
įtaisimai visi pirmos klesos. Noriu 
parduoti gana greitu laiku. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos. 
Kreipkitės: 4511 So. Hermitage Avė.

Kap. Natkevičius turiningoj 
savo kalboj vaizdingai ir gyvai 
nupiešė Lietuvos Nerpiklauso-
mingos Valstybes j-srkunmo 
istoriją, ir Lietuvos politnę ir 
ekonominę padėtį. Pagalios 
padėkojo kun. Garmui ir St. 
Seimo nariui p. Bagdonui už 
gerą išgarsinimą jų prakalbų 
ir paprašo publikos paremti sa
vo aukomis progrešyvį Lietuvoj

T. M. D. 28 kp. labai svarbus susi
rinkimas įvyks penktadienį, balandžio 
28 d. 7:30 vai. vak., M. Mcldažiio sve
tainėj ,2242 W. 23 PI. Kuopa turi 
daug gražių ir naudingų knygų — na
riai atsiimkite! Taipgi ir nenariai 
gali aplaikyti. Todėl visus kviečiame 
atsilankyti. — V aldyba.

North Side. — Vaikų dr-jėlės- “Bi
jūnėlis” tėvų susirinkimas įvyks sere- 
doj, bal. 26 d., 7:30 v. v., Liuosybės 
svet. 1822 W. VVabansia Avė. Tėvai, 
kurių vaikučiai priklausė “Bijūnė
liui”, būtinai atsilankykit šin susirin- 
man. — Komitetas.

GERB. LIETUVIAI! JEIGU NO- 
rite gauti teisingą patarnavimą, mel
džiam kreiptis pas mus; turim ant 
pardavimo namų, lotų ir biznių arba 
mainom ant automobilių, praperčių ir

M. Donauskas, 901 W. 33rd St., 
Chicago. Te. Yards 46G9.

NORIU SUTIKT LIETUVIUS IN- 
žinierius, kurie yra Europoj ir Ame
rikoj praktikavę, ypatingai mechani- 
cal inžinierių. Turiu biznišką propo
ziciją Lietuvoj.

Kreipkitės į Naujienų ofisą nume
riu 16.

PENTUOJAME, POPIERUOJA- 
nve ir kolcimainuojam. Atliekame 
darbą 1-mos klesos.

ANTANAS GABRYS 
3108 So. Union Avė.
Tel. Boulevard 6374

REIKALINGI agentai dirbti 
ant komišino pardavojime alaus 
reikmenų. Kreipkitės Mr. James 
Frederick, South Side Ice & 
Breverage Co. 3700 S.Halsted st

PARDAVIMUI GROSERNĖ. ICE 
cream ir eigai’ store, labai patogio, 
vietoj, arti parkų, biznis labai gerai 
eina. Pats biznis apsimokės į porą 
mėnesių. Parduosiu visai pigiai — 
už $875.00.

Kreipkitės:
5301 So. Racine Avė.

REIKALINGAS DARBININKAS 
už janitorių ir kuryt boilerį į Tur- 
kish Bath. Patyrimas nereikalingas.

Kreipkitės:
A. F. CZESNA,
1G57 W. 45th St.

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
grosernė. Vieta apgyventa visokie 
tautų, biznis seniai išdirbtas.

Kreipkitės: • i I
8001 Emerald Avė. 

Chicago, III.

Po jo kalbo buvo renkamos 
aukos Liia udin i nkų-1 >emokra-
tų ir Valstiečių Sąjungos par
tijų politiniams ir kultūriniams 
reikalams. Aukų, rodos, su
rinko suvirš penkis šimtus do
lerių.

Antras svetys —« mok B. 
Žygelis — kalbėjo apie Lietu
vos mokyklų reikalus. Apla
mai mokyklų padėtis nėra go

jau visai ir 
bėda tame, 
visos mokyk- 
įtakoj. Šiaip

mokyklų skaičius tai kcliaro- 
pai padidėjęs negu kad buvo 
caro‘laikuose. Jis plačiai kal
bėjo ir apie kitus reikalus.

Atsakymas kun. P. Garmui. Town 
of Lake. — L. L. F. 1 kp. rengia pra
kalbas pėtnyčioj, bal. 28 d., 7:30 v. v. 
Elijošiaus svet., 4000 So. Wood St. 
atsakymui kun. P. Garmui. Kalbės 
P. Duhickas temoj “Kas yra Lietuvos 
priešais” ,ir nurodys kas ištikrųjų 
yra tikraisiais Lietuvos priešais. Visi 
kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

. PARDUODU ARBA MAINAU 35 
autmoobilių garage su gerai išdirbtu 
bizniu; mainysiu tiktai ant gero namo.

Atsišaukite greitai:
J. BRUŽAS, 

3214 So. Halsted St.

REIKIA VAIKŲ IŠNEŠIOJIMUI 
telegramų. 8 valandų darbo diena, 
nuolatinis darbas, gera alga.

Kreipkitės:
H. LINDSTORM, 

427 S. La Šalie St.
Room 125

PARDAVIMUI pusė ar visas 
saliunas.

3225 S. Halsted St.

nėra taip 
Tik visa 
kad veik 
kunigų

Bridgeport. — Ketverge, bal. 27 d., 
7:30 v. v., Mildos svet., 3138 S. Hals- 
ted St. kalbės P. Duhickas temoj: 
“Nuo laikų Maižiešiaus iki laikų kun. 
Garnvaus”. Prakalbos labai svarbios, 
todėl visi atsilankykite į jas.

— L. L. F. 1 kp.

Aplamai, svečiai savo kalbo7 
se pasakė daug svarbių daly
kų apie Lietuvos kulturinius, 
politinius ir ekonominius rei-

Cicero. — Dr-stė Lietuvos Kareivių 
rengia dešimties metų sukaktuvių ap- 
vaikščiojimą ir koncertą nedėliojo, ba
landžio 30 d., Lietuvių Liuosybės 
svet., 14 St. ir 49 Ct. Paroda prasidės 
3 v. v. programas 5 v. D-jos, kurios 
gavote užkvietimus dalyvauti apvaik- 
ščiojime ir kurios dar nedavėte atsaky 
nio, malonėkite greitu laiku praneš
ti ka esate nutarusios dėl dalyvumo 
apvaikščiojime. — Sekr.

ESU PRIVERSTAS ŠIĄ SAVAI- 
tę parduoti arba išmainyti ant namo, 
drapanų krautuvę ir kriaučių šapą— 
sykiu labai pigiai.

Atsišaukite greitai pas
J. MITCHELL, 

3214 S. Halsted St.

RAKANDAI

PARDAVIMUI SALIUNAS, BIZ- 
nis gerai išdirbtas, maišytų tautų ap
gyventa, renda pigi, lysas 3 n^etų, 
parduosiu pigiai, priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
4522 So. Honore St.

LAIKAS BUDABOTI
Pirkite nuo mus lotą, o mes tamis

tai pabudavosime namą pagal Tamis
tos norą. Taip-gi ir pienai nieko ne
kaštuos. Nelauk ilgiau su budavoji- 
mu, nes jau daugiau neatpigs ilgai. 
Atpigo jau materijolas ir darbininkai, 
bet didesnis atpigimas ilgai nebus, 
nes kontraktai, yra daromi dėl me- 
džegos ir darbininkais ant ilgo laiko.

Budavok dabar ir gausi geras ren- 
das. Kurie lauks atpigimo, tai Ta- 
mista per tą laiką jau turėsi išmo 
ketą namą. Mes visi žinonre, kad 
žmonės negauna namų randavoti. dėl
to, kad namų yra permažai. Chica- 
gai ims nemažiau penki metai laiko 
prisivyti su būdavojimu, kiek yra pa
silikus, nes per paskutinius keletą 
metų, visai mažai buvo budavota, o 
gyventojų skaitlius šimtais tūkstan
čių priaugo kas metai ir kas dien 
auga. •

Dabar yra geriausias laikas pirkti 
lotai, pakol pigiai gali nepirkti. Lotų 
galima gauti dideliame pasirinkime, 
visose kolonijose: Ant Bridgeporto, 
Brighton Park, prie Marųuette 
Morgan Baik ir kitose vietose, 
nos nuo $300 ir aukščiau ant 
lengvų išmokėjimų. Pirmiau 
kur kitur pirksite lota gaukite 
kainas, nes mes galime 'Pamištoms 
daug pinigų sutaupyti. Už tai, kad 
mer perkame šimtais lotų ant karto, 
tai gauname už daug pigesnę kain 
“Wholesale”. Tokiu budu ant kainų 
su mumis kiti negali susilygini i.

Atsišaukite platesnių paaiškinimu 
nas 
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY,
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDUODU ar mainau farma ant 
miesto prapertes 1311& akiaj; 90 ak- 
i-ų dirbamos, o kita ganykla ir miš
kas; nauji budinkai. naujas autorr.'o- 
bilivs, traktorius ir kitos ukininkvslės 
mašinos, visa aptverta, kaina $9,000. 
Man pinigu nereikia dar tomistai pą- 
skolinsiu $6,000 ant 4%. Rašyk tuo- 
iaus. George Douphin, R. 3, Big 
Rapids, Mich.

PARDAVIMUI ARBA IŠMATNY- 
mųi 6 pagvvenimn bizniavas namas. 
Rendos neša &125.00 į mėnesį y įmo
kėti reikia $1,500 kitus kaip rondo, 

didelės 
pirmą

nrba rtiainv.cfu ant nelabai 
farmns. Priimki" lotus už 
imokoiima. A tešaukite C. P. Su- 
romski & Co., 334G So. Halsted St.

PARDAVIMUI MEDINIS. ANT 2 
na gyvenimu namas, no 4 kambariu", 
Summit. 711. su barnem ir du lotai. 
4 metai būdavote". Parduosiu už 
^3.400, nes turiu išvažiuoti aM savo 
farnvns. A "išauki!'', France Kamin- 
ski, 643 W. I4th PI. ‘

MORTGECIAl -PASKOLOS
Skoliname Pinigus ant ant 
ro

Park, 
Kai- 
labai 
negu 

musų

iriortgečiaus uz
išmokėti mėnesiniais mokes- 
l’erkame bondsus, fnotas ir 

kontraktus. V /

LOUIS STERN & CO.,
5 North La Šalie Street,
kampas Madison St, Telz Main 4815

Galite 
čiais.

O

MOKYKLOS

TĖMYK1TE
Ar nori parduoti arba išmainyti 

sąvo namą,' lotą, bučernę, grosernę, 
automobilių ,farma ar bei kokį kitą 
biznį, cash pirkėjai ir mainyto jai lau
kia ofise. Ateik, telefonuok, arba 
rašyk. Tdeal Real Estate Co., 3214 S. 
Halsted St. Phone Boulevard 0122.

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO 
Priversti urnai parduot mahogany 

grojiklį pianą, su prijungta ukulele, 
šėp'utė, roliams ir 10 metų gvaranta- 
vimas ir didelis dubeltava springsa 
pbonographas su rekordais ir dai- 
mantine adata. Taipgi vėliausios ma
dos fruntinei setas, daining ir bod 
ruinvio. Ant glindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai, lan- 
gams užlaidai fete. Parduosiu ant syk 
ar atskirai. Rezidencija 1922 South 
Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
roj vietoj, biznis nuo seniai ir gera: 
išdirbtas, maišytų tautų apgyventa, 
rendos $50, 5 ruimai dėl gyvenimo, ly
sas ant 3 metų, parduosiu pigiai, prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos. 
Kreipkitės į Naujienų Skyrių ant 
Town of Lake, 1614 W. 46th St. No. 
8, Tel. Boulevard 0672.

Prakalbos, sako, pavykę ge
riau negu rengėjai tikėjosi.

Recenzija apie kap. L. Nat
kevičiaus ir mok. B. Žygelio 
prakalbas tilps “Naujienose” 
rytoj. —Rep.

Racine, Wis. — Antradienio vaka
re .gegužės 2 d., 7:30 valą Union Hali 
svetainėj įvyks prakalbos. Kalbės 
nesenai iš Lietuvos atvykę svečiai — 
kap. L. Natkevičius ir mok. B. Žyge
lis. Re abejo, jie pasakys daug svar
biu žinių. Visus vietos lietuvius 
kviečiame ateiti. įžanga dykai. L. 
L. P. Bonai bus priimami kaipo auka 
pilnoj sumoj. — Komitetas.

■ĮIEŠKO PARTNERIU
REIKIA PARTNERIO PRIE JAU 

įsteigto biznio, kuris gali investyt 
$1,000. Turiu daug klientų ir kos- 
tumerių visose dalyse miesto. šita 
yra proga sunkaus darbo darbinin
kui turėt pačiam ryšius su firma, kur 
jo ateitis užtikrinta. Patyrimas ne
reikalingas. Daugiau informacijų 
rašykite į Naujienų ofisą num 17.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kių tautų apgyventa, gražioj vietoj 
2444 W. 46th PI. Rendos $50 į mė
nesį; 5 pagyvenimui kambariai, lys- 
tas ant 2 metų. Parduodu,’arba pri
imu už pusininką moterį ar merginą 
be vaikų ,kuri supranta biznį. Tol. 
Lafayette 4768.

PADĖKA

T. L/ietuvių Meno Kūrėjų

North Sidės Draugijų sąryšio Vie
šo Knygyno delegatų susirinkimas 
įvyks ketverge (bal. 27 d.) Liuosybčs 
svet. 1822 4Vabansia Avė. jpisi de
legatai malonėkite susirinkti.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI KAMBARYS PRIE 

dviejtĮ žmonių šeimynos. Galės nau
dotis visais namų parankamais. La
bai puiki vieta, ypatingai švariai už
silaikančiai merginai. Rašykit ai 
ateikit: sub., ned. arba vakarais. 742 
N. Taylor Avė., arti Division ir Aus- 
tin. Oak Park, III.

pčjais užsirašo įmokėdami: J. 
J. E'lijošius 100 dol., A. Olsz- 
cwskis 50 dol, Dr. C. Kasjm-

dol, A. Reržinskas 10 dol, Dr. 
A. Juozaitis 10 dol, Adv.
Gu$is 10 dol, Dr A. Zimanlas 
10 dol, Dr. Poška 10 dol Dr. 
K.. Kliauga 10 dol, kun. .Nor
bertas Pakalnis 20 dol, F. Jo- 
zapaitis 5 dol, J. Sinkus 5 dol, 
Dr. Včzclis 5 dol, Dr. J. Kulis 
5 dol, Dr. žilvitis 5 dol, poni 
Morta Elijošiene 5 dol, Br. 
Lenkauskas 2 dol, M. Dūdas

K.

LSS. 4tos Kuopas mėnesinis susi
rinkimas btis laikomas ketverge, bal. 
27, 8 vai. vak. Fellowship House sa
lėj (užpakalinėj). 831 W. 33rd Place. 
Visi nariai kviečiami susirinkt laiku. 
Yra svarbių reikalų.

— Organizatorius. t

ISREDAVOJIMUI

ANT RENDOS VIENAS ARBA 
du storai, kampas 38rd ir Morgan 
St. šiluma apšildomi, privatiški skie
pai, parendavosim ant gerų išlygų.

Klauskit
ANTON VISBARAS, 

3301 S. Halsted St.

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES 
COMPANY, 

1401 E. 67th St.

!!!BUICKS!!I
Turime daugybę perdirbtų ir per- 

malcvotų Buicks ir kitokio išdirbimo 
automobilių, kuriuos parduodame už 
labai žemą kainą už cash ar mai
nais.
Cha s. Lange & Bros. Co.

Buicks Distributors
Vyliausis ofisas ir pardavojama 

krautuvė
2G23-27 Milwaukee Av.

Tri. Spanlding 0234
North Side Vartotų Auto

mobilių Skyrius 
3159-61 N. Clark St.

SA- 
Biznis išdirbtas, yra kamba- 
gyvenimo. Proga padaryt 
Puorduosiu pigiai, važiuoju į

PARDAVIMUI KAMPINIS 
liūnas, 
riai dėl 
pinigų. 
Lietuvą.

NAMŲ BARGENAS
Parsiduoda 5 pagyvenimų muro na

mas po 4 ir kambarius. Su skiepu, 
elektriko šviesoms ir toiletais ant 
Bridgeporto $7,500.

Parsiduoda medžio namas su muro 
fundamentu ir skiepu 2 pagyvenimų 
5 ir,6 kambariai, maudynė 
elektros šviesos ir 
liausies m-ados ant 
$4,500 renda $55.

Parsiduoda muro 
nimai ir storas 
store) sykiu, šiltu vandeniu šildomas, 
elektriką, maudynės; garadžius 4 ma7 
šinoms, ant 51 St. netoli Kedzie Avė. 
šitą namą mainome ant bučernės.

Parsiduoda didelis muro namas su 
groseriu sykiu, ant’ 33 ir Union Avė. 
garu šildomas, basement, maudynės, 
elektriką, garadžius 3 karams, rau
dos $130 į menesį. Kaina $10,000.

Atsišaukite:
IDEAL REAL ESTATE CO., 

3214 So. Halsted St.

viskas 
South

namas 
malevos

127 E. 107th St. 
Roseland, III.

NAMAI-ZEME.
PRIVERSTAS PARDUOTI MURI- 

nį cottage: elektra, gasas, moderniš
ki toiletai, naujai malevota ir ištai
syta, dabar tuščia. 2703 W. Congress 
St., $2,750. Cash $500; taipgi 3058 
W. Congress St. 2 Datų mūras: elek
tra, balta, moderniška 
maudynė ir kuknios 
skiepas.
Yra 2 po 4 kambarius flatai, 
$3,900. Cash $750. Grant, savininkas, 
736 S. Kedzie Avė., Tel. Nevada 4964

enemeliuota 
sinkos, puikus 

Išrenduojama už $52.00. 
Kaina

, toiletai, 
pagal vė- 
Side už

2 pagyve- 
(Hardware

DIDFTJS BARGENAS
Dviejų aukštu mūrinis namas, 2 

flatai po 5 kambarius ir 2 no 4 kamb. 
Maudynės ir toiletai, aukštas baiz- 
mentas. namas mnd?"i prie Lowe 
Avė. Kaina $8.800. Įmokant $1,000. 
kitus kaip rendą.

Dviejų aukštų mūrinis namas, 2 
flatai po 4 kambarius ir didelė krautu
vė. randasi 3527 S. Halsted St., par
siduoda už $13,500. Didelis bargenas.

Dviejų aukštų madinis namas, G 
kambariai ir krautuvė 3519 S. Hals
ted St. Kaina $10,000.

Trijų aukštų muro namas, 6 faltai 
po 4 kambarius, aukštas baizmentas, 
garadžius. Rendų per mėnesi 
$92.00 . Kaina $8.500 randasi

neša 
prie

BTNGHAMPTON. N. Y.—L. S S. 
33 kuopa rengia prakalbas. KaU'č- 
♦oias bus A. St. Michehonas “Ke- 
’pivin redaU^rips. Įvvks enredni, 
bal. 26 d. 7-30 vak v»k. Lietuvių 
Svetainė!, 267 Clinton St. •

Viri vietos lietuviai kviečiami at- 
"Bankvti į šias prakalbas. D-tfas St. 
MicbeTsonas yra treras kalbėtojas 
ir daug nauiu dalyku
Kalbės apie Lietuvą ir kitus svar
bius dalykus.

L. S. S. 33 kp. sekr. B. Songaila.

JIEŠKO DARBO

Graceland 2826.
Turime daugybę Buick automobilių 

ižstato.
Vartotu Automobilių 

Parodon
Bal. 26 iki geg. 4-tos
' mažąjam i

* Coliseum
kurio visai perdirbti ir permalevoti 
musų pačiu dirbtuvėse.

2736-46 Armitage Avė.

ant 2 aukštų, 6 ir 4 kambarių. Mau
dyne, gasas, automobiliui barnė, ang
lims 2 šantes, vištininkas. Rendos 
neša $41.00 j nvpnesį. Lotas, yra 
34x135 pėdų, labai patogioj vietoj, lie
tuvių ir kitu tautij apgyventa arti 
gatvekarių ir krautuvių už $3,000.00 
ant lengvų išlvgų. Namas randasi 
5902 g. La Šalie St. Platesnių žinių 
kreipkitės šiuo adresu:

JOHN JANKOWSKIS, 
5959 S. Sangomon St.

5 kambarių namelis, elektros 
sos ir guzas, randasi 3545 Emorald 
Avė. Kaina $1,700.

Naujas 2 aukštų mu^o namas, 6 ir 
> kambariu, 2 flatai /lektros šviesos 
ir kiti naujos nrados įtaisymai. Prie 
36-tos ir T^>we Avė. Kaina $8,500. 
įmokant' $1,500, kitus kaip rendoms 
išmokėsite,

žvie-

nanasakos.

JIEŠKAU darbo prie barbe- 
rioj; esu patyręs per 5 metus 
apsiimsiu važiuoti ir iš Chicagos 
Atsišaukite. K. A. BaČkis, 545; 
W. 32 St., Chicago.

PARDAVIMUI CHANDLER AU- 
tomobilius 5 arba 7 sėdynių. Visas 
rerame stovy j . Naujas viršus, nau
ji taleriai, taip kaip naujas. Mokė
jau $1,200, dabar parduosiu už $600. 
Galinva matvt vakarais.

2423 W. 46th St.

SPECIALTS BARGENAS
Parsiduoda bizniava prapertis 2 

aukštų ,5kių mėnesių senumo: lysas 
vrą ant 6 metų $2700, rendos i metu". 
Jokių iškaščių savininkui nėra tai- 
svme geT’as. investinimas. Kreipkitės 
3223 S. Halsted St., į Storą. Phone 
Boulevard 5394.

Dveii namai, vienas 2 lubu mūrinis 
4 po 4 kamb. Kitas 2 aukštų medi
nis 2 po 7. kambarius, per šiuos Žbu 
namus neša rendų $100.

Taipgi, turime daugeli namu par
davimui, visose* dalyse miesto. Kreip
ėtės pas mus:

M. J. KIRAS & Co..
3331 S. Halsted St. Phone Yards 6894

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Spccialės 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.

f
MOKINKITĖS MADŲ 
PELNINGO AMATO

P-lės E. Kazlauskaitės
Lietuviška

SIUVIMO IR KIRPIMO 
MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais.
NAUJA VIETA

Evelyn Academy of
Gown Designing

Room 1531 Kimball Hali Bldg.
25 E. Jackson Blvd.

Chicago, III.

PRIVATĖS’ AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinamai angliikos ir lietuTiikos 

kalbų, aritmetikom, knygvedystis, ste
nografijos, typowrituig, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinfca 
ekonomijoa, (Įskili araiyt*-

ir tt.
Mokinimo valandom nuo 9 ryto iki 

4 valandai po pietų. Vakarais nuo fl 
iki 10 valandai.
SllM SO. HALSTED ST„ CHICAGO.

LEVESKIO MOKYKLA
Mokina Li,e4uvių ir Anglų kalbų; 
Gramman'Bchool, High School ir 
Prekyba dalykų. Prirengia prie 
kvotimd į visas augštesniasias 
mokykląs. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4p)0 p.p. Vak.; 7:30 iki 9:30. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3454 So. HaMed gatv. 
arti 36tos gat.
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