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Rusai laužo sutartiskariavo

10,000 BENAMIŲ.
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Lietuvis nušovė plėšiką.

CHICAGOJE
du

Rusai supranta visą padėtį

Prokuroras daro kratas ir jieš- 
ko suktybių tudavojant ir ap

rūpinant mokyklų namus.

ir maišy- 
rei kalus,

Gen. Wu Pei Fu patampa dik
tatorium. Bet žmonės abejoja 
ai’ jis įstengs išgelbėti Chiniją.

Boulevard 9663

Boulerard 0672

TAJIJ1NAS. Per pastarą- 
Itetrograde 

piliečių.

Italijos už- 
mimisteriui 

4

Tyrinėja mokykly tarybą.

Darosi lygus buvusiam Volgos 
apygardos badui.

Sudegino tris negrus.

PlHILADELPHJA, Pa., gog. 
7. — Vakar čia pasimirė 
Thompson McClure, 74 m., lei
dėjas daugelio didesnių ar ma
žesniu žurnalų.
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ELSINKAI. iSluomių seime 
ruošiama užsienių reik, ininis- 
teriui interpoliacija dėl savo į- 
galioj i i n ų peržengimo. 
šaut Varšuvoj sutartį. (Elta).

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted St., Tel.

TOWN OF LAKE SKYRIUS 
1614 West 46th Street, Tel.

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4188 Archer Avė.. Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St.. Tel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS 
233 East 115-th St., Tel. Pullman 0659

Bulgarai, kurte yra senai 
Graikijos priešai, tarsis su 
turkais apie gavimą uosto prie 
Aegejaus jurų.

nuosavybes, 
rėme Vrangclį, 

reiškia, kariavo 
Kada Vrangelis

sutiko pripažin- 
kaipo pamatą 
čičerinas vis
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Rusija atmes talkininku sąlygas
Anglija nusileidžia Francijai

Gen. Wu Chinijos diktatorius

. Genoa konferencija arti 
paįrimo.

Franci ja ir Belgija nenusi
leidžia. Rusija irgi almėsianti 

talkininkų sąlygas.

GENDA, geg. 7. — Franci j a 
rems Belgijos opoziciją talki
ninkų memorandumo sąlygoms 
apie privatinių nuosavybių grą
žinimą Rusijoje. Tuo konfe
rencijoje gimė naujas krizas. 
Rot manoma, kati jei Belgija 
padarytų nusileidimą, tai Fran- 
cija nesipriešintų susitaikimui*

Manoma, kad Genoa konfe
rencija artinasi prie suįrimo. 
Instrukcijos Francijos delega
cijai remti Belgijos opoziciją' 
pastate pavoju n visą konferen
ciją^ nors manoma, kad bus 
bandoma kaltę suversti ant

Rusija savo atsakymą talki
ninkams įteiks gal dar panedė- 
lyj. čičerinas sako, kad atsa
kymas būs taikus, nors jis 
griežtai pasakys, kad Rusija 
negali priimti talkininkų pas
tatytųjų sąlygų. Rusija taip
jau reikalauja 
los.

Nors Rusija 
ti caro skolas 
deryboms, bet
dar tvirtina, kad sovietų Rusi
ja neatsako už tas skolas ir ne 
reikalinga jų mokėti. Jis. re
miasi pačios Amerikos prece
dentais, taipjau įvairiais auto
ritetais. Jis taipjau tvirtina, 
kad Rusija teisėtai konfiskavo 
Francijos piliečių 
nes Francija 
tuo budu, 
prieš Rusiją.
liko sumuštas, tai liko sumušta 
ir Francija ir todėl Rusija ne
turi grąžinti Francijos nučsa- 
yybių.

Jeigu Rusijos atsakymas ne
bus patenkinantis ir 'negalima 
bus pradėti su ja derybų, kon
ferencija turės'pairti nieko ne- 
irtsiekusį, vien delei Francijos 
ir Belgijos užsispirimo.

Rusija priešinasi netik sąly
goms apie nuosavybių grąžini
mą, bet ir nieku rioms kitoms 
sąlygoms, kaip grąžinimui Ru
munijai viso jos aukso rezer
vo, kurį bolševikai konfiskavo. 
Rusai į tai atsako, kad Rumu
nija pasigriebė iŠ Rusijos Be
sarabiją ir taipjau 
prieš Rusiją.

niuisi į jos užsienio 
nustatant jos sant ikrus su Tur
kijos nacionalistais.

Esant tokiems nesutiki
mams, susitarimas vargiai yra 
galimas, jei talkininkai nepa
norės padaryti didesnių Rusi
jai nusileidimų, kas yra abejo
tina, nes net ir dabartiniams 
reikalavimams yra didelio pa
sipriešinimo,’ kaipo perdaug

Anglija nusileidžia 
Francijai.

c

Talkininkų susirinkimas įvyks 
tik po gegužės 31 d. Bet tiki

si susitaikinti apie Rusiją.

Ledulkalnai jurose
L-----------

> GENOA, gegužės 7. — Po 
arbatos ir pasikalbėjimo su 
Louis Barthou, vakar Lloyd 
George davė suprasti, kad jis 
ir Barthou mano, jog galima 
rasti pa£natą< susitaikinti Ru
sijos klausime.

Lloyd George taipjau pareiš
kė/kad susirinkimo pasirašiu
siųjų po Versaiiles sutartim ša
lių (visų talkininkų) nebus 

.laikomas “iki po gegužės 31 
dienos.“ . ,

Tok i s pareiškimas atsitinka 
Francijos reikalavimams. Tai 
reiškia, kad Lloyd George, ku
ris reikalavo 'talkininkų susi
rinkimo tuojaus, kad išspren
dus Vokietijos kontribucijos 
klausimą iki Vokietija dar nė
ra sulaužiusi sutartį ir iki 
Francija dar neturi progos 
pulti Vokietija, sutiko pasiduo
ti Francijos reikalavimui. 
Francija betgi norėjo;
kad talkininkai lAikytų 
susirinkimą po gegužės 31 d., 
kad vien susitarus apie bend
rą puolimą ir uždėjimą pabau
dos ant Vokietijos už sulaužy
mą sutarties, tuo išvengiant 
neslnagaus Francijai svarsty
mo apie kontribucijas.

Visi gi skaito, kadi gegužes 
31 d. Vokietija turės sulaužyti 
sutartį, nes negalės užmokėti 
kontribucijos ir negalės priim
ti jau pirmiau kontribucijos 
komisijos išstatytųjų sąlygų, 
kurios uždeda talkininkų kont
rolę ant Vokietijos finansų ir 
įsako Vokietijai sukelti didelę 
su&ną pinigų, užtraukiant vidu
rinę 'paskolą, kurios Vokietija 
jokiu budu negali sukelti.

Bąrthou turėjo pasimatyti 
su Lloyd George vakar 4 vai. 
vakare, bet atėjo tik 5:20 vai.

instrukciją 
su Belgil

Jis sakėsi pildęs 
pirmiau pasimatyti 
jos delegacija.

Barthou .pareiškė 
sienio reikalų 
Schanzer, kad Franci j a jokiu 
budu nesutiks laikyti talkinin
kų susirinkimą dar prieš gegu
žės 31 <1. Barthou taipjau parei
škė Lloyd George, kad Franci- 
jos viešoji nuomonė ir vald
žia reikalauja, kad Francija 
remtų Belgijos nusistatymą 
apie privatinę nuosavybę Rusi
joje.

Lloyd George nenusileido 
šiame dalyke, bot sakė, kad 
gal būt bus galima rasti for- 
mulą Anglijos ir Francijos su
sitarimui apie bendrą Rusijos 
pripažinimą. Tai reiškia, kad 
Francija nėra pasirengusi pri
pažinti Rusijos dabartinėmis 
sąlygomis.

Barthou sako, kad jis tikisi, 
jog konferencija užsibaigs sėk
mingai, kitaip jis nebūtų grį
žęs iš Paryžiaus į Genoa.

Darosi aišku, kad Francija 
nenori, kad konferencija pairtų 
vien dėlei jos. Ji norėtų . taip 
padaryti, kad konferenciją tu
rėtų suardyti kas nors kitas,

CHICAGO. — Ketverge 
ginkluoti ]>lėšikaii įėjo į lietu
vio Joseph Skusas saliuną, 
5-133 Shields Avė. Navininkas 
jiems pasdpriešino ir pradėjo 
šaudyti. Vienas plėšikų liko veikiausia patįs rusai, 
ant vietos nušautas, o kitas pa-

Dideli ledų kalnai plaukioja juromis pavasarį, o šiaurėje ir visą taiką. Jie labai pavo
jingi laivams, nes laivai tankiai į tokius ledų kalnus susidaužo. Taip paskendo keletas 
metų atgal milžiniškas laivas “Titanic”, atsimušęs į tokį ledų 'kalną. Ant to laivo tada žu-i 
vo apie Ii,000 žmonių. Už ledų kalnų matyt Jungi. Valstijų sargybos laivai, kurie seka to
kius kalnus ir paskui perspėja tuo keliiu važiuojančius kitus laivus, kad jie galėtų tų ledų 
(kalnų pasisaugoti.

Tečiaus jie tvirtai laikomi savo nės valdžios, o ne klausytų 
vien savų karvedžių, nuo kurių 
jie priklauso. Jis taipjau (ma
nąs paleisti savo ir kitus sam
dytus kareivius.

* . .iTikimąsi taipjau, 
visomis priemęinėmiis 
susiiprinti centraiinę

pi-nnesnio reikalavimo, kad 
jiems butų suteikta $3,000,000- 
000^ paskola.

Lenkijos ministeris Skir
mantas po pasikalbėjimo su 
čičerinu pasiutę, kad finansine 
komisija raportuotų kokios 
yra progos Rusijai gauti tą pa
skolą.

Wu reikalauja iš Čang 
$28,000,000.

PEKINAS, geg. 7. — Nau
jasis Chinijos valdonas gen. 
Wu Pei Fu pareikalavęs iš su
muštojo šiaurinio karvedžio 
gen. čang Tso Ling sumokėti 
$28,(XX),(XX), u^ndkčjimui jo 
kareiviams ir atlyginimui nu
keli tėjusiems civiliniame kare 
Chinijos valstiečiams. ' 

i •

Manoma, kad Čan^ pabėgo į 
savo Manžurijos tvirtovę Muk
deną. Jo kareiviai skubiai te
besitraukia, nors nepatvirtin
tos žinios sako, kad gen. Wu, 
koojieruojant laivynui, a įkirtęs 
jų pasitraukimą. Jei tai tiesa, 
Čang bus galutinai sumuštas.

Gen. Wu visur nuginkluoja 
suimamus gen. čang kareivius, 
išmoka jiems algą ir siunčia 
juos namo.1

Wu reikalaujant, preziden
tas Hsu vakar pašalino pre
mjerą Liang ših ir( kitus 
Čapg rėmėjus, prižadėdamas 
kartu juos nubausti‘ir išreika
lauti iš jų sugrąžinti daugybę 
pinigų, kurie buvo išleisti Čang 
naudai.

Viisia Chinija dabar spėlioja 
kokiuo gen. Wu Pei Fu bus 
Cliinijos diktatorium. Jo sekė
jai vadina jį “Chinijos gelbėto- 
jum”. Bet kiti žmonės nėra 
tiek optimistiški. Jie nurodo į 
tą faktą, kad Chinija turėjo 
gerų generolų, kurie betgi pa
skui pasirodydavo netikusiais 
valdytojais, kada jie •įgaudavo 
valdžią. Jie abejoja, ar tas 
pats neatsitiks ir su gen. Wu.

Gen. Wu yra teisingas, pasi
aukojantis ir 'beveik puritoniš
kas savo asmeninialme gyveni
me. Bet jis jau spėjo pasiro
dyti kaipo labai blogas politi- 
kierįus-diplomatas.

Manoma, kad pirmu jo žin
gsniu bus suorganizavimas lia- 
cionalinčs Chinijos armijos,

kad jis 
stengsis 
valdžią, 

kuri^pasharuoju laiku jokios 
galios veik ir neturėjo. Kad 
labiau sustiprinus, manoma, 
jis neužilgo sušauks Chinijos 
suvienijimo konferenciją. Tą 
jis jau senai yra prižadėjęs ir 
savo prižadą pakartojo paskel
bdamas karą prieš gen. Čang 
Tso Ling.

Neutralus /hubotojai Visgi 
•daug pasitiki iš Wu ir mano, 
kad gal jam ir pasiseks sutvar
kyti ir suvienyti Chiniją.

Bet kaip nė atsitiktų, kivir- 
čiai, prie kurių Chinijos vald
žia negalėjo veikti ir visai ne
teko galios, tapo sustabdyti ir 
Chinijos vadovai pranašauja, 
kad dabar Chinija turės taiką 
mažiausia per porą metų lai
ko. Jid mano, kad tiek laiko 
jms ilki bus numatytą ar Wu 
įstengs išpildyti savo prižadus 
ir ar pajiegs įkurti stiprią cen- 
ti alinę valdžią, kuri įstengtų 

' suvienyti visą Chiniją.

Bot šiaurinės Chinijos 
taristų ir reakcionierių
galutinai liko sutriuškinta ir 
jie nebegalės daugiau diktuoti 
Chinijos politikos.

Daugiau kareiviu Vokie 
tijon.

HKUSSEIJ.S, geg. — Bei- 
gijos okupacines spėkos Vokie
tijoje bus sustiprintos. šian
die ir ryto į okupuotą teritori
ją išvažiuoja dar 2,0(X) karei
vių ir atatinkamas skaičius ofi- 
cierių.

Bulgarai ir turkai bandys 
taikintis.

KONSTANTINOPOLIS,
7. — Geg. 15 d, į Angorą at
vyks Bulgarijos delegacija, va
dovaujama Gruškovo, kad pa
darius ekonominę ir politinę 
sutartį su Turkijos nacionalis
tais.

__ t_____ ___________----------=

Ukrainoj badas didėja.

MASKVA, geg. 7. — Išsklau 
sius liudijimų byloje žcmesniių- 
jų dvasiškių, tapo įsakyta ati
duoti augščiausiam revoliuci
niam tdibu'iialui Rusijos baž
nyčios patriarchą, arcivysku- 
pą Tichoiną ir arcivyskupą Ni- 
kandei už jų priešinimąsi so
vietų * valdžios rekvizavimui 
bažnyčių brangenybių s badau
jančių naudai.
' Tirpstantis sniegas ir pava

sario lietus parode daugiau žu- 
'vusių nuo bado, negu buvo ži
noma. Achtubinske, Kirkizų 
Šalyj, tūkstančiai lavonų liko 
išplauta iš negilių kapinių ir 
nunešta prie Elek upes.

' Aineriikos šelpimo adminis
tracijos gautomis žiniomis, 
amerikiečių šelpiamos apygar
dos pradeda greitai atsigauti, 
bet pietinėj Rusijoj (Ukrai
noj) ir Kryme badas didėja ir 
dabar yra lygus tam hadui, ko
kis buvo Volgos apygardose.

KIRVIN, Tex., geg. 7. — 
Apie 500 žmonių minia paėmė 
iš kalėjimo tris negrus, kurie 
buvo kaltinami nužudyme 17 
metų mergaitės ir kurių vienasi 
prisipažino prie kaltės,, ir juos 
visus vidurmiestyj vieną pas
kui kitą sudegino.

sius dvi savaites 
suimta daug Estonij 
Optavymo komisiją 
naktį apstoję “čeko^” agentai. 
Nežiūrint aptavimo komisijos 
pirmininko protestų, suimta 7 
aptavimo komisijos valdininkai 
ir 10 pirklių.

RYMAS, geg. 7. — Apie 10,- 
000 žmonių liko be pastogės 
Carato, pietvakarinėj Italijoj, 
arti Adriaitiko, nuslinkus že
mei nuo kalnų. Jiems siunčia
ma barakus. j

tini, viviųc, nusauius, u Kitas pa- tupiama ij jaučią, uuunjua umiujos,
bėgo, nors irgi liko sužeistas, bet dar nežinia ką jie darys, kuri butą pb kontrole centraili-

CHICAGO. — Valstijos pro
kuroras Crovve padare kratą ir 
užgriebė rekordus Apcx*> Sup- 
ply Co.„ 1119 City Hali Squa- 
re bldg. Tc*s kompanijos prezi
dentu yra Tilžei, sūnėnas mo
kyklų tarybos prezideiHp Ed* 
win S. Davis. I

Tai jau kelinta krata kom
panijose, kurios aprūpina mo
kyklas įvairiomis reikinenomis 
ir budavoja naujas mokyklas.

Kratos daromos tikslu suse
kti suktybes, kurias yra papil
džiusi mokyklų taryba, ar bent 
dalis jos, parduodant žemes 
naujoms mokykloms, jas bū
davo jant ir aprupina.nit. Sako
ma, kad tomis kratomis tapo 
susekta daug suktybių, kurios 
bus paduotos graiul jury, kad 
išgavus apkaltinimus prieš nic- 
kurius mokyklų tarybos na
rius ir tos tarybos advokatus.

Susekta, kad mokyklų kont
raktai yra atiduodami nesan
čioms kompanijoms, kurios su
sideda iš pačių mokyklos tary
bos narių, kurios paskui tos 
kontraktus pildyti, tik už 
daug žemesnę kainą, perduoda 
k i toms koinpani j oms. 
rybos^ nariai ir šiaip jiems ar
timi politikieriai semdavo di- 
delį^jelną. Tas pats buvo da
roma ir su žeme mokykloms. 
Kur nutardavo statyti naują 
mokyklą, politikieriai supirk
davo žemes, perleisdavo net 
IKar keletą rankų ir paskui 
daug brangiau parduodavo tą 
pačią žemę mokykloms.

VOKIETIJA UŽMOKĖJO TAD 
KININlKAMS DAR $20,000,000

BERLINiAjS, geg. 7. —: Per 
pirmuosius tris mėnesius Vo
kietija paisiuntė talkininkams 
prekių už $20,000,000 apmokė
jimui dalies kontribucijos.

E. STOKHOLM. švedų laik
raštis “SVenska Dagbladet” 
straipsny “Europos juridine 
tvarka“ rašo štai ką:

“Vilniaus seittno pirmininko 
pareiškimas, jog ne (viena pa
saulio instancija negalėsianti 
pakeisti nutarimo Vilniaus 
kraštui aneksuoti, muša Tau
tų Sąujngos Tarybai per veidą, 
o iki to žemina visą T. S. or
ganizaciją 'bei jos prestižą. Ta
čiau T. Sąjungos Ui priimama 
ramiai ir nuolankiai.

Žel i govskįo ri a ušės ainiai 
parodo, kad,, naujai juridinei 
tvarkai susidarius patogiausia 
remtis atliktuoju įvykiu. Mi
nėtas įvykis yra tikriausias 
Europos teisių sutvarkymo at
vaizdas, ir jo 'baisios pasekmės 
gali* būti tik ten ignoruojamos, 
kur nematoma ir ųenorima

• RYGA. Latvių spados pra
nešimu, Estijos ir Lietuvos vy
riausybes kreipėsi į Latvijos 
vyriausybę prašydamos leisti 
varyti Latvijos upėmis sielius. 
Lietuva mananti varyti sielius 
Lielupės upe. Už^ leidimą Lat
vija imsianti nedidelį mokesnį, 
padengiantį pasidarančias tuo 
budu išlaidas. (Elta).

RYGA. (Latvių seimas, be
svarstant trečią kartą ametė 
antrąją konstitucijos dalį apie 
I ji liečiu teises. Prieš ją bal
savo krikščionys-JietgalioČiai, 
reikalaudami liet galiams auto
nomijos. Nepatenkintos tautų 
mažumos, kurioms buvo nu
matyta autonomija. Atmeti
mas išviso sukėlė sensaciją.

(Elta).

GAJI Y, Ind., geg. 7. — Buvęs 
vietos policijas viršininkas J. 
Glen Rumbo ligonbuityje nušo
vė savo paliegusią pačią ir pas
kui pats nusišovė.

Jis buvęs nusiminęs delei 
pačios nesveikatos, taipjau de
lei savo ligos.

100,000,000
/

auksinų
.Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei

gimo 1920 metų pradžioj iki dabar persiuntė 
Lietuvoh šimtą milionų auksinų (100,000,000). 
Geriausias patarnavimas pinigų persiuntime ir 
visiško saugumo užtikrinimas, kokį tik tokia 
Bendrovė kaip Naujienų gaji duoti, buvo prie- 

laukimo Lietu-zascia tokio milzin:
, von per Naujienas.

Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos valdžios 
kasa, žino Naujienų čekių augštą 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 ių į lenkų 
užimtų 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, UI.

I— ------------------—
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI
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Dedas Lietuvoj
Kaunas. tauragb.

prie 'gaunamo uždarbio dar 25 
nuoš. i

Kad kainų kilimas nespaustų 
darbininkų, pasistengta aprū
pinti darbininkus produktais 
papigintomis ir pastoviomis 
kainomis.

mumo. Mėnesini ten uždirba
ma: moters nuo 1.200 auks. ir 
vyrai iki 6.000 aufes. Nenuo
stabu, kad avalinė brangsta.

Buklų dirbtuvėse darbinin
kai dlabair uždirba 120 auks. 
dienai.

BRANGENYBĘ.

v Valdžios žygis bulvėms - 
papiginti. >

žti užsienin bulves, turi ati-|r
duoti' Komiteto parėdymui 5%
ta, gautojo bulvių skaičiaus na 
turą, Komiteto nurodyta kaL

K. GUGIS
ADVOKATAS

žydų kultūros įstaigos ne
gauna butų. Taip tolydžių! žy
dų skundžiamasi, kad turima 
daug gerų kultūros kėlimui su
manymų, bet nėr kaip jie dėl 
butų stokos įkunyt. Tuo tarpu 
lietuvių kultūros įstaigos at
randančios sau Ęaune tinkamų 
butų. Trūkstą butų tik žy- 
(Pams... Žydų laikraštis “Na j s” 
(Naujienos) prie to prideda, 
kad iš kitos puses reikia pri
pažinti, jog “žydai ne tokie 
vargšai, ne tokie silpni ir bejė
giai kad savo įstaigoms nega
lėtų pastatyti tinkamų namų. 
Bet jeigu žydas mokyklos vie
ton statys sau krautuvę, >tai to
kiame lauke niekuomėt neiš- 

■9 

dygs kultūros diegelis.”
Nuo savęs turime pridėt, 

kad ir lietuvių Įstaigos toli gra
žu nėra taip pdikiai, kaip kai- 
kuriems žydamęj-^šrodo, butais 
aprūpintais. — (L. Žiu.).

Konsulas. Paskirtasai konsu
lu p. Gaidamavičius atvyko į 
Maskvą ir pradėjo kai kurių 
atstovybes skyrių perėmimą.

Musų įgaliotinio vieta Kons- 
(anrtinopody panaikinama ir bu
vęs ten įgaliotiniu p. Blovieš- 
či tinas parvyk&ta į Kaunu.

Musų gelžkelių turtas. Rygoj 
yra 12 dideli garvežiai atiduoti 
Rusijos Lietuvai. Garvežiai 
nesugadinti ir tinka naudoti. 
Latviai nori juos išnoniuoti, 
musų gdlžkeliečiai tačiau ma
no, kad juos geriau apsimo
kėtų iškeisti pas vokiečius nau
jais normaliniais, pritaikintais 
musų bėgiams, garvežiais.

Statistika. Apskrities valdy
bos iniciatyva renkamos vals
čiuose gyventojų staltistinės ži
nios. Jau iš patiektų žinių pa
aiškėjo, kad Batakių valsčiuj 
yra: lietuvių vyrų HMM), mo
terų 2016; lenkų vyrų 7, mo
terų 14; žydų vyrų 48 moterų 
37; suk iečių vyrų 69,^moterų 
61; gudų vyrų 4, moterų 1. 
Tautiniu atžvilgiu, nuošimtis: 
lietuvių 94,13%, lenkų 0,50%, 
žydų 2,04%, vokiečių 3,13%, 
gudų (M2%.

Moksflo atžvilgiu: lietuvių 
bemokslių iki 20 metų amžiaus 
yra 7,16%, iki 40 metų 5,11% 
ir virš 40 metų 12,21%, žydų 
bomoksilių iki 40 amžiaus yra 
tik 1%; lenkų bemokslių virš 
40 metų yra 4,76%; Vokiečių 
iki 20 metų betmokslių yra 
6,92%, iki 40 metų 2,31% ir 
virš 40 (metų yra 9,23%; gudų 
bemokslių nęra, nes vietos gy
ventojų kaip ir nėra — tai vis 
užsilikę šiokį ar toki buvusie
ji rusų valdžios valdininkėliai.

PAPILĖ, Šiaulių apskr. Nau
ji keliai. Kovo 28 d. valsčiaus 
tarybos posėdyj nutarta dar 5 
naujus vieškelius pravd&t, bū
tent: nuo Papilės pro BiLiuniš- 
kių kaimą Raudėnų link; Pa
pilė — Riinšių k. — Triškiai; 
Papile Vorvcdžiai — Akmenė; 
Papile — Latvaliai — Kinkini 
Kruopiai ir Papilė — Baubliai 
— Auksučiai — Gruzdžiai. Iš
matuoti (ir paskirstyti, kam 
reiks nauji keliai taisyti, pave
sta taSp pat tam tikrai pirm 
rinktai komisijai.

Valstybės spaustuvės darbi
ninkai, nepasitenkina tuo, 
kad sjmustuven priimama vis 
daugiau ir daugiau svetimtau
čių, ir mano visai pasitraukti 
iš spaustuvės, jei tas svetim
taučių plūdimas į spaustuvę 
nebus sustabdytas.

Darbininkai ir darbas. / <

GRUZDŽIAI. *
Nors valsčiaus tarybos šven

tadieniais ir mugių dienomis 
smuklės uždaryta, bet šv. Juo- 
zapb dienų milicija apnakvino 
“šaltojoj” apie 
žmonių.
kinamas mūšų didžiausias 
prietelius —> degtinė.

40 {srėbusių 
Gerai gruzdiečių nai- 

ne-

Sąryšyje su kaskart kylan
čiomis produktų kainomis, 
darbininkų tarpe kilo nepasi
tenkinimas. Kilus judėjimui 
metalo įmpnių darbininkų ^ar
pe, įmonių savininkai, pasi
tarę su darbininkų atstovais, 
nutarė tiems darbininkams, 
kurie iki lapkričio mėn. praė
jusių melų uždirbdavo į dienų 
daugiau, kaip 35 auks. pridėti 
75 nuoš., gi kurie mažiau — 

duoti produktus 
kainomis.
prasidėjo streikas

ši LAVA.
Raseinių Valsčiaus Taryboje 

daugiausia krikšč. demokr., 
valstiečių sąjungos vos keli na
riai. Tačiau visi atsakom inges- 
,ni darbai kraunami mažumai. 
Ir kada reikėjo išdalinti ame
rikoniškus daiktus — išdalinti 
pavedė iš valstiečių sąjungos 
narių sudarytai komiisjai, bet 
ši, neradusi tų daiktų dalies, at
sisakė. Bežemiai ir mažaže
miai nuomininkai daug .pri
vargsta dėl “veikliosios” vals
čiaus valdybos santykiuose su 
dvarininkais. J^isi nekantriai 
laukia žemės reformos vykdy-A* 
m o. * I

RASEINIAI.

Rinkos kainos 1922—IV—3 
Itogių pildau — 80 auks. Kvie
čių — 140 r. Avižų — 80 a. 
Miežių — 75 a. Žirnių 80 a. 
Bulvių pūdas —< 50 a. Sviesto 
svaras — 35 a. Kiaušinių de
šimtis — 32 a. Ąfiris 20, a. 
Lašinių svaras — 25 
tienos mėsos sv. — 7 
lienps —j 17 auks.

Stiris 20 
a. Jau- 

a. Kiau-

ŠIMKAIČIAI.

Raseinių, apskr. Šimkaičiai 
turi: mokykla, niafluną, vienų 
viešų, oficialę, tris slaptas 
karčiamas, Vartotojų Bendro
vę “Nemunas**, kolonų, žydų 
krautuvių, vilnų karsimo įstai
gų. Kažin kodėl milicininkai ir 
valsčiaus valdyba slaptųjų kar- 
čiatmų nemato

Paskutiniu laiku proviz. Pet
ras Matusevičius įkūrė vaisti
nę.

Tas suimanymas {vykdytas, 
ar darbininkai gauna miltų, 
cukraus, silkių ir malkų gana 
pigiai (miltų pūdas 80 -auks).

Tabako įmonėse judėjimas 
prasidėjo streikų brolių Salo- 
monų tabako dirbtuvėje. Taip 
pat sušauktas bendras visų ta- 
bako įmonių savininkų bei dar
bininkų atstovų pasitarimas. 
Nutaria pridėti prie gaunamo 
atlyginimo 50 nuoš. gaunan
tiems mažesnį ailflyginimų ir 30 
nuoš. gaunantiemjs didesnį.

Kilus streikui, vienoje stam
biojo avalinių dirbtuvėje, atly
ginimas padidintas iki maksi-

Bemlrai imant ncpasdlenklr 
nimo metu jokių ekscesų ne
buvo.

Bedarbių Kaune beveik nė
ra. Pramonei besi plečiant, be
statant įvairius fabrikus, darbo 
inspektoriaus nuomone, darbi
ninkų net pritruksią1; daigiau
sia kvalifikuotų ir, reikėsią jų 
parsikviesti iš užsienio.

Didžiausioje Kauno Bozma- 
rino konservų dirbtuvėje, dali
nai darbas sustojo, nes negau
nama mėsos. Jeigu ir toliau 
bus galvijai gabenami užsie
nin, tai darbas turėsiąs visai 
sustoti. (“Liet. žin.°).

Pertikrinantis Prirodymas

Jei galėtumėt ypatiŠkai 
pamatyt pienininkystes, 
iš kur Borden pienas pa
reina, tuojau būtumėt 
persitikrinę puikumu 

šio nepaprastai gero 
pieno.

. BORDENS
Rurm Products Co, lnct

.

Del kylančių visuomenėj 
įvairių gandų kai dėl bulvių ir 
kitų maisto daiktų išvežimo, 
F. (Pr. <ir Pram. M-ja sudarė 
tam tikrą komitetą, kurs skel
bia visuomenei štai ką: “Eks- 
pontininkų domei:

**Finansų, Prekybos ir Pra
monės Ministerija, sąryšyje su 
vis kylančiomis bulvių kaino
mis ir kitų pirmos neikmenčs 
protlukllų Lietuvoj ą IV. 4 nu
sprendė organizuoti Komitetą, 
surenguliavimųi kainų bul
vėms.

Minisiteinjos paskirtasis Ko
mitetai pirmame pois&į'yje ba
landžio 5 d.‘nutarė;.

Visi gavusieji leidinius Išve-

na, nurodant pristatymo vietą.
Nurodytos bulvės Komiteto 

bus ]>asiųstos Finansų, Preky
bos ir Pramones Ministerijos 
nurodjnnu jų iiąrdavilmui priei
namomis kainomis bčdnuome- 
nei.

Komiteto Pirmininkais Šal
čius, Koj>eratyvų Sąjungos Pir
mininkas; Steponas Dirvians- 
kiš, B-vės “Lietuvos Ekspor
tas — Importas” direktorius 
Vitkindųs, sekretorių firmos 
Br. Rucbllinų įgaliotinis, Barti- 
ninkaitis firmos Br. Bartnin- 
kaičių savininkas. Zallcmanas, 
finuos Mados Zaleman savinin
kas.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rioj tutras arti $400,000.00.

Nuo suslorganizavimo iki šiam laikui išmoksta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randas! visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imam! nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašt^TS- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del plateBnlų informacijų kreipkitės Šiuo adroGLK

LITHUANIAN ALLIANCE QF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Koom 1111-13

Tei. Central 4411. VaL įiuq 9-6
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted Si.
Valandos i ąuo 6 iki 8 v. ▼. kiekvie
ną vakarą, Išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 t.

V. J

( JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2261 W. 22nd St, kerti Leavitt St 
Telephone Canal 2662

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

Veda visokia bylaa, visuose 
teismuose. Eksaminavoja Abstrak-. 
tus, ir nudirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Formas ir Biznius. 

’ Skolina Pinigus ant pirmo paorge- 
čiaus ant lengvų iilygų.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmdestyj.

ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St. M _

'. Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tekt Hyde Park 8395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARftJAI 

1305-7 127 N. Dearborn SB.
Randolph 8899

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

Seeley 8676

75 nuoš., gi 
1(M) nuoš. ir 
papigintomis

Be to dar 
vienoje leniniuvėje. Kad paiten* 
kinus tos lentpiuvės darbinin
kus ir ncfuiskriaudus kitų lent 
piuvių, Darini inspektorius su
šaukė visų lentpiuvių savinin
kų ir darbininkų atstovų pasi
tarimą, kame prieita prie ge
rų pasekmių. Nutarta pridėti

L HARRIGTONO
KREDITORIŲ KOMITETO 

PRANEŠIMAS
Paskirtas laikas pasirašymui.

Komitetas praneša, jog, sulig išduotais rapor
tais, Town of Lake, Bridgeport, Roseland, 18-tos 
gatvės, Kensington, Burnsides, — šiose kolonijose 
daugumas kreditorių jau pasirašė po peticija turto 
paėmimui. Kiti kreditoriai, kurie dar nepasirašė 
peticijos, kviečiami pasiskubinti įai atlikti, nežiūrint 

* kur turite padėtas notas.
Laikas pasirašymui paskirtas iki gegužės-May 

11 dienai, kadangi komisija turi paduoti peticijų ad
vokatui įnešimui į teismų. ;

z Komitetas.

ATYOAI
visiems Omahos Lietuviams!

Šiuo pranešame, jog
S. F. GALINIS 

pagarsėjęs lietuvys — vodcvilis- 
tas duos savo seansų visų 

savaitę:

PRADEDANT NUO SUBATOS 
Geg. (May) 6 iki 12 d., 1922

VVORLD’S THEATRE, 
OMAHA, NEBRASKA ,

Nuo Geg. (May) 14 iki 20 d., 
1922 m.

EMPRESS THEATRE 
KANSAS CITY, MO.

Nuo Geg. (May) 22 iki 27 d., 
1922 m.

GRAND THEATRE
ST. LOUIS, MO.

Taigi lietuviai gyvenantieji virš mi
nėtuose miestuose ir jų apielinkėse 
kviečiami atsilankyti.

Peticija, kurių reikia pasirašyti, randasi 
vietose: ■ t y

>,
BRIDGEPORT

E. Gedaitis, 3302 So. Halsted St.

TOWN OF LAKE
P. Vaičkus. 4637 S. Paulina St

siose

ROSELAND
Ch. Kisėrauškas, Barber Shop, 10504 S.Michigan Av.

KENSINGTON
BrAno and James, 314 Kensington Avė.

WEST PULLMAN
A. Yonaitis Southern Drug Co., 11858 S.Michigan av.

18-TA.
Antanas Subotis, 1817 S. Union Avė.

WEST SIDE
J. Shaltz, 2238 W. 21st St.

CICERO
J. Janulis, 1535 — 15th St.

PALTIJOS-AMERIKOC
LINIJA 9Ko.awy. Nev1&k'.NXl>,
• SeltlETU VA .

V Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
*» Lietuviai važiuoja i Piliavą

aplenkia I/inkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN-

TA 1 KAMBARIUS 
tfj ANT 2-jų, 4-rtų, 6-Sių ir 8-nių LOVŲ 
SLATVIA ..... .... .................................  Geg. 10
■ POLONIA ..........................................  Geg. 17E TREČIOS KLASOS KAINOS Į:
Ii HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

v 5
To prašo Lietuvosžmonės ir
taip pataria Lietuvos bankai

1

INIMJOIEMOS
1739 ^Halsted-St 

Chicagolll.

V. _W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 812 W. 83 St., Chicago.
Tel. Yards 4681<_____—J

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI)

i Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg., j 
Katnp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso y ai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.
_

S, W. BANESL 'advokatas
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 

1811 Recter Building 
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St 

Yards 1016. Val.t 6 iki 9 vaL

J0SEPH C. SOBOL
Lietuvys Advokatas 
154 Randolph St.

l\om 479
Tel. Mitfn 2593

Vak. 1645 Wabansia Avė.
Tel. Haymarket 8869

/“............. 111 ■

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigų 
Laivakortės 
Real Estate 
Morgičiai 
EUROPEAN-AMERI

CAN BUREAU
S. L. FABIONAS CO. VEDĖJAI 
809 W. S5th St., Chicago, III.

Telefonas Boulovard 0611 
(Baltas Namas)V -J
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CATARRrf
OF THE STOMACH
i

iiitiniuiiiiiiiiniiitri j įimniniinininmiu Į inniiiniiinii|d|iiiii

OU CANT ENJOY LIFE 
with a sore, sour, bloated storn- 
ach. Food does not nourish. 

Instead it is a source oi iniiery, causing 
pains, belchiog, dizzincM and head- 
aches.
ę The pereon with a bad etomacli ; 
should be satisfied with nothing less 
than permanent, lasting rclicf.
<5 The right remedy will act upon the 
linings of the stomach. enrich the biood, 
aid in casting out the catanhal poisons 
and strengthcn every bodily funetion.

T!’* large number of peoplc who 
have successfuHy uscd Dr. Hartman’s c 
famous medicine, recommended for all 
catanhal conditions, offer the strongett 
possible endorsement for 

Pe-ru-imA
IH SERVICE FIFTY YEARS

□ CE3EEEE3331“'CZJ5 
TABLETS OR LIQUiD 
SO1.D EVERYlVHEnC

jnmuiku iinųtRUMi f mp«ii

I PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS. 
Kairia tik 10c 

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halstėd St., 

Chicago, III.
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH, PA.

“Rytų Pilis” scenoje ir kiti 
pamarginimai.

Balandžio 29 d. “Birutės 
Choras” pastatė scenoje 5 ak
tų dramų “Rytų Pilis” ir p. J. 

sn- 
cho-

taipgi buvo

Šarkis;

riausiųl
dainininkų; jis turi gražų ir 
augštų tenorų ir jo balsas yra 
gana gerai išlavintas; jei jis 
nepaliaus lavinęsis, tai iš jo iš
eis vienas geriausių dainininkų.

Po dainų Milda Virbickiute, 
11 motų Aiergaitė gana gerai 
paskambino pianu kelis gaba
lėlius. Marcelė Bosiutė padek
lamavo eiles “Ar žinot tų ša
lį,” o po jos Gurevičiūtė pa- 

»deklamavo satyrų “Aš už lie
tuvio netekėsiu,” prijuokinda
ma publikų ir pašiepdama pi
gios rūšies sportus merginas.

Vakaras 
labai

apskritai pavyko 
gerai. —Reporteris.

. D. Senulio vedamas 
dainavo keletu dainelių, 
ru, solo ir duetu; 
pasakyta keli eilėraščiai.

Vaidinime dalyvavo šitie as
mens: Levisono vaidmenį vai
dino Kuzmas; Izabelės, Kivin- 

jskiutė; Daimonto
Anelės — Pascckienė; Agotos 

, —% Raukaitė; Danieliaus — 
Virbickas; Severino Pau- 
razas; Menkevičiaus — Gylis; 
Barboros — ‘ Gurevičiūtė; Pet
ro — Plaušinis; Magdės — Gi- 
iiute. . v *

“Rytų Pilis” ‘ savo turiniu 
priklauso Į>rie geresniųjų 'kuri
nių; vaidinimas taipgi išėjo 

gana gerai. Visų geriausiai pa
sižymėjo ip-lė Kivinskiute Iza
belės vaidmenyje, nors ji ne
daug yra dalyvavusi sceniniuo
se parengimuose; p-ia Pasec- 
kienė Alenos vaklmeny taipgi 
gerai pasižymėjo, bet ji jau 
yra gerai žinoma savo gabu
mais pittsburgiečiains. Kiti vad- 
dylos taipgi suvaidino gerai, 
tik jų vaidmenys nebuvo to
kie žymus, išskiriant Levisono 
ir Daimonto. . •

Tėma ‘ Rytų Piliai” paimta 
iš bajorijos gyvenimo; Izabe
lė įkalba sau, kad jos vyras 
myli kitų merginų, Barborų, o 
Barbora gretinasi prie jos vy
ro Jono vien dėlto, kad jis gel
bėjo jos brolį Petrų, kuris ne
teisingai buvo kaltinamas 
žmogžudybėje. Izabelė tų pa
mačiusi supyksta ant savo vy-i 
ro, paklauso Levisono ir su 
juo pabėga, palikdama vyrų iri 
vaikus. Jos vyras sužinojęs 
apie tai labai gailisi. Izabelė 
gi pilmačiusi, kad jos vyras 
buvo nekaltas ir ji tapo su
vedžiota Levisono, labai gailisi 
savo žingsnio ir po nekuria 
laiko Rytų Pily pasklysta ži
nios, busiu Izabelė yra nužu
dyta. Jonas po to atsiveda su 
Barbora'; bet Izabelė nebuvo I 
nužudyta; pražilusi nuo gailes
čio ir vargų ji tampa 'nepaži- 
nama ir kaipo svetima sugrįž-Į 
ta pas savo vyrų; bet nei vy
ras, nei sūnūs jos nepažįsta. [ 
Ant galo suserga jos sūnūs ir 
tolydžio kalba apie savo tikrų
jų mamytę.- Ji pasakoja jam, I 
kad ji yra tikra jo mamytė; jis Į 
nenori jai tikėti; gailaus pažįsr- 
ta jis savo mamytę ir tuojaus 
numiršta. Po nekuriam/- laikui I 
ir ji suserga ir pasišaukia Jo
nų; ji pasisako jam, kad ji yra 
jo moteris, ir tuomi jį labai I 
nustebina; jam rodos, kad jis 
sapnuoja, ar kad ji iš kapų! 
prisikėlė; bet jis ant galo įti
ki jai ir ji tuojaus numiršta, 
padarydama didelio gailesio 
Jonui. ' * I

Kūrinys ir jo vaidinimas ga
na patiko susirinkusiems, tik 
gaila, kad musų žmonės nesup
ranta geresnių kurinių —* kurt 
reikia verkti, ten daugumas 
juokiasi. Jiems genaus tiktų 
komedijos, nes jie pripratę 
prie Džian Bambiškųjų upy
čių.

Muzikos programo daly pir
miausiai išėjo St. Pe^auskas ir 
solo basu padainavo “Ko sėdit 
sveteliai,” pianu palydint p-lei I 
M (Uepjdtei; bet jiems nekaip j šimtų nepriklauso; ir tie patys, 
|>avyko; tur būt jiedu nesi- kurie Priklauso, neateina j.su- 
praktikavo. Paskui J. škule- 
vičius su St. Petrausku, J. Se
mitini pianu palydint, sudaina
vo duetų Petrausko “Valia, va
lužė.” Tas išėjo gana gerai ir 
klausytojams patiko. Trečiu 
kartu J. Škųtevičius sudainavo 
“Valio dalgeli” ir “Tu plauk 
laiveli,” pianu palydint p-lei 
M. Liepaitei, šitas taip pavyko, 
kad klausytojai užsispyrė jį 
antru kartu pakartoti, bet šyk
štuolis neišėjo. I

škulevičius yra vienas ge- smarkiai puola žemyn. Patar-

BALTIMORE, MD.

Marguminai.

tina kitų miestų rubsiuviams 
neleisti pradėti kopcracijos 
tverti, nes tai yra pragaištin
gas darbas rubsiuvių amate. 
[Nejaugi? — N. Red.]

—Spyglys.WESTVILLE, ILL.
Naujienų 97 num. pastebė

jau darbininko Jono Genio at- 
sišaukiimų. j Išticsų minėtas 
žmogus yra7 vėžio ligos suvar
gintas ir pagalbos reikalingas. 
Nelaimingų žmogų turime šu

k
negeresnė už jos padėtį užsie- buvo patenkinti, išskiriant vie
ny. Klerikalai įvedė karo sto- nų, kuris klausimų padavimo 
vį, įsteigė žvalgybų; kuri krik- Įaiku bandė pasirodyt 
štija kiekvienų klerikalų .parti- kum vyru ir nesilaikyti ... . .. - -i i u . i. . •

ne Mausimą paduoti, bet visą ( MRS. A. MICHNIEWICH 
kalbėtojo kalba kritikuoti, nes 
visa jam nepatinkanti. Kalbė
tojais patarė jalm surengti pra
kalbas ir “kritikuoti”,- bot čia 
tam ne weta ir nėra laiko. Ir

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

Telefonas Yards 1119-J
smar

su si-
rinkimo tvarkos; bet jis tapo 
sugėdintas ir neturėdamas# pri
tarėjų, aipsisodo. Kitas norėjoj^aip tas nuėjo. Vytautas.

jos priešininkų bolševiko var
du ir įlaužo jį, į kalėjimų ki
ša, ar ant vietos nušauna be 
jokio teismo ir atsakomybės; 
spauda suvaržyta; susirinki
mai uždrausti, bet klerikalai 
savo laikraščiuose šokauja 
apie didžiausių demokratinę 
laisvę Lietuvoj.

Kalbėtoms ragino remti Lie
tuvos Sočjaldcmokratų parti
jų, kuri turėdama savo atsto
vus St. Seime, geriau gali prie
šintis klerikalų sauvaliai ir 
šyicsti žlmones, kad jie atei
nančiuose rinkimuose į Seimų 
nerinktų savo valdininkais ši
tų vilkų avies kaily, o išrinktų 
tokius žlmones, kuriems nupėtų 
ne Rymo ar kokio kito despo
to, o savo šalies ir žmonių la
bas.

Pertraukoje sudėta tain tik
slui $15 su centais. Tai bus 
pirmas binghamtoniečių šūvis 
j klerikalų pozicijas.

Antru atveju kalbėjo apie 

Gegužės Pitfmos šventę1 ir dar
bininkų padėtį. Čia jis nurodė 
į begalines musų buvusiųjų 
draugų klaidas ir tų žalų kurių 
jie padarė darbininkų judėji
mui, skaldydami jų jiegas 
ragino visus prie vienybės 
kvietė rašytis į LSS.

Po prakalbos buvo 
eilė klausimų,. 

keitėjas nuosakiai

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

Telefonai:

■(

Geri!

cigaretai
Aš čia viena tik norėjau pa

stebėti. Minėtas Joną© Genis 
visados buvo didelis priešas 
“Naujienų” dienraščio ir visų 
kitų darbininkų laikraščių. Jis 
buvo ir tebėra kunigų leidžia
mų “Darbininko” ir “Draugo” 
uolus rėmėjas. Nuostabu tat, 
kad jis nesikreipė į tuos savo 
kuniginius laikraščius dėl pa
galbos, bet į “Naujienas”, ku
rias jis spiaude. Be to jis pri
klausė dar Kazimiero karalai
čio pn&ailpinoi draugijai, bet 
kad toji ym laisva, o- ne po ku- 
nigų skvernu draugija, jį iš 
jos pasitraukė. —Jo draugas.BINGHAMPTON, N. Y.

Balandžio 2&|d. ČSS. 14 
buvo surengus*ft>rakalbas Lietu
vių svetainėj prie Meilins gat- 

vės. Kalbėtojas buvo drg. St, 
Michelsonas iš Bostono. Jis kal
bėjo dviem atvejais. Pirmu at
veju kalbėjo apie Lietuvos kle
rikalus faktais įrodydamas, kaip 
Lietuvos kunigai deda visas pas
tangas tam, kad uždengus savo 
juodais skvernais visas mokyk
las ir pavertus jas mulkinimo 
vietomis. Kalbėtojas sakė, kad 
Lietuvos vaikai ir taip maža lai
ko turi mokinimuisi, o pei dar ir 
tų trumpų laikų kunigai privers 
juos katekizmo mokintis, tai ap- 
sipažintlv su gamtos mokslais ir 
kitokiais^gyvenimui reikalingais 
dalykais nebus kada.

■ Pertraukoj buvo renkama au
kos Lietuvos • Socialdemokratų 
partijos darbuotei ateinančiuose 
seimo rinkimuose, ir sykiu susi
rinkimo lėšoms padengti. Au
kų surinkta dvidešimts keturi I

I doleriai su centais.
Po pertraukai kalbėjo apie 

darbininkų reikalus, nurodyda
mas kaip ir kada darbininkai nePri|klaus()(mlyhės ___ _
pradėjo švęsti Gegužės Pirmų. į k^’bo; kaip toji laisvė dal>arti- 
čia jis priminė apie komunistuš, nklIlls Lietuvos šeimininkams 
kurie du metai atgal sakė, kad ^uv4° ^^^i priimama ir jie 
už (Jviejų savaičių įvyksianti re- už jų tik dėlto,
voliucija, bet ir dvejiems me- lūkėjo kitos išeities, bet 
tams prabėgus revoliucijos nėra <al^ ^ll(>i11 liksiu, (kad apga- 
nei šiandien. vu® ZInoncs- jiems tas pa-

Klausytojų nedaug buvo, bet Vy ?ad«>ami. žmonėms ro- 
visi ramiai užsilaikė. JU jba ir danguj, jie pasiekė

valdžios styrų ir dabar valdo
Tuoj po “šventų” Velykų len- S Ištinka, o ne

kų šv. Stanislavo kapinėse kaž-fe^ blltV ^onems ge- 
kas sudaužė ir išvartė apie 5a 'X’ip v "‘Y ki‘S JŲ 
“pomnikų” ir šiaip kryžių Tarp , / y ’ kut l.‘k T SUJ™«US

j ix. v/ " Lietuvų su reakcine Lenkija, jų sako butą ir gražių murmuh y - J
nių paminklų. Tose kapinėse L 
yra daug palaidota ir lietuvių, mitą- ' ‘
Dabar juokdariai sako, kad ne- legatai'’ Genuos aomerenejoj 
gyvehai lenkai su negyvėliais sėdį.;.vieni nuo visų atsiskyrę 
lietuviais susipešė ir kryžius iš- be jfe^Iraugų, be jokių už- 
var ®* Į Lietuvos artimiausi

’ , ' ~ kaimynai, estai su latviais, nu-
1 arengimuose lietuviai komu- sisuko nuo lietuvių ir padarė 

nistai mėgsta kitiems pardavinė- sutartį su jų priešais, lenkais, 
ti knygas, bet patys jų neskai- Klerikalai vietoj atatinkamos 
ta. Kada tik tenka nueiti į sve- politikos su kaimynais, varė

kp.

M^DR.HERZMAN^B
IS RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis r Canal 
3110 arba 357

Makt. Drexel 950
Boulevard 4136

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

Drg. St. Michelsono prakalbos.

Balandžio 26 d. LSS. »33 
kuopa buvo surengusi prakal
bas “Keleivio” redaktooriui, 
drg. St Michelsonui. Prakal
bos pilpai pavyko visais atžvil
giais. Žmonių susirinko gana 
daug, atsižvelgiant į rnuisų ko
lonijos mažumų. Žmonės, ma
tomai, jau pradeda atsikvošėt 
nuo tų komunistinių smūgių ir 
į socialistus pradeda ‘žiūrėti 
jau kitaip, negu žiurėjo dveji 
metai atgal. •»

Drg. St. Mięhelsonas kalbė
jo dviem atvejais; pirmu at
veju kulbėj u apie (Lietuvų, 
smulknien ingai ir nuosaikiai 
nurodydamas į Lietuvon praei
tį, jos dabartinę padėtį ir 
ateitį. Jis nurbde, kas ir kiek 
prisidėjo prie Lietuvos laisvės

kurinio

mams Lietuvos šeimininkams

Klerikalai, girdi, bevalyda
mi Lietuvę taip jų įsukompro- 

ivo, kati dabar (Lietuvos de- 
konferencijoj

to-.
tamės rūsį, tada matai kelis ko- šmugelį ir to pasekmės dabar 
munistus prie kazyrų “besišvie-Į kokios, ka<i tie kaimynai su 
čiant”. Komunistas G. trys me- nesiskaito.
tai atgal sakė, kad “dabar tik Į Vidujinė Lietuvos padėtis 
kumščiu reikia kovot, o ne kon- " . J
vencijomis”. Dabar tas smar-r^T"" ------------ -
kuolis remia Kalėdų kūdikį - Takiai*
Darbininkų Partijų. Tai 1 UUlClS
pastovumas pas tuos žmones, t Ž a n™Linam'^’ v,artolant

± Aii\u 1ABLETS: galvos skaudėji- 
nugarkaulio, muskulų nusilpi- 

... .. rn0) rheumatizmo, neuralgijos ir nuo
kitokių skausmų. Geriausias vaistas 
nuo šalčio ir influenzos: taipgi vidu
rių liuosavimą. Vienas išbandymas 
pertikrins jus. Gaunamas yra visose 
aptiekose ir pas išdirbSjus.

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė.,

v Chicago, BĮ.

Kriaučių organizacija mažne 
visa pakrikus. Du metai agal 
lietuvių skyrius 218 turėjo har 
rių 1500, o dabar nei penkių

Isirinkimus. Tai yra bloga, bet 
Įkų darysi. M. Duseika organi
zavo per tris mėnesius, bet ne
turto pasksckihno. Daugelis 
rubsiuvių manė, kad Duseika 
netikęs organizatorius ir į jo 
vietų pasikvietė Bekampį, ši
tas, žinotma, “smarkesnis”. — 
vienu žodžiu penkias prasmes 
pasako, bet nariai unijoj kaip Į 
nesidaugina, taip nesidaugina. Į ™1CS ADU-131D rllIS 
Dar atbulai — vis kopcracijos 
auga. —

Jlcbe?
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
* strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

One or two and the paln stopa
I »» ContaJn no hablt-formlng druoa 

1 nave you tried Dr. Milės’ Nervine?
•j As* vomf l^ruggiat

Jis 
ir

vi-duota 
į lAiriuos 
atsakė.

/^skritai prakalbo© buvo įs
pūdingos ir beveik visi jomis

f Pirk Šiuos Cigaretus ir TaupykPinigus

Dr. A. R. Blumentha!
, Akių Specialistas
4649 So. Ashland Avę.

Kampas 47th SL

EXTRA PROGA 
VISIEMS

Dienomis 9 ryto iki 9 vak. '
Ned. 10 iki 42 pietų

Tel. Boulevard 6437

Kadangi Aušros Spaudos Bendrovė yra atsipirkusi A. Olszewskio knygynų su verte knygų 
$145,000 (šimtų keturiasdešimtis penkis tūkstančius) ir kaip visiems yni žinoma, kad Olszewskio 
(buvusio “Lietuvos” leidėjo) knygynas yra vienas iš tų knygynų, kuriame randasi geriausios kny
gos, kaip tai Šerno raštai, Labo žodynai ir šimtai tomų gerų knygų, kurios tik nuo dabar yra ga
limos gauti Aušros Knygyne arba pas agentus, kurie ima knygas iš Aušros Knygyno ir kadangi 
šitų knygų nupirkimas ir tų knygų perkėlimas naujon vieton nuo Birželio-June 1 d., 1922 metų 
atsieina Aušros Bendrovei tūkstančiai dolerių, todel-gi Aušros Spaudos Bendrove iki Birželio 1 d., 
1922, padarė didleį pasiaukavimų, numažindama kainas dėl visų tų, kurie ims už didesnę suma 
knygų. Kadangi protaujančių jai visuomenei yra reįkalinga gerų knygų, o Aušros Bendrovei, įėju
siai naujai į šitų milžiniškų knygų biznį ir norinčiai budavoti tų biznį da didesniu ateity, reikalin
ga daug pinigų, todelgi Aušros Bendrovė ir padarė tų nepaprastų nupiginimų knygų. .

Tokios progos, tokio pasiaukavime? daugiau iš Aušros Bendrovės nebus, todelgi, draugai, nepra
leiskite nišnaudoję šitos progos. Jei Jus nepajiegsite vienas užsisakyti knygų už didesnę sumų, tai 
susidėkite iš krūvos su draugais — tokiu budu jums knygos ^tsieis visai pigiai.

Čia žemiau seka parodymas ant kiek tamsta gausi pigiau knygas ir ant kiele Aušra numakina 
savo knygų kainas imantiems už didesnę sumų iki Birželio 1 d. 1022 m.

Khygų vertės $10.00 
Knygų vertės $15.00 
Knygų vertės $20.00 
Knygų vertės $25.00

žemiau seka knygų sąrašas, kurių galite pasirinkti dėl užsisakymo, taipgi visų knygų yra pa
žymėtos kainos tokios, už kokias kainas yra if bus parduodamos, jei bus imama už mažesnę su
mų negu $10.00. Daleiskime sau, Jus pasinksit^ knygų iš žemiau pažymėto knygų surašo už ^M0, 
o Aušrai prisiusite tik $23.00, taip kaip yra viršui pažymėta. z

kiek kas nori. Visos žemiau, surašytos knygos 
pažymėtos sulyg katalogo.

Knygos vardas
Rašto Istorija....................
Trumpa Senovės Istorija ..
Apsireiškimai Atmosferoje 
Gamtos Istorija .................
Gamtos Pajiegos................
Kada Kokiu budu Svietas Susitvėrė ......
Kada Kokiu budu Svietas Pasibaigs ......
Istorija Chicagos Lietuvių.............. L.........
Biblija (pilna) sykiu su pilna rodžkle......
Bedievių šventraštis (apie 500 paevikslų 
Lyties Mokslas (nauja kn. apie 'lyties dal.) 
Rankvedis Angliškos Kalbos.......... ».... ,....
Kaip Rašyti Laiškus Liet, ir Ang............
Iš Ma^io Atsiminimų........ ....... .................
Sapnininkas ........... ............................... .....
Valgių Gaminimo.......... ..... t................. .

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

XI

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisą/
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaiką ligų 

OFISO VALANDOS;
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 Iki 
5 vai. po piot ir nuo 7 iki 8:31 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DR. G. M. GLAfiER 
Prąktikuoja 30 metai

Ofisas:
3149 S. MorgaifSt., kerte 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 *

.. už $8.00 
už $12.00 
už $15.00 
už $18,00

Knygų vertės $30.00 ...
Knygų vertės $35.00
Knygų vertės $40.00 ...
Knygų Vertės $45.00 ...

už $20.00 
už $22.00 
už $23.00 
už $25.00

Visų knygų yra galima imti po tiek egz.^ po 
Tamstai dėl pasirinkimo yra apdarytos ir kainos
Knygos vardas ” Knygų Kaina
Laiio žodynas (abi dali) ............................ $10.00
Tikėjimo Istorija........................................... $7.00
Žodynas Ang. Liet, (dalis II) ......................  $6.50
Ethnologija .........................................   $4.00
Geografija..................................................  $4.00
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių Bei Velnių $2.75 
Rymas, Garsus Romanas apie Vatykanų $2.50 
Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai .... $2.50 
Istorija Abelna ...;.......................................... t$2.75
Gyvenimo Mokykla.....................
Istorija Suvienytų Valstijų ...... .
Lietuviškos Pasakos GHlis I) ... 
Lietuviškos Pasakei <dalis II) ... 
Lietuviškos Pasakos (dalis III)

FLoetuviškos Pasakos (dalis IV) 
Raistas, garsi apysaka .. ..........

Jei kas ims mažiau negu už $10.00 vertės knygų, tiems tik bus nuleidžiama 10 centų ant do
lerio. Knygų persiuntimo lėšas apmokės Aušros Knygynas.

Atsiminkite, 
čiami pasiskubinti išnaudoti šitų progų. Pinigus siųskite už knygas sekamu antrašu:'

Aušra Publishing Co.'
1614 West 46th Street, Dept? 8, > Chicago, Illinois.

P. S. Aušrai reikalingi yra agentai pardavinėjimui knygų, užrašinėjimui šėrų ir tt. Nuo
šimtis gana geras. Del informacijų kreipkitės laišku Aušros Bendrovėm

Knygų

$2.25 
$2.25 
$2.25 
$2.25 
$2.25 
$2.25'

kaina 
$2.50 
$2.50 
$1.75 
$1.50 
$1.75 
$1.50
$1.50 
$1.75 
$4.00 
$4.00
$7.00 
$2.50 
$2.00 
$2.00
$1.50 
$2.00

DR. C. K. KLIAUGA 
DENT1STAS

1821 So. Halsted SU Chicago, Iii. 
kampai 18th' St.

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

N

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X-Spinduliai

Ofisas 2201 W. Mnd St., kampas S.
Leavitt St. Tol. Canal 6222.

Rezidencija 3114 W. 42nd Si.
Tel. Lafayette 4988.

Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—12 pietą

šitas nepaprastas nupiginlmas knygų bus iki Birželio 1 d., todėl visi kvie>

Telefonas: Boulevard 7042

Telephono Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS 

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

■ DR. C. I. VE2ELIS : i
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Ave.f 
arti 47-tos gatvfis
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Publlahed Daily except Sunday By

Editor P. Grigaiti*.

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tetephooe BeoMvftU 8600

$8.00
$7.90

*. J8-00
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per year jn Canada. 
per year outside oi Gbis*KPt 
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Naujienos eina luusfilen, išskiriant 
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drovė, 1739 So. Ralsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas i Roosevelt 8600.

i » _____

tam tikrose rezoliucijose su
rašyti, vadinasi, bus tik ant 
popieros. Franci jos atkak
lumas ir kerštas neleidžia 
jai kiek nors pagerinti savo 
santikius su Vokietija ir 
Rusija. Pastaroji greičiau
sia šioj konferencijoj neišsi
derės sau nei paskolos savo 
sunaikintam kraštui taisyti 
nei pripažinimo sovietų val
džios. O Vokietija, jei ką 
gera parsiveš iš konferenci- 
juos, tai nebent tik sutartį 
padarytąją su Rusija, — bet 
tai sutarčiai padaryti jom 
dviem nereikėjo nė Genuosį <

Aplamai, maža vilties be
lieka i tolesnį konferencijos 
pasisekimą.

kiek apstabdyti terorą, bet 
užtat paskui tą terorą jie 
dar aštriau vykina.

JpjpaZffa Į
PATYS Iš SAVĘS 
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J8.00 
I4.&0 
2.26 
1.76 
1.00

Del persekiojimu 
bolševiki]oj.

JIisjmpk*jbno kainai
Chicago ja — paltu:

Aidams
Pusei metų —
Trims mėnesiams ,
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chlcagoje per neiiotojusi
Viena kopija --------------- *•>*
Savaitei , . . ...... ............... . .
Mėnesiui................. .............. .—•

Suvienytose Valstijose ne Ghieegoj
PaStUI ' nn

Metams -........... ........... .....
Pusei metų 2 , , , > ■—
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams ■■■■ L50
Vienam mėnesiui —.....................  »75

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
j jįAtpiglnta)

Metams , ,. -------- . >8.00
Pusei metų ................. . 4.00
Trims mėnesiams ............... .. 2.26

Pinigus reikia siųsti palių Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

*•

*

Visos viltys 
nyksta.
' Netoli mėnesis laiko kaip 
tęsiasi Genuos konferencija. 
Sušaukta ekonominiams ir 
finansiniams Europos vals
tybių klausimams išspręsti, 
ji neišvengiamu budu turėjo 
susidurti su politiniais klau
simais, ir visame klausim# 
labirinte susipainiojo ir nu- 
klimpo. Rusija, Franci j a, 
Vokietija—klupdo visą kon-

jiegs ji dar ką nors atsiekti 
r— tenka jau abejoti. Iš to, 
kaip konferencijai sekėsi 
iki šiol darbas, nebe vieni 
pesimistai sprendžia, kad ta
rybų ir derybų vaisiai bus 
mažesni negu maži. Jei ku
rie ekonominiai klausimai 
bus išspręsti, jie pasiliks tik

z Vienas radikalų laikraš
tis, kalbėdamas apie žiaurius 
persekiojimus socialdemo
kratų bolševikijoj, aiškina 
raudonąjį terorų'šitaip: So
cialdemokratai,1 kaipo toki, 
tiesioginiu budu nesą bolše
vikų valdžios persekiojami. 
Didžiausia dėl to kaltė esan
ti baltagvardiečių ir šiaip 
įvairių sąmokslininkų, ku
rie rengia pasikėsininMis 
prieš sovietų ^valdžią ir or
ganizuoją maištus. Sovietų 
valdžiai kovojant su tais sa
vo priešais, kliuvą kartais ir 
nekaltiems bolševikų idėji
niams priešams, socialdemo
kratams ir kitiems.

Ištiesų betgi toks aiškini
mas tai tik pasaka vaikams, 
A'kurios patys bolševikai 
pasijuoktų. Rusų diktato
riai beveik visus baltagvar
diečius paliuosavo iš kalėji
mų, — tie jiems nepavojin
gi. Pavojingiausiais vsau 
riešais jie laiko socialdemo
kratus, o todėl sistemačiai 
juos persekioja, į juos visą 
savo pagiežą kreipia. Ir jie 
;ai atvirai skelbia. Tik Var 
xarų Europos organįzuotų 
darbininkų aštrus protestai 
kaltais, — kaip buvo, pa— 
džiui, šių metų pradžioj, ■ 
priverčia bolševikus laikin

fįrooklynO “Laisvė” rašo apie 
vierių buvusį didelį revoliucionie
rių M. Coheną, kuriam dar 1919 
metais ėmę vaidintis, kad jau 
vyksta socialinė revoliucija. Tai 
buvęs šimtaprocentinis revoliu
cionierius —‘ gulęs ir kėlęs su re
voliucinėmis frazėmis ir sapna 

j vęs porversmus. Susirinkimuo
se, kuriuos jis šaukdavęs, — o 
jis buvęs Nėw Yorko apielinkės 
kairiasparnių sekretorius, —• 
jąm niekados netrukdavę revo
liucinių sumanymų. Ir

“Jo sumanymams, — sako
4

“Laisvė”, — jo kalbai neban
dyk priešintis, nes tuojau iš
girsi oportunisto, menševiko 
vardą. O juk tais laikais re
voliucinėmis frazėmis žaisti 
labtii lengva buvo ir paprasti 
nariai tuos frazių revoliucio
nierius labai gerbdavo, net ir 
dabar gerbia.” /
Taip kalbėdamas apie Coheną, 

Brooklyno laikraštis .betgi daro 
ir savo išpažintį. Nuo atsiradi
mo kairiasparnių, “bolševikų” 
Amerikoj, nuo pat laiko kai 
“Laisve” virto tų kairiasparnių 
organas ji elgėsi 'lygiai taip, kaip 
tasai jos vadinamas šimtapro
centinis revoliucionierius. Ir jei 
ji dabar sako, kad

“Prisiminus tuos laikus, 
da Cohenas ir jam lygus 
lė’ socialę revoliuciją, tai
juoko net šonai pradeda skau
dėti,”—
Laisvė juokiasi ne tik iš Co- 

heno, bet kartu ir iš savęs.

tuomi pasižymėjo “Draugo” NN. 
104 ir 105. Teršdamas musų 
asmenis, primeta tokių dalykų, 
dėl kurių nieko nežinoma, pavyz
džiui, mini kokį tai mano atsi
tikimą su motorciklu^

Savo gyvenime viso vieną kar
tą esu važiavęs motorciklu visai 
kitais tikslais, kokius kad mini 
“Draugas”. f

Ponas Romanas, Amerikos 
Lietuvių PrekybosJir Rmnonės 
Bendrovės prezidentas, prkdėjus 
man organizuoti “Geležinį Vil
ką”, užproponavo motorciklą ir 
automobilį (ko paskiąu neišpil
dė). Motorėliu iš jo malonės 
vienų kartą pasinaudojau. Tai 
buvo pradžioj j “Geležinio Vilko” 
organizacijos, kada mes i nėjome 
į Vilnių, kada dar apie želigovs 
kį nebuvo girdėtis, o mes pra
dėjome organizuoti naujas lais-

Iš streiko padangės.
Didžiajame angliakasių 

streike visuomenės domė laiki
nai yra atitraukiama thuo Pem 
nsylvanijos ir Vidurinių Va
karų ir sukoncentruojama ąnt 
mažo Charles Towno (ne 
Charicstono) kaimelio vakarų 
Virginijoj. šešiosdešimts treji 
metai atgal ten 'tapo- pakartas 
John Bro|wn už jo idėjas, o pe
reito balandžio 24 d. prasidėjo 
nagrinėjimas bylos 500 žmonių 
kaltinamų išdavybe, žudymu 
ir suokalbiu, sąryšy su anglia
kasių žygiu per kalnus pereitą 
vasarų savo draugus išliuosuo- 
ti Logano ir Mingos kauntėse. 
Nagrinėjimui neprasidėjus ap
sireiškė dalykas tipingas Vaka
rų Virginijos teismui jam lu

boti ateina žinių Iš Pittsburgho, 
kurios nemalonu girdėti. Jun
gtinių Valstijų teismo teisėjas 
C. P. Onį sakoma klausęs dvie
jų Susivienijusių Kasyklų Dar
bininkų narių, atėjusių pas jį 
pilietinių popierių gauti, ar 
jie streikuoja. Tiems atsa
kius teigiamai, teisėjas atme-

tęs prašymą, sakydamas, kad 
jis išduosiąs jiems pilietybes 
popierinę kada jie sugrįšią dir
bti. Tas skamba taip nepa
prastai, kad nesinori tikėti, bet 
nelaimėn, iš pirmesnių jų pri
tyrimų mes žinom, kad Pcnn- 
sylvanijoje netikėtiniausių da
lykų atsitinka. — Nation.
-Tf-r- ' • ■■■ h --------

SueiAeatos £aįykai
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Dr. A. Montvid^s.

Gaudo muses.
Viename Kalifornijos 

RiversiJe liko paties

ka-

nuo

Laiškas Redakcijai.
Gerbiamas “Naujienų” 
Redaktoriau1

Patyręs, kad laikraščiui 
“Draugui” trūksta paprastos 
laikraštininkų etikos, ir todėl ne
manydamas, kad mano praneši
mas “Draugo” skiltyse galėtų 
tilpti, prašau neatsisakyti įdėti 
į “Naujienas” šį laiškelį.

Laikraštis “Draugas” kuone 
numeryje pačiu 

i. budu teršia d-go 
mano asmenis. Ypač

avyz- kiekviename 
šlykščiausiu, 

l$li j žygelio ir n

vanorių pajėgas, kad galima bu-|rint reikalo su angliakasiais, 
tų atremti galimus priešininkų. Devyni nelaimingi vyrai, kurie

Jokių

antpuolius.
Vieną šventadienį, gavęs mo- 

torciklą, atlankiau kelias vietas 
Mariampolės ir Vilkaviškio ap
skrity, ragindamas į 'laisvano- 
rius. Tų pačių dieąą temstant 
pargrįžau po kelių prakalbų j 
Kauną. Už “nuplyšimą šynų” 
ir benzolį p. Romanas paėmė 
atatinkamą atlyginimą,
grųsinimų ir teismų tuo reikalu 
neturėjau.

Fabula pramanyta su vienu 
aiškiu tikslu — šmeižimo.

“Draugas” duoda mums var
dą “akiplėšų, kurie darą baisiau
sią gėdą Lietuvos garbingam 
Seimui, kurio nariais save vadi
na”.

Tokius dalykus • talpina laik
raščio redaktorius, kuris bent 
mane asmeniniai puikiai pažįstą, 
prjsiskaito save prie/ inteligen
tų... Negražu ir nedorą, nes jis 
žino, kad mes abu esame tikrai 
Steigiamojo .Seimo nariai, kad 
nieką nikelio pastoti nenorime, 
kad esame aukštos tolerencijos 
žmonės, kad mums svetimi pur
vai šmeižtų, kuriais drabstėsi 
“Draugas” ir jo bičiųoliai pra
kalbose, demoralizuodami Ame
rikos Lietuvių visuomenę.

Lietuvoj už šmeižimus teis
mas suvaldytų, kaip kad suvaldė 
p. Vyt. Bičiūną “Laisves” krik
ščionių demokratų organo re
daktorių, net 4ukartus už šmei
žimus pasodinęs kalėjimam

Eiti su “Draugo” šiukšlynu į 
svetimuosius nedera, tuolabiau, 
kad Amerikos ir Lietuvos visuo
menė žino tikrąją padėtį ir šmei
žikus tinkamai įvertina.
Ladas Natkevičius (kapitonas)

Steigiamojo^ Seimo narys.

negalėjo gauti laido, tapo atga-; 
benti miestan ir septintadienį 
tapo nuvesti gatvėmis į vietos 
kalėjimą surakintomis ranko
mis ir prirakinti vienas prie 
kito. Kaliniai išbuvo šitaip su
rakinti septynioliką valandų; 
šerifo padėjėjai, atvedusieji ka
linius, nemokėdami nuimti 
pančių nuo subraižytų rankų, 
įurejo šauktis kitų pagalbos. 
Tik ačiū Apveizdai valstija išli
ko be riaušių nagrinėjimo išva- 
karosc dd sąlygų, kurioj lig 
šiol nepairi tėjo ir nėra atitai
sytos, Prie Visų turimų bu
dynių yra aišku vienas daly
kas, kad Valstija rengiasi pe
reiti per brangių ir nuobodžių 
nesąmonių ratą, kuris bus 
toks bergždžias kaipK Sachara 
ir toks bejiegis kaip vanduo 
tvenkiny, kol nebus daroma 
pastangų neteisingumui ir ti- 
ronybei prašalinti, kurie buvo 
sukilimo priežastimis ir kurie 
kitą sukilimą pagimdi^ jei jie 
nebus prašabnti.

Nagrinėjimui beeinant Char
les Towne iš kitur pranešama 
apie gerus ir ‘blogus nuotikius. 
Tarp pirmųjų galima paminė
ti laikinas pertaisymas Jungti
nių Valstijų teisėjo McClnitico 
uždramties, kuria buvo draud
žiama organizuoti neunijuotus 
valstijos angliakasius ir prisa
koma išvaikyti šėtrines kolo
nijos Mingos kauntSjo.( Šitas 
nepaprastas įsakymas apeliuo
ta į Jungtinių Valstijų Apskri
čio teisiną Richmonde, Virgini
joj, bet iki teismas x išduos 
nusprendimą Apskričio teisėjas 
Knąpp Vakarų Virginijos sos
tinėj Cliarlestone atmetė fią 
liždraustį. Taip ir turėtų bu Ii,

miesle 
miesto 

įsteigta musių gaudytojo raš
tinė. Vartojama spąstai su se
nom bananom, laistoma nuo
dingu skyštimu. išmesti daik
tai skersgatviuose, apie sker
dyklas. Ir tai daroma kas die
na. Norima padaryt miestas 
be musių. ■ ,
Gydytojai miesteliams Maine 

valstijoj.
Maine Medikai ė Asociacija 

nutarė pasirūpinti gydytojais, 
mažiems miesteliams, nes ten 
esama daug vietų, kur gydy
tojo nėra. Bus kreiptasi į me
dicinos mokyklas, kad jos pa
ragintų jaunus gydytojus susi
žinoti su Asociacija dėl vietos. 
Maine valstijoj miesteliai nodi- 
deli(, toli vienas nuo kito ir ke
liai automobiliams prasti, to
dėl gydytojai neturi traukimo 
ten ąpęigyvenli.

Rauplės.
New Yorko valstijos sveika

tingumo komisionierius prane
šė, kad ten gręsia rauplių pra-

is. Penki apsirgi- 
įvyko Šit. Lawrencemai jau 

paviete. Pakanadyj esama jau 
sirgimų, 
sieks ir
jos, kur pradžioj šių metų 
jau įvyko 250 apsirgimų raup
lėmis.

Liga baisi, q apsisaugot ne
sunku —■ skiepijimu. 'Turėt 
rauples, kada yra skiepai prieš 
jas, yra prasižengimas.

Gydytojai sąžiningi.
lNow York valstijas blaivy

bės direktorius sako, kad ten 
yra 12,500 gydytojų, kurie tu
ri leidimą užrašinėti alkoholi
nius gėrimus ligoniams. Kiek
vienas gydytojas gali gauti 
400 receptų meluose ir ant ko- 
žno gali užrašyti puskvortę.

Bijoma, kad liga pa- 
iš Cionnecticut valsli-

Aplamiu iniįapt, 1921 mętais 
New Yorko valstijos gydytojai 
tesunaudoję tik po 76 recep
tus iš 400. ‘Tai parodo, jog 
užmetinėjimas, buk gydytojai 
degtine šinkuoją, yra nepama
tuotas.

Valyą Philadelphią.
Majoras Moore nusprendė 

apvalyti Philadelphią nuo šun
daktarių. Jis įsakę publikos 
saugumo biurui gelbėti valsti
jos vyriausybei ir medikalei 
draugijai suradime ir išgaudy- 
mc visų tų, kurie praktikuoja 
niedięįną be žinojimo ir leidi
mo. šitokių šarlatanų privisę 
daug po karės.

Kaip surast gydytoją,
Cliicagos Medikalė (gydyto

jų) draugija įsteigė savo na
riams biurą, į kurį ligoniai 
galės itelcfonuoli, norėdami su
rasti savo gydytoją. Gydyto
jas negali dieną ir naktį būti 
ofise bei- rezidencijoj, nes jis 
važinėj asV paą ligonius, arba 
dirba ligoninėj, ar lankosi pas 
draugus, ar kur kitur laikas 
nuo laiko išeina. Ligonis, ne- 
prisišaukdanias savo daktaro, 
turi imti bile kolų. Tai kenkiu 
gydytojui ir publikai Kad ši
tą keblumą prašalinus ir liko 
įsteigtas informacijos biuras, 
kuriaįm gydj’tojai priduoda te
lefonų niunerius, kur jie taih 
tikrose' valandose randasi 
Publika tęlefonuoja į biurą, 
kuria arba sujungia tuoj kal
bant su dūktam arba priduo
da jam ligonio adresą ir prar 
nešimą. Taigi 'jeigu jūsų gy
dytojo telefonas skamba ir 
niekas neatsiliepia, reikia 
kreiptis . į biurą — Central 
3026. Da ne visi gydytojai yra

lodei ne visus galima pasiekti

Kito daktaro biuras nesiųs, 
todėl mkia- pasakyt vardų to, 
kurio norite. Kol .vardo neiš
sakote, tol negausite jokių in-

Keturiems Lietuvos Nepri 
klausomo Gyvenimo

Metams Sukakus
J. Krikščiūnas

(Pabaiga)

mūsųMes daug ko galime pasimokinti iš 
praeities, todėl ir naudinga butų prisiminti se
novės Lietuvos valstybę ir palyginti anų laikų 
įvykius su šiandiena. Kol niekas lietuviams ne
kliudė jų miškuose medžioti, upėse ir ėžeruose 
žuvauti, jie ramiai gyveno ir kitų nelietė... Bet 
štai vakarų kaimynas šarvais apsikalstęs. ima 
Ns giliau veržtis į kraštą, kad žmones pavergti 
ir turto pasiplėšti. Sujudo musų protėviai ir ne 
tilt atsigynė nuo vokiečių, bet, užėmę daug rusų 
žemių, sutvėrė didintelę valstybę. Bet toji val
stybė neilgai gyveno. Kaip staiga ji susitvėrė, 
taip greit ir išnyko. Rodėsi, kad jau ir pats 
vardas išdils visiems amžiams. Kokios gi buvo 
tos Valstybės Sugriuvimo priežastys?

Lietuviai senovėje mokėjo ginklu atsiginti 
nuo priešų, bet nemokėjo organizuoti savo val
stybėje patvarioj vidujinės tvarkos, o svarbiau
sia nemokėjo sutverti 'savos kultūros. Kita sveti-/ 
ma kul t ura, svetimi papročiai ėmė iš pietų ver-\ 
žtis į Lietuvą ir nesutiko rimto pasipriešinimo. 
Diduomenė ima kalbėti svetima kalbą, pęrsigc- 
ria svetima dvasia, o ją seka nors ir nedrąsiai 
liaudis. Rezultate\ue tik išnyksta Lietuva kaipo 
valstybė, bet svetimos kultūros banga užlieja iš
tisas sritis ir net anksčiau niekeno neginčijamą 
Lietuvos sostinę —• Vilnių. Lenkai ima vadinti 
Vilnių savo miestu, nes per kelis šimtus metų 
jie čia suskubo įleisti savo kalbos, savo papro
čių gilų diegą. Kad norj kiek daugiau musų 
protėviai butų sugebėję gintis nuo lenkų kultū

ros, šių dienų musų nepriklausomybės kūrimas 
butų kur 'kas lengvesnis.

Praeities klaidų neatitaisysi, bųt iš jų gali
ma daug ko pasimokinti. Jei prisižiūrėti musų 
krašto šios dienos gyvenimo, nesunku pastebė
ti, kad daug praeities klaidų kartojama, karto
jamos jos dažnai net daug negražesnėj formoj.

1*919 ir 1920 m. Lietuva parodė, kad ji 
moka savo kraštą ginti. Kovojo ji su daug 
gausesniais rusais, kovojo su vokiečiais, susi
rėmė su lenkais. Visur ji turėjo mažesnio ar 
didesnio pasisekimo. Bet kuomet atėjo laikas 
išliuosuotą kraštą įvaikyti, čia lietuviai paro
dė labai mažai gabumų... O šis klausimas, juk 
pirmaeilės reikšmės.

Visiems gi aišku, kad didžiumai Lįcluvos 
gyventojų neĮiriklausomybės sąvoka kaipo to
kia mažai suprantama ir todėl nepriklausomybė 
vien dėl nepriklausomybes negali būti remiama. 
Lietuvos valstlečiuk Lietuvos darbininkui ne
priklausomybė bus tik tuomet brangi, kai jie 
jausis, kad jie patys yra joje šęimininkai, kad 
maksimalė jų darbo dalis lieka jiems patiems, 
kad nuskriaustas x žmogus visuomet suras tiesą. 
Tiktai tuoiųct jis jaus, kąd einantis į Lietuvą iš 
svetur priešas neša jam sunkesnes gyvenimo 
sąlygas, verguvę ir tiesia savo gobščįas rankas 
prie jo turto.

Pažiūrėkime, kokia ištikrųjų vieŠĮjatnuja 
Lietuvoje tvarka. Seimas paskelbė, Lietuvą 
esant demokintine respublika, bet ligi tikros 
demokratinės t valkos musų kraštas toli gražu 
nedaejęs. Vietose viešpatauja neretai rytų sat
rapų teisėmis apskįričių viršiųinkai, visokiu kori 
memlantai, ir lųilicijos viršininkai. Pq šalį 
švaistosi .žvalgybininkų būriai, kurie bet metu 
žmogų gali suimti, įmesti į kalėjimą, sumušti,, 
o neretai ir po ledu pakišti. J Ir nėra jėgos, kuri 
šių ištvirkusių eldnentų sauvalę suvaldytų.

Kyšiai Lietuvoje tiek įsigalėję, kad sunku 
surasti pasauly antrą tokią valstybę, kurios val
dininkai aplenktų mūsiškius šiame “sporte”.

Spekuliuoja ne tik menki valdininkėliai, milici
ninkai, bet net atskiros ministerijos pasidaro 
spekuliantų kontorą, o jos galva ministeris spe- 
kiuliantų gaujos vadu.

Nelaimė ne tiek tąme, kad atsiranda blo
gų žmonių, kurie ima kyšiu? ii’ spekuliuoja. 
Bėda, kad šios epidemijos bačilos patenku į patį 
žmonių kraują ir rpfio tendencijos .užnuodyti 
dar likusias sveikomis valstybes organizmo da
lis. Ši liga liek Lietuvoje įsigalėjo, kad net bau
gu darosi, štai kaltinamas vienas asmuo pasi
savinime 200. (KM) aulis. krašto pinigij. Jis sku
biai atrėžia: Tiesa, aš negrąžinau tų pinigų, bet 
gi įmano sėbras nužudo 10 kartų daugiau! Jei 
jau jus norit būti teisingi, pirma atsiteiskit su 
juo, o paskui eikit prie manęs. Ir taip kalba ne 
beOkoks žmogelis, bet profesorius, žmogus, 
kūnam aukščiau buvo įteiktas viso krašto liki
mas!

Antras pavyzdys. Btiauria spekuliacija susi
kompromituoją vięnos skaitlingos partijos šu
las, Steig. Sėjom narys ir Užsienių reikalų 
ministeris. Ir štai eina mėnesis, už mėnesio o 
jis ne tik nepatrauktas atsakomybėn, bet radęs 
gerų užtarėjų tebesėdi žymiausioj krašto. įstai
goj Stcig. Seime! Partija nė nemano nuo jo 
atsirubežiuotį, bot prjcšipgąi deda visų pastan
gų, kad savo sėbrą ištraukti siausą iš vandens. 
Kiti tos pačios partijos šulai bėgioja, kad skan
dalą nuo žmonių užslėpti, daro keistą šiandien 
metamprfd^ą, petfkrikštydiami sacariną į miltus 
ir lt. Tik naivus žmones, gali .manyti, kad tuo 
būdu galima piktą nuo žmonių užslėpti. Koks 
nors valdiniidrėli^ mato, kad didesnieji no<io- 
i’ybėmis nori susikrauti milijonus ir pąts sten
giasi nuo šių neatsilikti. O kad pakliūsi, kokia 
čia baime?' Daugiausia, kad gausi permainyti 
gyvenamą vietą.

Taip, šiandien Lietuvoje pejauku, labą! 
nejauku...( žmonės murma į nieką netiki, visą 
vyriausybės aparatą laiko nesveiku, o valdinin
kus visus • be išimties kyšių ėmėjais. Reiktų da-

bar tik Lietuvoje pasirodyti kuriai nors tre
čiai jėgai, kuri nepagailėtų gražių pažadų ir jai 
gal būt ĮKivyktų be didelio žmonių pasipriešini
mo paiver 
žmonių tiy^ie girdi balsų, kaip gera butų, jei 
vėl grįštų ^)ji “ruselio“ (suprask rusų caro) 
tvanka... Lietuva mokėjo apsiginti nuo sveti
mųjų, bet patvarios ir geros tvarkos sutverti 
nemokėjo..«, • 

r \

Padėtis suriki ir pavojinga, bet vis dėlto 
ne be išeities. Išeitis yra; reikia lik jos ieškoti 
ir mokėti surasti. Ji gludi šalies kultūros kė
lime ir patvarios, tikrai demokraitingos tvarkos 
įkūrime. Šis uždavinys gali būti atsiektas, bet 
tik ne taip lengvai ir neviena diena. Ir mums 
jaunajai kartai reikės prie šio darbo prisidėti.•

Tik tuomet, kai bus tinkamai sutvarkytas 
<4iononiinis krašto gyvenimas, kai kiekvienas 
pilietis jausis pats savo krašto šeimininku, 
kai jo nesiliaus sauvalingi ^valdininkai, nesity
čios iš jo žvalgybininkas, jis ^supras, kad, jam 
ncpriklapšomybe reikalinga ir noriai ją eis gi n- 
Ii. / \

Bet Lietuvai reikalinga ne tik gera tvarka. 
Jei reikia mokslo ir reikia aukštesnės kultūros. 
Reikia, kad tas mokslas ir kultūros šviesa pa
siektų ne tik miastuSį bet ir sodžius. Reikia, 
kad musų sava dailė, musų mokslas persisunktų 
per visų žmonių kūną ir kraują. Jei tuomet 
Lietųyoię pasirodys kuris, nors okupantas, visi 
žmonės/supras, kad tas okupantas eina žydinčių 
musų Sodybų griauti, ekonominiai vergti; plėš
ti iš lietuvio lupų jo dainą; ‘niekinti jo sielos 
kurinius, jo sunkiai sutvertą mokslą naikinti 1 ir 
brukti visą svetimą, neapkenčiamą.

Susverti tą tikrai Jemokratingą musų k rą
sto tvarką, pakelti ekonominį gyvenimą, ligi tin
kamo ankštumo, įdėti į lietuvio lupas dainą, į 
jo sielą f- savus dailės kurinius — tai uždavi
nys jaunosios kartos, kurios dalimi ir mes esa
me.

visų kraštą. Dažnai gi tamsių Iš lenkų okupuotos 
srities.

Dar naujas lenkų žvėriškumas.
Lazdijai. Kdvo 26 d. Lenkų 

žandarai stovintieji Barisuvkos 
kaime Rudaminos valsčiuje, 
Seinų apskr. (ties pat demar
kacijos linija) atėję ten pat 
kaiman, bet jau lietuvių pusėj, 
pasiėmė ukin. Jonušką ir nu
sivedę savo bustan pas uk. Gu
tauską, klausė, kas ir kur yra 
šauliai. Pasakius Jonuškai, 
kad jis Šiaulių nežinąs, lenkai 
jį išrėdė ir sumušė šolmpolais, 
reikalaudami nurodyti šaulius. 
Ir, tani ncgelbėj us, ėmė mušti 
kirvepentimis į padus. Taip 
bekankinamam Januškai ko
kiu tai budu pasišokę išsprukti. 
Tuomet lenkai ėmė ša ūdyti ir 
sužeidė jį petin? Ncžiužjnt žai
zdos, Jonuškai pasisekė iš len
kų pabėgti. —• (L. žin.).

1

LIETUVON- 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos 

’ Naujienas labiausia 
mėgsta.

■»



Panedėlis, Gegužio 8 d., 1922

Detroito Žinios ~ |

nesirgus, bet senatvėj turėjus 
kelias nelaimes per savo skubi- 
nimą.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

RAUJIDNM CMcago, iii.
T- .. i * t "r i ' V* ' ■ ' * —

duota per pirmuosius keturis 
mėnesius pereitais metais ir 
2,000 mažiau, negu jų buvo iš
duota per tą laiką užpereitais 
metais.

... ..................................... i u i—wworwii .m

PRANEŠIMAS
kad perkėliau ofisą į naują vietą, kur 
atliksiu savo darbą geriau, kaip pir
ma. Ir jums dėkingų žmonių pasakys

DR. VAITUSH, O. D.
Lietavis Akių Specialistas

APKRAUSTfi LIETUVIŲ 
. NAMUS.

nuėjo J 
, kur jis dau- 
Hcq praleisdavo.

Amalgamėtu Rubsiuvių 
Konvencija.

šiandie prasideda Cldcągoj 
Amalgamėtu Rubsiiivių unijos 
konvencija. Posėdžiai bus lai
komi Ashland Auditoiimne, 
prie Vian Buren ir Ąsbland 
blvd., Gutvėkarių unijos salėj.1

Gegužio 5, 9:30 vai. vak., 
vagiliai Įsilaužę Į K, Žuraičio 
namą (3156 Wallace g.) išnešė 
tris daimontinius žiedus, du 
revolveriu1 ir 9£> doll. pinigais — 
viso 1021 dol. vertės.

šiuose laikuose žmonės turi 
būti atsargus, ypač su daimon- 
tais, nes jie vagiliams akį ytin 
veria. — P. Miller.

JUCIAUS RESTORANO 
ATIDARYMAS. AUTOMOBILIŲ NELAIMĖS.

visiems 
važiavi- 
dabarti- 
didelės,

Palengvins aklų (tempimą, kuris 
esti, priežaštimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, rfkių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialfi atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

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

r KURSAS MARKIĮĮ 
(AUKSINĮI) ŠIANDIEN

Prigulintis permainai
1,000 Markių $4.20 \
5,000 Markių 22.00
10,000 Markių 41.50

Ant didesnių sumų speclališkai 
žemos kainos. Pinigai yra prista
tomi Lietuvon | trumpinusį laiką. 
Parduotame laivakortes į ir iŠ 
Lietuvos. Atsišaukite * ypatiškai 
arba laišku į

RUSSIAN-AMERICAN
RUREAU

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL.

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

1-mai vai. po pietų.

r S 
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ŠIANDIE PINIGŲ
KURSAS

Siunčiant Lietuvon pei mm:
40 cent. už 100 auk$.

. arba
250 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas
* Trumpame laike
Central Manufacturing

District Bank
State Bank—

Clearing House Banį
1112 West 85th Street

Turtas $6,000,000.00 
>- —- -----------

T. Pullman 5482

Mirė Kazys Stankus.
Kazys Stankus buvo plačiai 

žinomas detibitiečiams ir 
clevelaiuliečiams iŠ ‘ senesnių 
jo darbuotės laikų. Dar taip 
vadinamais “dr. šliiųx> lai
kais” velionis darbavos SLA., 
po to ir LSS., nuo tų laikų 
daugumas jį pamena.

Paskutiniais eavo gyvenimo 
įlietais jis smarkiai pradėjo 
pulti žemyn; mėgo gerti, o dir
bti ųjsai nenorėjo. Tas labai 
paveikė į jo sveikatą ir protą. 
Pastaruoju laiku jis nepriklau
sė jokiai organizacijai, išski- 

’ riant dailydžių uniją; jis buvo 
karštas IWW. šalininkas.

Tą pačią dieną Naujienų 
skyrius buvo suteikęs jam dai- 
iydcB darbą; geg. 2 d. rytą jis 
padėjo supirkti darbui medžia
gą ir ant rytojaus ketino pra
dėti darbą. Po 
m ėdžia gos velionis 
mibslo knygy 
ginusia savo
Apie 4 vai. po į>iet. jį rado pas 
stalą apsikniaubusį ant laikra- 

. Iščio. Gydytojas pripažino, kad 
jis mirė nuo širdies ligos. Ve
lionis paėjo iŠ Suvalkų gub. 
nuo Vilkaviškio.

Rado pakartą mokinĮ.
R. E. Moore Solomon, 14 

metų amžiaus, Gass Technical 
H'igh Sc1hx>1 mokyklos moki
nys tapo atrastus bekabąs pa
šiūrės pakraigėj 3017 Trombui 
gat. Jis buvo tvirto sudėjimo, 
svėrė 174 svarus ir atletikoj 
pasižymėjo kaip geras ristikas. 
Pirmas jį atrado poilicistas 
Kroonj jiis nupiovė virvę ir 
manė galėsiąs jį atgaivinti, bet 
jau buvo per vėlu. Daugumas 
manė, kad kas nors turėjo jį 
pakarti, nes surandama virvės 
įsiveržimai ant kojų.

Apdegė senelė 75 metų.
f

Mrs. Sarah Thompson, de
gindama sąšlavas kieme nepa- 

Ąėmijo kaip užsidegė josios 
drabužiai ir mažne visi sude
gė ant jos; jqs žentas prišokęs, 
tik likučius apgesino. Senelė 
nugabenta ligoni uč -1: buvo 
manyta, kad ji mirs, bet ji 
pasirodė tiek tvirta, kad šitą 
savo nelaimę pergyvens. Per 
visą savo amžių ji niekuomet

Išlaikė savo žodį.
Mokestų rinkėjas Wood- 

word labai nustebino radęs 
prisiųstame laiške ček| su
moj $28. Laiškas buyo iš 
Glevelando, O'liio, nuo moters, 
kuri prisiųsdama čekį atsipra
šo jo, kad taip ilgai negalėjusi 
su juo atsilyginti. Ji pirmiau 
gyveno Detroite Ir išvažiuoda
ma pasiliko skolilnga už mo
kesčius, bet žadėjo atsiteisti, 
kaip tik turėsianti pinigų.
Dvigubai padidino bausmes 

greitiesiems.
Teisėjas Bartlet, pasižymė

jęs -kaipo aštriausias teisėjas 
visoj valstijoj aną dien paskel
bė, kad nuo geg. 5 d. dvigubai 

xpadi<linąy bausmes 
(nusidėjuBiems greitu 
imi. Jo nuomone ir 
nes bausmės yra per
bet “greitieji“ jų nepaisą, tatai 
reikią/padaryti, kad jie pajaus
tų jas ir butų atsargesni va
žiuodami gatvėmis.

Kapoja algas jurininkams.
Ežerinio transporto asocia

cijos vykinainasisfc komitetas 
pareiškė jurininkams, kad jų 
algos bus numažintos penkiais 
doleriais mėnesiui. Einant nau
ju pat vaikymu virėjas aut lai
vo 4(XX) tonų talpos gausiąs 
$125 mėnesiui. Ant mažesnes 
talpos laivų virėjas gausiąs po 
$110 (mėnesiui. Styriuinkas
$95 mėnesiui; denk) mašinistas 
$90; ugniaikuriai, aliejuotojai 
ir kiti pb $80. Paprastas juri
ninkas gaus tik $55 mėnesiui. 
Visos Didžių Ežerų kompani
jos ir Asociacijos sykiu nusta
tė šitas kainas darbininkams, 
kurias pastarieji priėmė. Dar
bo .sąlygos lieka tos pačios.

Max/well kompanija reikalauji 
J000 darbininkų.

Max\vedil Motor kompanija 
per . ateinančias tris savaite 
žada priimti 1000 naujų darbi 
ninku. Per paskuti nes tris sa 
vaitos priėmusi 2,500 nauji 
darbininkų. Daugelis ' skyrii 
jau paleista visu smarkumu ii 
dirbama 24 valandos dienoj.

—• Dagis.

Praeitą sukatą Bridgeporte 
įvyko V. Juciaus restorano ati- 
darymas jo naujame nalme, 
Halsted gatvėj tarp 32-ros ir 
33-čios g-vių. Savo Įtaisymu 
ir apstatymu’tai iš tiesų yra 
lūgh class Lietuvių restoranas 

didelis dkleliausias, naujut 
naujausia^ visa marmuras, vi
sa žiba blizga, žodžiu, Bridgc- 
porto apielinkėj tai puikiausia 
valgykla jos įtaisynio žvilgs
niu.

Ligi šiol p. Jucius turėjo val
gyklą kitoj vietoj, 3305 So. 
Halsted g. 
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NEI TUŠČIŲ BUTŲ, NĖ PI- 
GESNIŲ NUOMŲ KUPIDAS 

NEPAISO.

Nors ir gražus šįmet pava
saris, ir pragyvenimas keliais* 
centais atpigęs ir, k£ip skel
biama, esą tukstančihi tuščių 
butų, bet tatai į tekinės į no
rinčius a]>sivesti., vis "tik neda
ro. Bent -taip tvirtina apsive- 
dirnanis. 'leidimus išdavinėti 
biuro vedėjas iLouis C. Legner. 
Skaitlinės rpdfy kad šįmet per 
pereitus keturis mėnesius apsi- 
vedimams leidimų išduota 1,- 
200 mažiau, negu jų buvo iš-

BULLPOG BLUE
^LAZURKOS

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

Dabar geriausios

Miss. Carrie J. Adsit, 70 m. 
amžiaus, pereitą šeštadienį po 
pietų išėjo į Lincoln Parį pa
sivaikščioti su savo seseria. Ei
nant skersai kelio automobi
lius ant jos užvažiavo ir ją ant 
vietos užmušė.

. .............. . ... -------------------

Harringtono kredito
riams.

Su Harringtono notų rei
kalais, kreipkitės į musų ofi
są ir atsineškite su savim 
notas, kvitas ar korteles. 
Kreipkitės dienį nuo ? vai. 
iki 5 vaL miesto ofisan 611 
Union Bank Building; 25 N. 
Dęarborn St., o vakarais nuo 
6 iki 8 vai. “Naujienų” ofi
san, 1739 So. Halsted Street.

K. S. Jurgelonis & Co., 
Stoęks & Bonds, 

25 N. Dęarborn St

Reikalingi akiniai. .
Jei kenti galvos skaudžjimą, 
Jei skaitant raidės susilieja. 
Jei Iš raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis skal

da, tuomet, reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Avew 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’o tp- 
tiekoS, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

> i ii' ir..............    — I IH..Z

AKUSERKA
Turiu paturimi 

moterų Ilgose; ru 
pestingal prižiu 
riu ligonę Ir kudi 
k| laike ligos.
10929 S. State St,

Chicago, III,

Tol. ,Rockwoll 5873.
GASSNER & ALTSHUL 

Malioriai h puošėjai
Artistiškai sienų išpuoši

mui iš vidaus ir lauko, Dirba
me naują ir senų darbą viso
se miesto datyfte.

3259 Ogdon Avė., Chicago.
.. .............................. ............................ ,

♦

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUOIMI TEISIU PATARIMUS

Tikras Didelis Pelnas
Kas nori gauti tikrą’ didesnį nuošimtį savo pinigams, tegul ' 

neklauso nebety pasakų apie abejotinus indėlius,'bet tegul indeda ‘ $ 
satx\ pinigus tiktai į tvirčiausias kompanijas, kurios visuomet 
mokėjo, moka ir mokės dividendus.

Mes patariame šiandien nepraleisti progos nusipirkti kuo-/ . 
daugiausia '

Canadian Pacific Geležinkelio seru
Puikiai

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

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

BULLDOG BlllE S
Prašyk savo groseminko Bull Dog 

lazurkų. ? ę

J. L. PRESCOTT C0.,
New York v '

A.

!
j 1 -jį/

Tai yra be abejo tvirčiausias sviete geležinkelis. Moka di
videndų $10 ant šėro. Šerai dabar kainuoja apie $142. Galima 
neabejoti, kad dar šiais metais šitie serai parsiduos maždaug po 
$200 -Šeras. Neužilgp prieš karę šitie Šerai parsidavė po $283.

Lengvas išmokėjimas
Kas dabar nusipirks 10 šitų serų, 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 Šerus, jei norėsi, galėsi, 
parduoti nors ir nebaigęs mokėti.

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

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

motykite mus. Mes padarome už speciales kainas visokios rūšies sto
gų dengimą, pavizdžiui: žalios ar raudonos dengimui skalos po $1.25 
ir $2.35 rolis. Specialė kaina daugiau imant.

“Visokis Lunyjeris”

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

K. S. Jurgelonis & Co.
STOCKS & BONDS

K. S. Jurgelonis & Co., 
25 N. Dęarborn St.

Chicago. z

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOLTS

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

4601 South Ashland Avenue, CHI£AGO, ILL.
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

611 Union Bank Bldg 
J) 25 No. Dęarborn St. 

CHICAGO.

Telefonas Central 4907

Atplėškite šį kuponą ir pasiųskite
Prašau suteikti man pilną išaiškinimą apie pirkimą 

Canadian Pacific geležinkelio Šerų lengvais išmoke-
' ' A . ,jiftiais. ’

Vardas

Adresas

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

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą.
CARONIA ................. . Geg. 13
SAXONIA............... ..........  Geg. 25

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

Keliaujant per' Cherbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
CAMERONIA ......... .....1.... Geg. 6
CARMENIA ................. Geg. 17

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va
žiąja j Danzigą, Piliavą ir Libavą. 
AQUITANIA .... Geg. 2, Geg. 23 
MAURETANIA Geg. 16, Birž. 6 
BERENGARIA Geg. 30, Birž. 20

Per Angliją ar Hamburgą į Dan
zigą $106.50 į Liepojų $107. Tak
sų $5.00.

Filiava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui gu girąinėmb arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakorte butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jio yra labai gražiai ir Švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žeingoidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite, 
nuo agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO,

117 W. Washington St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

Dr. AL. DAVIDONIS'
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
> Valandos:

nuo 10 ryto iki 8 vai. po plet.
Telefonas Victory 9082

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
8307 Aubum Avė.

Tel.} Boulevard 4189

BR'I DGEPOIT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su C£Q 
fixtures

Darbą gvarantuojamė.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard |

1619 W. 47th Street
Ant iimokesčių, jei pagei

daujama.

O - E R B. Naujienų skaK 
tytojoe ir skaitytojai 

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

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Ca&al 2118 
Ofiso valandos nuo 10 lyto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 68rd Si 

TeL Prospect 84(fe
—... .i

11
Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan SI. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 1M 11 ryte

ir nuo 5 iki 8 vakare

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso teL Boulevard 9693 

įDr. A. A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Tel. Boulevard 2160

DR. A J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 lyto 
2—8 vakaro.

6303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Calif orai jos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

.Valandos 8^—12 kasdieną ir 6—€ 
vakare išskiriant nedėldienius.

b- _______ #

Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Valandos: H iki 12 ryto; 1 Iki 8 
po piet, 6 iki . 9 vakare 

x Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted St., Chicago. (

Telephone Yards 58^4

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St., Chicago, HI.

Dr. A. J. BERTAšIUS' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8464 S'o. Halsted St. 
Chicago, III.

Ofiso Valandos: 6-r8 vak. ' 
Tel. Boulevard 5913 

Residencijos Tel. Boulevard 104Ž 
- ---------------- —--------------------------------- ---

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
• ' Tel.: Yards 994
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
?r. 9 v. nedeldieniais nuo 10
iki 1 ’val. po pietų.
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Lietuviu Rateliuose MORTGECIAI -PASKOLOSNAMAI-ŽEME,SIŪLYMAI KAMBARIŲ AUTOMOBILIAIChicagos Žinios
(Tąsa nuo 5-to puslp.) BllIDGEPORT.

MERGAITĖ, 14, NORĖJO 
PRISIGIRDYTI. ‘

ElizabcVn J. Eheim, 14 metų 
amžiaus, 4420 Cullon avė., su
sigraudinus iš 
motinos, kuri pereitais metais 
mirė, vos neprisigirdė. Ji įšo
ko ežeran prie Montrosc avė. 
ir norėjo nusiskandinti, bet po- 
licistaa
pasiskiibinęs ■pagelbon i 
išgelbėjo. P

savo

laiku tatai patėmijęs 
dar.

KARPENTERIAI IŠSTOJO 
AMATŲ TRYBOS.

IŠ

Jaunų mergaičių vakaras.
Balandžio 30 Mildos svetai

nėje Jaunų Mergaičių Choras 
p. Juodžio vadovaujamasi, da
vė šaunų vakarėlį. Publikos, 
priskaitant mažuosius, buvo 
susirinkę nemaža. Programas, 
galima sakyti, išpildyta gerai. 
Tik visa bėda buvo tame, kad 
programo laiku maži vaikai be 
pertraukos bėgiojo po svetainę 
ir tekiu savo elgesiu nervavo 
susi rink u sius. Rengėjoms, ro
dai, reikėjo paprašyti, kad mo
tinos savo mažuosius suvaldy-

PARANDAVOJIMUI ŠVIESUS 
kambarys, apšildomas ir šiltas van
duo kasdieną. Elektra ir maudynė, 
ant 3čių lubų iš priekio.

Kreipkitės.
3341 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI FORDAS ge
rame stovyj už žemą kainą.

Kreipkitės:
\ S. ŠIURIN
928 W. 33rd St.

ANT RENDOS KAMBARYS, DEL 
dviejų arba trijų vaikinų: elektro 
šviesa, maudynės, telefonas ir netoli 
nuo gatvekarių. Su valgiu arba be 
valgio. )

2434 W. 69th St.

PARDAVIMUI
—*—!

T“

JIESKO DARBO
J1EŠKAU darbo j bckernę už 

antrarankį. Esu patyręs gerai 
darbą. Kam reikalingas, meldžiu 
pranešti šiuo antrašu.

3430 S. Union Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir bučcrne vidutiniško dydžio, 
visokių tautų apgyventa,, cash 
biznis, parduosime pigiai.

5342 So. Fairfield Avė.

74 AkERIŲ FARMA ILLINOIS 
valstijoj. Parduosiu pigiai, be agen
tų. 12 akerių sodo, 15 metų senumo 
obelys. Stuba nauja, 2 ant lubų, Dar- 
nė, nauja. Išduota ant pusės, bet ga
lima pirkti. Mokykla ant tos pat že
mės. Nuo miesto % mylios ir kito 
1 mylia. Kreipkitės Charles M., 2852 
S. Emerald Avė., Tel. Boulevard 1183. 
’ PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
dar naujas, 2 lotai ir gafadžius. Pui
ki vieta dėl gyvenimo.

Kreipkitės:
JUOZAPAS KALINAUSKAS 

6922 So. Rockvvell St.

Skoliname Pinigus Ant Ant
ro Mortgečiaus Už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkam© bondsus notas ir 
kontraktus.

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

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Karpenterių Distrikto taryba 
išstojo iš Building Trades ta- 

— contralinės darbinin
kų organizacijos. Išstojimo 
priežastis buvo ta, kad dabar-> 
line Building Trades tarybos 
admmistracijfl neįs'tengė tinka
mai išrišti Landiso algų nusta
tymo klaiLsdmą. Dėlto 
kilo nepasitenkinimas.

Karpenterių taryba 
yra žinoma, daugiausia 
ja prieš JLandi'SO algų .1 
mą.

Dabar ikarpenteriai 
kreiptis prie Samuel 
so dėl suorganizavimo naujos 
namų statymo amatų tarybos 
Cbkagoje.

Sako, kad vakaro vedėjams 
liko gražaus $elno.

— Ten Buvęs.

PARDAVIMUI PIGIAI RESTAU- 
rantas ant bizniavos gatvės. Biznis 
išdirbtas. Noriu parduot greitai, 
nes turiu važiuot į Lietuvą.

10822 Michigan Aye.

t kovo- 
nustaty-

žada
Gonii>er-

Išstosimas karpenterių iš 
tarybos, sako, gal prisidės 
prie lo, kad visuotino streiko 
prie namų statymo, kaip kad 
buvo kalbama nebus.

PARVAVIMAS LUPŲ MER
GINOMS KAINUOJA 

$750,000,000.

JiS 
mo- 
dol. 
vei-

Auksorių konvencijoje Uni
versiteto k Ii ube Morris Eiscn- 
stadt, iš St. Louis, savo kalboj 
aiškino kiek Amerikos mote
rys per metus išleidžia pinigų 
visokiems menkniekiams, 
sakė, kad pareitais metais 
terys išleidę 750,000,000 
milteliam, lupoms bei 
danis “peizoti” tepakilus i
sakiems kitiems, taip sakant, 
“pagražinimo vaistams.” Kaili
niams (fims) išleista 300,000,- 
000 dol., o gružliai, kaip tai 
žiedams, daimontams žemčiū
gams ir 11, ir tt. 500,000,000 
dol. Viso perteklio daiktams 
Mlcista 22,(XX),000,(XX) dol. .

PASTANGOS PALIUOSUOTI 
MOTERIS Iš KALĖJIMO 

NUĖJO NIEKAIS.

Kai kurių iteisejų ir advoka-

kalėjimo šešias moteris, ketu
rias jų su kūdikiais, kurios ta
po nutersios nuo 15 iki 60 die
nų kalėjimai! už pikietavimą 
American Gigais Co. dirbtu
vės, kada lenai buvo streikas

sekniingos, kad visos šešios 
moterys pasiliko kalėjime ir 
atrodo, kad jos turės atsėdėti 
visą joms priteistą laiką kalė
jime. Buvo bandoma paliuo- 
suoti moteris iš kalėjimo taip/ 
vadinamais “žmoniškumo” įs
tatymais.

Dabar
suoti iš 
tik pats 
Ir, sako,

tas moteris paliuo- 
kailėjimo galėtų, sako, 
gubernatorius S mali, 
bus į jį tuo reikalu 

Bet ar jis panorės
ką nors daryti, tai dar klausimas.

MIRUS DEL ĮSIDURIMO 
KOJON. -

Russell Pearl, 25 metų 
žiaus, 348 W. Chicago 
užJipęs ant stogo paieškoti bo- 
les, kurią vaikas žaisdamas su 
juo ten buvo užmetęs. Jis už
lipęs ir Ja ilgiau nebenulipęs 
Pasigedę jo kai kurie vėliau 
buvo užlipę ant stogo pažiūrėti 
fcas su juo atsitiko. Jį ten ra
do negyvą. Jis mat lipdamas 

mlo 
ir

am- 
ave.,

buvo koją įsidūręs ir 
kraujo nubėginio apalpęs 
ant vietas ten numiręs.

Pranešimai
Chicagos Lietuvių Tarybos visuoti

nas mėnesinis susirinkimas bus ant
radienį ,geR. 9, 8 v. v. Mildos svet. 
Visi atstovai malonėkite laiku susi
rinkti, nes yra daug svarbių reikalų 
svarstymui. — Valdyba.

Lietuvių Namų S’avininkų Pietva
karinėj miesto daly svarbus susirinki
mas įvyks panedėly, geg. 8, Meldažio 
svet. Svarbių reikalų delei visi namų 
savininkai malonėkite būtinai susi
rinkti. — J. Danta, rašt.

Local 269 A. C. W. of A. — Pirma
dienį, geg. 8, pirmą dieną suvažiavi
mo, Unijos svet., 1564 N. Robey St., 
įvyks dideles prakalbos. Kalbės iš ki
tų miestų atvažiavę delegatai. Pra
džia 8 v. v,^Kviečiame publiką gau
siai atsilankyti. — P. Chopas, sekr.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
DIDŽIAUSIA DARBO GAVIMO 

agentūra, dėl vyrų, moterį) ir mer
ginų, reikalaujama, moterų ir mergi
nų į restauracijas, dienų darbui, ar 
naktimis, merginų į skalbyklas ir už
kandžių vietas, taipgi vyrų į dirbtu
ves ir į valgyklas, indų plovimui. 
Ateikite prisirengę dirbti, 1533 West 
Chicago Avė.

JIEŠKAU DARBO BARBERNĖJ 
Esu patyręs, jaunas barberis, šneku 
lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai. Tu
riu III. laisnį ir norėčia gauti vietą 
Union Shopoj, jei kas reikalaujate 
nors ir ne union •,
laišku ar teleponuokite Prospect 7586. * a?’.x , ..

5259 So Ashlclnd Avo. I AtsisauKit*dzdj bo. Asnianu avė. lg()5 w. 4gth gt

PARDAVIMUI NOTIONS, SAL- 
dainių ir vaikams mokyklon einan
tiems reikmenų krautuvė. Gera vie- 

Šhopon ‘ praneškite Į J8-, tarPe 3-i« niokyklų, ant Town of

PARDAVIMUI keptuvė (be- 
kernė). Biznis senas. Lietu
vių kolonijoj. Sykiu parduosiu 
vežimą, arklį ir troką.

REIKIA moterų prie assemb-| 3601 Emerald Avė.
ling darbo. Gera moderniška 
dirbtuvė — gera alga.

ACME STAMPING CO 
119 N. Sheldon.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGAS apysenis žmo
gus į mažą viešbutį; turi mokėti 
asla ir dišes mazgoti. Valgis 
guolis ir gera mokestis. Atsi
šaukite, 1606 S. Halsted S t.

PARDAVIMUI restauranas 
labai geroj vietoj, arti Lincoln 
Parko, arba priimsiu pusininką. 
Atsišaukite. J. Navickas, 3343 
Broadway.

Reikia darbininkų
VYR

NETURI ?
Ateik pas mus, mes arodysime 

kaip padaryti $50 ir daugiAu į savai
te, parduodant aukštos rūšies invest- 
mentus ir Real Estate prąpertes, k. 

Jeigu turit išmokėję cash namą tai t. lotus, farmas ir namus. Patyri- 
duokit mums, mes tamistoms parduo- mas nereikalingas, mtes pamokysim 
sim į savaitę laiko. Pirkėjai laukia1 atsišaukit i ofisą. laberty T And & In- 
musn ofise. Kreipkitės tuoi. | vestment Co., 3301 So. Halr.ted St. 
BRTDGEPORT REAL ESTATE CO.

808 W. 33rd Place, arti Halsted
Tel. Boulevard 1550

KAS NORI PARDUOT 
GREIT NAMĄ!

NORIU PIRKT ČEVERYKU TAT- 
svmo vidutinio didurrfo i’’ vidutinės 
kainos šana, todėl kas tokia turėtu-1 
mėt. mcLU’u p.tsišavkt ne k'd no už 
nedėlios laiko, ale laiške turi būt na- 
žymeta kaina, nes tiems, ką nabusį 
pažymėta kaina, atsakymas nebus' 
duotas. John Janulionis, 2515 So.’ 
Halsted St.

REIKIA ATSAKANČIO BU- 
ČERIAUS.

1314 So. 49th Ct., 
Cicero, III.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKIA Į BIZNI PARTNERIO. 

Gera proga energingam žmogui tap
ti pusininku gerai išdirbto Dry Goods 
biznio. Didelis uždarbis. Pinigų 
turWurėt nemažiau $3,000. Tele- 
fonufl^įt lafayette 2858.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, 
yra visi įrankiai, biznis išdirbtas 
per daug metų, gera proga pa
daryt pinigų. Atsišaukite:

748 W. 79th St.

PARDAVIMUI saliuno f iš
turės už bile kainą. Kombiciji- 
nis sudedamas; priekio barai, 
užpakalio, stiklė, rėmai ctc.

J. KRAUSE, -
918 W. Mhdison St.

PARDAVIMUI....
SALIUNAS t-’

3225 So. Halsted St
PARDAVIMUI SALIUNAS 

barais ir visais* įtaisymais, 
naujai įtaisyta, labai patogioj 
visokių tautų apgyventą, 5 
pagyvenimui, garadžius, lysas
tų. Pardarimo pažastį patirsite ant 
vietos. 5301 So. Faulina St., Telefonas 
Republic 4890.

SU 
viskas 
vietoj, 
ruimai 
3 me-

REIKTA VYRŲ, ANT KURIŲ BU- 
tu galima pasitikėti prie paprasto 
9% vai. dienos darbo, o mokama už 
10 vai. Geros darbo išlygos. Už
mokestis 35c. į valandą.

Kreipkitės prie knygvedžio
NATIONAL LEAD COMPANY 

900 W. 18th St.

REIKIA BUČERIO MOKAN
ČIO savo darbą atsakančiai.

2558 W. 69th St.

PARDAVIMUI. (SALIUNAS GE- 
ricusioj vietoj ant Town of Lake, Ali
jošiaus name, prie saliuno didelė sve
taine randasi; 4 pagyvenimui kamba
riai. Turiu greit parduot, nes esu 
reikalų spiriamas išvažiuoti į kitą 
miestą. 1809 W. 46th St. Telefonas 
Lafayette 4068. ? Į

REIKIA PARTNERIO PRIE DRY-------------------- -
goods ir čevervkų biznio. Biznis', -r r ' . .
naujas, gerai išdirbtas, tik reikalin-l REIKALAUJAMA AUKŠTAS kle- 
gi pinigai dėl padidinimo biznio. Ge-įsos gyvo, kuris turi patyrimą jJarda- 
rani, energingam žmogui, geras pel- vėjo arba organizotoriaus, prie tvar-1 '
nas. Kreipkitės laišku į Naujie
nas nūn? 27.

PARDUODAM ARBA MAINOM
Farmas ant miesto namų. Turim 

gražiausių farmų/su gerais budin-j 
kais, su gyvuliais ir mašinomis, taip
gi, be gyvulių ir be mašinų — visas 
derlingas ir gražias farmas, kurias 
mainysim ant mieste namų. Farmos 
randasi Illinojavs, Indiana, Michlga- 
no, Wisconsino ir Arkans^ valstijose.

Kas turite namus, didelius ai- ma
rus, tai yra iums proga išvažiuoti ant 
termų, turėti savo locnas ukes ir gra
žiai ant tv^n oro gyventi, kur jus jr

kymo skyriaus, garsaus vidurmiesčio 
Real Estate instaigos. Gabus vyras 
gali padaryti $5,000 ir daugiau į metą. 
Ateikite pas nvane ypatiškai. Mr. 
Jarobi, Room 628 First Nat’t Bank 

' Bldg.

RAKANDAI
NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO 
Priversti urnai parduot mahogany 

grojiklį pianą, su prijungta ukulele, 
šėputė, roliams ir 10 metų gvaranta- zmi ant. nut - yima8 , didelig' dubeltava springsa

nisu vaikai bus sveikesni ir Ia>mi/>-, pb(,nO(trapha, su rekor(1a|, £ dai. 
' mantine adata. Taipgi valiausios ma
dos fruntinei setas, dainlng ir bed 
ruimio. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai, lan- 

rhinno-n 111 ' užlaidai etc. Parduosiu ant syk 
p ’ 'ar atskirai. Rezidencija 1922 South 

K ėdria Avo.į

ge«ni.
Norėdami ūkės, nepamirškit \musų 

vardo ir *ntrn$n:
ANTON BRUŽAS IR 
JAMS .TANKAUSKI

3342 So. Halsted St., 1
PRANEŠIMAS o.

Pranešame sawp visiems kostumo- 
riams. nažistemmms ir visiems, teu- 
rh li^hiviams, kad mes
norkėlėm mųsų ofisą nūn 8303* Au-1 
hnrn Ave. ™ l .... ----  ----- —.... — .
St. 'Meldžiam- tamistu visų, turinti 

— p^^ašiuope musų bizniu, '
k’*ftinVitSs nrir musu, o mes suteiksi-. 
me tikr» k teisinga natanmdm*. už 
mažą atlvginima. Musu užsiėmimas 
yra: perkam, p*rdu^dam, mainom’: 
nwiiR, farmns ir visokius bizniu-, 
Nnrėd*mi narduoG namą arba rukt’, Ford — Roadster; 1920 m.......... $115
ar mainvti ant fnrmo«t ar ant kokio. Ford — Touring; gerame padė- 
n'znio nirmiausiai ateikit-nrie mnsHį 
pppitovlrlt pu mumis nakoH-i eisite 
nas kitus. Musu ofisas nedidnlls.- ri- 
fosi su parmos klesos kriaučių Sana. 
)Ot prie musų orausit creręsnį patar- 
navima kaip kokiame dideliame afise.

8342 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai beveik nauji. Parduo- 

numeriu 3342 S. Halsted 81U Pisriai» nes įvažiuoju J Lie
tuva. Atsišaukite. Johri "*Jonis, 
3303 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI

JIESKO KAMBARIU
JTEŠKATT KAMBARIO VIENAM’ 

vaikinui Tune mažoš šeimynos su ▼al-l 
ghi ar valono North Side nnielin-i 
kėje. Malonėkit pranešti laišku.

B. N..
1914 N. Girard St.

jime .......................................... $225
Ford — Coupe; tikrai geras .... $250 
Maxwell — Touring, labai ge

ras .......................................... $150
Dodge — Touring, extra ...........  $150
Reo 6 —• Touring extra...............$150
Oldmobile — Touring labai ge

ras ...........;................. j......  $250
Oakland 6 — kaip naujas ....... $350
Overland — Model 90; extra ge-

ras ..........................................   $?50
Overland — Model 83; extra ge

ras ir gražus ..........................  $125
Velie — 1921 m. extra gražus $800 
Moon — 1921; kaip naujas .... $1,000. 
Maxwell — Atveizdingas, extra $650

LANUS,
4634 Madison St., Austin 1115—1119

PARDUODU pigiai galiūną, 
nes apleidžiu miestą. ’ Lygas, 
pragyvenimui 4 kambariai ir 
svetainė.

4400 S. Ilonore St.

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj, parduosfti pigiai, 
nes turiu apleisti Chičagą.

Atsišaukite.
1457 So. Sangamon Avė.

PARDAVIMUI VALIŪNAS VIE- 
ta apgyventa Lietuvių ir kitų tautų. 
Turi būti narduota greitu laiku, nes 
turiu du bizniu. Biznis senas ir iš
dirbtas.

Kreipkitės:
310.1 W. 88th St.

NAMAI-ŽEME
GYVENK SU’ PAUKŠTELIAIS
5 ruimų mūrinė rezidencija 3 lotai 

netoli šv. Kazimiero kapinių verta 5 
tūkstančių, parsiduoda už $3,600. 
Mažas įmokėjimas, kitus kanp rendą.

C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 So. Halsted St., 

Chicago, III.

BARGENAI
3 mūrinis namas, alrmer

priekiu.. Randasi prie Ix>wo Avc.

MurinS cottoge prie Emerald 2 fin
tai, 5 ir 6 kambariai. $500' įmokėt. 
Kaina $2,300.00.

3 aukštų mūrinis namas ant kam
po Union Avė. Bizniava propertė. 
Kaina $9,000.

LOTAI 
šiaur-rytinis' kampas 85tos ir Lowe 

Avė., 89x125 pėdas. «
STANDARD REALTY Cd, 

736 W. 35th St.
J. Mikshys, J. A. Burk© ^rba J. Koln. I 

Atdara visą nedėlios plieną.

PARDAVIMUI 3 FLATŲ MURI- 
nis namas 2341 Siminary Avė. $3600 
2 flatų medinis 1915 Ferdinand 
paims su $1,500.

A. A. LUTHMERS, 
139 N.' Clark St.

st.

X

BARGENAS, GERAS MŪRINIS 
biznio namas prie pat Lietuvių baž
nyčios geriausioj vietoj, Cicero. Skie
pas ir du florai, Storas .ir ruimai už
pakaly, didelis šešių ruimų flatas ant 
antro f lojo. Gazas, elektra, toiletai, 
maudynės ir kiti įtaisymai. Namas 
tvirtas ir yra labai geroj vietoj dėl 
bile kokio biznio ir gyvenimo. Del 
Įvairių ypatiškų priežasčių esu pri
verstas parduoti, ir parduosiu už 
$7^00 kada namas yra vertas daug 
daugiau. $2800 reikia įmokėti, o li
kusius ant lengviausių išlygą

PETER CHAKANAUSKAS, 
1439 So. 49th Court, Cicero, arba 

1445 S. 50th Avė., Cicero.

; PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ Mū
rinis namas, vanos beisminte, geram 
stovyj. Parduosiu pigiai už $2,000.

Kreipkitės:
3212 Lime St. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI — 6214 S. Menard 
Avė. 5 kambariai, piltas fundamen
tas, $1,000 cash. Kaina $3.800.

10753 Edbrook Avė, priekyj ir už
pakalyj stuba. Kaina $5,800.

4108 S. Maplewood Avė. 4 kamba
riai. Kaina $3,000.

441 W. 38th St. mūrinis, 6 ir 7, 
Kaina $3,500.

2921KJS. Canal St.C5 ir 5 $5,000. 
REALTY SELLING & TRUST CO. 

Room 10’08, 155 N. Clark St.
Tel. Dearbom 3026—3027

PARDAVIMUI 4 kambarių cottage 
pigiai; antaukštis, maudynė, gasas, 
didelis shack, vištinyčia, skiepas pri
rengtas dėl randos, lotas 30x126 pė
das, porčiai iš pryšako ir užpakalio, 
langai viršui ir žemai, už $500 nu
pirksi šitą vietą, o likusii\s išmokėsi 
kaip rendą. Joseph Zettik^ 5319 So. 
Kilpatrick Avė. Tel. Ijaffayttte 7334.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
. SAVITARPINĖS PAŠALPOS Val

dyba 1922 metams: — Pirm. A. 
Švelnis 1443 N. JPaulina st., padėjė
jas K. Rugis, nift. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oakley 
av., Ijont. rašt. A. šakis, iždin. J. 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indrelienė ir J. Anta- 
naviČia, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Rcguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį menesio, 7:30 v. v, Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė.

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

fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. J. Varanis, J. 
Mąyrinkus ir A. Stanišauskas, 

<marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 

as mėn. antrą pčtnyčią, vakare, 
muliunienes svet. 1747 S. 49th 

Avenue.
RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 

KLIUBO valdyba 1922 metams: 
Pirm. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma- 
ktickas, 1626 N. Oakley Blvd.; fi 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
Vlvd.; iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Radišaųskas 1712 \N. IJncoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno menesio Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Linkis 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 83rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo J,8 iki 35

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairia 
3247 W. Division St.; prot. sekr. 
A. Lungevicz 1737 N., Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė,; kasierius J. De
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansia 
Avc,; valandos nuo 6—8 vakaro.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLėZ 
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metams: — pirm. Wal- 
ter J. Markowskis, 355 E. Kens- 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
John Valanchius 10910 Edbrooko 
Avė.: turtu raštį Vincentas Darcris 
10520 So. State St.; kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing- 
ton Avė.
kiekvieną mėnesį nirmą penktadie- 

. nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E.
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

L

Susirinkimai laikomi

PARDAVIMUI VASARNAMIS UŽ 
paaukavima, Union Pier. Michigan. 
Savinikas išvažiavo į Califoraia. Vis
kas moderniškai įtaisyta, 1920 m. bu- 
davota, išfurnišiuota. Elektro švie-. 
sa, 5 kambariai, dveii stikliniai por- 
Čiai, daug žemės. Tikras pirkimas. 
Išmokėjimai. Mątykite Realty Agen
tą arba adresuokite'n A. L. Koolish, 
4325 Rovenswood Avė.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais. '

Specialės vakarines klesos biz
niavome merginoms, pasisiuviinui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklaūsdanu.

Sara Patek, pirmininkė.

MOKINKITES MADŲ 
PELNINGO AMATO

P-15s E. Kazlauskaitės 
Lietuviška

SIUVIMO IR KIRPIMO 
MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais.
NAUJA VIETA

Evelyn Academy of 
Gown Desigrting 

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

Chicago, 111.

PRIVATĖS’ AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
MoMnamą: angliškos 1lietuviškoj

IcsulBii, cvritinetJlcoR. Icnyar're.lystMs, 
nofirrafijo*, tyvnwvitin^f, piršlybos tei 
šilk Suvienytų Valstijų isterijos, abei 
nos Istorijos, geografijos, poli tikint* 
ekonomijos, piUetystžs, dailiaraiyv 
Us ir tt.

Mokinimo valandos: nuo $ ryte ik* 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo C 
Iki 10 valaodaL
8106 SO. MALSTEP 8T»,

LEVESKIO MOKYKLA
Mokina Lietuviu ir Anglų kalbu; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasiąs 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
te 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 Sėtos gat.

,IET. TAUT. LTUOSYBĖS DRAU
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A. Rudauskns 3328 South 
Aujiurn Avė.; padėjėjas P. Rudo
kas 1164 W. 19th St.; nut. rašt. J. 
Danta 2308 W. 22nd Place; fin. 
rašt. A. Piaulokas 2723 Emerald 
Avė.; ižd. K. Paulauskas 2245 W. 
22nd St. — Susirinkimai laikomi 
paskutinį sekmadienį kiekvieno mė
nesio. '

DRXUGYSTPiS ŠV. ALFONSO VAL- 
D A: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
320 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aųg. Martinavičia, d 138 S. Eme- 
iald A v., nut. rašų J. V. Dirnša, 
3242 S. Emerald A’/©., iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., Iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka Fr. Kuzminč- 
kis, 910 W. 32rd Place.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUDĄS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demercckis 3327 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 
kontrolės rašt. 
sos globėjas 
maršalka Vikt.
rinkimai ^laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

L. K.. MINDA ŪGIO DRAUGYSTĖS 
ęValdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 

2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. Union av., nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.: fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Calift.rnia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LT ETŲ VIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa
dauskas ,nut. rašt. Izid. Juščius, 
fin. rašt Izid. Vedcckis 1732 So. 
Union avė., cont. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius ii 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G. M. Chernaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS^ 
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ave.;nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt 

Ant. Strolė 2014 S. Pcoria st.;
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė, ir Pov. Chuplinskas; ka- 
sier./Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknicjcis. Susirinkimai laikomi 
kas nfcn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 S. Auburn 
avę. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 ♦ metams: 
Pirm. Fr. Bacetfčia, padėjėjas J. 
Jąckus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke
vičiai delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 

< A. Tamkevičia, Edv. Čepulis, Fr.
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nna, _ Susirinkimai laikomi Mali- 
nauslco saloj 1243 S. Halstefl St., 
kas rnenesis pirmą sekmaclienĮ, x 
vai. po pietų.

CICERO, ILL. — LIETUVOS KA- 
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grnblis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma
žeikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikon.1 
trečią sekmadienj mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue.—------------------ ---------------------- r—

NnRTSTDF.S DRAUGIJŲ SĄRYŠIO
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvba 1922 
m.: Pirm. K. R’uris 1614 N. Wln- 
cbpRter av.: SeW. J. Pentnuskas 
1649 Girard st..'Kasierius F. Her
manas 1645 W«banria rv. Svetai
ne i^’iomoia F. Hermano'1. Vie
šojo Knvgvrn adresas: Liuosvbės 

. Svetainė, 1822 Wabansla av., Chi
cago. >

S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metane,—Pirmininkas J. Ma

tulis, 1237 W. Madison «t.; pa
dėjėjas Bruno Simokaitis Di-

vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Fra- 
nas Vaišūla 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hcrmi- 
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

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

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Val
dyba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 

' 3149 Š. Halsted st.; padėjėjas 
Llundv. Jucius 3314 S. Union av.; 
nut. rašt. Kaz. Duoba 3417 South 
Union av.; turto rašt. M. Astraus
kas 3318 S. Union av.; kasierius 
Jos. Balčiūnas? kasop plob. Ant. 
Arumihas ir Ant Strumbris: mar
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimai 
laikomi kas mėn.‘ trečia nedėldieni, 
1 v. po p. Urbono salėj 3388 So.
Aubdrn Avė.

VITAUTO B AND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh- 
ing Rd.; padėjėjai&J. Balakas 1432 
So. 50 Ct., Cicero, UI.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI.; kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos'glob. 
Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.; mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Persh- 
in£ Rd.; delegatas į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekVįeno menesio ant
rą trečiadienį B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priim/ami geri muzikantai.

BRTDGEPORTO LIETUVIU | NAMU 
SAVININKŲ SUSI
valdyba: — Pirm. St 
3149 So. Halsted St.;
Vac. Andrulis, 3604 So. Ix>we Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Vičas, 944 Mar- 
ciuctte Rd.; fin. rašt. A. Bugailiš- 
kis. 3337 So. Wallace St.; iždin. 
.Aleksandra Bijanskas, 840 W. 33 
PI.: kontr. rašt. Balt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.; kasos glob. 
V. Tamašauskas, 31.14 So. Wallace 

■> St.: maršalka K. Giedrikis, 3122 S.
Wallace St. Sįu^ivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą trcčiiMlįenio vakarą Mildos 
salėj, 3140 S<x /Halsted erat.

{ —K. Vičas.

IMO 
ažeika, 

adėjėjas

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS Šv. 
MAPTYNO D-STfis Valdyba: Pir
mininkas .T. Mickeliunas, 3140 So. 
Wa1]ae« st., Vice-pirm. P. Kilevi- 
čia. 3309 So. Auburn Av., Protokolų 
Rašt. M. P. Ramanaur.kas, 816 W. 
18 St.. Finansų rašt. F. Pumputis, 
3140 So. AValhmn St.. Kasierius F. 
Bakutis, 2603 W. 69th St., Kasos 
glob. A. Mazilianckis, 3350 Elr^- 
rald Av. ir K. Kilevičia, 3353J^o. 
Union Av.. Maršalka B. Kilevičia, 
3353 So. Union Av.. Taronių glob. 
A. Maziliauckis, 3350 S. Ėmerald 
Avenue.

DR ADGVSTfiR ATGTMTTES LIETU
VIU TAUTOS Vridrimt Pirm. A. 
Gz>iAin«i. 3439 S. Hnlst°'l St. nadė- 
iMas K StennnąfH?!, 3542 S. Lowe 

rn8t. K. 81^
• 34th pl.. kortvniė<? rašt. T. Pętraus- 

p-lnbpias A. Balis, ma*- 
šnllr* V. Pražlnskps. — Laiko susi- 
rhHw<i Fel1owshin House, 831 W. 
33-rd PI. kiekviena pirmą septynta- 

dienį, 1 vai. po pietų. j

3259 S. Union av.; 
Stan. Grikštas; ka- 
Jonas Mozuraitis; 
Bražinskas. —Susi-




