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Rūpinasi atgavimu skolų
Vaikai pikietuos prezidento namą

Paruošė atsakymą Rusijai Pikietuos prezidento namą
Tai jau busiu paskutinės suly

gęs, kurias Rusija turės pri
pilti, arba bus 
derybos..

\VASIHINGTON, geg. 2. — 
Tie vaikai ir jų motinos, k u-

parauktos rie atvyko iš tolimų vakarų rei- 
. kalanti amnestijos savo tėvams 
ir vyrams, vis dar tebesaint-

įGENOA, geg. 2. — Anglijos 
delegatai paskelbė, kad memo
randumas, kuris bus įteiktas 
Rusijcu delegacijai, “apima 
maksimu m ką valstybės su
tinka duoti Rusijos valdžiai ir 
minimu m, ką valstybės priims

Tapo pareikšta, kad “jei so
vietų delegatai nepriims doku
mento abelnomis sųlygomis, ta
da bus ’tikru, kad tarybos su 
Rusija 
laikui, 
atsiras 
džia”.

bus pertrauktos tūlam 
veikiausia iki Rusijoje 
kitokios formos1 val-

Francijos premieras Poinca
re galbūt atvyks į Genoa į pa
baigą konferencijos., kailangi 
neužilg6 sugrįš į Paryžių iš 
Afrikos prezidentas Millerand, 

* kas leis Poincare aplošti mies

tebesamt- 
tięms fcderaliniuose kalėj h 
inuose, bet su kuriais prezi
dentas Hardingas nemalonėjo 
matytis ir išklausyti jų reika
lavimų, dabar pradės pikie- 
tuoti Baltąjį Namų, kuriame 
gyvena prezidentas, senatų ir 
justicijos departamentų.

Pikietavimas bus vedamas 
American CivilLibcrtics Uriion, 
po priežiūra kampanijos pir
mininko prof. Ilarry E. Ward. 
Viena maža mergaitė nešios 
užrašų “Aš dar niekad nepul
čiau saYo tėvelio’’, nes ji gi
mė tfvui jau esant kalėjime.

Prezidentas Hardingas išgir
dęs apie nusprendimų vaikų 
pikietuoti jo namų pareiškė, 
kad pikiotaviibas nepadarys i 
jį jokios įtakos ir nepaskubins 
politinių kalinių paliuosavima^
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Uždraudė laikyti Socialistu Paiti 
susirinkimus

Unija bandys sulaužyti šerifo 
uždraudimą laikyti angliaka
sių susirinkimus.

PITTSinmGH, pa.
Angliakasių unijos 

kai paskelbė, kad jie 
šerifo Sha.w uždraudimo laiky
ti angliakasiams viešus susi
rinkimus Fayette paviete. Uni-

2. 
viršinin- 

nepaisys
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jos Konvencija
[Naujienų korespondencij’a],

CLEVELAND, Obio, Balan
džio ’3O.—. Atvažiavo <lar slau
giau delegatų. Amalgama ted 

Clothing Wonkors*of Ameri
ca Atsdunjė du savo broliškus 
delegatu s. In ter na t ioo nal
Ladieš Garmcnt Workers» irgi 
atsiuntė vienų savo delegatų.

Visi tahr vadinami broliški 
delogaitai/ sveikino Socialistų 
Partijoj Konvencijos d^e8atus 
įr linkėjo kuodaugiausiai soli
darumo visiems*- organizuo
tiems darbininkams?

Atvažiavo d'; ‘ Bergcrienė iš 
MihvauAee, Wis. Pirmininkas 
Iiaprašė jos papasokoli savo į- 
spindžius, kokius ji įgavo besi- 
važinėdama po Japonijų, Chi-

kia tame neorganizuotame dis- 
trikte, kur jau daug .neorga
nizuotų angliakasių prisidėjo 
prie streiko, mano pasipriešin
ti šerifo įsakymui surengiant 
daugylię viešų susirinkimų. Jei 
šerifas išdrįstų areštuoti kal
bėtojus ir '-susirinkimus išvai
kyti, bus atsikreipta į teismų, 
kuris turės nuspręsti aipe šeri
fo tokio įsakymo teisiątumo.

Pats šerifas Sha\v dabar iš-> -
dūmė į Brcwnsvilic streiko di-l11^^’ b ilipinų^alas ir kitur. Ji 
striktų^fcad pasitarus su ka- I>«l>asakojo labai žingeidžių da- 
zokų vii’šininkais. Jis taipjau pyM; Japonijos 
norįs pasitarti apie savo įsa-|ve^a»

Francijos delegacijos galva 
Bar t ho u išvažiavo į Paryžių 
asmeniniai, pasitarti su pre
mjeru Poincare.

. Rusijos reikalų subkomi-te- 
tas šiandie galutinai užgirs 
talkininkų atsakymų Rusijai. 
Smulkmenos to atsakymo jau 
vakar tapo aptartos ir užgir- 
tos. -Atsakymas galbūt dar 
šiandie bus įteiktas Rusijos de-

Airiai buk susitaikę

socialistai 
dar socialis- 

kyonų.ir su unijos viršininkais. pams n^ra dirvos veikimui.
Tvarkos vedėju išrinktas d.

G. E. Roewer iš Mass. valsti
jos, o paigclbĮninku d. Emma 
Henry iš Ind. valstijos.

WASHINIGTON, geg. 2. —I Svarstomi klausimai patiek- 
Prekybos departamentas pra- Socialistų Partijos Pildomo- 
dėjo tyrinėti visa anglių in- i° Komiteto. Klausimas susi- 
dustrtfą, ypač esantį joje ne- jungimo i su socialistinėmis 
pastovumų darbo ir nepasto-Į Paltijomis įvairių Suvienytų 
vuimų produkcijos. Tyrinėji- I Valstijų kolonijų. Nutarta, kad 
inai daromi tuo tikslu, kad su-P0^8 susijungimas bufų pada- 
rinikus daugiau žinių, kurios P’ylaS. ;
gali bulti naudingos valdžios! Setrantis klausimas^ Socia- 
bandymui išdiri>t'i pienus, ku-P’^^ lVriij<)S metinė knyga, 
rie reorganizuotų visų angliųP^a<^ nacionalinis ofisas Sociar

Tyrinėja anglių kasyklas

xMs|tų partijos, suorganizuos 
tos aiškiai opozicijai rcpubli- 
konų ir demokratų partijoms 
ir pašalinant dalyvavimą to
kių partijų nominacijose ir 
taipjau balsavimų už jų kandi
datus visuomeniniuose rinki
muose.

“2. Kad kokiame nors politi- 
nnniio kooporn vime, nopri- 
Ikla'usoinybč ir čicf.ybč orga- 

nizacijos ir oficialinis/politinis 
stovis Socialistų partijos butų 
pilnai išlaikytas.

“3. Politiniai programai ir 
platformos, priimtos tokiam 
bendram politiniam veikimui, 
neturi priešintis Sociųlistų par
tijos platformai ir principų de- 
kleracijai. 1

“4. Kad visas kooperavimas. 
socialistų vatetijinių organiza
cijų turi būti ližgirtas nacio
nalinio pildomojo komiteto.”

Žydų socialistų * vietos kuo
pt) surengė S. P. Konferenci
jos 'delegatams šaunius pietus. 
Laike pietj buvo pasakyta ke
letas kalbų, o žvarbiausia tas, 
kad vielos kuopa savo agitaci
jos reikalams ant vietos surin
ko 230 dolerių. Jiiek paste
bėjau), delegatai nė nea ūkavo, 
vietos draugai tą sumų sudėjo. 
.Žydai socialistai čia turi savo 
labai puikių mokyklų, kur ir 
tie pietai buvo surengti.

Vakare, po tam bankiclui, 
buvo surengta magnis mitini 
gas. Žmonių buvo keletas šim
tų ir kalbėtojai, konvencijos 
delegatai, labai gerai* kalbėjo. 
Ypač pasižymėjo d. Hillaui- 
tas.

Lietuvos žinios
Pagaliau susitarsim

E. KAUNAS. Kaip teko gir
dėti, balandžio 3 ji. posėdyje 
vokiečių ir lietuvių gelžkelių 
valdybų atstovai tarėsi dėl į- 
vykiisio kivirčo likvidavimo.

Paaiškėjo, kad kivirčai įvy- 
vo dėl to, kad vokiečiai neiš
tesėjo savo pasižadėjimų. .Jie 
žadėjo išnuomuoti mums 400 
vagonų, bet jų neišnuomavo, 
nors gelžkelių valdyba nuomų 
mokėjo. Taip pat buvo pasi
žadėję sutvarkyti vagonų sko
lų, kurios taip pat neįvykdė.

Pasitarime pasiekta\gerų vai
sių. Vokiečiai išnuomuoja 
mums 400 vagonų, musų 'gelž
kelių Valdybų atstovai pasiža
da laikytis tarptautinių taisyk
lių.

Netrukus siena busianti ati
daryta, ir traukiniai vėl vaikš
čios \per sienų nekliudamai.

Lenkų valdžia rdėda pastan
gų, kad visas tranzitas iš Va
karų Europos į Rusijų eitų 
grynai per Lenki jų. Tranzito 
tikslams nori . naudoti didelius 
vagonus, kuriuo^ Lenkija ga
vo iš Amerikos ir kurių namų 

^važmos tikslams sunaudoti ne
gali. Lenkija dabar ypač da
ro pastangų Europoj, kad nu
kreiptų ^per savo kraštų tų 
tranzitų, kuris lig šiol daugiau
sia ėjo per Pabaltes šalis.

Prašo gelbėt
J_______________ ’ •<

E. KAUNAS. Mineiškicmio 
kaimo Linklmenų valsčiaus gy
ventojai padavė Užsienių *Rei- 
ku'lų Ministerijai j>rašynią. 
Mat, 'tas sodžius yra ncitralinčj 
juostoj. Gyventojai daug ken
čia nuo atsibarsiančių sodžiui! 
lenkų kareivių. O da<r labiau 
vargsta tie valsčiaus gyvento
jai, kurie jau patekę į lenkų 
rankas. Dabar išgirdę nuo len
kų, kad neiilralinę juostą da
linant, jie paimsią yisų Link
menų valsčių, .prašytojai nu- 
gųstaudalmi prašo jubs kuogrei- 
čiausia prijungti prie Lietuvos 
ir “sulyginti su kitais pilie
čiais”. Be to, dar prašo at
gauti iš lenkų Linkmenų {mies
telį, nes dabar atskirti ’nuo sa
vo bažnyčios. Jie turi “mirti 
be kunigo, sayjt) tikybiniame gy
venime pareigą atlikti” negali. 
Po prašymu yra 60 parašų.

Iš Klaipėdos krašto

Atsakymas .parodo įkūrimų 
maišytos u rb it racijos komisi
jos, kuri kontroliuos t Rusijos 
skolas. Tos komisijos pirmi
ninkų paskirs Jungi. Valstijų 
augščiausio. teismo pirmininkas 
Wm. II. Taft. Bus’ įkurti ir 
maišyti tribunolai, kurie spręs 
visus klausimus, liečiančius 
nacionalizuotų svetimšalių 
nuosavybę Busi joje.

Rūpinasi atgavimu skdly
Jungt Valstijos siūlo pradėti 

tarybas apie atmokėjimą 
skolų. <

DUBLINAS, g. 2. — Pieti-1 
nž Airija laiukia pirmųjų pa
sekmių susitaikimo itarp ka
riaujančių frakcijų ir pastan
gų suvienyti^ armijų.

Susitaikimas * tapo padarytas 
nelauktai sušauk toj konferen
cijoj ir po juo pasirašė Airi
jos siavyvaldybes ir maištinin
kų respublikonų armijos virši
ninkai. Tapo sutarta suvieny
ti visų armijų, sii sųlyga, kad 
bus laikomi rinkimai, kurie1 
paskirs turinčių visos šalies pa
sitikėjimą. > Sirtairtis, taipjau 
abipusiai ’ pripažįsta, kad di
džiuma Airijos gyventojų sto
vi už Airijos laisvos valstijos 
sutarties priėmimų.

Betgi ne visi maištininkų va
dovai sutinka priimti tą susi
taikimo sutartį. Jie tvirtina, 
kad po ja pasirašė tik keli že- 
mesnidji ofeieriai, nors visi 
pasirašiusieji yra skaitomi ge
nerolais.

,___________ Inę k y ngų kur truni|X)j su-
- . , v, įtraukoj tilptų patarimai ir nuMigracijos aprilOOZia- rodymai kaip pasekmingiau . ... - Į organiizuoti partijos kuopas irvimas pasilieka Į kaip palaikyti jas; kaip iško-_ _ _  I lektuoti mėnesines mokestis ir 
(WASHINGTON, g. 2. — At- kaiil> suorganizuoti fondus; nu

stovi} liūtas šiamUif 257 tol- TO<tyH kaip_ vesti susirinkimus, 
sais prieš 36 priemS konfercn-nDgt'lbejos palaikyti parti- 
cijos raportuotų iimmigracijo® I j°j tinkamą tvarką ir <liscipli- 

biliių, sulig kurio dabartiniai Į h?* 
aprubežiuojantįs immigracijų Susijungimas su kitomis dar- 
įstatymaib pasiliks veikmėje iki bininkų organizacijomis, 
birželio 30, 1925 m! Kadangi I 
senatas jau yra prięmęs konfe-| \ Sa’ klausimas sukėlė labai 
rencijos raportų, bllius dabar 1 dideles diskusijas. Vieni dele- 
eina prezidento pasirašymui. Į ^atai stojo, kad Socialistų 

1__________Partija laikytųsi nuošaliai nuo
Tuoju biliii iki nužymėtam kitų darbininkiškų organizaci- 

laikui, taigi > iki birželio 30,1 o kiti stojo, kad Socialistų 
1925, bus įsileidžiama iš kiek-1 Pairtija sudalytų stiprų visų 
vienos šalies į metus laiko tik organizuotų > darbininkų fron- 
tokį skaičių ateivių, kokį su- fa> 
daro 
1920

* Padėtis Meksikoj.

Gegužės 1 d. — Šiandie at- 
važiavj) naujas delegatas nuo 
Mexikos Darbininkų Partijos, 
d. R. Haberman. Pirmininkas 
d. Ponio paprašė, kad jis pa- 
pasakotoų kaip ^labar Mexikoj 
veikia Darbininkų Partija. Jis 
kalbėjo apie porų valandų. Iš 
jo kalbos pasirodė, kad Meksi
koj valdžia beveik socialistinė, 
valstija Jukatan gi tai jau vi
sai socialistiniais pa macais 
tvarkoma.

iMdkidlkolj ‘viskas daroma 
naujais mokslinio socializmo 
pamatais. Užtat Suvienytos 
Valstijos ir noĮfripažįsta Mek
sikos valdžios. Daug fabrikų 
jau patįs darbininkai valdcy ir 
jiems labai gerai • sėkasi.(/Mo- 
kyklos tvarkomos ir gi socia
lizmo mokslo pamatais.
vienas mokytojas turi žinoti 
nors paviršutiniai apie socializ
mų. ' < «

Dar kalbėjo atstovas nuo 
Farm erių Darbininkų Partijos. 
Jis pasakė,. kad farmerių dar
bo partija bando tvarkylis taip 
kaip Anglijos Darbo Partija.

Rytoj bus svarstdmas parti
jos mėnesinių mokesčių klaū- 
mas.—A. žymontas.

t

Ir toks bodas geras
. E. KAUNAS. Patikrintomis 
žiniomis, Lenkų kairuomenės 
dalys stovinčios ties deni arka-, 
cijos linija, reikalauja iš nei- 
tralės zonos gyventojų, važiuo
jančių savais reikalais Vilniun, 
kad pasirašytų norį priklausy
ti Lenkijai. Kals atsisako duo
ti tokį pasirašymų tuos gruziną 
atgal.

iLcnlkų vyriausybe renka mi- 
nimus parašus tikslu įrodyti 
Genuos konferencijai, kad visi 
neitralines zonos gyventojai 
nori priklausyti Lenkijai,

Heimatbundininkams nesiseka. *

KLAIPĖDA. Ėsk. Heimat- 
bundas turėdamas vis daugiau 
nepasisekimų nori įkurti jauni
mo sekcijas, kad ir tuo bu d u 
germanizacijų platinti. Jų visi 
pasisekimai 
Damptboot’e 
tinai jų' nėra, šio mėnesio pra
džioj jų (Hcimatbundo) visuo
tinas susirinkimas Šilutėje bu
vo labai silpnai lankytas, tik 
įkaitant “Memeler Dajapf- 
boot-o” galima buvo manyti, 
jog tai grandiozine dleimatbun- 
do laimėjimo švente.

Mažažemiai Klaipėdoj.

KLAIPĖDA. Ėsk. Musų kraš
te įsikūrė “laukininkų susivie
nijimas” plačiai dirba žemdir
bių naudai, bet mažažemiai, 
rodos, jų veikimu , nėra visai 
patenkinti ir nori steigti savo 
organizacijų nesu mažažemiam 
ponai’teduodų tik nuo jų stalo 
nukritusius trupinius.

tik “Memeler 
matyti, bet fak-

Kiek-

WAISIHNGTON, gcg. 2. — 
Valstybės departamentas nese
nai išsiuntinėjo visoms talki
ninkų falinis, kurios yra sko
lingos \ Jungt. Valstijoms, pra
nešimų, kad Amerikos skolų 
atgavimo komisija yra prisiren
gusi pradėti tarybas su tomis 
valstybėmis apie pavertimų jų 
skolų j tam tikrus ilgo termi
no^ bonus ars kitas vertonybes.

Dar nė nuo vienos šalies nė
ra gautas atsakymas, bet Ang
lija neformaliai pranešė, kad 
ji sutinka kad ir tuojau® pra
dėti trfrybas.

Tikimųjų, kad pradinės tary
bos su skolingctmis valstybė
mis prasidės gal už dvejeto sa-

Maištininkai dar nesustoja 
veikę ir dar šiandie darė nau
jų puolimų. Buvo padaryta 
daug puolimų ant bankų. Iš
plėšta gal apie 13 bankų ir iš 
jų maištininkai paėmė nema
žai pinigų. Keliose vietose bu
vo ir susirėmimų, kuriuose vi
sur laimėjo savyvaldybininkai, 
išstumdami maištininkus iš 
užimtų namų ir barakų. *

Artinasi prie Pekino

jų

PEKINAS, geg. 2. — Gen. 
Wu Pei Fu armija pamaži ar
tinasi prie Pekino ir dabar yra 
už 12 m. nuo jo., šiandie jo 
spėkų atakos prie Pekino liko 
atmuštos, bet gen. Čang Tso 
Ling betgi aplaikė labai dide
lių nuostolių. Yra žinių, kad 
mušyj iš abie.fo pusių liko už
mušta ir’po vienų generolą.

Mušis siaučia ne tik prie Pe- 
ko užmušti ir tavorinis trau- kino, bet veik visu ilgu fron- 
kinis sudaužytas eksplodavus Įu.
dideliam B & O. geležinkelio mušti prie Pekino geležinkelių 
garvežiui. ir tų miestų visai izoliuoti.

3 DARBININKAI UŽMUŠTI 
EKSPLOZIJOJ.

&YERSDALE, Pa., g. 2. - 
Trjs traukinio darbininkai Ii

Wu visur stengiasi prasi-

ir tų miestų visai izoliuoti.

Diskusijos tame klausime
3 nuoš. jąū gyvenusių Į tęsčsti apie 4 valandas. Po vi
nį, tos šalies ateivių. |Sų diskusijų priimta sekama 

Hilląųito pasiujyta taisyklė: 
“Konvencija’ rdkomcnduo’ja 

partijos valstijos organizaci
joms, kad kur galima, jos ko- 

CHICAGO. — Prokuroras I operuotų su savoi valstijos 
Crowe kalbėdamas vakar Ro- darbininkų ir mažažemių ūki- 
tary kliubo bankiete Sherman ninku organizacijomis nepri- 
hotclyj pareiškė, kad tie dar- klausomame politiniame veiki- 
bininkų vadovai, kurie nesenai me, lokį kooperavimų darant

Grūmoja darbininkams

5 žmonės užmušti Italijoje
buvo teisiami, bus tiek pėrse- 
kiojami iki jie neatsidurs ka
lėjime ar beturčių prieglau-

Tarp teisiamųjų buvo janito
rių ir namų budavotojų unijų 
virsiu inkai. Ypač Crowe šėls
ta prieš janitorių unijos prezi
dentų Quccsc ir buvusį namų 
budavotojų tarybos pirminin
kų O’Donhell. Jie buvo teisia
mi už kyšių ėmimų, bet jury 
nesusitaikė. Dabar prokuro
ras ruijidnasi įrodyti* kad jury 
buvo papirkti ir tik todėl nesu- 
siitaike. Vienų iš Queese jui\ 
jau areštavo ir apkaltino pri-^ 
ėmime kyšio.. Queese ir O’Don- 
nell bus dar kartų teisiami ir 

tiek kartų iki nebus 
kalėjiman/ sako pro-

sekamomis sųlygomis:
.“1. Posakis “nepriklausomas 

politinis veikimas” turi būti 
suprantamas kaipo reiškiu s no- 
minavimų ir rinkimų kandida
tų darbininkų, ūkininkų ir so-

PINIGŲ KURSAS

RYMAS, geg. 2. — • Penki 
žmonės liko užmušti ir apie 
1O0 sužeista įvairiose Italijos 
vietose darbininkams , šven
čiau t į Pirmųjų Gegužės. Už
muštieji krito susirėmimuose 
su fascisli Pcrugijoj, Paroj, 
Forraroj, Cbioravalle ir Amo-

teisiami 
nuteisti 
kuroras.

Vakar* geg. 2 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skab 
tomą Amerikos pinigais šiaip: •

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.43
Austrijos 100 kronų ............... l%c
Belgijos 100 .frankų ........... $8.46
Dafnijos 100 frankų ........... $21.21
Finų 100 markių ................... $2.06
Francijos 100 lirų ............... $9.20
Italijos 100 lirų ................... $5.29
Lietuvos 100 auksinų ..k...  35c
Tienkų 100 markių 2%c
Norvegų 100 kronų ....L..;.. $18.61 
Olandų 100 guldenų ............. $38.20
švedų 1JOO guldenų .................$25.84
šveicaųi 100 markių .........   $19.39
Vokietijos 100 ^markių ........... 35c

te monarclmttį kliubų. Pisoj 
dvi socialistų salės liko padeg
tos. Salernoj 10 žmonių liko 
sužeista kįlus sumišimui ban
dant kalbėti komunistų vado
vui Bombacci.

BEBL1NAS, g. 2: — Keli 
žmonės liko sužeisti Pirmosios 
Gegužės demonstracijoj Leip- 
zige, ištikus susirėmimui tarp 
socialistų ir Leipzigb universK 
toto studentų.

100,000,000 
auksinų

'Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei
gimo 1920 metų pradžioj iki dabar persiuntė 
Lietuvon šimtų milionų auksinų (100,000,000). 
Geriausias patarnavimas pinigų pėrsiuntime ir. 
visiško saugumo užtikrinimas, 'kokį tik tokia 
Bendrovė kaip Naujienų gali duoti, buvo prie- 
žasčia tokio milžiniško pinigų plaukimo Lietu- ’ 
von per Naujienas.
Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos. valdžios 
kasa, žino Naujienų čekių augštų atsakomybę, 
ir juos be klausimo maino,\ar tai markėmis ar 
tai doleriais. ' *

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir j lenkų 
išimtų Vilniaus gubernijų, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

Rusijon tuo tarpu galima siųsti tiktai taip va
dinamus maisto ^draftus.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St.. Tel. Boulevard 9fc63

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. BouUvard 0672

BRIGHTON J’ARK SKYRIUS
4188 Archer Avė.. , Tel. Lafayatte 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th $t.. < ’ Tel. Pullman 0169

/ ROSELANDO SKYRIUS
233 Eąst 115-th St., Tel. Pullman 0659
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Kas Dedas Lietuvoj
statyti didelę ėlektrooS stotį ir

Dienęaščiai Lietuvoje Potvinio pragaištis

ir 
gir-1, 
ne-

ULINIJA PBroadvay, Nev'lork.NY.

vėžės, tvarkosi, 
galint pirmyn, 
visokių žabarų

ir pasilaikymui-

Nea{>sjrinkant drąsiai galit na 
sakyti, kad Lietuvos gyveni
mas diena iš dienos eina į sa
vo gyvenimo 
rėplioja kaip 
nors dar nž 
kojos kliūva
pasirėmimui-—nėr kur gerai į- 
sikibti.

Štai nuo balandžio 1 d. 1922 
m. Lietuva įgyja 4-ris dien
raščius. 1), ‘‘Lietuva” (val
džios 1919 motų), spausdina- 
džios oficiozas eina nuo pra
si Valstybės spaustuvėje.

2), “Laisvė” (k^Jcščionių 
demokratų dienraštis— oficio
zas, eina tai® pat nuo pradžios 
Lietuvos neprildausomybės pa- 
skefbiino, vadThssiL^‘Tiesos 
kardas” ir dar kažin kaip' ki
taip), spausdinamas “šviesos” 
(kunigų) buvusioj Šv. Kazi
miero spaustuvėje.

3 “Tėvynės Balsas” (Smeto
nos ir .Voldemaro organas, pra
dėjęs eiti, kuomet '(Seimui susi
rinkus) Smetona ir Voldemaras 
nuo valstybės vairo’tapo pasaliu 
ti; jis dabartinei valdžiai daug 
nemalonumo pridirba jos (sa
vo naudai) blogybes aprašyda
mas) , spalidinosi “ Varpo”
spaustuvėj, o nuo balandžio 1 
d. perėjęs j Levio spaustuvę, 
pasidarė dienraščiu.

4) “Lietuvos žinios” (Socia
listų liaudininkų, pradėjęs eiti,' 

V kuomet Dr. Kazys Grinius tapo 
iš valdžios t— ministerių pirmi
ninkavimo —atšauktas), spaus
dinusi savo (“Varpo”) spaus
tuvėj—eina kasdien dienraščiu.

Socialdemokratai įsisteigė sa
vo spaustuvę vardu “Raidė” ir 
nuo balandžio 1 dienos pradėjo 
joje darbuotis. Kaune visai ne- 
abejojaiiia, kad savo laiku, o 
gal visai neužilgo, “Soėialdemo- 
krastas” (laikraštis) eis dien
raščiu, b tai bus labai naudinga, 
nes galės kur kas daugiau dar
bininkiška mintis prasiplatinti.

Kaune eina, paskalai, kad kny
gų leidimo bendrovė “Švyturys” 
Kaune rengiąs savo spaustuvę. 
Jim esąs nupirktas1 namas re
montuojamas. Busią apie pora 
dęsetkų mašinų, rotacija, cinko- 
grafija, stereo.tipija, radžiu lie
jykla, knygų rišykla— visas pa- 

• šaulio spaustuvininkystės kny- 
gininkystčs paskutinis .žodis.

—Pr. br.

Kalkiniai. [“T. Bals.”] Ties 
Daugpile dviejose vietose užsi
turėjo Dauguvoje ledai, todėl 
vanduo išsiliejo ir apsėmė pla
čią apylinkę. Grivka ir Keikū
nai paskendo, vos tik besima- 
tė naų mstogai. Daug namų 
vanduo nunešė. Grivikoj pra
žuvo visi gyvuliai, Kalkiniuo
se taip <i>art daug jų žuvo. Vie
tiniai gyventojai pasakoja, kad 
prigėrę itaip pat daug žmonių. 
Palikusienis be prieglaudas

škiai. Įsakyta skubiai įtaisyti 
duonos kepyklą. Kalkinių sto
ties komendantūra šelpia ne
laiminguosius esamu jos žinioj 
maistu. 'Netekusieji pastoges 
šiaip taip glaudžiasi heatre^ 
montuotuos stoties namuos. 
Nuostoliai dar neapskaičiuoti, 
bet humanoma jų esant apie 
l(MUU)f),OO() Lditvitį rublių. Gel- 
žkeli's Bomlžiškial — KalkUiiai 
iš abiejų pusių užlietas iki bė- 
^(f^thiukiniai 5 kilometrus 
eina valandą laiko, vežioja 
maišus su žemėmis, kuriuos 
deda ant bėgių, kad vanduo ne- 
iįšplautų ir neneštų (Elta).

Didėlė narnų stoka
Proga Amerikos lietuvių kapi

talams investuoti.

NeiŠiauliai (“Tėv. Bals.”), 
viename Lietuvos mieste 
ventojai tiek nenukentėjo, kaip 
Šiauliuose. Skurdo ir vąrgo, 
rodos, niekur tiek daug nėra, 
kaip čia. Didžiausias vargas 
čionai su gyvenimais (butais).. 
Žmones susikimšę lyg silkes 
statinėse. Naujai atvažiavus 
į Šaulius, jokiu budu, už jokią 
kainą negalima gauti buto. Ir 
kur čia negyvenama: skiepuo
se, urvuose, pastogėse ir tt. 
Mat, nors visas Šiaulių miesto 
centras vinto per karą /griuvė
siais vis dėlto Šiauliai, dėl čia 
esamojo, didžiausio Lietuvoj 
gelžkelių mazgo, liko prekybos 
ir prainonės centru, 
ir pramonė plečiasi, 
ghnd sparčiai čia 
Amerikos Lietuvių
B-vė. Šią žiemą,Bažnyčios aik
štėje atstatė puikų namų, ku
riame įtaisė savo krautuvę, ir

Bankas
Be to 

pradėjo

Prekyba 
Be kitų,

Prekybos

atidengė savo skyrių, 
pas Rekijavos ežerą

LAZURKOS

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

%

Puikiai
sutaisytos, dvidešipits kartų 
smarkesnėms, negu papras
tos lazurkos; tik keletas la
šų reikia, kad aplaikitts ge
riausius rezultatus.

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas. (BULLDOG BLUE

T rašyk sav6 groserhinko Btill Dog 
lažu 'kų.

J. L PRESČOTT CO.,
New York

Dabar geriausios

J pyU-d.og

Rusiškos ir Turkiškos Vano
12th STREET

TeL Kedde 8902

.Vilk'

'durpių kasyklą. i
Delei didelės medžiagos 

dajrboo braJigenybės, kaip 
dėti ir šieRnet šiauli'iioose 

.daug namų tebusią pastatyta.
Nors vienas kitas amerikietis 
statosi, bet tai neišriš klausi
mo. Šuainžinti žmonių vargifl 
dėl butų stokos, reikės dar 
daug metų smarkiai, be atilsio 
dirbti, daugumui vargstant 
šaltose, drėgnose ir tamsiose 
lindynėse ir urvuose. Ne vie
nas, dėl tokiiigyvenimo aplin
kybių keliauju ir dar be laiko 
keliaus į kapus. Rodos, nie
kur nebus taip didelio sergan
čių ir mirštančių nuošimčio, 
kaip Šiauliuose.

Kaip jau minėjau, prie da
bartinės bi’angybės tik amerį- 
kfeiiams prieinama yra statyti 
namai. Amerikos valiuta gali
ma visai' nebrangiai įsigyti 
Šiauliuos^ gerų piečių pačialm 
miesto centre; už kelioliką 
tūkstančių dolerių galima tu
rėti puikiausią 3—4 aukštais 
najmą, kuris duotų didelį pel
ną ir visai patikrintų savininko 
buitį, čia, Šiauliuose}, ameri
kiečiams dirva dar plati: rei
kalingi viešbučiais krautuvės, 
pirtysjr tt. ir tt. Bet tuos rffu- 
sų brolius amerikiečius lyg už
kerėjusi laiko Amerika, nors 
tenai kaikuric jau minta iš 
a'nksčiaus sutaupytu dolerių.

— Ožragės J.
—v i /

Siųskite pinigus sątfo gimi
nėms Lietuvon per

International State Bank
O gausi geriausių 

navimą. Musų šios 
kainos (keičiamos)

1,000 markių*.. 
5,000 markių .. 
10,000 markių'

TIESI
KELIONPUETUV\

PE&. i^mbuugą.pTll^a Z v APbA, LTLPO jų.
: y? y Važiuokit visi parankių ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja j Piliavą
aplenkia Lenkt} juostų (karidorių) 

1 LZz visa trečia klassa padalin- 
į 07 ta i kambarius

ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
SmLITUANiA " n
M&LATVIA .... 
■H POLONIA

' TREČIOS KLASOS KAINOS J: 
fajl HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
A *' —LIEPOJ Ų IR MEMELI $107.00.

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

----- - . *•- ’’ --
Telefonas Boulevard 8674

Juozo GRUŠO
> ORKESTRĄ IR BENAS

I 3147 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

. Geg. 3 , 
Geg. 10 < 
Geg. 17

Pamėginkite naujo,

Su užregistruotu vaisbaženklluSuv. Valst. 
Patentu Biure.

Naujame mčlynamo pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmufian-'' 

žios ypatybes Siamo vaisto idr 
bu priemaiša priimniai Švelnaus 
kvčpalo. 1

Rudes yra moai paveikiantis 
pleiskanų paBalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

-*—patiks kaA 
----------------------- ir ganiau

siai ypatai.

K dusis
ADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn St., Room 11H-13 
Tel. •Central 4411. Vai. nud 9-6

Gyvenimo vietai - 
3323 So. Halsted St.

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

idčtos, v
/

patar- 
dienos

$3,60
18.00
36.00

. Turime tiesioginį susme- 
vJ , J . T . .simų su Lietuva.* <

LAIVAKORTĖS Į IR Iš 
LIETUVOS

International State Bank
706 yVest Roosevelt Road , 

'Chicago,* III.

Kalbame lietuviškai.

NAUJA NAUJIENŲ STOTIS
Dar viena Naujienų stotis 

randasi ant kampo 63rd ir Hal
sted gatvių.

r

i AlUAIfnilftę^piKO j Klaipėdę .............. $107.00
LAI f AAUn I Wį Piliavą $106.50, į Liepojų $107.00 
Tūkstančiai lietuviu ir lietuvaičių gfilSs Pigiausiai ir Puikiausiai 
sugrįžti į Tėvynę per musų Didinusią Lietuvišką Įstaigą, ant di- 
žiausių ir gi-eičiausių keturkamininių laivų, tiesiog bo persėdimo!!!

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

LITHUANIAN TRAVEL BUREAU ;==,)
136 Kast 42-nd St., (Don. V) NEW YORK, N. Y.

DOVANA
Kas prisius mums 
JO gerų antrašų 
savo pažįstamų ža
dančių Važiuoti 
Lietuvon, ‘ siųsti 
pinigus ar parsi- 
traukt gimtines, 
tas apturės pui
kią dovaną.

Išgaunamo pašpor- 
tus ir 
dirmis. 
sius iš 
kame 
pristatome 
ir palydime ant lai-, 
vo. Prirengiant vis
ką kas reikalinga 
kelionei.
Siunčiame pinigus 
ir partraukiame gi
mines iš Lietuvos | 
Ameriką kuogrei- 
čiausia.

tiaksų paliu-
Atkeliavu- 

kitur patin
ant stoties, 

bagažą

Pasiskubinki!!
■■■■■
Lietuvos Steigiamojo Šeinio Narys ir Sekretorius 
kapitonas Ladas Natkevičius rašo “Sandaroje” apie

- šiuos dalykus: 1) Steigiamo j o Seimo darbuote. 2) 
Delko Soc.-Liaudininkai ir Valstiečių atšau
kė savo narius iš Kabineto Ministerių? 3) Ar kuni
gai gali būti užsienių Ministeriai? 4) Kaip greitai 
Lietuvos Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbūs? 
5) Kaip greitai Lietuva turės savo pinigus? Ir tt. 
,irtt. j į '

«4>' f ... •

Tiems klausimasis nušviestį Kap. NATKEVI
ČIUS turi labai daug medžiagoj 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 siųsdampadresuokite:SANDARA
327 Ę Street, _ So. Boston, Mass.

DETROITO LIETUVIAI
Dėl Jūsų, patogumo ir gerovės Naujienos įsteigia savo skyrių 

ir stotį Jūsų mieste. sJJabar Jus tupėsite ’ progų gauti naujas- 
naujutėles “Naujienas’' tų pačių dienų ir atlikti visokius reikalus 
surištus su “Naujienomis” be jokių keblumų.

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

Norėdami gauti knygų ateikit į skyrių ir gausite' užganedi-
nimų.

Visada ir visokiais reikalais kreipkitės į Naujienų Skyrių, o 
rasite kuogeriausį patarnavimų. ' ■ >

NAUJIENŲ DETROITO SKYRIUS
9249 Cardoni Avenue I Detroit, Mich.

J. Dagis, Vedėjas. Tek: Ijfemlpck 3050 W

»
. .. ■ -

)

At.coHOi.-nd'n.

SIOPSDANDRDF
PROMOTf S 

BEAI.THY-SCAI.P 
J,VXIIRIANT11A1R

Aptiekose 
parsiduęda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pašto 
tiesiog iŠ 
labara- . 
torijos.

JOHN KUCHINSKAS
LETUV1S ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertė teariu St.
Telephone Ųanal 2552

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus, 4r, padirba visokius Dokumen-^ 
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus dnt lengvų išlygų.

Tel. Randolph 2898

x‘COMtNTS 0Z5

E(jM*l?lCHTF.I?*CO. 
"ūdSHTLRNilN^ VIOG G

RRO.OK1.YN
M.VVYORK

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

ADVOKATAS
Ofisas vidurnaestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303 /
Valandos: 9. ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395

OIOIOIOIO OIO

Kur seniausia.
Ten geriausiai

SENIAUSIUVIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

'VIENYBES” ■ 
SPAUSTUVE 

Visokius spaudos’ dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, Vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

"VIENYBĖ” f
EINA DUKART .
•. SAVAITĖJE

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

juokų skyrių 
"TARKA”

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

Pirkite ” Vi Gnybęs” Ben
droves šėrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas,

V fenas šęras $10.
« iuč? br iut1

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vt

ReikfZaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito miliny laiškus, 
kalaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

1d- 
ra- 

rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės Šiup adresu:

LIJHUflNIflN 
VIENYBE PUBL.60.
193 Grand St.

BrooKlyn, N. y.
Kur vienybe, 
Ton galybe.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARfiJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899

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

Seeley 3676

V., W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Ro6m 824
t Tel.: Central 6390

Vale. „812 W. 33 St., Chicago.
Tel. Yards 4681

Tel. Haymaiket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

iki 9 vakare.

, : s. W. BANES ,
... ADVOKATAS, i / 

Va!.: 9 A. M. iki 5 F. M.
1311 Recter Building

79 West Moftroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

JOSEPH C. SOBOL
Lietuvys Advokatas 
154 W. Rhndolph St.

Room 479
Tel. Main 2593

Vak. 1645 Wabansia Aye.
Tel. HaymarketM3869

r-1. ------------------ —----------------------

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigų 
Laivakortės

' Įteal Estate 
Morgičiai 
EUROPEAN-AMERI

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

Telefonas Boulevard 0614 
(Baltas Namas)

I

KL Jurgelonis
’ c 
k t

ADVOKATAS

Utį ODA TEISIŲ PATARIMUS

Paino Tablets
Siausmas pašalinamas, vartojant 
PAINO TABLETS: galvos skaudėji
mą, nugarkaulio, muskulų nusilpi
mo, rheumatizmo, neuralgijos ir nuo 
kitokių skausmų. Geriausias vaistas 
nuo šalčio ir influenzos: taipgi vidu-j 
r.ių liuosavimą. Vienas išbandymas 
pertikrins jus. Gaunamas yra visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus.

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, 111.

JURGIS HRYNKEVIČIUS 
KRIAUČ1US .

Vienus iš geriausių kriaučių ant 
North West Side, geriausia dar
bas ii- prieinamiausios kainos. 
Ateikite persitikmti, arba rašyki- 

• te ,mes ateisime į namus.
1504 W. Division St. Chicago, III.
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Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

PASTABOS APIE BIZNIO 
DALYKUS

Lietuvos Bonaiy — Amerikoj 
Lietuvos Paskolos bokų yra iš
leista rods du milionar dolerių. 
Kadangi Lietuvos valdžia nepa- 
rupino laipsniško bonų išpirki
mo, o iš kitos pusės bonų par
davėjai neišdirbo rinkos bo- 
nams, tai bonų savininkai dabar 
turi daug sunkumo kada jie no
ri savo bonus pakeisti į pinigus. 
Norinčių parduoti Lietuvos bo
nus randasi vis daugiau, o pir
kėjų jiems sunku surasti.

Kokia yra rinkos vertė Lietu- 
( vos bonų ? šis klausimas keb
lu atsakyti kada tiems bonanfc 
nėra rinkos, tai yra, nėra pirkė
jų kurie galėtų kokią-nors kai
ną už juos pasiūlyti. Chicagoj 
buvo keletas atsitikimų, kad bu
vo pasiūlyta apie $40.00 už šim
tinį Lietuvos boną. Tačiaus, 
kiek žinoma, ta kaina pardavi
mas neįvyko. A

Palyginant su kitų mažųjų 
šalių bonais, Lietuvos bonai ži
noma nėra verti $100.00 už šim- 
tadolerinj boną. Czecho-Slova- 
kija nesenai gavo didelę pasko
lą, ir tos paskolos bonai yra par
davinėjami čia pat ant pamato 
8V2 procento. Palyginimui su 
šitais Czecho-Slovakijos bonais, I 
Lietuvos penkprocentiniai bonai [ 
turi vertės tiktai $59.00 už šim
tinį boną. Kadangi Czecho- 
Slovakijos bonas turi daug pa
traukiamų biznio žvilgsnių są
lygų, o Lietuvos bonas tokių są
lygų visiškai neturi, tai jo ver
tė turėtų būti dar maželė. 
Gal būt nedaug suklysime, -jei
gu Lietuvos bonus vertinsime 
kaipo pusę jų parašytos kainos. 
Jie tingėtų būti perkami truputį 
mažiau\ kaip po $50.00 už bo
ną. Tokia kaina nupirkti Lietu
vos bonai, butų vidutiniškas I 
spekulatyvis investmentas.

Gresni laikai ♦drabužių pirk
liams. — Iki šio laiko drabužių 
krautuvėms klojosi gana blogai. 
Per visus pereitus metus ir 
šiais metais labai didelis skai
čius jų subankrutijo, ir nemažas 
skaičius stovėjo ir tebestovi arti 
bankruto. Blogiaus rods nebe

galės būti. . •
Dabar prasideda apskritas 

biznio pasitaisymas.., Darbai jau 
eina geriau, o su laiku eis dar 
geriau. Farmeriai, taipjau, tu- 
rėą daugiau įplaukų? Jau dėl 
šitų priežasčių galima 'laukti, 
kad žmonės pradės daugiaus 
pirktis drabužių. Drabužių kai
na, iš kitos pusės, jau nedaug, 
tebenupuls.
• Kas parduoda drabužius, iš 
blogo padėjimo, betgi, neišeis 
labai lengvai. Kas nori atsistoti 
priešakyj kitų, tas turi imties 
tuoj aus nepaprastų garsinimo 
būdų. Jis turi parduoti tiktai 
gerą tavorą ir už teisingą kainą. 
Tą viską turi aiškiai ų; pabriež- 
tinai pasakyti savo paskelbimuo
se į žmones. O kas pasakyta 
paskelbime, tas turi būti taip
jau ir teisingai išpildyta. Kiek
vienas biznierius, kurs laikysis 
šito patarimo, turės atjausti biz
nio pasitaisymą su šios vasaros 
pabaiga.

Kas šiandien pirktina. — IŠ 
įvairių tavorų šiuo laiku labiau
sia yra atpigę, ir rods daugiaus 
neatpigs, tie tavorai, kuriuos 
čia išvardijame:

Varis,
Aluminas,
Ciną,
Kerosinas, r
Guma, .. .
/Švinas,
Antimonia,
Geležis, z
Cukrus,

H——------—

Gyvasis sidabras,
Misingis,
Plienas,
Cinkas,
Karbolis, ir 
liesinąs.

pas mus. Pasaulis yra apsiaus
tas nematomoms vieloms, bet 
jokios naudos iš to nebūtų, jei 
ne oįpraiorkos. 1 y 

Keturgsdešimts _metų atgal, 
šis didelis dalykas |iuvo visai 
savo kūdikystės dienoje. Ly
giai ir drąsus išĄdčjai, kurie ri
zikavo savo mintimis ir kurie 

nois valstijos fabrikantų asoci-.'pilnai tikėjo, kad savo laiku bus 
jacija praneša, kad tik-kąmeti- naudingu investmento bizniu — 
ketai gavusi iš Rusijos pasiuly- nors nei ne sasapnavo apie tokį 
mą apsimainyti tavorais. Pa- išsivystymą, kokis šiomis dieno- 
siulymą atsiuntęs Nacionalis' mis jau yra matomas; jei nebu- 
Komisariatas Užrubežinei Pre-Įtų šiandien telefono, kas reikš- 
kybai iš Ekaterinburgo, Glavny 
prospekt No. 37. Apsimainy- 
mui ant kitų kokių tavorų Ru
sija siūlo šiuos iš savo pusės: 
Metalus: auksą, platiną, geležį, 

varį ir tt.
Orą: manganeso, asbesto, lapi- 

dolito, -brangių akmenų, nef
rito, malachito, monacito ir tt. 

Chemikalus: eaustie soda,
chrompic, chromalum, fosforą 
ir tt.- 

Medžių.
Agmeniją: lukrecijos šaknis, 

įvairias žoles.
Gyvulių žalią medžiagą: šerius, 

odas, arklių plauką, vuodegas, 
įvairias plunksnas, įvairių 
kailių: voverės, ermjno, zui
kio, lapės, elnių, meškos, min
ko, mėlinos lapės, vilkos, re
nio ir tt.

Liną ir kanapes. 
Kaurus.

♦
Pasiūlymai iš Rusijos..— Uli

tų didžiausį bizniui nuostolį, pa
vojų, o tankiausiai ir nustojimą 
savasties.

Po keletos mėginimų tapo pa
tirta, kad vaikai negali būti‘ge
rais operatoriais ir labai anksti 
ši interesuojanti industrija, ta
po atidaryta moterims ir mergi
noms. Merginos, kurios buvo 
prisidėję savo patobulinimais 
šio darbo, žiurėjo su nuosteba, 
kaipo ant stebėtino įrankio, ku
ris buvo vartojamas su baime ir 
iš pradžios gaudavo numerį pir
mą. Dabar didelė armija ope- 
reitorkų visame pasaulyj pripa
žįsta, kad visai mažai lėšų rei
kalauja yartojimui telefono vi
sais atžvilgiais.

Tūli žmonės mano, kad įstei- 
girnas machine svritehing, kurie 
yra pradėti įvest Chicagoj, p<v 
liuosuos merginas nuo telefono 
patarnavimo. The Illinois Bell 
Telephone Company sako visai 
drąsiai “Ne.” Nei viena mergi
na nebus iš darbo atleista įve-

Tai

Marketo Kainos.
Ant tūlų dalykų vakar Chi- 

cagos marketo kainos buvo se
kamos:

SVIESTAS — Creamery eks
tra 34c., centralizuotas 341Z>c., 
ladles 22 ir 23c., pakeliuose 16 
ir 18c., kaina retaileriams sta- 
tinukės 38cf, spaustas 40c.

KIAUŠINIAI — Švieži pir
mieji 23¥2 ir 24c., paprasti pir
mutiniai 21% ir 22c., maišyti lo
tuose 23 ir 28%c., ekstra su 
dėti balto medžio dėžėse 28 ir 
29c., margiukai 19c., purvinu- 
kai 19 ir J9%c. •

GYVA X PAUKŠTIENA—Kur
kęs 30c., vištos 27c., pavasari
niai 30c., gaidžiai 16c., antys 
25c., žąsys 18c.

NEGYVA . PAUKŠTIENA' — 
Kurkės 35c. ir 36c., vištos 27 ir 
28c., gaidžiai 18 ir 19c., pavar 
gariniai kištukai 30c., antys 27, 
ir 28c., žąsys 19 ir 20c,

BULVĖS — šviežios $6.00 ir 
$7.00 statinė. Baltos šiaurinės 
maišuose $1.90 ir $2.05 už l’OO 
svarų; saldžiosios $2.50 ir $2.75 
statinė.

ŽALI FRUKTAI 
$6.00 ir 
sai $5.50
nai $5.50 ir $6.00 dėžė orančiai 
$7.50 ir $9.00 deže; ananasai 
$4.00 ir $4.75 kreitas; žemuogės 
$2.25 ir $2.50 už 12 kvortų.

ŽALIOS DARŽOVĖS
Batviniai $4.50 ir $5.00 už sta
tinę; sa’lieriai $4.'()0 ir $5.00 
kreitas; morkos $5.00 ir $5.50 
už statinę; kopūstai $3.50 ir 
$3.75. žyduoliai kopūstai $3.00 
ir $3.50 kreitas; agurkai $1.75 
ir $2.00 hampferis; salotas gal
vose $3.00 ir $3.25 kreitas; gry
bai 60 ii’ 80c., dėžė; cibuliai 
$2.50 ir $2.75 už 10 svarų mai- 

•šelį; pipirai $3.50 ir $4.00 krei
tas; ridikai $2.50 ir $2.75 tuzi
nas pundelių; tamėtos $6.00 ir 
$6.50 kreitas.

JAVAI — Kviečiai $1.15y2 
komai 64^0., avižoj 37%c., ru
giai 95^ c.

Banko tvirtumo
MRS. A. MICHNIEWICH 

‘ AKUŠERKA
3101 So. Halsted St„ kampas 31 gat, 

Telefonas Yards 1119-J

Obuoliai 
8.00 statines; grėp- 
i $6.00 kreitas; lemo-

ženklas
[BANK]

eHlU>S&

Šis bankas kuris prigelbsti tamistai 
prasisiekt.

Valstijinis Bankas
Clearing House Bank
Turtas virš šešių milionų dolerių
Kapitalas ir perviršis $750,000.00
Šis bankas yra saugiausis taupy

mams, dvidešimties tūkstančių koštu- 
merių.

Pradėkit savo accountą su vįenu do
leriu.

♦ * ♦

Rygos parodu. ~ Rygoje nuo
birželio lį iki 25 dienai šiaisĮdant machine switohing. 
metais įvyks antra tarptautine užims daug laiko, Jčoliai visas
žemdirbystės ir pramonės paro-* miestas bus aprūpintas nauju 
da. Amerikos fabrikantai ir įvedimu ir išpildyti p^idauginu- 
biznieriai kviečiami dalyvauti, sius patarnavimo reikalavimus, 
Apie parodą žinių suteikia p. J. todėl, dabar dirbančios mergi- 
M. Ullman, 123 W. Madison St.
Chicago, III. v

Kl. Jurgelionis.

Ar moterys pasiliks 
industrijoj? •

sako:Telefono Kompanija ____
Machirje Switching nereiškia iš 
darbo atleidimą merginų.

Keturesdešimts metų agal, ar 
klausiai ^panašaus klausimo. 
“Ar m^torys pasiliks industri
joj ?” Butų pakilę daug dides
nės diskusijos negu šiandien. 
Tada daugiau buvo eksperimen
tų, kuomdf šiandien daugiau pa
tyrimo.

Tai visai mažos diskusijos, 
kuomet yra prirodymai, kad (ti j machine 
moterys gali taip gerai pas mus Central !r 
darbą atlikti, kaip ir vyrai.

Ant pavizdžio, imkime platų 
pasaulyj telefono patarnavimą. 
Panašioj industrijoj nerasite 
daugiau moterų dirbančių, kaip I

nos ir dar daugiau bus reikalin
gos. Taippat apielinkėj ir long 
distance turės būt atlikta su pa- 
gelba operatorkų, taipgi prie 
informacijų, visuomet bus rei
kalinga.

, Switching aparatai, kurie da
bar yra pradėti įvest, nebus pri
rengtais vartojimui per metų 
laiko, o vėliau užims visai mažą 
dalį trafiko. Taipgi to viso są
jungoj, mes žinome, kad visuo
met bus rėikalinga žmogaus pri- 
gelbėjimo, ne iš atžvilgio auto
matiško veikimo, bet iš jo įvai
raus įsteigimo, negali jokiu bū
du atlikti darbo arba patarnavi
mo be moterų, todėl, kurios pa
siliks, pakankamai bus darbo 
patarnavimui apielinkei.

Pirmiausiai ofisai bus pakę^s- 
ir bus 
tliuoja-

ma, kad / dvi savaiti po pakei
timui, visos operatorkos, kurios' 
tuom kart dirbs, bus perkeltos į 
kitus ofisus ,kur dar switching 
nebus įvesta. '

CENTRAL MANUFAGTURING 
DISTRIGT BANK

\ 1112 West 35th Street
Bankas atdaras šį vakarą nuo 6 iki 8 v.

AR REIKIA JUMS NAUJO STOGO?
Jei stogas kiauras, vanduo bėga, arba nori į naują stogą uždėti, 

speciales kainas visokios rūšies sto- 
raudonos dengimui skaloj po $1.25

motykite mus. Mes padarome už speciales kainas visokios 
gų dengimą, paviedžiui: žalios ar 1 
ir $2.35 rolis. Specialė kaina daugiau imant.

“Visokis Lumberis” - į

Morgan Park Lumber Co.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

Tikras Didelis Pelnas
' * A ♦ '

Kas nori gauti tikrų didesnį nuošimtį sąyo pinigams, tegul 
s, bet tegul indedaneklsiuso nebetų pasakų apie 

savo pinigus tiktai į tvirčiausias kompanijas^ kurios visuomet 
mokėjo, moka ir mokės dividendus.

Mes patariame šiandien nepraleisti progos nhsipirkti kuo- 
daugiausia ; •1 i

, IR UŽTIKRINTAS SAUGUMAS ANT O 
0 AUKSINIU PIRMO MORGICIAUS BONU 0

/
Cemento pramone nuolatos ir greitai auga ir reikalinga yra 
daugiau pinigų padidinimui 'gamybos ir tuo budu dar labiau 
padidintų pelną.

* 'Ji yra tai teisinga, gera propozicija dėl turinčių investavi
mui pinigų žmonių. — Neparduodame akcijų o tiktai origin 
nalius. ■ • v

AUKSINIUS PIRMO MORGICIAUS BONUS,
kurie neš jums 8% ir užtikrins saugumą jūsų pinigams.

Ateikite ir leiskite viską jums išaiškinti. Nurodymai 
investoriams ant pareikalavimo.

Išpildyk šitą kuponą ir prisiųsk ant žemiaus 
padėto antrašo:

Vardas

Adresas

Miestas

GROVER T. COOK & CO
1263

■ ’m 11

Paulina Street, (Room 414)

Canadian Pacific Geležinkelio Šeru
tvirčiausias sviete geležinkelis. Moka di- 

Šėrai dabar; kainuoja apie $142. Gulima^ -
Tai 

videndų 
neabejoti, kad dar šiais metais šitie šėtrai parsiduos maždaug po 
$200 Šeras. Neužilgo prieš karę šitie Šerai parsidavė po $283/

Lengvas išmokėjimas .
Kas dabar nusipirks 10 šitų Šerų, užmokės apie $1420, o už 

metų laiko galės parduoti už $2000 ir gauti dar $100 dividendų. 
Perkant nereikia ;visų pinigų įmokėti. Įmokėsi dalį dabar, *o 
toliaus mokėsi lengvais mėnesiniais išmokėjimais.' Išmokėjimo 
pienas prisidės prie pelno padidinimo, nes sferus, jei norėsi, galėsi 
parduoti nors ir nebaigęs mokėti.

Išpildykite čia pridėtą kuponą, klausdami pilno išaiškinimo 
apie lengvą išmokėjimą. k

K. S. Jurgelonis & Go
STOCKS & BONDS

611 Union Bank Bldg 
25 No. Dearborn St. 

CHICAGO.

Telefonus Central 4907

K. S. Jur^elonis & Co.,
25 N. Dearbofn St,

> Chicago.

Atplakite šį kuponą ir pasiųskite

Prašau suteikti man pilną išaiškinimą apie pirkimą 
Canadian Pacific geležinkelio Šerų lengvais išmokė
jimais.

Vardas .........................................................................
♦ * 0

Adresas .....................................................................

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.
..........  =3

Pa
ra- 

pri6 
Duo

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas irJ^baratorija: 1025 W. 
18th St„ netdKJ'isk St.

VALANDOS: NiRKj 0—12 pie^u 
ir nuo 6 iki 8 vai. vaKhrntsr'

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

Dr. A. R, Blumeijthą!
Akių Specialistas '-J 

4649 So. Ashland Avė.
Kampai 47th St.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak. 
v •.

Ned. 10 iki 12 piętų
Tel. Boulevard 6437

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta « 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki ’S vakare

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai. 

O f įsas •
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

vakare. Nedėliomis nuo 12 —
2 po piet.

Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

t OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 val.xpo piet ir nuo 7 iki £:3I vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 "VaL 

• ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DR.M K. KLIAUGA
< < ■. DENTISTAS

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

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. 1 Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. NedSl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas: Boulevard 7042

j DR. C. Z. VEŽELIS
z Lietuvis Dejitistas 

4712 South Ashland Aveu
M ąrti 47-tos gatvės
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Entered aa Seccnd Clasg Matter 
March 17th, 1914fat tha Podt Offlae 
?f Chicago, III., andai tha act 
March Znd,, JL879.

Naujienos eina kasdien, iisklrUnt 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted SL, Chicago, 
Iii. — Telefonas! JRoosevelt 8500.

>8.00 
j4.50 
2.25 
1.76 
1.00

Įji&imokijimo kainai
Chicagoje —'paltu:

Metams......... .............. —r—r-
Pusei metų -------- - , < -
Trims mėnesiams , ,, .. r—
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui .

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija --r .
Savaitei
Mfyeaiui —-------

Suvienyt08® Valstijose na Chlcagoj 
paltui A

Metams .. .--i
Pusei metų
Trims mėnesiams — 2.00
Dviem mėnesiams ------—L60
Vienam mėnesiui , ■ »-< »7o

Lietuvon ir kitur uisleniuosei 
(Atpigintai

Metams ------ -----—. ■—< f^.OO
Pusei metų —.■.■■. ...■» 4.50
Trims mėnesiarn.y%-^-----

pinigus reikift siusti paSto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Panauj inimas 
teroro.

Nesenai buvo pranešta iš 
Maskvos, kad nųp š. m. va
sario mėn. bolševikų valdžia 
tpalei&u$ iš savo kalėjimų 
daugiau kaip pusantro tūk
stančio politinių prasikaltė
lių, kadjdabar belikę kalėji
muose tik apie trys šimtai 

.kalinių, kurie irgi greitu ląi- 
ku busią paliuosuoti. /

Kiek buvo tiesos tame 
pranešite, nežinia. Žinome 
tiek, kad\del aštrių Vakarų 

 

Europos darbininkų ir soci

 

alistų organizacijų^ protestų 
prieš nežmonišką persekio
jimą ir kankinimą socialistų, 
bolševikų valdžia buvo pa- 
liųosavus iš kalėjimų kai ku
riuos socialdemokratus, bet 
ta sąlyga, kad jie tuojau iš
sikraustytų iš Rusijos arba 
apsigyventų tolimuose kraš
to provincijose po priežiūra 
atatinkamų vietos valdžių. 
Gal būt, kad norėdami nura
minti Vakarų Europos dar
bininkų protestus bolševikai 
buvo paleidę gandus ir apie 
pajiuosuvimą tūkstančių ki
tų kalinių, tuo tarpu gi per
sekiojimo socialdemokratų 
ne tik nepaliovė, bet pasta
ruoju laiku dar j j paaštrino.

“Forvertso” pranešimu, 
žinomieji Rusų socialdemo
kratų darbininkų partijos 
darbuotojai, Martovas, Ab
ramovičius ir Danas, kuri# 
dabar yra Berline, išleido 
vėl atsišaukimą į visus pa
saulio darbininkus,' į visas 
socialistų partijas, protes
tuodami prieš naują masinį 
persekiojimą socialdemo
kratų bolševikijoj ir prašy
dami pagalbos persekioja
miems. Tas persekiojimas 
socialdemokratų, kai kur, 
— kaip Maskvoj, Charkove, 
Kieve, Ekaterinoslave, Pol- 
tavoj etc. — virtęs tiesiai te
roru. Areštuojamieji soci
aldemokratai masėmis tre
miami į tolimiausias šiaurės 
gubernijas, arba į Azijos 
Turkestano tyrumas. Savo 

atsišaukime tie Rusų social
demokratų veikėjai nurodo, 
kad Europos ir viso pasaulio 
darbininkų protestas praei
tą sausio mėnesį kuomet 
jie išgirdo apie 343 socialde
mokratų bado streiką — pri
vertė bolševikus paleisti 
kankinamuosius, kad ir su 
sąlyga, idant jie apleistų 
Rusiją arba apsigyventų 
tam tikrose vietose provin
cijoj, toli- nuo didesniųjų 
centrų. Bet kaip tik ta pro
testų audra aptilo, socialde
mokratai vėl pradėta žiau
riai persekioti, į kalėjimus 
grūsti ir į dykas šiaurės gu
bernijas tremti. Dagi tifu 
sergantieji, kurie paeiti ne
gali, vistiek tremiami. Mask
vos kalėjime jau kurs lai
kas badauja, t. y. atsisako 
priimti maistą, kairieji so
cialistai - revoliucionieriai, 
kurių kiti sėdi uždaryti jau 
treji, ketveri metai! (Įdomu 
čia pažymėti tai, kad tie 
kankinamieji kairieji soci
alistai revoliucionieriai bu
vo geriausi bolševikų padė
jėjai: jie padėjo jiems nu
versti Kerenskio valdžią, 
padėjo išvaikyti Rusų Stei
giamąjį seimą, padėjo bolše
vikams įsisėsti balnan. Jie 
pritaria sovietinei valdžios 
formai, jie stoja už greitą 
įvykinimą komunizmo Rusi
joj, bet; jie reikalauja, pilnos 
laisvės sovietų rinkimuose 
ir priešingi bolševikų vyki
namajam terorui prieš dar
bininkus ir socialistus. ’ Dėl
to bolševikų akyse jie yra 
pavojingi “Jcontr - revoliuci
onieriai”, ^išdavikai’, kaip 
kad ir socialdemokratai).

Ths atkaklus, žiaurus per
sekiojimas socialdemokratų 
ir socialistų revoliucionierių 
parodo, kaip biauriai Rusų 
diktatoriai veidmainiauja, 
kada jie savo atsišaukimais 
j pasaulio darbininkus ir so
cialistus kalba apie sudary
mą vieno “bendro fronto” 
prieš pasaulio buržuaziją.

Lietuvos Mokytoju 
Profesine Sąjungą

(žr. vakar, num.)

Ii uosi

Susikūrus Lietuvos 
klausomai respublikai, 
žiOje tose vietose, kur 
buvome nuo ^enkų, Bermond- 
to plėšikų gaujų, niekieno ne
trukdoma organizacija atsipei
kėjo ir ėmėsi darbo. Dirva 
kuoplačiausia. Dirvonai mažai 
tepajudinti. Visiems gerai ži- 
noima, kaiip caro laikais švieti
mo dar(bas Lietuvoje buvo 

pastatyta. Rodos visiems už
tektų darbo. Kas čion musų 
nepriklausomoj valstybėj ir 
manyti manys trukdyti šį 
prakilnų darbą. Mokyklų per tą 
laiką įkurta nemažas skaitlius. 
Pradžios mokyklų dabar Lie
tuvoje turime daugiau kaip 
pusantro tūkstančio. Nors dar 
toli tas skaičius kuomet paten
kins reikalaujančius mokyklų, 
tačiaus šiandienine Lietuva 
gražu ne ta apšvietos ž> 
kokia buvo caro laikius.

1921 m. grupės ' mokytojų 
tapo sušauktas Lietuvos mo
kytojų, be skirtumo pažiūrų, 
Kaune Kongresas, čion reikėjo 
aptarti, kaip mes turime tvar
kyti švietimo darbą, kaip ir 
kokios mokyklos pageidauja
mos mums turėti. Kelių šimtų 
balsais prieš 13 klerikalų pri
imta rezoliucija!, kad Ijįetuvoje 
pradžios mokykla tu^f būt 
pasaulinė, tikyba mokyklose 
dėstoma tiktai tiems, kurių

nlu

. MujiEKOŽ, CMcago, tn.
tėvai to panorės. Kongrese bu
vo peržiūrėta Suvienytų Vals
tybių, Anglijos, Šveicarijos, 
Vokietijos ir kitų valstybių 
mokyklų programai. Pasirink
ta kas geresnio. Užteko to, 
kad klerikalai pamatė, jog ne
juokais v Lietuvoj e švie timo 
darbas žengia pirmyn, ir mo
kytojų organizacija tvirtyn ei
na. Tuo budu liaudis greitu 
laiku \apsišvieš ir įtuottnet ne
labai duosis kam nors vedžiot 
save už nosies. Antra, tai kai
muose Vkįai mažai dabar teli
kę inteligentų, apart klebono 
su visli’ salo Štabu. Pasilięka 
kldbonui tiktai džiaugtis ir 
naudotis šios “ašarų pakalnės” 
gerybėmis. J

Bet čia ant nelaimės kaipo 
liaudies šventėje, mokytojo au
toritetas, kaime auga, o klebe
no mažėja. Mokytojas jau ne-l 
bučiuoja klebonui rankų ir ki
tiems sako, kad laižymas ran
kų yra nepadoru. Na tai vyrai 
kajp-gi čion tylėsi jei profesi
onalas mokytojas nenorį būti 
krik, demokr. partijos agentu. 
Ir išvydo pasaulis tiek protes*- 
tų, kiek Lietuvoje ^randasi ku
nigų ir *zakristijonų, o Pane
munės klebonas, mat jis dide
lio “čyno” žmogus Steig. Sei
mo vicepirmininkas kun. 
Staugaitis, tai iš jo parapijos 
irotestų pasirodė net keli prieš 
Lietuvos Mokytojų Profesinę 
Sąjungą. Girdi, toji Sąjunga 
griauna bažnyčias, naikina ti
kybą, bolševikuoja ir dar tūk
stančiai naujų užmetimų — 
čion visų ir neaprašysi.

Tuojaus klerikalai sutverė 
savo sąjungą tokiu vardu: Lie
tuvių Katalikų Mokytojų Są- 
unga, kurioje priklauso kc- 
iasdešimts '.“panelių”, vienas 
eitas karieristas vyras ir žino
ma, kapelionai (kunigai) visi. 
Mat mokytojai pusbadžiai gy

venai, tai nekiltiems neprošalį 
klebonijoj gerai pavalgyti, išsi
gerti, o ir net geresnę .• vietą 
gautį tai kaip čion pagunda 
nepergulės vieną-Uitą mokyto
ja. I '

draugus, Palangoje 1921 
įsteigta sanatorija, tai gydy
mo ir poilsio vieta mokyto
jams. Lietuvoje rasime daug 
mokytojų, kurie. jau ištąrnavę 
turėtų gauti emeritūrą, dabar 
nieko /negaudami vargsta se
neliai. Steig. Seimas paskyrė 
pensiją, iš daugelioutejįų, tik
tai vienam 'Žiliu., nors pastara
sis turi net labai pasiturintį 
sūnų. Kiti nieko neturėdami 
turės eiti ubagauti, mat viską 
daro protekcija. Mokyt. Žilin. 
švietimo ministerijoje turi gi
minaitį — gan aukštą va 1d i-

scne- 
kolo- 

IŠnuo- 
iš valdžios Kėdainių

Tiems mokytojams 
liams L. M. P. S. steigia 
niją. Talm reikalui jau 
m uotais 
dvaras šešiems metams, čipn 
Vėl reikalinga lėšos, kurių Lie
tuvoje surinkti , labai sunku. 
Vertėtų Amerikos pažangiajai 
visuomenei į šitai atkreipti 
rimtos domės.

įMokytoĮjas bemokindamas 
kitus, privalo pats lavintis ir 
mokintis. Kad palengvinus mo
kytojams, šituo žvilgsniu’, 
Centro valdyba r šią vasarą sa
vo draugams, L. M. P. S. na
riams, steigia visoje Lietuvoje 
ištisą eilę vasalinių mokyto
jams kursų. Kickvimani gal- 
vojančiy|m piliečiui! suprantat 
ma, kari žemdirbis be įrankių 
negali išdirbti tinkamai, o kitą 
kart ir visai, žemes. Kiekvie
nas amatninkas be įrankių —• 
bejėgis. Tai kaip gali mokyto
jais Jaip svarbų darbą, kaip 
auklėti ateinančią kartą, .be 
mokslo priemonių tinkamai at
likti?

Dabar Lietuvoje mokyklos 
neturi jokių mokslo priemo
nių. LM’PS. ir čion eina moky
tojams į pagalbą-, steigdama 
parodas, pciilagoginius mažė
jus. Įrenginiui sausio m£n.> š. 
n., mokslo priemonių parodos 
Kaune nemažai padė j o ir sušel- 
)ėvJądQiuno miesto burmistras 

Jčnas išis. Bet atsiminki
te brolia amerikiečiai, kad 
steigti'p lagoginį muzėjų rei
kalinga- nemažai pinigų.

Toliausi LM’PS. atidarė Kau
ne &avo Centralinį Knygyną 
Laisvės Alėja 26, o apskričiuo- 
se skyrius to knykyno. Sudarė 
“Spaudos Fondo” įstatus, lei
džia wayo organą “Mokykla ir 
Gyvenimas”. Dabar rengiama 
tinkamai Lietuvos mokyklai 
vadovėliai. Daug ir kitų ne
mažesnes svarbois darbų liks 
neįgyvendinta vis delei stokos 
lėšų. Pagerėjus mokytojų me
džiaginiam buviui, draugai 
šimteriopai atsilygins sunkioje 
valandoje juos sušelpusiems. 
Kaip Amerikoje S LA. organi
zacijoje dirba be skirtuano pa- 
žiaurų ir įsitikinimų, taip ir 
Lietuvos Mokyt. Prof. Sąjun
gos organizacija vienija moky- 
tojusį, kuriems rupi Lietuvos 
darbo žmonių švietimas.

Klerikalams rupi ne liaudies 
švietimas, o kunigų, rabinų, 
popų ... viešpatavimas, todėl jie 
iš to^ organizacijos pabėgo. 
Klerikalai už .surinktus /pini
gus Amerikoje Tuutos Fouda-n 
“kultūros vajų” varydami, ren
gia Lietuvoje progresiviai vi
suomenei ir mokytojams sla
stus. Jie rengiasi užslopinti 
kiekvieną prakilnesnį darbą. 
Bet žinokite visi Lietuvos dar
bo žmonių priešai, kad mes 
pergyyenom žiauriausių rusų, 
vokiečių persekiojimus, per 
gyvensim ir klerikalų krucija- 
dos skelbimo gadynę.) Kas Vil
niuje kovoja už lietuvių laisvę 
ir mokyklą ar ne musų . drau
gai M. Biržiška, Kairiūkštis, 
MatijoŠaitis, Krutulis, Untulis, 
buvęs St. Seimo narys valstie
čių sąjungos bloko, dabar 
Švenčionių gimnazijos dirokto- 

visi pažangos

Lietuvos Mokytojų Profesinė 
Sąjunga apima ištikrųjų visiif? 
nokytojus be skirtumo pažiū
rų, tikybos ir tautos. Koki-gi 
dabar rupęsčiai Lietuvos Mo
kytojų Profesines Sąjungos?

Ogi štai kokie: Pasaulinė 
mokykla ne bažnytinė, kad 
mokslas butų nemokamas; 
<ad iš vienos mokyklos‘į aukš
tesnę pereiti be ekzamenų. O 
<lerikalai nori padaryti, net 

ąnešdami Seiman projektą įs
tatymo, kad mokyklos butų 
panašios į rusų “cerkovno pri- 
choriskyje školy”), nes įstaty- 
no projekte aiškiai pasakyta, 
tari mokytojas tiktai tuomet 
egalės gauti vietą, kai prista- 
;yą/liudymą iš vietos dvasiš
kių, tai reiškia klebono, rabino, 
popo, pastėro ir/ tt. Tokiose ap
linkybėse patekus mokyklai, 
visiems aišku, kad negalės 
pas mins plėtotis švietimo 
darbas.

Tolinus, L. M. P. S. rūpinas 
■steigti su^UgUMenis Ijcinlrojo 
lavinimo ir, specialius kursus, 
mokyklas. Taip pradžioje 
1921-22 mokslo metų Kaune 
įsteigta suaugusiems gimnazi
ja, kurioje per vienus metus 
galima’ praeiti kursą dviejų 
klasių gimnazijos, čionai dar
buojasi geriausi mokytojai, 
kur gauna progos baigti ir 
mokslą, arba lavintis arti 400 
jaunuomenės. Mokinasi dau
giausiai darbininkai, kareiviai 
ir valdininkai. Šiais (metais jau 
veikė 5 klases. Viso to* maža — 
Lietuvą reikia Viii tiesti tinklu 
liaudies universitetų. Tam <li- 
deliam darbui reikalinga lėšų.

Mokytojų atliginimas mažas, 
o 'darbo sąlygos nepakenčia
mos. Daugumoj^ sodžiaus mo 
kyklta atidaroma samanotoje 
bakūžėje — čion ir oro, ir 
šviesos maža. Sveikata moky
tojų tiesiog tirpsta. 1920 met. 
vien Šiaulių apskr. džiova sir- ___ _________ _________ __
go 20 mokytojų. Tam reikalui I seserys amerikiečiai, kas meri- 
nors iš dalies gelbsti savo žiaginiai, o kas dvasiniai. 'B. Ž,

rius. Taip, visi pažangos 
priešai pranyks ir nepajėgs jie 
apgaubti, apvošti juoda sutana 
šviesos 'spindulių. Užšvics ir 
Lietuvos padangėse laisves ir 
pažangos saulutė, nes sunkioje 
kovoje parems mus broliai ir

kiems žmonėms, kurie tikrai pa
daro darbą, kurie geriau negu 
kas kitas moka vesti jas, ir ku
rių tikslu yra ne tik pagaminti 
vartotojui kuo pigiausi daiktą, 
o įkurti geriausį ir puikiausi 
daiktą, kokis žmogaus sugebu- 
mui ir patstangoms yra galimas. 
Taip kaip žmonės pamato, kad 
jų siėlos yra ne tame, ką jie su
valgo, o tame, ką jie įkuria, taip 
žmonės galų gale atras senai 
j ieškomą brolybės gadynę ne 
centus taupydami savo pirki
mais, o aukodami savo didžiau
sius gabumus savo bi’olių norų 
ir reikalų patenkinimui.^ Tai 
tokia gamybines Koperuotės 
esmė,

Anglijoj ir Valijoj yra jau1 
91 gerai pasiturinti gamybinė 
koperatyvine draugija su dau
giau kaip 25,000 narių, akcinis 
kapitalas (pačių darbininkų su
keltas) viršija $4,000,000, o me
tinė prekyba siekia $25,000,000. 
Šitie gamybiniai koperatyvai pa
sidalina į penkias' didžiausias 
grupes: Audyklas, avalinės dirb
tuves, metalo amatus, medžio 
išdirbystę ir namų statymą ir 
spaustuves. Jų pranešimas >>už 
1921 m. parodo, kad atmokėjus 
$86,785.60 palukų už paskolintą 
kapitalą, jie sugrąžino savo pre
kių pirkėjams $49^,454, labdar 
rybės ir visiems pagerinimams 
paaukojo $26,258, apšvietos rei
kalams $44,000 ir patys darbi
ninkai pasidalino $290,000 divi
dendo kaipo savo koperatyvinę 
dalį viršijančią jų unijinę algą. 
Anglijoj kiekvienos koperatyvi
nės gamybinės draugijos darbi
ninkai turi būti savo amato uni
jos nariais. Tokiu budu tūk
stančiai dolerių amatinės unijos 
pinigų yra įdėta į šituos kopera- 
tyvus. Amatinė unija pati kar
tais būva atstovaujama admini- 
tracinio komiteto. Tokių budu 
darbininkai pe tik patys valdo 
savo darbus ir apdraudžia sač 
norminę ^algą,savo amate, bet 
dar su vartotojais' dalinasi ga
mybos pigumais ir taupimais ar 
‘‘pelnais” iš verslo.

■ Franci jos darbininkų gamybi
nės draugijos, jų 1921 m. prane
šimu, vis auga ir užima naują 
dirvą. Jų rekordai parodo di
desnį pastovumą ir gyvenimo il
gį negu privatinės įstaigos ar 
vartotojų draugijos. Iš „215 
darbininkų gamybinių draugijų 
buvusių 1908 m. didesnė jų pj 
sė lig šiol tebesiverčia, nežiūrint 
karo padarytos pramonės suiru
tės. Viena stipriausių gamybi
nių draugijų formų Francijoj 
yra spaudos pramonė. Nors dau
gelis koperatyvinių spaustuvių 
pražudė dėl karo visit, iškyrus 
savo seniausius narius ir buvo 
trukdomos popieros ir raidės, 
metalo stygio, bet tik keturios 
šitų draugijų gyvuojančių nuo 
1908 m. neturėjo pasisekimo 
1921 m. >

Bet italų darbininkams pri
klauso garbė už didžiausius nu- 
veikimus koperatyvinėj gamy
boj. Ten gamintojai valdo 
ukius, laivus ir dirbtuves. Jie 
koperatyviniai išvedė gelžkelį ir 

sėkmingai jį- operuoja.. 
Dabar jie kasa didelį kanalą, ku
ris sujungs Lombardijos sostinę 
Miltiną su upe Po, esančia geru 
keliu į Adrijos juras. Praeitais 
mėnesiais tapo sutverta stipri 
Italijos metalų darbininkų ko
peratyvinių draugijų federacija 
suvienijimui visų metalo pramo
nės darbininkų koperatyvinių 
draugijų nedarytai medžiagai 
pirkti kuopiniu budu, kad tuomi 
savo gaminius sunormavus ir 
pardavinejus juos tvarkiu ir vi
suomenei naudingu budu.

Svarbiausia sąlyga sėkmin
giems gamintojų koperatyvams 
Jungtinėse Valstijose yra sumo- 
bilizavimas darbininkų kredito 
galybes po jų kontrole, nes tie, 
kurie kontroliuoja kreditą, kon
troliuoja ir pramonę. Tegul 
kiekviena didesnė darbininkų ir 
ūkininkų unija įsteigia savo kb- 
peratyvinį banką, kad gaminto
jų pinigai ^nepatektų į spekulian
tų, meklerių ir išnaudotojų ran- 

monių ir profesijos kontrolę to- kas ir butų suvartojami tik ga-

Koperatyve 
< Gamyba

Albert F. Coyle.

ko‘šitoj šaly apie vartotojų 
peratyvus buvo tiek daug rašy
ta, kad mes palinkę nematyti 
svarbių darbų darbininkų kope- 
ratyvinių gamybos draugijose, 
ir čia, ir užsieny. Mes, žinoma, 
žinom apie Amerikos ūkininkų 
pasisekimą su koperatyvine ga
myba. 1920 metų cenzus paro
do, J<ad gaminiai daugiau kaip 
pusės mi'liono ūkių, vertų dau
giau kaip $1,000,000,obo, yra ve
dami koperaftyviniu budu. Vi- 
suose viduriniuose vakaruose 
pasiturinčiausiomis kopeiuotės 
tarpiomis yra (gamintojų pieni
nės, sviestinės, sūrių dirbtuvės, 
magazinai, malūnai ir pakaunęs. 
Neniekindamas vartotoju kope- 
ratyvu ūkininkas gamintojas iš
moko iš ilgų metų sunkaus pri
tyrimo, kad jam svarbiau yra 
susivienyti koperatyviniai tam, 
kad gavus atatinkamą kainą už 
jo parduodamus gaminius, kaip 
sutaupinti šį tą perkant reika-. 
lingus daiktus.

Europos darbininkai vis dau
giau ir daugiau žiuri gamybinės 
koperuotės kaipo panftato tei
singai ir pastoviai ekonominei 
tvarkai . Goresniesiems žmo
nėms pakarto sistema, kurioj 
vieninteliu gamybos ir paskai- 
dos tikslu yra privatinio pelno 
godumhs. Jie mato visur visuo
meninę suirutę padalytą vedimu 
pramonės “pinigams dirbti”, o 
ne žmonių reikalams patarnauti. 
Net tamsiausia darbininkas yra 
verčiamas galvoti pramonės 
b'logmečiu, kada jis netenka dar
bo ir jo šeimyna neturi duonos 
dėlto, kad tie, kurie valdo dar
bus, uždaro savo dirbtuves ir lai
ko jas uždarytomis, kol, žmo
nėms taip prireikia daiktų, kad 
jie moka jiems tokius pelnus, 
kokių jie reikalauja.

Todėl Europos darbninkai 
šiandien yra nusprendę įkurti 
naują pasaulį, kur patarnavi
mas, o ne godumas bus žmo
gaus (triūso akstinu, kul pelno 
be darbo nebus daugiaus. To
dėl Amerikos darbninkai domisi 
koperatyvinės gamybos galimy
bėmis ir sėkmingų gamybinių 
koperatyvų skačius tolydžio au
ga. Tai yra Plumbo plano pa- 
matas gelžkelių kontroliuotei, 
priimtas 2,500,000 Amerikos 
gelžkelių tarnautojų. Tai yra 
600,000 Sus. Kas. Darbininkų 
pasiulinimo esmė, kuriuo nori
ma ant visados prašalinti suiru
tė iš anglies pramonės vedant 
šalies ka dėl patarnavimo, o ne 
dėl pelno. Darbininkui, kurie 
dirba pasaulio darbus, reikalau
ja ne tik teisingų užmokesnio ir 
prideramo darbo užtiknhimo; 
jie rekalauja, kad deihokraty- 
bės pradas butų pritaikomas 
prie pramonės, taip kaip jis yra 
pritaikomas prie valdžios, kad 
jie turėtų balsą vedime tų rei
kalų, kuriems jie pašvenčia visą, 
l<tj. jie turi ----  sst-vo ir sa-
vo gyvastis.

žmonių ’ rūpestis gyvenimu 
yar matuojama ne tuo ką jis su
vartoja, o tuo,, ką jis pagamina. 
Kaipo suvartotojas' žmogaus yra 
tolygus Visoms kitoms o gyvu
lio gyvybės formoms. Kaip 
kiaulė lovy, taip jis gali suvar
toti tik tam tikrą apštį, ne dau
giau.- Kaipo gamintojas žmo
gus panaudoja aukščiausius ga
bumus — kuriamąjį instinktą, 
norą pagaminti. Šituomi žmo
gus skiriasi ntio gyvulio. Tas 
teikė jam garbės visuose am
žiuose. Tas yfa pamatu civili
zacijai, menui, tikybai, visa tam, 
kas įlobino ir įkvėpė žmonijos 
gyvenimą. Vartotojų Kopera- 
tyvas yra geras tuomi, kad jis 
sumažina fizinių ir 'medžiaginių 
gyvenimo reikmenų lėšas, bet jis 
iš visų pusių priklauso nuo žmo
gaus, kaipo vartotojo, medžia
ginių trukumų. *• Gamybinio ko- 
peratyVo tikslu yra pavesti pra-
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minimo tikslams, p nauja diena 
prašvis pramonėj.

Gamintojų kojj^ertyvinės 
draugijos neturi noro panaikinti 
vartotojų koperatyvines draugi
jas. Priešingai jos nori sustip
rinti ir išplėsti dabartifies varto
tojų organizacijas kaipo paskai- 
dos punktus savo gaminiams. 
Jos, taip kaip Anglijoj, turi ank
štai susijungti su vartotojų ko
peratyvine gamyba. Gamintojo 
ir vartotojų reikalai yra priešin
gi. Darbininkai yra ir gaminto
jais ir vartotojais. Jų reikalai, 
nors įvairiai susigrupavę, yra 
tolygus dirbant bendram labui, 
o ne privatiniam pelnui.

{vairenybęs
SUTURĖTI IŠRADIMAI.

Dabartinė yra ypatingai išra
dimų gadynė. Keista, kad ji 
taipgi yra ir išradimų suturėji
mo gadynė, ,

Yra žinomas dalykas, kad di
dieji finansiniai reikalai yra su
turėję tūkstančius darbo taupo
mųjų įmonių ne dėlto, kad jie 
buvo menkos vertės, ar nepritai
komi o dėlto, kad jų vartojimas 
butų panaikinęs didelę daugybę 
senų įtaisų, ir taip begaliniai 
sumažintų visuomeniniai reika
laujamo darbo apštį, kad tas bu
tų pavojinga pelnams, jei ne par 
tiems visuomenės pamatams. 
Kad tas neatsiliktų, vartoti įvai
rių priemonių — teisėto patenti
nių teisių nupirkimo, paprakų, 
ilgų ir brangiai atsieinamų bylų, 
kurioms beturtis žmogus negai
li atsilaikyti, ir ąet paprasto 
gązdinimo ir smurto.

Daug metų atgal, taip bent 
sakoma, Chięagos fotografas iš
rado sąmįšį, kuris duodavo ste
bėtiną savaimią šviesą. Gal 
būt, kad jis veikė fosforo prin* 
cipu, tik milioneriopai smarkiau, 
su gerdavo saulės šviesą įdienos 
laiku ir skleisdamas ją stebėtinu 
vaiskumu po kambarį sutemus. 
Jei tas tiesa, tai žibinimas atsi
eitų beveik dykai. PasidafymaS 
tokios žibyklos butų lengvas ir 
apsaugojus nuo sudužimo, ji bu
tų amžina.

Gal ateis laikas, kada bus su
rasta būdas maistui išgauti tie-, 
siog iš žemės mažomis da^o lė
šomis. Net jei tas gaminys ir 
nebūtų skanus, ar labai patinka,- 
mas, tai jis visgi maistinių mo
nopolininkų įsigalėjimą ir butų 
kuopuikiausiu apsaugojimu, nuo 
bado. f i1

Tokiu jau budu šilumos, švie
sos ir pajiegos gaminimo lėšos 
galima padaryti be galo menkos. 
Tegul tik bus atrastas koks 
sveikas neišsemiami gamtinės 
energijos atsargai atverti, — 
tokis kuris lengva pritaikyti ir 
negalima monopolinti — ir ne 
tik žmonija bus paliuosuota nuo 
čyžmos, bet ir gyvuliai. Šitas 
bus artimoj ateity^ jei dabar 
dar neateina.

(Apgarsinimas)
KELIAUJANTIEMS 

LIETUVON.

Didžiausia Ekskiuršinas is 
Chicagos iki Kauno.

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

Tai, buą linkšma ir saugi ke
lionė į Lietuvą. Kurie norite 
saugią ir linksmą kelionę turėt, 
tai tuojaus užsisakykite vietą 
per Lietuvos Maisto Bendrovę 
10715 Mid^igan Avė., Chica^o, 
Illinois.

Kurine važiuos per Lietuvos 
Majst^Bendrovę birželio 13 d., 
tai visas patarnavimas bus dy
kai. ’
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Gegužės Šventės Ap- 
vaikščiojimas.

C h i ę a g o
įPirmallienio ' vakarą LSS. 

VIII Rajonas Mildos svetainėje 
buvo surengęs apvaikščiojamą 
Gegužes Pirinos Dienos. Vaka
ro programas susidėjo iš kal
bų ir muzikos. Muzikos pro
gramą išpildė du ‘skambintojai 
stygą instrumentai s paskam
bindami keletą muzikos gaba
lų' susirinkimą atidarius ir- 
Jaunuomenės vyrų choras po 
pirmam kalbėtojui, sudainuo
damas kelias darbininkiškas 
daineles. v t r

Pirmas kalbėtojas buvo Dr. 
A. Montvidas. Jis kalbėjo ata
tinkamai apvaikščiojimo tiks
lui apie darbininkų revoliuci
nių .pajiegų stovį. Jis sakė, 
kad šiemet, šitą metinę darbi
ninkų Šventę apvaikščiojant 
klasiniai susipratusių darbinin
kų jiegos yra didesnės negu 

dos kada buvo. Tiesa, kad jie 
yra susiskaldę į daugybę įvai
rių partijų ir tos partijos su 

/ įnirtimu kovoja Viena su kita 
ir tuomi silpnina darbininkų 
kovojamas' jiėgas, bet jos ko- 

i*voja dėl ko? Del taktikos. Jos 
visos turi tą patį tikslą — ka
pitalizmo nugriovimą ir socia
lizmo įvykiiiimą ir pešaši tarp 
savęs tik dėl budo, kuris butų 
geresnis ir tinkamesnis šitam 
jų bendram tikslui atsiekti. 
Vieni yra įsitikinę, kad tokis 
budais yra geresnis; kiti įsitiki
nę, kad kitokis ir va jiems 
tenka peštis.

Šitos peštynės dėl taktikos 
gerumo nėra pirmiena darbi
ninkų judėjime; jos buvo ir 
pirmiau ir daug smarkesnėj 
formoj; vokiečių socialistų 

„ frakcijos Uraliečiai ir bebelie- 
čiai net kumščius ir laidas pa
naudodavo savo oponentams 
įtikinti, o bet ant galo susi tai*

prisidėti, kada jos paliaus peš
tis. Visa tatai rodo spartų iA 
smarkų socializmo idėjos augi
mą, kuriuomi galima tiktai 
džiaugtis.

Taktika mainyti ir reikia ir 
ji yra mainoma, kada pamato
ma, kad kita, nauja taktika 
daugiau gero suteiks darbinin
kų judėjimui. Socialistų parti
ja ne kartą mainė savo takti
ką. Bolševikai kurie žadėjo ne
mainyti savo taktikos eilių ei
lėmis savo taktiką mainė; jie 
padarė net tą, ko jie sakėsi 
niekad nedarysią ■— jie veda 
dečybiis su buržuazija; čičeri- 
nas apsitaisęs buržuaziniu fra
ku ir augšta skrybėle vieši pas 
buržuaziją Italijos karalių, 

linki, jam kloties ir ilgo gyve
nimo tik dėlto), kad bolševikai 
mano, kad nuo to bus geriau 
RŪsijad, bolševikams. Ar jie 
ta gerai, daro, ar blogai, tąį 
apie tai nėra kalbos. Kiekvie
nas, kada ką daro, mano, kad 
tas yra geriausią. Kada gyveni
mas parodo kitaip jis atmeta 
tą irifaro ką kita. Leninas 
pats pripažino daugybę bolše
vikų paklaidų praeity; padaris 
jie ne vieną jų ateity. Klaidas 
daro visi ir todėl1 taktika rei
kia mainyti, kada pasirodo, 
kad ji tik blogą neša.,

Kalbėtojas taipgi nurodė, 
kad socialistų uždaviniu yra ne 
lik socialižriio idėją platinti, 
bet ir darbininkų padėtį gerin
ti, nes lik darbininkai iškovo
dami savo teises vieną po kitos 
ir pagerinę savo būtį turi norų 
ir visiškai pasiliuosuoti nuo 
priespaudos. i

*’• Antru kalbdtojju buvo kap. 
L. Natkevičius. Jis faurode į 
reikaląnfguiną Amerikos žmo
nėms paremti Lietuvoje tas 
politines partijas, kurios kovo
ja su klerikalizmu. Jis papasa
kojo, kaip klerikalai, suvarę į 
St. Seimą visus savo zakristijo
nus ir turėdami absoliutę did
žiumą Seime trukdo kiekvieną 
gerą darbą visos šalies ir žmo
nių labui; žvalgyba yra kleri-

KORESPONDENCIJOS
GRAND RAPIDS, MlCH

Bandymas sutverti Am. Darbi
ninkų Partijos kuopą 

nevyksta.

ne-

kė ir padarė vieną socialistų 
partiją. Taip bus ir dabar ka- 
kapitalizmą. Ir tas besivaidi
jančias darbininkų partijas 
susitaikyti ir sudalyti vieną di
delį frontą prieš savo priešą, 
kapitalizmą., Ir tas besivaidi
jančių darbininkų partijų, besi- 

, vienijimas jau matomas net 
dabar; pa v. angliakasiams, ar 
kitiems darbininkams sustrai- 
kavus visos kovojančios savo 
tarpe partijos juos remia. Be 
to šįta savutarpio kova yra dar 
ir naudinga darbininkaims, nes 

. ji duoda dabarininkąms ge
rinus socializmų pažinti, šian
dien ačiū šitai savttt io ''ko
vai ^klasiniai susipratusių dar
bininkų supratimas socializ
mo principų yra gilesnis ir 
nuosaklėšniš. Todėl šitie sa- . . \
vularpio vaidai ir suskaldo 
darbininkų jiegas, bet jie per
daug ir. labai naudingi darbi
ninkų judėjimui. Jie giliau su
pažindina darbininkus su soči
ai izmo mokslu, kuriuo dabar 
pradeda domėtis net ir plačio
sios nesąmoningos darbininkų 
minios, kurios nesuprasda
mos su nusistebėjimu žiuri, 
skaip socialistinės partijos tarp 
savęs pešas ir laukia prie jų

kalų padaras ir jų įrankis, ku
riuo jie visuoimet ir visur pasi
naudoja. Gegužės Pirmus 
Dienos šventė yra priimta dar 
prieš S t. Seimo įsikūrimą ir 
apvaikščiojama kaip tautinė 
darbininkų šventė tik dėlto, 
kad klerikalai nedrįso jos pa
naikinti; bet jie už tai sten
giasi iškraipyti jos. reikšhię. 
Jie pasiima raudoną palą, pa
rašo ant jos “Krikščionys Dar
bininkai” ir su ja demonstruo
ja Gegužinėj šventėją ę Ir šitą 
palą seka ne tik šv.' Zitos, šv. 
B-rigidos ir šv. Juozapo narės 
ir nariai, bet ir bolševikai ko- 
muiųstai kartais įsimiašo į jų 
tarpą.

Kalbėtojas ypatingai pabrė
žė laktą, kati Lietuvos žmo
nėms trūkstą 'susipratimo ir 
Amerikos lietuviai didelį darbą 
atliks pagelbėdami Lietuvos 
partijoms kovojančioms prieš 
klerikalus padėta žmones ap
šviesti, parodyti* jiems kur jų 
draugai, o kur priešai.

Svečių buvo pilna svetainė. 
Aukų surinkta susirinkimo lė
šoms pądengti ir kas liks -So
cialdemokratų partijai pasiųs
ti į Lietuvą $21.26.

t Susirinkime Buvęs.

frur būt dar niekuomet 
buvo tokios suirutes timp lietu
vių da|l)jninkų, kokia' dabar 
yra. Jei surengia prakalbas, ar 
šiaip kokį viešą susirinkimą, 
tai tuojau’ iškįia tikras kačių 
koncettaš. Po to kaip kolmunis- 
tai pasidalino į dvi grupes, j6- 
•kio sutikimo pas juos nėra. 
Pav. balhndžib 26 dreną buvo 
šit rengt bg ptaka'lbds ruoju 'tik
slu), kad pritraukus daugiau 
narių Am. Darb. Partijai. Pir
mas kalbėjo anglas; jam pa
baigus kalbėti išėjo Sakalaus
kas. Jis ragino rašytis prie 
minėtos organizacijos, sakyda- 
hias, kad pirma prie Socialis
tų Partijoj užteko savo duok
les užsimokėti ir laukti ką va
dai palieps’Tfiiryti, o, girdi, 
mes norim A. D. P. narius pa
daryti, kad jie kiekvienas butų 
vadu.

Sakalauskas šitą sakydamas, 
tur birt, užsimiršo, kad kelios 
savaftes- atgal, ,‘kuomet buvo 
surengtas viešas! susirinkimas 
tuomi tikslu, ka& sutverus Am. 
Darb. Partiją, jam bekalbant 
už partiją vienas vaikinas įsi
klausė jo: Kodui tu veidmai
niauji, ar atsi'moni), kaip mu
dviem išeinant iš svetainės, aš 
užklausiau tavęs — ką tu ma
nai apie Am. . Darb. Partiją 
—ir tu man al&alku, kad dar
bininkams neverta j ją stoti? 
—Sakalauskas įsižeidė tuomi 
pareiškilmu ir, atsistojęs atsa
kė: Aš esu disciplinuotas dar
bininkas, gavau paliepimą nuo 
Trečiojo Internacionalo organi
zuoti ir organizuojit.

Ir šituo savo aiškinimu jis 
vėl įsivėlė. Čia jis tik ką sakė, 
kad socialistai nieko kita neži
nojo kaip duokles mokėti ir 
savo vadų klausyti, o dabar 
jis pats klauso savo vadų ak
lai ir organizuoja tokią partiją, 
kuri jo nuomone ,heverta dar
bininkams priklausyti.

Po jo prakalbos kilo triukš
mas, kuris nedavė organizuo- 
tojams jokių rezu'ltatų. Nei 
vienas btivusių svetainėje žmo
nių neprisirašė prie A. D. P.

Žmonės pradeda protauti, bet 
ir laikas taih butų. Pats Sa- 
kalauskals būdamas “Kovos“ 
administracijoje taip darbavo
si, kad “Kova” ir “Naujoji Ga
dynė” nuėjo į kapus. Tolinus 
jis darbavosi organizacijoj iki 
suskaldė LSS. ir LDliD. Ant 
galo to dar negana, jiw Ir jo j 
draugai išsiskirstę po įvairias' 
lietuvių kolonijas drasko tas 
kuopdlcs, kurios dar buvo li
kusios svbikos.

Bet susiprattisieji darbinin
kai nenori jų daugiau klausyti,, 
žinoila!mi ką gero jie nuveikė

NAUJIENOS, ČHcagtj, M

Taip dalykams stovint soci
alistų įtaka vis didėja liiiisų 
koio'hijoj. "taip ir turi biiti.

' Darbininkai grand rapidic- 
čįai mes, kviečiam jus prisidė
ti prie musų organizacijos, kti- 
ri nesenai tapo atgaivinta 
Grabd iblliiidse. Ateikit ir įsi
rašykite į musų LSS. 51 kp.

, — Reporteris.

JURGIS fcVALTAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

geg. 1 d, ,1922, 8 vai. po pietų, 
palikdamas moteli Kotriną, 
dukteris Konstanciją, Viktoriją 
Oną, Amaliją ir sunų> Antaną. 
Velionis gurėjo 49 nfctus am
žiaus; p^ejo Panevėžio apskr., 
Vabalninku parapijos, Žilių kai
mo. Laidotuves įvyks geg. 4 
d., 8 vai.' iš ryto, 3231 Wallacc 
St., I Šv. Jurgio bažnyčią, iš 
bažnyčios į Šv. Kazimiero kapi
nes. Gimines, draugus bei pa
žįstamus meldžiame dalyvauti 
laidotuvčsę.

KAS SIUNČIA PIGIAUSIA 
LIĖTUVON PINIGUS?

Ogi Clevėlando Red ir Informacijos 
Biuras 1000 Auksinų už $3.95 . Da
bar Lietuvoj pavasario reikalams 
kiekvienas nori iš Amerikos nuo sa
vo giminių gauti pinigų ir kada sių
si jiems, tai siųsk.per musų Biurą. 
Mes siunčiam pinigus ir laivakortes 
.parduodam. Pinigų kursas pradeda 
kilti, nelauk kof pakils, bot siųsk tuoj, 
Išpirk savo mieste money orderi ar 
bankavą Čekį ir prisiųsk mums, o 
Lietuvoj pinigus gaus j 28 dienas. 
Musų antrašas yra šis:
CLEVELAND REA IR INFORMA

CIJOS BIURAS,
1419 E. 21 St., Cleveland, Ohio.

Karlodai Cord Tajeru
Vertė —- Žema Kaina

Ant daugelio mylių gvarantuoti; tai yra viskas, ką 
tik tajerių dealeris gal pasiūlyt
Siūlome tą pat vertę — tikra 8,000 my
lių su gvarantija ii* už žemą kainą, už 
tokią, kokia CORD TAJERIS gali pirkti 
bile — kur.

Dūdos — 50% nupiginta
Niekad daugiau negalėsite gauti Cord 

tajerius taip pigiai.
DIKBT. kaina 
4,000 m. gvar.

...$ 6.95 

... 7.95
8.75 

... JO.95 

... 11.45 

... 11.85 

... 12.50 

... 14.90 

... 15.15 

... 15.50 

.:. 16.25 

... 16.75 

... 17.50 

... 18.00

cord Raina 
8,000 m 
80XŠ .

81X4 0 32X4 
■-83X4 2 84X4 
» 32X41

86X4 % '
83X5
85X5

gvar. 
M-do 

9.75 
12.75 
13.75 
0.95 
15.55 
16.60 
19.05 
20.15 
20.65 
22.10 
28.40 
24.05 
25.00

80X3 
30X8 % 
82X3 % 
31X4 v 
32X4 
38X4 
34X4
82X4% 
33X4% 
84X4% 
85X4% 
36X4% 
35X5 
37X5

DŪDŲ KAINOS 
28X3 • 
80X8 
30X3% 
32X3% 
31X4 
32X4 
33X4 
34X4 
32X4% 
33X4% 
84X4% 
85X4% 
36X4% 
33X5 
35X5

$1.05
1.10 -

. 1.25
1.30

. 1.35

.1.45

. 1.55

. 1.65
1.90

. 1.95

. 2.00

. 2.10

. 2.15

. 2.35
. 2.45

pėtRas staliLonis,
Apleido mus visus mirdamas 

kovo 17 d., 1922 m. turėdamas 
32 metus amžiaus, palaidotas j 
Šv. Kazimiero kapines. Paėjo 
iš Lietuvos, Panevėžio miesto. 
.Gegužes 1-ma dieną, 1922 m. 
biivd perkeltus iš duobės į lotą 
tose pačiose kapinėse.

Aš fi^zalija Stalilonienė, ta
riu širdinga ačiū visiems už 
dalyvavimą laidotuvėse ir perkė
lime.

Rozalija Stalilonienė 
2741 W. 43rd St.

F

• ŠIANDIE PINIGŲ
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus:
40 cent. už 100 auks. 

arba
250 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
\ didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 

l State Bank—
Clearing House Bank 
1112 West 85th Street 

Turtas 16,000,000.00

Tvirtumas
Banko tvirtumas remiasi ant savo 

board of direktorių ir kupmet jus ma
note, kad šio banko direktoriai yra pla
čiai šalyj žinomi žmonės kaipo turtingi, 
pastovus ir biznyje gabus, tamista tuo- 
jaus prieisi, prie išvados, kad Stock 
Yards Savings Bank, kad ir nebus di- 
džiausis bankas Chicagoj, bet beabejo- 
nės tvirčiausis.♦

Clearing House Bank

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

KURSAS MARKIŲ 
(AUKSINŲ) ŠIANDIEN

Prigulintis permainai
1,000 Markių $4.20

- 5,000 Markių 22.00
10,000. Markių 41.50

Ant didesnių f urnų speciallškai 
žemoH kainos. Pinigai yra prista
tomi Lietuvon į trumpiausį laiką. 
Parduodame laivakortes t ir iš 
Lietuvos. Atsišaukite ypatiškai 
arba laišku i

. .

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL.

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7-ai 
vai. vakaro. Nedėliomis iki

Linai vq1. po pietų.

P

T. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUSERKA

~ Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudl 
kj 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
Residenctja: 2811 W. 63rd 84. 

Tel. Prospect 8460

. Telephone Yards 5D32

DR. M. STUPN1CKI
3107 So. Morgan SL 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 ilki 11 ryte

ir nuo 5 iki 8 vakaro

Rezidencijoj tel. Van Buren Qg94‘ 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialisths .Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas :3354 So. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto;* 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
ResJ 1139 Ihdependence Blvd. Chicago

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvok ske.udtjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iŠ raidis darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,

T Jei skaitant ar siuvant akis sken
da, tuomet reikalaukit akinių.

v John J< Smetana
Akinių specialistas 

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

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

Š.S: Šis kuponas vertas $1.00 perkant kiekvieną 
pinigų su užsakymu, bet prisiųskit kuponą su užst

Pasekmingai i^gydau už mažas lėšas, kaipo kotnpetentiškas 
specialistas turyš daug metų patyrimo. Ypati^ka atida kreipia
ma kiekviename atsitikime.

DR. VAITUSH. O. D.
• PRANEŠU

kad perkėliau ofisą į naują vietą, kur 
atliksiu tuos pat reikalus, kokius at
likau pirmiau. šimtai žmonių jums 
gali tai paaiškint.

Lietuvis Aklų Specialistas

CHARLES TIRE CORPORATION
2812 South Wabash Avė., Chicago, Ill.;

Tel.: Victory 84,84. Atdara vakarais ir nedėliomis

reikia

M

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopi giau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 

’Ščlau, dide
liems nuo $25 
ir augšČiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
8307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139

St.

VISAS KELIAS PER SOUT1IAMPTONA

BirA.
13

rm

Io

iki

ir

turi

KAINOS
8135.71

136.21
136.21

pridėti

kreipki
me K. S. ELWdRThY;“*40 N.^Dėarffrn

CHICAGO ILLINOIS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotp- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregysię. Pri
renka tįeisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale Utyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 Wėst 47th St.

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PI* IGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
Čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
ĮVaukegan, III.

etas

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 * So. Morgan Street, 
cShicągo, ir j.,

CANADIAN PACIFIC
IPILIAVĄ — LIBAVĄ MEMEIJ

VANDENIU
Keleiviai turi šalinj susijungimą prie Soythamptono be suvė

lavimo bei nepagabūtnų.

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 2816 So. Michigan Ale. 
Valandos: 

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

SEKANTI IŠPLAUKIMAI
EMPRfeSB ik FRANCUOS (Quebec) Geg. 16

MELITA (iš MONTREALO) Geg. 24
ĘMPRESS iš ŠKOTIJOS (Montrealo) Geg. 30 
MINNEDOSA (iž Montrealo) ____
EMPRES8 iŠ FRANCUOS (Quebec) Birž,

Keleiviai gali apleisti . pora dieną pi 
ivo išplaukimo.
Keleiviai plaukianti iš QUEBEC, pribūva 
ryto ir plaukia " “ ‘ 

lįai stovinčio. “__
BUČIŲ IŠLAIDOS
d .trečios kleaos keliauninkai 
uždarytuose

TREČIOS
Chicagos
Chicagęs
Chiragos

Valst.

e
ia tiesiai prie laivo nuor 
NEI PAVĖLUOS1T, NEI 
1IDOS.

kambariuose.
KLESOS

Nuo
iki Piliavai
iki Memelio

Suv.
$5.00.

Laivakorčių
tČ3 prie

Libavo
karės taksų

kitais reikalais, 
bile laivakorčių

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STiUKOL’IS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
_D:30; 3:30-5 .ir 6:30-8:30. Ned.' 10:30-12:00 dieną 

4Š01 South Ashland A venų c, CHICAGO, 1EL.
Naru a 2914 W. 43rd Street, Tei. Lafaycttc 263

Draugijinės Ligos
Kraujo ir Odos Ligas

BRIDGE PORT 
ELECTRIC C0.

kambarių namui dratus išve
džiojame pilnai su
fixtures . ***

Darbų gvarantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard

5

7101 A
1892

1619 W. 47th Street
Ant ilmokesčių, jei pagei

daujama.

PEOPLES HEALTH INSTITUTE I
40 N. Wells Št., kampas* Wells ir Washington Sts

’ Vai.: 9 ryto iki 8 vak.
Ned.: 10 ryto iki I vak. 
Ateikit kada tik

GERBc Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Tel. Aaustiri 737

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrjžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—f 

vakaro, išskiriant nedėldienius.

Canal 0257
Naktinis Jei. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Ktampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vak: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

3259 So. Halsted St., Chicago,

Telephone Yards 5834

DR. f. G. WIEGNEH
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, 111.

Dr. A. J. BERTAšIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 Sb. Halsted St. 
Chicago, III.

Ofiso Valandos: 6—8 Vak. 
Tel. Boulevard ŠD13 

Residencijos Tel, Boulevard 1042

Df. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Ofiso vai,: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki, 9* v. nedėldičniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų. -
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS.::

RAGINA DARBI- 
PITA-

FOSTERIS
NINKUS PRIEŠ

LIZMĄ* ,
* •

Gegužės Pirmos apvaikščio-
jime Pihner Hari salėje nese
nai iš Rusijos- sugrįžęs \V. Z. 
Foster s>avo kalboj ragino dar
bininkus nenuilstančiai kovoti 
prieš kapitalistus. Jis sakė/ 
kad šioj šaly ateitai daugiau- 

• si<a rūpinasi darbininkų reika
lais, nes čia 'gimusioms darbi
ninkams daugiau rupi “base- 
ball” arba “movies” dalykai už 
savo reikalus.

sulaikęs jo praeitos su 
leidinį. Sulaikymo prie

vienos draugijos skelbi
kai!

auto-

PAŠTAS SULAIKĖ RUSŲ . 
LAIKRAŠTI

Vietos rusų dienraštis “Svo- 
bcilrkija Russija” praneša, kad 
paštas 
batos
žasitis ta, kad dienrašty buvo 
įdėtas 
mas, kuriame pasakyta, 
bus lioterija leidžiamas
mobilius. Amerikoj visokios 
baterijos yra užgintos, kad ir 
hulMlaringiems tikslams, ir 
raščiuose negalima apie 
•skelbti.

laik- 
jas

S. L. A. 36 kp. susirinkimas.
Pereitą nedėldienį Aušros sve 

tainėje įvyko svarbus S. L. A. 
36 4<p. susirinkimas, kuriame 
buvo balsuojami ccntraliniai S.
L. A. viršininkai ir renkami de-

I

legatai į sekamą S. L. A. sei
mą.

Raišuojant u$ S. L. A. pil
domąją tarybą kandidatai gavo 
sdkamai balsų:

Į prezidentus: S. Gegužis 3, 
T. Dundulis 11, Dr. A. L. Grai- 
či imas 43.

Į vice prezidentus: V. Kama
rauskas 10, Z. Puišiutė ,22, A.
M. Meteiionis 20.

Į sekretorius: P. Jurgeliu tč 
20, M. A. Raginskas 32, J. J.. 
Žilis' 2. i
*Į iždininkus: T. Paukštis 26, 

A. R. Strimaitis 3, J. Linonis 
26. |

į* iždo globėjus: J. M. Da
nielius 2;\ M. W. Bush 8, P. 
A. Dėdynas 19, J. Ambrazie
jus 3, K. Varašius 28, A. P. 
Mikei ionis 13. j

Į daktarus-kVotejus: Dr. F. 
Matulaitis 26, Dr. I. B. Bro
li u šas 13, Dr. E. G. Klimas 14.

Klausime steigimo S. L. A. 
prieglaudos namo Lietuvoje S. 
L. A. 36 kp. 23 balsais prieš 
28 išsireiškė prį^š to namo stei-

melstis

mano

geriau

ASMENŲ OOJMU
J1EŠKAU SUNAUS IGNASlAUS 

Bartaškos, pirmiau gyvenusio Cana- 
doj, o dabar nežinau kur randasi. 
Malonės patsai atsišaukti, arba jį ži
nanti teiksis pranešti. Jonas Bartaš- 
ka, Ežerėnų apskr., Salako. valsč., 
Pumputiškių kąimo. Lithuania.

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
A

PLĖŠIKAMS TEKO $10,000
Du apsiginklavę plėšikai, įsi

laužė į II. H. Laftnpert namus, 
1046 Catalpa avė., surišo jo 
žmoną ir jos seserį, ir pasigrie
bę išnešė brangmėnų ir degti
nės vertės 10,(XX) dol.

10,000 TŪKSTANČIŲ BUTŲ.

Žinomas piliečių komitetas 
pranešė, kad Chicagoj po gegu
žės 1 liko 10,000 butų neišnuo 
muota. >

Pasak komiteto, butų nuo
mos turėtų nupigti, nes |>utų 
dabar yra daugiau kaip reikia, 
ir dar vis nauji namai stato
ma. •

jo Amerikoje.
Susirinkimas nutarė, kad 36 

kp. siųstų į sekamą S. L. A.» 
seimą keturius delegatus. De
legatais seiman išrinko Dr. A. 
L. Graičiuną, J. Yknį, J. Rai
ši liną ir E. Mačanskienę.

Jeigu kuris jų negalėtų va- 
ž^ubti, juos pavaduos J. Kon- 
droška jr J. Pajauskas.

Delegatams nutarta mokėti 
po $50 į savaitę laike jų buvi
mo seime. —K. S.

NORTH SIDE.

VYRŲ

NESUSTOJO — TAPO- 
NUŠAUTAS.

Policistas ant vietos nušovė 
M. M. Gordon, kai liepus sus
toti jis nesustojo. Sako, jis 
nesustojęs dėlto, nes manęs, 
kad jį vejasi plėšikas.

Policistas -bus tyrinėjamas.

PAŽANGOS PARODA.
Chicagoj antra iš eilės tarp

tautinė/ pažangos paroda prasi
dės liepos 29 ir tęsis iki rugpjū
čio 14. Ši paroda žada būti 
daug didesnė ir pilnesnė, negu 
buvo pereitais metais, šįmet, 
be vietos prekybinių ir moksli
škų ekspontų bus ir svetimų 
šalių valdžių eksponatai. Tau
tų skyriuj rasis reprezentan
tai nuo kiekvienos civilizuotos 
tautos pasauly.

Lietuviu Rateliuose

Svečių iš Lietuvos prakalbos.
Pereitą septintadienį po pie

tų -Liuosybes 'svetainėj įvyko 
kap. 'L. Natkevičiaus ir mok. 
B. Žygelio prakalbos. Žmonių 
buvo 'susirinkę pilna svetainė. 
Mat jie buvo susidomėję išgirs
ti ką' svečiai papasakos apie 
Lietuvą. Kalbėtojai pasakojo 
apie Lietuvos ekonominę ir po
litinę padėtį, ir kaip įsiviešpa
tavę klerikalai, dabar ten šei
mininkauja. Tais dalykais 
daugiausia kalbėjo kap. Natke
vičius.
Jis aiškino kaip yra sunku 
Lietuvos valstybei tvarkytis, 
kada kunigai įsiskverbę į už
sienio ministerijas, bando su 
užsienio fyitų tautų politikais 
vesti derybas ir kaip tas visas 
Lietuvai kenkia. Nes, pasak 
jo, užsienio kitų tautų politi
kai į tokius ministerius su pa
šaipa žiuri ir stebisi,, kad dvi
dešimtame amžiuje toki daly
kai dedasi..

Mok. Žygelis savo kalbą pa
šventė aiškinilmui apie Lietuvos 
mokyklų padėtį. Jis vaizdin
gai nurodinėjo kolki dideli yra 
kunigų apetitai ihokyklose šei- 

[ niininkauti, ir kiek maža jie 
Į turi noro tikybiniais reikalais

CICERO.

(bal. 30) 
svetainėj

sekmadienio vakarą 
šv. Antano parapijos 

buvo suvaidinta ope
retė “Nastutė”. Vaidinimas iš
ėjo vidutiniškai. Tik kai ku
rie vaidylos gerai nemokėjo 
savo vaidmenų. Petro vaidme- 
ny Gudas dažnai suko ausį į 
tą pusę, kur stovėjo suflbrius. 
Silpnai ir dainavo. Brankienė 
nu<lavo kaip tikra Nastntcs (mo
tina; LauraitienS vaidinė ne
blogai, tik truko jai gyvumo. 
Visi kiti vaidylos vaiclino gerai. 

Po vaidinimo vietos choras 
neblogai sudainavo keturias 
liaudies daineles.

Nors tą dieną buvo didelis 
Kareivių Draugijos apvaikščio- 
jimas ir naujoje Liuosybės 
svetainėje * gražus koncertas, 
bet vis tik ir čia susirinko žmo
nių pilna svetainė.—Svetys.

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos. Surinkta pusantro šim
to dolerių.

Buvo užrašinėjama vietos 
lietuviams laikraščiai iš Lietu
vos. Kalbėtojai daug užprenu
meravo “Socialdemokrato” 
“Lietuvos Ūkininko”.

—Prakalbose buvęs.

ROSELAND.

Lapeliai bažnyčioj.
ritą sekmadienio

ir

rytą 
mano geras parapijonas pakal
bino mane eiti'su juo bažny
čion. Gerai. Įėję bažnyčion, 
ant suolų radome išmėtytus 
lapelius. ,

—Na, kas gi čia dabar? — 
stebisi mano draugas.— Nejau
gi ir musų kunigėlis įvedė to
kią madą kaip kad daro 
laveišiai”? žiūrėk, kas čia 
jų parašyta?

Tuo tarpu suskambino

sa- 
ant

var-

polis ir išėjo kunigas mišių lai
kyti. Mudu tuo\laiku į|viboine 
skaityt 'lapelius. Bet ne vien 
mudu—jhos skaitė visi 
susirinkę, parapijonys.

( Išėjus iš bažnyčios
draugas man sako:

į — Žinai ką, butume
padarę visai į bažnyčia šį rytą 
nėję. Mes lik daugiau sugrle-

I sijom. i

—Na, tai ne mudu vieni su- 
griešijom, — sugriešijo visi 
melstis atėję žmones, dėlto kad 
visi jię per mišias skaitė tuos 
lapelius.

O Hipeliuose buvo parašyta, 
kad nei vienas “susipratęs” pa
rapijoms ir katalikas neitų į 
prakalbas, kurias įvyks pir
madienio vakarą, nes, girdi, 
ten kalbėsią kykie ten iš Lietu
vos atvažiavę bedieviai, cičili- 
kai, kurie jei nueisite, jus vi
sus išves iš doros kelio ir t.t. 
ir t.t. j

Matyt, musų kunigėliams 
jau nebeužtenka sakyklų, jie 
jau lapelius pradėjo ir bažny
čiose dalinti ir maldos namus 
profanuoti.—Parapijonas.

JIEŠKAU SUNAUS STĄNISĖO- 
va Rakausko. ‘ Pirm karės išvažiavo 
Amerikon. Girdėjau kad tarnavo 
Suv. Valst. kariuomenėj ir buvo Fran- 
cijoj, Bet d&bar nieko negirdžiu, gal 
yra žąvęs. Malonės patsai atsišauk
ti, arjja jį žinanti teiksis pranešti, 
Stanislovo tėvas. Antanas Rakauskas, 
Telšių apskr., Luokės pašto, Gelsodės 
kaimo. Lithuania. /

jiEŠKAU JONO DAPKAUS,JA- 
cina iš Lietuvos, Baročhj sodžiaus, 
Raseinių valsčiaus, 11 ar 12 mditų, 
kaip Amerikoje 82 motų amžiaus; 
žmonės pasakoja, kad gyvenąs Clevo- 
land, Ohio. Jo tėvai Lietuvoje labai 
norėtų apie jį sužinoti. Prašom jo pa
ties, ar kas ji žino pranešti už ką 
busiu labai dėkingas. Karolis Antana
vičių ,8717 Commercial Avė., South 
Chicago III.

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, mes pamokysim 
atsišaukit į ofisą. Liberty Land & In- 
vestment Co., 3301 So. Halsted St.

REIKIA PENKIŲ VYRŲ ABEL- 
nam darbui į popierinių atmatų šapą. 
Nuolatinis darbas.

REPUBLIC WASTE PAPER CO., 
1039 W. Congress St. 

arti Morgan St.

DIDŽIAUSIS BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė. 

Priežastis labai svarbi — biznis cash 
ir senas,, vertas $3,000, parduosiu už 
$2,050, lystas ant 2 metų, renda $45 
4 kamb. pagyvenim-ui geroj apiclin- 
kėj, visokių tautų, apgyventa. Yra 3 
fkėlos, elektras mašina, mėsai malti 
ir kavai visi įrankiai, geri. * Esmu 
priverstas parduoti šią savaitę. Kas 
pirmesnis, tas laimingesnis, nepra
leiskit progos. Bučernė randasi ..

i Bridgcporto. Apsišaukite pas sa
vininką

S. PETRAUSKIS, 
5428 So. /Wood St. Tel. Republic 4151

PARDAVIMUI 5 kambarių 
medine cottagc, muro fundamen
tas,. barnė, gera vieta. Kreipkitės 
prie savininko, kaina $1,900.00.

4058 S. Maplewood Avė.

ant
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kati pranešus 
darbuotę 
daugiau

Praeitą pirmadienio vakarą 
Mildos svetainėj buvo “Varpo” 
ir “Atžalos” bendrovių dalinin- 
gų konferencija. Ją šaukė kap. 
L, Natkevičius,
apie tų bendrovių 
Lietuvoj ir sukėlus 
kapitalo sdkiningesniain ■ tenai 
spaudos pietoj i m u i.

Iš kai). Natkevičiaus prane
šimo paaiškėjo, kad “Varpo” 
bendrovė turi Kaune įsisteigus 
didelę spaustuvę, kurioj dirba 
apie 40 darbininkų ir kuri at
liekanti daug įvairių spaudos 
darbų ir valdžiai ir šiaip įvai
riom draugijom.

Kap. Natkevičius aiškino, 
kad Kaunę nėra tinkamos sa
lės, kur žmoųės galėtų laikyti 
savo susirinkimus, kaip kad 
čia daroma. Salės reikalais rū
pinasi minėtos bendroves, ir 
tam tikslui pardavinėjamos 
akcijos* .

*Po pranešimo buvo pardavi
nėjama minėtų bendrovių ak
cijos. —. Ten buvęs.

PASARGA.
*■ BES1GARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, 
būt atitaisytos į 24 vai. <

turi

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

_____ ,_ j
Pardavimai savasčių, biznių, auto

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

Pranešimai
Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa-1 

šelpinio kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks šeštadienį, gegužio 6, 8 v. 
v., paprastoj svetainėj (3301 South 
Morgan). Visi kliubiečiai malonėki
te laiku susirinkti ir atsivesti naujų 
draugų.

— A. J. Lazauskas, nut. rašL

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporlo laikys savu 
mėnesinį susirinkimą šį vakarą, geg. 
3, 7:30 v. v.', Mildos svet. 3140 So. 
Halsted. Visi nųriai malonėkite su
sirinkti. •— K. Vičas, nut. lašt.

Jaunų Vyrų Liet. Dr-skas ir Pašąl- 
pinis Kliubas laikis savo mėn. susirin
kimą ketverge, geg. 4, $ v. v. Mali
nausko salėj, 1843 S. Halsted., Visi 
draugai malonėkite atvykti.

— Rašt. K. Kazlauskas.

L. S. S. 8to Rajono konferencija 
įvyks gegužės 28 d., Naujienų name. 
Kuopos priklausančios 8-tam Rajonui 
malonėkite išrinkti delegatus.

Rašt. Ant. Grebelis.

Cicero Lietuvhj Impruvement (? 
Red.) Kliubas laikis mėnesinį susirin
kimą. R-eeružes 8 d.,-7:30 v. v. J. StaTi- 
eros salėj. Visi nariai atvykite, taip
jau pakvieskite ir tuos, kurie norėtų 
prisirašyti prie kliubo.

— Roy Kricauskas.

Roseland. III. — Lietuviu Darbinin
ku Namo Bendrovės šėrininku mėne
sinis susirinkimas, iš priežasties dar
bo žmonių šventės, neivvks pirma ge
gužio. Minėtas susirinkimas ivyks 
gegužio 4, 7:30 vai. vak. ,Chas. Stru
mila svetainei 158 F. 107 gat, kam
pas Indiana Avė. Visi ^iprininkai-ės 
malonėkite laiku susirikti, nes bus 
galutinas nuosprendis namo jkorpora- 
vimo.

—• Jonas Tamašauskas, sekn

ĮVAIRUS SKELBIMAI
ATIDUODAMl kurui šakaliai 

veltui ant South West katnpo, 
prie State ir Monroe gatvių, už
pakalinėj gatvelėj (Alley).

s KARPETAI
Jei turite nudėvėtą karpetą, 

meskite ,bet perdirbkite į Naują 
bus abi pusės “minkštos ir geros, 
rėdami užsakyti, kreipkitės.

S. A. ZALPIS, 
922 W. 34th PI., 

Phone Yards 2231

JIESKO PARTNERIU

ne- 
kur 
No-

REIKIA I BIZNI PARTNERIO. 
Gera proga energingam žmogui tap
ti pusininku gerai išdirbto Dry Goods 
biznio. Didelis uždarbis, 
turi turėt nemažiau $3,000. 
fonuokit Liifayette 2858.

Pinigų 
Tele-

REIKALINGAS PARTNERIS SU 
$1,000. Jeigu myli gyvent ant farmų, 
gražioje ir sveikoje vietoje su^mažu 
sumos pinigų įnešimu, galėsit būt 
farmos savininku. Dalį įmoket ir 
no pinigais. Kreipkitės: 
"ų 5619 So, Lincoln St.

Tel. Republic 4623
!T

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU KAMBĄRIO NORTH 

West dalyj miesto, tąrp Madison St. 
ir Chicago Avė 
adreso:

šitopraneškit ant
L..... ............ .

A. S. GORBON 
2743. W. Ųake St. 

City.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS PARANDAVOJIMUI 

1 arba 2 vaikinams arba merginoms. 
Kambariai apšildomi garų, elektros 
ir maudynė.

Kreipkitės vakarais:
3237 Auburn Avė.

/ * 2-os lubos.
p

ISREDAVŪJIMUI
ANT RENDOS VIENAS ARBA 

du Storai, kampas 33rd ir Morgan 
St. šiluma apšildomi, privatiški skie
pai. parendavosim ant gerų išlygų.

Klauskit
ANTON VISBARAS,

’ 3301 S. Halsted St.

RENDON ŠTORAS GEROJ VIE- 
toj, gražus namas ,tinkamas aptiokai, 
ar Real Estate arba kitam bizniui; 
garu apšildomas, puikiausia vieta, to
je apygardoj. Geras biznierius gali 
gražų gyvenimą padalyti. Nepamirš
kite antrašo:

2305 So. Leavitt St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
embroideriavimui pančiakų. Per pil
nai darbo namie dirbti. Geras užmo
kestis. Kreipkitės
GREEN VIEW EMBROIDERY CO.

3068 Lincoln Avė.
• REIKTA TIK' PATYRUSIŲ MOTE- 
rų' sortavimui popierų — darbą bai
gia ant 5 vai. kasdieną išskiriant su- 
batas — ant 1 vai. po pietų. Nejd- 
tokios, tik patyrusios lai atsišaukia.

GUMBINSKY; BRO&. CO., 
2261 So. Union Avė.

■ » >■

REIKALINGA SENA MOTERIS 
pridabojimui vieno vaiko, meto 
virš senumo. Valgis, kambaris 
užmokestis. ,i

J. S. RAMANČIONIS, 
3149 So. Halsted St.

Tel. Yards 7282

su
ir

RfilKIA moters prie namų 
darbo 1 diąnai savaitėn, skalbti 
nereikia. Kreiptis, Naujienų 
skyriun, 3210 So.’ Halsted St. 
num. 108.

REIKIA VYRO PRIE ACETYLEN 
gas ^eutting torch, taipgi ant jardo 
dirbti vyrų prie — serap iron.

ALTON IRON &• METAL CO., 
2122 S. Loomis St.

i Chicago, III.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, su pirmos klesos įtaisy
mais. Parduosiu pagal pirkėjo no
rą’ ,rokut)jant staką ar agulniai. Ge
ra proga apsukriam biznieriui. Lai
kysiu ant pardavimo tik šį mėnesį. 
Kreipkitės j Naujienų ofisą Box 23, 
1739 So. Halsted St.

BARGENAS
Pardavimui 144 akrų farma: C0 

akrų dirbamos, o likuęi miškas ir ga
nyklos. Stuba 7 kambarių ir kiti rei
kalingi budinkai. Kaina $4,500, 
$3,000 įmokėti, ant $1,500 duosiu* 
mortgečiaus. Atsišaukite M. F., Da
nauskas 901 W. 33rd St., Phono 
Yards 4669. •

REIKIA PATYRUSIO POR- 
terio į restau rantą.

3524 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGAS barbens ant 
visados su geroms išlygoms. At- 
sišdukite tuojaus nuo 5 iki 10 
vakare. '

2427 W. 45th St.

REIKALINGAS bakeris ga
lintis 
nas.

kept juodą ii* baltą duo- 
Atsišaukite tuojau po 
1434 So. 49th Ct.»

Cicero, III.

REIPAI ANGAS antras virė
jas; vieta ant visados geram 
žmogui. Kreipkis 3206 S. llals- 
ted'St. Tel. Boulevard 3985.

REIKALINGA VYRAS_ ANT 
ūkės dirbti, patyrusiam ūkės clarbą

REIKALINGA VYRAS

$30.00 pirmą mėnesį.
Atsišaukite:

ANTANAS PLEINIS,
3356 So. Emerald Avė., 

Ant 2-rų lubų iš užpakalio

AUTOMOBILIAI
1IIBUICKS!!!

'Turime daugybę perdirbtų ir per- 
malevotų Buicks ir kitokio išdirbimo 
automobilių, kuriuos parduodame už 
labai žemą kainą už cash ar mai
nais. j
Chas. Lange & Bros. Co.

Buicks Distributors
Vyriausis ofisas ir pardavojama 

krautuvė
2623-27 Milwaukee Av.

Tel. Spaulding 0234
North Side Vartotų Auto

mobilių Skyrius 
3159-61 N. Clark Stj • 
Cash ar išmokėjimais

Atdara vakarais ir nedeliomS: Tel. 
Graceland 2826.

Turime daugybę Buick automobilių 
išstatę. ' , /

Vartotų Automobilių 
Parodon

Bal 26 iki geg. 4-tos
mažąjam

Coliseum *
kurie visai perdirbti ir permalevoti 
musų pačių dirbtuvėse.

2736-46 Armitage Avė.

PARDUODU 3 PASAŽIERIŲ 
Roadster, automobilių, naujai 
pertaisvtas. Parduosiu visai pi
giai. Turiu parduoti šią savaitę. Sa
vininką galima pratyt dienomis iki 6 
valandai vakaro, K. Tautkus. 1823 S. 
Ruble St., 2-ros lubos priekis.

PARDAVIMUI
NEPAPRASTAI PIGIAI PARDUO- 

du kriaučių šapą: valymo ir dažymo 
drabužių. , Puikiausia, proga 
čiam įsigyti panašų biznį.

Kreipkitės:
6053 So. State St.

norin-

PARDAVIMUI bučernė. Par
davimo priežastis, turiu du biz
niu. Gera vieta, geras bargenas, 
greitai veikiantiems. South Side 
Kreipkitės: 601 W. 31st St.

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
“massage and beauty parlor”. ^Įsteig
ta 7 metai, nuolat eina biznis. Pa
aukausiu — apleidžiu miestą.

MRS. KRUEGER, 
1620 W. Roosevelt Rd.

Tel.: Seeley 5007.

GERA PROGA 
pusę ar visą barbemę, 

. ...... .  ;........................ 3 metų 
Kreipkitės ccreitaiį kad ir

PARDAVIMUI BARBERNĖ 3 
krėslai geri veidrodžiai, kaina prieina
ma, šita vieta tinkama vedusiam ir 
nevedusiam 2 kambariai pagyveni
mui, lysas 3 m’.'kas pirmesnis tas lai
mės. * Priežastis pardavimo navinin
kas tAri kitą biznį, 4600 S. Maršh- 
field Avė., kampas 46 St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė su namu. Biznis cash, vi
sokių tautų apgyventoj koloni
joj. Parduosiu pigiai. Ateikite ir 
pamatykit 5252 S. ArUsian Av.

PARDAVIMAI BUČERNĖ IR GRO- 
sėrnė lietuviu apgyventa per ilgą lai
ką, biznisMŠdirbtas. Priežastis

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
40 ekrų farma, 23 mylios nuo Chi- 

cagos, 2 mylios nuo miesto ir ,arti 
prie mokyklos. žeme gera ir visa 
dirbama, apie 5 akrai miško. Geri 
budinkai, gyvuliai ir mašinos. Ga
liu mainyti ant gero namo Chicagoj.

2-ra 2 akerių vištų farma, netoli 
nuo Chicagos. ’ Puikus namas ir ki
ti budinkai; sodas ir tt. Noriu mai
nyti ant Chicagos namo neperdaug di
delio.

Pirkimo, .pardavimo ar mainymo 
reikalais, kreipkitės prie mus, mes 
patarnausime teisingai, pigiai ir grei
tai.

S. SLONSKIS., .
3437 Wallace St. Chicago, III.

$8,000 VERTĖS 
Pusę reikia įmo- 
geros triobos su

nar-
Par-

duosiu'už pirmą pasiūlymą.
Kreipkitės po 

2956 Union Avė.

’ PARDAVIMUI 
farma už $6,500. 
keti. Gera žemė, 
apsėtais laukais, 8 galvos gyvulių, di
džiausioj lietuvių kolonijoj, Custer, 
Midi. Platesnių žinių rašyk šiuo 
adresu: Peter Brazauskas, 20 Buf- 
fington Avė., Newark, N. J.

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
roj vietoj, lietuvių ir kitų tautų ap
gyvento. Biznis nuo senai išdirbtas, 
pragyvenimui kambariai. Pardavi
mo priežastį patirsit ant vietos .

663 W. 18th St. \ _

PARDAVIMUI
SALIUNAS

1 50 W. 45-th PI.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių ir airių kolonijoj. Taipgi 
parduosiu rakandus (furniture) 
ir karę, nes važiuoju Lietuvon.

3631 S. Union Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
barais; yra 5 kambariai pragyveni
mui, renda pigi, biznis išdirbtas, 
proga padaryti pinigus. Visokių 
tautų apgyventa vieta. Priežastį par
davimo patirkite ant vietos. Atsišau
kite į Naujienas No. 20 arba per te
lefoną Pullman 5885

PARDAVIMUI saldainių ir 
notion krautuvė. Galima tą vietą 
panaudot bučernei. Kreiptis į 
Naujienų ofisą num. 25.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
saliunas su visais fixturiais. mainy
siu ant bib* kokio biznio. Priežastis 
— nnvfnpnu nesutikimas.

Atsišaukite:
936 W. 14thi St.

NAMAI-ZEME
PARDUOSIU LABAI PIGIAI MU- 

rinį namą 8 pagyvenimų ir 3 storus, 
už pusę kainos. Tai yra namas ant 
kampo 33rd ir Morgan St. apšildytas, 
geras namas ir ant lengvų išlygų. 
Atsišaukite pas

ANTON VISBARAS, 
3301 S. Halsted St.

DIDELI BARGENAI
Pardavimui 2 bizniavi namai: ga- 

sas elektros šviesa, maudynės ir visi 
parankumai.

Atsišaukit:
2900 Wallacė St., 

Tel. Boulevard 3686
•PARDUODU ar mainau farmą ant 

miesto prapertes 131 ’/s akrų; 90 ak
rų dirbamos, o kita ganykla ir miš.- 
kas; nauji budinkai, nadjas automo
bilius, traktorius ir kitos ukininkystės 
mašinos, visa aptverta, kaina $9,000. 
Man pinigu nereikia dar tamistai pa
skolinsiu $6,000 ant 4%. Rašyk tuo- 
iaus, George Douphin, R. 3, Big 
Rapids, Mich.

TĖMYKIT.
Pardavimui arba mainymui mūri

nis namas, labai pigiai, puikioj vie
toj, (South Side) 2-jų augštų, 5 ir 6 
kambariai, ant 1-mo augšto štymu 
šildoma, elektra, maudynės, augštas 
cimentuotas skiepas, 
vieno pagyvenimo mūrinio 
nio namo arba bučemės ar 
nes. ’

Atsišaukite tuojaus.
J. sNAMON

808 W. 33-rd Pi., arti Halsted St.

Mainysiu ant 
ar medi- 

groser-

STOCKAI-SEROS
PARDUODU 13 MILDOS ŠERŲ. 

Parduosiu už pirmą pasiūlymą, nes 
važiuoju Lietuvon.

Atsišaukite:
1437 So.. 49th Avė.

• Cicero, III. 
t

MŪRTGECI Al -PASKOLOS
Skoliname Pinigus Ant Ant
ro ' Mortgečiaus Už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkamo bondsus notas ir 
kontraktus.

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

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo .siuvimo — Dienomis 
vakarais.

Specialės vakarinės klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

MOKINKITĖS MADŲ 
PELNINGO AĄJATO 

P-lės E. Kazlauskaitės 
Lietuviška 

SIUVIMO IR KIRPIMO 
MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais.
v NAUJA VIETA
Evelyn Academy of 

Gown Designing 
Room 1531 Kimball Hali Bldg.

25 ,E. Jackson Blvd.
Chicago, UI.

‘ PRIVATĖS' AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinamai antliikos ir Heturiiko« 

kalbų, aritmetikos, knygvedystis, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystis, dailiaraiys- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po piatų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTEn ST.. CHTCAGG.

$100 ĮMOKANT 
NUPIRKSI Už $32.000 DARŽOVIŲ 

IR VIŠTŲ FARMĄ.
1 višta, 313 kiaulinių į metą.
10 tonu morkų nuo akerio.
300 bušeliu tamečių nuo akerio.

Sis yra pinigų daęymo akerinis 
plotas Elmhurst’o 3, 5 ir 10 akerni 
plotai arti C. and N. W. R. R., 16
mylių nuo Chicagos, prie valstijinio 
kelio. Sodyk ir sėk savo javus ir 
turėk savo namus. ,feu $100 gali pra
dėt. Likusius pagal sutarimą. Kreip
kitės j Naujienas numeriu: 21.

PARDAVIMUI lotds 29x125 
pėdas prie Talman Avė., arti 

. Suros ir vanduo, 
-—pigiai. Platesnių žinių pa- $400. Kreipkitės: )
šaukit Yards 4919. 6510 Wcątem Avė.

Parduosiu 
su pagyvenimo . kambariais^, 
lystas. C___
nelabai patyręs, aš išmokinsiu.

Kreipkitės
Į Naujienų ofisą numeriu 24.

PARDAVIMUI ELEKTRINĖ AP- 
autuvų taisymo dirbtuvė. Parduosiu 
pigiai nes išvažiuoju į Lenkiją. Biz
nis išdirbtas.

Atsišaukite:
3505 So. Califomia Avė.JIEŠKAU MERGINOS. AR NAŠ-. 

pri'j namu darbo, $40 į mėnesį, 
valgis ir kambarys: turi būt pastovį 
ir turėt gerus paliudijimus. Gvi<d . ....... -
darbininkei alga sutiksime pakelti, grosernė Bndgeporto apielmkej 69 gatves. 
Atsišaukit valandose 8 ryte 12 d. 6 
vak. Klausk Adam Chingo, 4419 
Wallace St.

Gerai PARDAVIMUI bučernė ir

LEVESKIO M0KY1LA
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Granjmar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniasias 
mokvklaą. hienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.




