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Laikys nauja konferencija 
Rusijos reikalais

Lloyd George pareiškimas
Nauja fazė pasaulio istorijoj 

pasiekta, sako Anglijos 
premieras.

Kviečia Jungi Valstijas

Rusija gretinasi prie tautų sąjungos
Sauks naują konferenciją 

Rusijos reikalais.
Konferencijon kviečia ir Jungt. 
Valstijas. Ji bus laikoma Haa- 

goj ateinantį mėnesį.

GENOA, geg. 15. — Genoa 
konferencijai nepavyko išrišti 
Rusijos klausimo. Ji veikiau
sia daugiau ir nebandys to 
klausimo rišti, bet ir neužmes 
jo, nes tapo nutarta sušaukti 
naują konferenciją rišti Rusi- 

• jos klausimą, jei joje dalyvaus 
Jungt. Valstijos. Konferencija 
bus šaukiama su pasitikėjimu, 
kad nors Genoa konferencijai 
ir nepavyko susikalbėti su Ru
sija, tai gal kita konferencija 
bus sėkmingesnė tame dalyke.

Formalinis pakvietimas į 
naująją konferenciją jau tapo 

*» paduotas nedėlioj Amerikos 
ambasadoriui Chikf. ir dabar 
visų domė yra atkreipta į Wa- 
shingtoną, nes manoma, kad 
nuo Amerikos <lalyvavimo 
daugiausia ir priklausys Rusi
jos klausimo, išrišimas.

Visos dalyvaujančios Genoa 
konferencijoje valstybės bus 
pakviestos ir į naująją konfe
renciją. Naujoji konferenci
ja bus laikooma Haagoje ir 
veikiausia prasidės apie birže
lio 15 d. Konferencijos smulk
menos dar nėra išdirbtos. Bet 
jau neformaliai yra užginta 
Lloyd George pasiūlymas, kad 
valstybės prisižadėtų su viena 
kita nekariauti ir viena kitos 
nepulti per keturis mėnesius 
ar bent kol tęsis naujoji kon
ferencija.

Konferencija greit baigsis.
Lloyd George paskelbė, kad 

pakvietimas,* Jungt. Valstijoms 
jau paduotas., Jis tikisi, kad 
gal Jungt. Valstijos ras reika
lingu dalyvauti maišytoje ko
misijoje. Betgi dar nežinia ar 
Rusija priims maišytą komisi
ją (Ji jau pasiskelbė sutinkan
ti joje dalyvauti). .

Politinė subkomisija vien
balsiai užgynė vakarykštį nuta
rimą šaukti naują konferenciją 
Rusijos reikalais Haagooje.

Kadangi Rusijos klausimas 
buvo svarbiausias klausimas, 
kokį Genoa konferencija turė
jo išrišti ir kadangi tai padary
ti dar nepavyko ir daugiau jo 
nebos varstys, tikimąsi, kad 
konferencija greitai užbaigs sa
vo likusį darbą ir gal dar šią 
savaitę užsidarys. -

Haagos konferencija susidės 
iš dviejų ekspertų komisijų. 
Viena bus rusų, o kita visų ki
tų valstybių. Nors Anglijos 
delegacija saku, kad abi komi
sijos kooperuos, franeuzai ir 
kitos delegacijos sako, kad 
Rusijos delegatai negalės da
lyvauti visuose pilnos konfe
rencijos posėdžiuose.

Amerika nesiskubins šu 
atsakymu.

WASHINGTON, geg. 15. — 
Ambasadorius Child jau pra
nešė savo valdžiai, kad Jungt. 
Valstijos yra kviečiamos tiuly-

Svarbi valanda

vau Ii Haagos konferencijoje 
Rusijos reikalais.

Nesant reikiamų smulkme
nų valdininkai atsisako reikšti 
savo nuomonę. Apie tą pakvie
timą bus svarstoma 
bineto susirinkime, 
noma, kad Jungt. 
nesiskubins su savo 
ar priėmimu pakvietimo, 
lauks platesnių 
taip, kad nebeliktų jokių abe
jonių^ apie naujosios konfe
rencijos tikslus. Manoma, kad 
jei išrūdys, jog naujoji konfe
rencija turi tų pačių tikslų ir 
bus pąnaši į Genoa konferenci
ją, Jungt. Valstijose dalyvauti 
joje veikiausia atsisakys.

Valdžia ne nemano skubintis 
su savo atsakymu. Ji neduos 
savo atsakymo mažiausia iki 
nebus gauta visos reikiamos 
smulkmenos, taip kad nebelik
tų jokių mažiausių abejojimų 
apie tos konferencijos tikslus 
ir jos plotmę, taipjau apie 
verstinumą jos nutarimų. Da
bartiniame gi gautame pakvie
time dar yra daug neajškuinų, 
kurie turi, išsiaiškinti pirm ne
gu bus galima daryti galutiną

ryto ka-
Bet ma-
Vailstijos 

atsakymu 
bet 

paaiškinimų,

Rusija priims pakvietimą.
GENOA, geg. 15. — Ukrainos- 

sovietų įpremieras Raikovskis 
paskelbė, kad Rusija priims 
pakvietimą į Haagą tęsti ten 
svarstymus Rusijos klausimų. 
Bet jis mano, kad konferescija 
butų sėkmingesnė, jei butų tik 
viena maišyta komisija, kurion 
įeitų ir Rusija, o ne dvi komi
sijos, kaip kad' dabar projek
tuojama.

Rusija gretinasi prie tautų 
sąjungos.

Kalba net ir apie įstojimą 
jon.

GENEVA, geg. 15. —• Sovie
tų delegacija Genoa konferen
cijoje pranešė tautų sąjungos 
ekspertams, kad Rusija nori 
kooperuoti su tautų sąjunga ir 
ilgainiui, prisidėti prie jos, jei 
dąba rt i nė Genoa k on f erenci j a 
bus sėkminga Rusijos žvilgs
niu. Bet jeigu konferencija 
nebus sėkminga, Rusija ir to
liau priešinais tautų sąjungai.

nimąsi prie tautų sąjungos rei
kšmingu, ypač kad ikišiol Ru
sija labai piktai smerkė ir nie
kino tautų sąjungą. Manoma, 
kad Rusija ilgainiui turės bū
ti priimta sąjungon, jei tik vi
sa Europa padarys sutartį su 
Rusija.

Tautų sąjungos taryba šian
die priėmė ekonominę sutartį 
tarp Lenkijos ir Vokietijos apie 
Augšt. Sileziją.

8 užmušti Belfaste.
BELFAIST, geg. 15. — Dar 

8^žmonės liko užmušti ir keli 
sužeisti persašdudiimuose ne- 

Betlfaste.

LONDONAS, geg. 15. — 
Premjeras Lloyd George pada
rė sekamą pareiškimą Genoa 
korespondentam s:

“Mes pasiekėm naują vaka
rų civilizacijos fazę. Buvo ve
dami religijų ir dinastijų ka- 

j rai, kad gavus tui| i ilgesnius 
ištekllius žaliųjų medžiagų, ku
riomis galima butų išvystyti 
pramonę ir prekybą. Naujoji 
fazė yra savy tarpinės ekono
mines priklausomybės Euro

pos ir viso pasaulio. Jokia mo
deminė šalis negali gyvuoti vie
na pati; ji priklauso nuo kitų 
šalių, ar tai artimesnių, ar 
tolimesnių.

“Nepuolimo sutartis yra pa
matas ekonominei* rekonstruk
cijai. Kiekviena Europos ša
lis turi pripažinti šventumą sa
vo kaimyno rubežių. Rubežiai 
tada pataps atviromis durimis 
prekybai, o ne tautinėmis per
tvaromis. Taika yra 
blausias dalykas.”

svar

Kviečia talkon Ameriką.
Nori ištirti gandus apie turkų 

žudymą krikščionių.

IjONIDONAS, geg. 15. — At
stovų bute tapo paskelbta, 
kad Anglija pakvietė Jungt. 
Valstijas, Franciją ir Italiją 
kooperuoti tyrime nesenai įvy
kusių Turkijoje krikščionių 
skerdynių, apie kurias prane
šė Amerikos šelpimo adminis
tracija. Galbūt reiks griebtis 
internacionalinio veikimo, 
kad išgelbėjus likusius Mažojoj 
Azijoj neturtais. f

I Aijrioimat inis karesjyondcntas 
praneša, kad užpakalyj Turki
jos nącionalistų linijų eina 
nuolatiniai deportavimai ir žu
dymai krikščionių. Ir jie yra 
tokie baisus, kokių dar nebu
vo net ir Turkijos istorijoj. 
Jie viršija net ir visas pir
miau buvusias skerdynes, ka>- 
dangi jie yra sistematiškai ve
dami ir siekiasi pilnai išnaikin
ti krikščioniškąsias tautas.

Peru ir Gili tarybos
WASHINGTON, geg. 15. — 

Šiandie čia prasidėjo tarybos 
tarp Pietinės Amerikos res
publikų čili ir Peru apie išri
šimą seno ginčo kam turi pri
klausyti Tacna-Arica provinci
jos. . ‘

Konferenciją tarp tų dviejų 
šalių tapo atidaryta valstybės 
sekretoriaus Hughes. Jis pa
sveikino delegatus ir išreiškė 
viltį, kad visi ginčai tarp tų 
dviejų šalių bus sutaikinti ir 
išrišti ir kad ta konferencija 
duos pavyzdį ir kitoms šalims 
ir kad ji gal bus pradžią naujos 
gadynės santikiuose tarp Pieti
nės Amerikos respublikų.

iši konferencija ir susirinko 
Jungt. Valstijų valstijų pasiū
lymu. Bet ‘Jungt. Valstijų val
džia visai nesiinaišys į tary
bas. Tik gal įvykus pilnam 
nesusi taikiniui Jungt. Valstijos 
pasiūlys savo arbitraciją.

artinasi
-L--______ •

(Iš Liet. Inform. Biuro)

WASHINGTONAS. — Musų 
gautomis žiniomis Viiniam i’r 
Klaipėdos^ klausimas Genaps 
konferencijoj bus svarstomas* 
nežiūrint lenlkį intrigų ir 
franeuzų pasipriešinimų. Šio 
klausimo diskusijų smulkme
nas paduoda “Associated 
Press” korespondentas 10 geg. 
dieną. Del didelės to 'klausimo 
s varb os Ii etų vi arps, cit u o j am c 
to korespondento žodžius:

‘^Konferenči ją šaukusių j ų
valstybių', ingaliotiniai šiandie
ną nutarė tkiad politinių reika
lų sub-komkpja imtų oficialiai 
svarstyti klausimus Rytų Gali
cijoj ir Lietuvos*; abidvi tos 
šalys protestavo prieš lenkų 
karinę okupaciją jų t teritori
jos.”

''“Anglija ir Frau ei javui atsi
dūrė opozicijoj klausime ar 
Galicijos ir Lietuvos padėtis 
tinka konferencijai svarstyti 
ar ne. Premjeras Lloyd ( Geor- 
ge’as pareiškė, kad Rytų 'Gali
cijos klausimas yra vienais iš 
trijų klausimų, kurie jeigu ne
bus svarstyti iy išrišti, tai trum 
poje ateityje gali iššaukti su
mišimus Eurapoje. Jisai pa
sakė savo nusistatymą, kad 
Lietuvių peticija aptarianti 
skaudų sienų klausimą ir Len
kijos teisę užimti Vilnių ir 
Klaipėdą, turi būti svarstyta 
netik sub-komisijoj, bet jeigu 
raitės, tai net ir' konferencijos 
pilnoje sesijoje. Galicijos ir 
Lietuvos klausimą svarstant 
vice-premieras Barthou priro
dinėjo, kad abiem tais klausi
mais jau esančios padalytos 
sutartįs ir be to, nesusiprati
mai dėl pritaikymo sutarčių 
punktų galima butų atiduoti 
išrišti jau nustatytai arbitraci- 
jos mašinerijai. Jisai tvirtino, 
kaęl tie klausimai neįeina į 
konferencijos programą.”

Lloyd George iš kitos pu
sės griežtai reikalavo šiokio ar 
tokio greito išrišimo, nes abid
vi įprobldmi grąso Europos tai
kai. Jisai įroidinėjo, kad tos 
problemos įeina į srytį Gan- 
nes^o rezoliucijų, kuriomis re
miasi Genuos konferencija. 
Pagalinus p. Barthou sutiko, 
kad jie (tie klausimai) butų 
svarstyti sub-komisijoj, tik 
pallilko sau teisę pasipr 
mo, kad jie neįeitų į 
konferencijos posėdį.”

IŠ to pranešimo aišku,
1) Lietuvos klausimas

sykį užims atydą visos Euro
pos ir viso pasaulio;

2) kad tai buvo nemažas lai
mėjimas Lietuvos diplomatijos 
sugriaunant visas pastangas 
Lenkijos ir jos užtarėjų nu
skandinti Lietuvos klausimą 
Genuoj, — ir palenkiant Ang^ 
lų diplomatiją stoti Lietuvos 
reikalavimų pusėje;

3) kad Lietuvos delegacija 
Genuoj tinkamai atlieka savo 
uždavinius pagal gautų iš tau
tos įgaliojimų.

teisin-
savo 
dele-

Deportuos tris kalinius. Paėmė gatvekarius.

visos

kad:
dar

Iš Paryžiaus į New Yorką j 
24 valandas.

LONDONAS, geg. 15. — 
Prancūzų išradėjas Breguet 
dirbdinasi didelį aeroplaną, 
kuriuo galima butų perskristi 
per Atlantiko vandenyną, 
Paryžiaus į New Yorką į 
valan<las.

iš

PINIGŲ KURSAS
Vakar, geg. 15 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų......... $4.45
Austrijos 100 kronų_______  l%c
Belgijos 100 frankų ......  $8.83
Danijos 100 frankų ........... $21.34
Finų 100 markių ......  $2.11
Francijos 100 frankų ........... $9.14
Italijos 100 lirų ..............  $5.30
Lietuvos 100 auksinų ........... 38c
Lenkų 100 markių__ __ ____
Norvegų 100 kronų ...... ..... $18.65
Olandų 100 guldčnų ...........  $38.70
Švedų 100 guldenų ........... $25 68
šveicarų 100 markių ........... $19.21
Vokietijos lOO' markių _________  38c

Kiek yra vilties, kad musų 
klausimas bus išrištas 
gai? Įvairių įrodymų 
relkalavir, ų teisingumo, 
gacija turi pakankamai tarpe
tų ir dokumentų apie Vilniaus 
“rinkimus” ir “seimą“. Tačiau 
ar teisybė ims viršų, tai pride
rės laibiausiai ne nuo pačios 
teisybės, noęs gal ir aiškiau
siai įrodytos, bet nuo to, kuri 
iš dvejopų sferų bus tą valan
dą stipresnė; Anglijoos įtakos 
sfera, ar Franci jos. Kol kas 
konferencijoj pačioj ir viso 
pasaulio opinijoj, Anglijos 
prestižas stiprėja. Su tuo auga 
ir musų laimėjimo viltis.

Bet net jeigu ir Genujps 
konferencija nepatenkintų mu
sų teisingų reikalavimų, tai 
galutinai vis dėlto klausimą iš- 
riš pati musų tauta, nors ir po 
didelių .aukų ir vargų, nors ir 

nes tei- 
negalėti

žiniomis

tolimesnėje J ateityje, 
sybės fizine pajiega 
negalima. f

[Vėlesnėmis
Lloyd George pasiūlė, kad visų 
rytinės Europos šalių, taigi ir 
Lietuvos, rubežiai bent dabar 
pasiliktų senieji ir kad tuo 
remiantis bųtų padaryta ne
puolimo sutartis. Tuo gi tarpu 
butų paskirta tani tikra komi
sija, kuri išrištų visus rube- 
žių ginčus, ir, nustatytų pasto- 

l Tokiu pasiu'ly-vius rubeŽhrs. Auivm tuj
inu išrodo^ Liloydv George ban
do atidėti Vilniaus ir Klaipė
dos . klausimų rišimą tolimes
niam laikui ir pavesti jos riš
ti ne pačiai konferencijai, bet 
tik tam tikrai komisijai. — 
Nauj ienos].

Panaikino vaiky darbo js 
tatymus.

Augščiausias teismas pripažino 
juos nekonstituciniais.

WASHINGTON, geg. 15. — 
Aukščiausias teismas šiandie 
pripažino nekonstituciniais (t. 
y. p riešinga is šalies konstituci
jai) ir neveikiančiais įstaty
mus apie vaikų darbą. Ypač tai 

Niekur! us 
galima

darbą 
ipo di-

I iečia.. 4-tą ski rsn į. 
kitus skirsnius betgi 
vykinti. ',

Įstatymai apie vaikų 
buvo pravesti kongrese
dėlės kovos. Išpradžių jie už
draudė gabenti iš vienos vals
tijos į kitą vaikų darbo pro
duktus. Tą įstatymas teismas 
pripažino nckonstituciniu. Ta
da kongresas perleido naujus 
įstatymus, kuriais buvo užde
dama 10 nuoš. taksų nuo pel
no ant tų fabrikų, kuriuose dir
ba mažamečiai vaikai. Bet ir 
šiuos įstatymus teismas dabar 
pripažino nekonstitucin ia i®.
Likusieji skirsniai yra visai 
ncsvaibųs ir nė kiek nesuma
žina vaikų darbą ir neapsaugo 
vaikų nuo didelio kapitalistų 
išnaudojimo.

Pasilieka senasis prezi 
dentas.

CLEVEILAND,, geg. 14. — 
Nuo poros savaičių čia tęsės 
moterų rūbų siuvėjų unijos 
dvimetinė konvencija. Dabar 
ji jau užsibaigė. Unijos prezi
dentu pasiliko dar dviems me
tams senasis jos prezidentas 
Benjainin Scldessinger.

konvencija padarė keletą 
svarbių taymų. ši unija taipjau 
yra pažangi, kaip, ir vyrų dra
bužių siuvėjų unija, kuri šio
mis dienomis laikė savo kon- 
vencijfį. iChicagojc.

CHICAGO. —h Tris I. W. W. 
nariai, kurie buvo kartu su 
Hayyvoodu ir kitais tos orga
nizacijos nariais buvo nuteisti 
kallėjiman, dabar tapo paliuo- 
suoti, bet tuojaus bus depor
tuoti į savol šalis.

Jais yra portugalas John 
Avila, airis Mahler ir anglas 
Oatcs. Jie buvo nuleisti pen
kiems metams kalėjiman, at- 
skaitant sutrumpinimą kalėji
mo 'laiką už gerą elgimąsi. Jie 
jau buvo paliuosubtoi iš Lea- 
vonvvorth kalėjimo, bet prie 
kalėjimo vartų juos areštavo 
immigracijos valdininkai, kad 
juos deportavus.

Be jų dar šeši tapo paliuo- 
sucti iš kalėjimo.

Suardė Vrangelio pienus.
Bulgarija suėmė Vrangelio ofi- 
cieriuę, pienavusius puolimą 
/ ant Rusijos.

KONSTANTIN(MM)IJS„ geg. 
15. — Daug žmonių areštuo
ta Sofijoj suradus dokumen
tus, rodančius, kad Virangclis 
pienavo reorganizuoti savo ar
miją ir bandyti padaryti naują 
puolimą ant Rusijos, panaudo
jant vieną kurią kaimininių 
Rusijai valstybių kaipo bazę 
tam puoliimui.

Tarj) areštuotųjų yra keli 
generolai ir buvusieji žymiau
sieji Vrangelio karvedžiai.

Nesenai keletą vrangelistų 
areštuota Rumunijoj, užprote
stavus Maskvai. Sofijos are
štai irgi tapo padaryti Rusijai 
užprotestavus prieš globojimą 
vrangelistų, kuriems iki šiol 
juvo leista net if ginklus pasi
laikyti.

6

5 žmonės užmušti
rCHIGAGO. — Užvakar i ne

laimėse su automobiliais i>en- 
ki žmonočs liko užmušti ir 13 
sužeista.

DETROIT, Mieli., geg. 15.
Pereitą vidurnaktį miestas pa
uline valdyti ir operuoti visus 
galvekarius mieste. Užmiesti- 
niuis gatvekarius betgi valdys 
senoji kompanija. Tai bus 
pirma didžiausia gatvekarių 
sistema valdoma paties mies
to. ..

Miestas dabar paėmė 273 m. 
bėgių ir 1,029 gatvekarius. 
Taipjau daugelis senųjų darbi- 

• ninku bus daba^ samdoma 
miesto. ♦

Kova su gatvekarių kompa
nija 'tęsiasi jau kelinti melai. 
Negalėdamas kompanijos prL 

versti pasiduoli miesto regu
liacijoms, miestas buvo įsitai
sęs savus gatvekarius ir savas, 
linijas. Su tomas linijomis da-‘ 
bar miestas turės 363 m. -bė-J 
gių ir 1,457 gatvekarius.

Monarchisty riaušės.
BERLINAS, geg. 15. — Vo

kietijos imcpriailizino tvirtovė
je Muniche monarchistai perei
tą naktį sukūlė riaušes. Monar- 
cliistų govoda, kurioj buvo 
daug buvusių oficierių, užpuo
lė triobėsį, ant kurio buvo iš
kelta Vokietijos respubiikos 
vėliava, tą vėliavą puplčšė ir 
sudegino.

Paskui monarchistai susirė
mė su socialistais, kurie ant 
greitųjų suorganizavo konlr- 
demonstraciją. Bet darbininkų 
skaičius buvo mažesnis ir į 
jpps monarchistai pradėjo svai 
dyti akmenimis.

Tikimąsi daug didesnių susi
rėmimų, kadangi darbininkai 
yra labai .sujudinti šiuo mo- 
narchistų žygiu.

13 ŽMONIŲ UŽMUŠTA.

MEXI00 CITY, geg. 15. — 
13 žmonių liko užmušta ir 
daugiau kaip 70 sužeista, ka
da gatvekyp’is ties Santa Fe 
susidūrė su kitu gatvekarių ir 
nusirito į gilų griovį.

100,000,000 
auksinų

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

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

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir J lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, 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.

................................. .
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

h, , ,, 
BRIDGEPORTO SKYRIUS

3210 So. Halsted St., Tel. Boulerard 9663
T0WN OF LAKE SKYRIUS

1614 Weat 4Gth Street. ' Tel. Boulerard 0672
BRIGHTON PARK SKYRIUS

4138 Archer Avė., Tel. Lafayette 7674
WEST PULLMANO SKYRIUS

523 West 120th St.. Tel. Pullman 0169
ROSELANDO SKYRIUS

259 Kast HS-th Si.. Tel. Pnllman 0059______________________________________________________ k______________ _______________
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Detroito Žinios
Spešelą byla prasidėjo.

Tekūno ruTnupse daug žmo
nių laukė, kada atvedė į teismą
L. J. Sinkulos kompanijos vir
šininką Ch. C. Jonesi tr jo 
agentus lenką M. Bielinskį ir 
O Rubin. Miesto teismo teisė
jus M. Hestxm pjadėjv nagrinė
ti Jų

iliimus buvo uagrinCjamtM 
fonesfo filmarkluujshis netikrų- 
šėrų pardavinėtojas, duonkepys
M. Biedinskl Jis paipasilkojo 
teismui, kad jis gavęs nuoJati-. 
nės algos $50 į(savaitę ir iŠ vi
so pardavęs šėrų už $60,000. 
Jis pri»h>ažino, kad <jls ne vi
sus pinigus atiduotiavęs Jo- 
nesfbi; prfiindąvę juos ir kiti 
jo iMidejėjai. Daugiausia šėrų 
parduota lenkams; geroka da
lis kliuvo ir lietuviams. Iš vi
so surinkta pinigų daugūąi mi- 
liono dolerių. Bietinskio pasa
kymu Jonesi Detroite turėjęs 
daugiau kaip 70 pardavėjų, o 
jis pats, Rielinski, turėjęs Jų 
10.

Bielinsklu! kartą paklausus 
Jonesi, kodėl American Sugar 
Co. Šerus jie gali pardavinėti 
lilgiau pardavimo kainos, Jo
nesi paaiškinęs taip, kad Sinku 
hi ir kompanija yra dkkdė or- 
gantiacfįa tr ji jierka šėrus 
partijomis nemažiau katp už 
$250,000 tr $500,(XX), todėl ji 
gaunanti juos pigiau lr galinti 
parduoti juos $5, ar $10 pigiau 
negu kiti niek leda k

M. Rielinaki yra pats įdėjęs 
į Sinkulos kompaniją savo pi
nigų; jis ta|H5 atleistas ta! die
nai, bet tikisi, kad jo dar klau
sinės daugiaus.

Jdnesi pargalienta iš Gallfor- 
itfjoiš valstijos, o Rubin iš Phi- 
kide^hijOs, Pa. Jiedu pasakė 
teismu!, kad su Stnlkulos ir 
kamp. firma* uždarymu jie 
nieko ifenflra neturi, nes tuoju 
laiku jie nebuvę Detroite. To
lesnis tardymas paNkkw kitai 
dienai.

SpdŠeininką byki.

fciartdlen teisme 
mas Bielinskį

Buvd tanio
jo pasakojimu 

prieš pat SinkuTo^ ir kompani
jos ofisą uždarynuj Jonesi su
šaukė visus agentus ir sakė 
jiems taip: Vyrai, jus einate 
pareigas gerai, bet dabar pats 
žydėj imas gėlią, eikit ir skin
ki t jas dar smarkiau,

šitas Bielinskio i>areiškcmas 
labai nustebind esančius teis
me ir Jonesi su jo advokatais 
privedė prie nusiminimo. Jo
nės! rodė Bielinskiui kažką 
rankomis ir galva, bet tas nu
davė nematąs ir kalbėjo toliau. 
Girdi, Jonesi kiekvienam 
mums kalbėjo, kad Sinlpulos ir 
kompanijos Šerai bus lengva 
parduoti, nes jie pardavinėja
ma žemesne negu rinkos kaina.

Rielinski apsiėmęs pardavi
nėti; jam buvo paskiria Miclii- 
gano gatvė ir pirmi šorai jam 
pavyko parduoti jm> dviejų sa
vaičių darbo. Pirmiausia buvol 
pardavinėjama Reece Maciūne 
(5>. Šerai, kuriuos Sinkula ir 
kompanija manė pasilaikyti. 
Visi klientai gaudavo paliudy
mus nuo Slnkulos ir kompani
jos, o Šerai pasilikdavo pas 
brokerius.

Praėjus dviem savaitėm lai
ko Jonesi sušaukęs agentus* įsa
ke pasakyti visiems koštu įno
riams, kad jų stakas parduo

tos ir kad Jie uždirbę nuo 20% 
iki 40%.

Kaili) tik žmonėse pasklido 
gandas, kad po tiek daug gali
ma uždirbti, agentams prikal
binėti žmonės daug neteko. 
Kostumeriai visuomet laukė 
agentą su gatavais pinigais.

Apie Naąjįte Metus Jonės i 
atidarė naują ofisą New Telog- 
raph Bldg. Ir visiems mums 
pasakojo, kad tai yra tik sky
rius aną ditlžiulią ofisą, ku
rie randas New Yoiike, Chica- 
goj, Todedofj, Glevelaiide, To 
rontoj ir kitur. Verslas labai 
padidėjo ir mums tapo prisa
kyta misisairnlytl savo darbi- 
ninkps. Kada darbininką turė
jom gana, vasario 27 d. atėję 
į ofisą radom jį šerifo uždary-

' Bielins.kihd visa tat bepasa
kojant atėjo viešbučio savinirb- 
kas (i. M. McGrath, kuris pa
žino Jonės! ii’ Rubiną; jiedu 
atvykę į Detroitą liei>os mėne
sį ir užsiregistravę Addisono 
viešbuty. Sudėjus ją parašus su 
parašais viešbučio knygose, ta
po pripažinta, kad jie raiŠyta( 
tų pačią rankų.

Be to yra 'kaltinami dar šitie 
asmens: A. G. Corey, Ne\v. Te- 
legraph bklg. ofiso vedėjas, 
Leo Jonesi, kaJitinatmojo brolis, 
Joscph Rotlx Real Esitate Ex* 
cbange Bddg. ofiso vedėjas, L. 
J. Sinku los ir Rienfieldo pa- 
dirbta/riskaip “mossengor b-.y.’* 

Visi jie atvažiavo į Adklisono 
viešbutį ir laiks nuo laikė gy
veno janie iki vasario 27 d.

Rytoj Rielinski bus perklau- 
sinejamas ginamosios pusės.

Ch. G. Jonesi Ir Oscar Ru- 
bin, abu valstijos kaltinami 
apgavlngu pinigų viliojimu iš 
svetimšalių. Kiti keturi, kurio 
buvd įvelti | Sinkulos ir kom
panijos dalykus, yra i^tliuosuo- 
ti iki bylai. Teisėjas Cutter pa
leido juos po tomis pačiomis 
kaucijomis; jų byla priskirta 
nagrinėti geg. 23 d.

Adv. Quaine, Jonesi ir Rūbi
nė gynėjas, užsipuolė ant teisė
jo, kam jis leidžia liudinin- 
kams kelti visokias nepama
tuotas sensacijas, iš kurių tik 
laikraštininkams nauda. Girdi, 
man rados, kad visas šitas da
lykas yra pavestas spaudai, 
kad jį kuo daugiausia išpiltus. 
Kodėl teisėjas leidot* M. Bictin- 
sikiui kalbėti tokias nesąmones, 
busią Jonesi sakęs M. Bielius- 
kiui: "Dabar pats žydėjimas 
gėlių, eikit ir skinki t.”

Kaltintojas Voorhies jam at-,

sakė, kaid kpl kas nagrlnėjinųiS 
eina miesto teisme ir kad kal
tinamuosius teisia teisėjas Hes- 
ton h’ įhidininikai turi teisę pa
sakyti tiesą, nes Jie visi prišal
ki niti.

Quaine paklausė Biellnskio 
kaip jis supranta posakį “da
bar pats žydėjimas gcllių, eikit 
ir skinklt/’gsd Jonesi ištikrų- 
jų norėjęs, kad jus jam gėlių 
inriskintumėt? Tas atsakė: “Aš 
supratau tą biznio pramonėj, 
kad mums nereikia snausti, 
reikia eiti Ir rinkti pinigus.

čia įsimaišė teisėjas, saky
damas, kad visi giidėjo liudi
ninkus ir išimu j o aitklausinėti 
nėra reikalo. Quaine nurodi
nėjo, kad Bielhiski buvo baus
tas už girtybę ir kelis kartus 
buvo, atstatyta^ nuo darbo už 
Šimkutės ir kompanijos pinigų 
eikvojimą.

—'Bet kiekvieną kartą Jono 
s! šau/kc mane prie darbo at
gal, — atšovė Bielinskį,

Antras liudininkas Michal 
Munigolan liudijo, kad jis pak
lausęs M. Bielinškio, atstovau
jančio Sinkulai ir kompanijai, 
iš pirmo buvo įdėjęs $1(X) pi
nigais į 'Lę-high Vailey gelžke- 
lio Šerus; už dviejų savaičių 
gavęs $126. Jis įdėjęs tuos 
$126 ir gavęs $225; paskui įdė
jęs $225. ir gavęs $270. Ant ga
lo įdėjo $410 Ir gavęs 214 kai
lio gryną pelną.

Kas atsitiko toliau? — klau
sė kaltintojas Voorhies. Pafto- 
laustasis atsakė, kad jis viso 
įdėjęs $614 ir nieko už tai ne
gavęs.
at’r.’....L.., =

M. Bielinskį piriniaM buvo 
Hudijęs, kad Sinkula ir kom
panija per jį išdalinusi žmp- 
nfems $20,000 kah>o nuošim
čius iiž indelius, bet Jis nemah 
tęs Jokią Šerų, išskynus DeĮar 
vvarc Lackawanna Westem 
gelžkello šėrus. Jonesi tr Rubin 
turės vieni atsakyti už Slnku
los ir kompanijos reikalą ve
dimą. Jie yra paliuosuvti iki 
kaucijomis iki gdg. 23 d.

J. Dagte.

Pabėgu su dviem (namlafs.

G<xilx)dd atėjęs nuovadom 
prašė policijos sujleškoB Jo 
pačią,, kuri pabėgusi su dviem 
įnamiials. Jai paprašius pas jį 
pinigų skaloms apmokėti, jis 
paelmęs Iš Išniko $95 padavė 
jai. Policija ištyrus pamatė, 
kad skolos neapmokėtos tr ipatl 
tikrai pabėgus! su dvi©ją įna
miais.

Baisi tragedija,

Elktonc, Mioh., Ilniron ap- 
slkirity uhrasrta lavonai ’ Jpseph 
Lobcrto, 39 metą amžiaus Ir 
jo motelis Agnės, 30 metų am
žiaus. Lavonus atrado vaiku
čiai |xirčję namon iš mokyk
los, sūnūs Joscph, 10 metą 11 
jo .sesuo 8 metų, ties didele 
malkų kruvft kfenie. Namieje 
buvo vaikai vienas 4 motų, ki
tas šešių mėnesiu Pašaukti 
kaimynai davė žinią policijai, 
kuri rado kimus paplukusius 
kraujuose. Abudu kmud taip 
suipiuiLstyfi, kad sunku pažinti. 
Vyras sukapotas kirviu, abi 
rankos nukirstos ir gili žaizda

vidupotėj, nuo kurios Jis mirė. 
Per du žingsnius nuo Jo gulė
jo moters lavonas visas suba
dytas peiliu tr perpiaulta gerk
le. Žemėje ties lavonais gulėjo 
kirvis ir du dideli peiliai Tro- 
boij 4 metų vaikutis Edward 
Ijobert papasakojo, kad ma
mos bėgęs kraujas mama norė
jusi įplauti tetek Visi rakandai 
viduj išvartyti, sienos aptašky
tos kraujais ir žemė nušlaksty- 
ta kraujais iki lavoną. Policija 
mano, kad jiedu imtys viens ki
tą nukovė. Vyresnysis vaikutis 
sako, kad visa Mma buvo iš
važiavusi visai nakčiai pas eže
rą Rush; vis! laiką Iniksmal 
praleidę ir tik 0 valandą rytą 
grįžę namo. • Visą rytą lįėtė Ir 
mainu buvę llnksmį,

šuo apriejo šešfe*.

šiandien pagedęs šup ap
kramtė šešis žmones.. Sargams 
l>avyko sugauti, o aprieti žmo
nės nugabenta ligoninėn, Ap
kramtytais yra : R, Krochnef, 
13 nietų, 668 St. Jean gat., R. 
Stanley, 3344 Holcomb avė.,' 
R. Grant, 10 metų, 1511 Ca- 
valry avė., R. Duodas, 302 Ash
land avė., Wall. Duffy, 8056 
Conget avė., G. 'McClelland, 
5133 TJlman avė.

AreštavD pollcfetą,
Poilcistas W. A. Ricliley ta- 

1>O areštuotas už įsilaužijną ir 
išplėšimą krautuvės 6956 Fort 
gatvė. Teisėju! paskyrus Jam 
baUSBhnę, jo gynėjas atsistojęs 
aiškino, 'kad W. A. HMIey tik 
taip sau buvo įėjęs į krautuvę,

nes ji buvusi atrakinta ir be 
blogo norų pasiėmęs keletą ci- 
garetą ir porą cigarą.

> Jis neįtikino teisėjo.
\. 1 .
Loo Qucrback skundėsi tei

sėjusi T. M. Coitter, kad jis ne
galėdamas padaryti sau gy
venimo iš ūkės Ir neturėdamas 
pinigų tikidlui kitur nuvažiuo
ti darbo j ieškoti, buvo priverk
tas degtinę dirbti ir ją pardavi
nėti.

^l’sapusakok daugiau mums 
jboką,” atsakė jam teisėjas ir 
pagyrė jam bausmės $300.

Tą dieną teisėjai šitaip su
linko IŠ “šlaplųjų” $1275.’

J. Ikigis.

Ųtaminkae, įregužlp 16, ’22
isi iii H m iRllf I I..........Iii

K. GUGIS '
ADVOKATAS
Miesto ofisai

137 N. Dearborn St„ Room 11 Ik-U 
Tel. Central 4411. Vai nuo M

Gyvenimo vieta 
•828 So. Halsted Si.

Valandos! nuo 6 !H 8 ▼. t. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.. ‘ . I

Jei reil^dldbląle turčf? plulębs 
plaUlębs ir j) ridu oda fi Jiems 
SVelntimo, miq^šnin]o ir žibėsią 
\4iriol(iie

5EVERAs 
HAIRPOMADE

J Tai yrg čysias. sVeilęds ir 
(Į elefaąnšlęds plaUkaiųs tepalas.

lęialislęite pus aptfelęorilis.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEOAR RAPIDS, IOWA

LUMBERIS
. * f

Ar manote būdavot? Apsimokės jums pasimatyt su mumis 
pirm pirkimo. , Galima sutaupyt pinigų.

Pilniausias stakas. Pristatome didelius ir mažus orderius.

i Morgan Park Lumber Co.,
Te!.: Beverly f279, 0397^ Mes pristatoni. 1955 W. lllth St.

■BSBBBMa
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, CHICAGO, ILL.
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263
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LAUKIA JUSU

Kas? IH*1 
r 
' f

Temykit panedėlio, Geg. 22 d.

Kas?
■ . / 1

Naujienas

Naujiena Town of 
Lake Skyrius

Jei Tamsta nori siųsti pinigus į Lietuvą — perlaidoms, če
kiais arba telegramas — tuoį kreipkitės i ^Naujienų” Skyrių 
Town <rf Lake.

Jei Tamsta noriu duoti paskelbimus bei apg^trfrrtmus į “Nau
jienas” — tuoi kreipkitčs į 4‘NaUjiertą” Skyriį Town of Lake.

Jei Tamsta nori nusipirkti visokią knygą, čia randasi ir 
AUŠROS KNYGYNAS, kurtame galima gauti tokią knygą kokią 
tik Jums bus reikalinga —- tuoj kreipkitės j “Naujieną’' Skyrių 
Town of Lake.

Jei Tamsta nori užsirašyti “Naujienas” arba ir kitą pirmei
višką laikraštį pats sau arba nori užrašyti savo draugams į Lie
tuvą — kreipkitės tuoj į “Naujienų" Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori duoti bile spaudos darbą ^Naujienoms” — 
tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town 0f Lake.

i Jei Tamsta nori nusipirkti pavienių numerių “Naujienų” ar
ba ir kitų laikraščių tuoj kreipkitės į “NaujTėnų” Skyrių Town 
of Lake.

Jei Tamsta nori atlikti bile reikalus su “NaujieriOms” arba 
turėti bili kokius reikalus su “Naujienoms” — tuoj kreipkitės į 
“Naujienų” Skyrių Town o f Lake.

“Naujienos” atidarė ir užlaiko savo Skyrių ant Town Of Lake 
tik todėl, kad Town of Lake ir apielinkių lietuviams geriau pa
tarnavus — todelgi visais “Naujienų” reikalais ir, kreipkitės į 
“Naujieną” Town of Lake Skyrių — sekamu antrašu:

NAUJIENOS
T0WN OF LAKE SKYRIUS

1614 West 46th Street (Prie So, Ashland Avė.) 
Telefonas Boulevard 0672.

• I

Ofisas atdaras kasdien: nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. Nedėldieniais nuo 
10 vai. ryto iki 2 po piet.

f

(Apgarsinimu)

VENGK GRUMDYMO IR 
DRAPANŲ GADI

NIMO.

' JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

22U1 W. 22nd 6t„ kerti Leavitt SI
Telephone Canal 2652

Valandos: 4 Iki 6 qo piet, Ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

j

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekjtaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Formas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgo- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Nepaisant, kaip atsargiai drapanas 
skalbsi, bet jei negrumdysi, vistiek 
drapanos bus rudos. Vartok toki 
muilų, kuris ižinurkins visokį įsidėvS- 
jinvą, be mažiausio drapanoms paken
kimo.

RinSo, visiškai naujos rūšies mui
las, kuris urnai išmarkins, paverš 
vandeni ir drapanas muiluotais slid
žiais, savo tyroms, turtinėms pu
toms. Jos ištraukia visokį purvĄ iš 
drapanų taip, kad didelio grumdymo 
visai nereikia, kati išskalbus plėtmus 
švariai, f
* Rinso daug lengviau Išplaut negu 
muilas, kurio šmotu įtrini į drapanas. 
Bet, 9 kadangi Rinso putos atliuo- 
suoja Ir mažiausių purvą, tada dide
lio trynymo, kad purvą ištryt! visai 
nc-eikiB. .

Rinso greitai užima brusinio muilo 
vietą šeimyniškame skalbime. '

— <• ■—-----—r.---------------------- ------- -------

Piliava, Kaunas ir Vilnius
fei jig) manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui gu giminėmis arba no
rite atsikvlosti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakorte butų pirkta pas The 
Royal Malu Line. Dideli ir populia
riai latvaL "Ordana”, “Orbita” Ir 
“OropesaT, Kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaitL 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra pulki. 
Bus labai itfngefdu vaŽinšti tais lai
vais. Pilnas informacija* gausite 
nuo agentų arba

THE ROYAL MAIL 8TEAM 
PACKE71 COn

117 W. yVnsIHngton 8t., (Jrtcago. 
325 Becend Avė., So. MtnueapoRs.
■■ » 1 IM^ 'M. **-*»■•

PRANEŠIMAS

Narūne pranešti daugybei savo 
draugų ir rėmėjų, kad persikėlėm nuo 
1415 So. Halsted StM į 1401 South 
Halsted St.

Dabar turime visiškai naujutį sfa- 
ką, vyrams ir vaikinams drapanų už 
labaį prieinama kaina. Mielai pa
kviečiame jus ir Jaučiamės, kad ge
riau mylėsit musų naują vietą.

Atsidaro biznis Bubate j, gegužio 
13 d. Du įėjimai: 1401 S. Halsted 
St. ir 789 W. 14th St.

Atdara kasdieną iki 9 vai. vak. 
Nedčliomds iki 0 vai. vak.

S. GORDON, 
1401 So. Halsted St

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

Ruatta & Serenelli .
817 Blue Island Avė. (
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CATARRHj
OF THE STOMACH

lllllllllftll|i|i i*.uut it iiiaii imu ni.tiiui n iiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 1 Įtinti c

i [H]OU CANT ENJOY LIFE 
t with a uore, sour, bloated stom- 
B n ach. Food doe« not nourish.

Instead it te a sourcę of misery, causing 
pains, belching, dizziness and head- 
acbes.
ą The pereon with a bad etomach 
thould be satisfied with notliing Ims 
than permanent, lasting relief.
<j,lhe right remedy^vvill act upon the 

linings of the sfomach, enrich the blood, 
aid in casling out the catarrhal poisons 
and strerigthen cvery bodily funetion.' 
<J The large number oi people who 

3 have successfully u«ed Dr. Hartman’s 
famops medicine, recommended for all 
catarrhal conditions, offer the drongest 
posable endorsement for

Pe-ru-^A
' IN SERVICE EIFTY YEARS

_ ___ . in L'\ • 7- - 1E39Q 
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Tel. Randplph 2898

ADVOKATAS
Ofisas vidunmdestyj. 

ASSOCLATION BLDQ.
19 So. La Baile Si. ~

■ Room 1808
Valandos* 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.t Hyde Parį 8898

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn BL 
’ Randolph 8899 

mtlRIUE X HOKAN 
Rea. 1102 S. Ashland Blvd.

Seeley 8676

y. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Salio St. Room 580 
Tel.: Central 6390

VaK 812 W. 33 St„ CMcago, 
Tel. Yards 4681

T&l. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAfa

Lietuvis Advokatas

Kamp. Milwaukee Ir Ashland AveS 
Ofiso vaI.j nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.
11 1 'n i i viii i'.l. —--- ------------------- ■ ... Ii t
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S. W. DANES
ADVOKATAS 

VaLi 9 A. M. Iki 5 P. M.
1811 Recter Building

West Monrde Street, Otfvago.
Phone Central 2560 

Rez. $203 So. Halsted St 
Yards 1115. Vai J 6 iki 9 vaL

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigen Avė.
Valandas!

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

A. MASALSKIS 
Grabotiua 

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

Reikale krelpkitis
8307 Auburn Avė.

TeL: Boulevard 4139

BRIDSEPOBT 
ELECTRIC CC.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojanie pilnai su C£EQ 
flxtum

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard I ^į?J

1619 W. 47th Street
Ant išmokesčių, jei pagei

daujama.

Parašyk jei įdo
mauji ar dirbi 
prie išradimų. Pa 
aiškinimas veltui

MANUFACTURERS
PATEKT C0

S20 FIFTH AVĖ
NEV. YORK

.1-4 / A V ... • į- ■ . ... ...i. ? ii.Z
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KORESPONDENCIJOS
BALTTMORE, MD,

Kanadoj.
GREIČIAUSIU IR DIDŽIAUSIU CUNARD LINIJOS LAIVU

BERENGARIA

Telefonai

3313

LietuvonKAINOS
TRECIOS KLESOS

$107.50

ANTROS KLESOS
$152.50

traukinys KARO TAKSŲ $5.00

skubiai atsišaukit visais kelionės reikalais į

LITHUANIAN SALES CORPORATION

Telephone Boulevard 5052

šitie

prie
Duo

rengtas specija 
lis lietuviams 
keliauninkams

Pinigai iš 
Rockfordo

Eidkunų ir 
Kauno bus

laiva- 
ir iš

W yra pa 
uvon grei

Rašykite:
414 Broadway, 

Boston 27, Mass

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų 

Tel. Boulevard 6437

orui, ir 
bedarbių 
trupučiu-

Pinigai Iš 
Kenoshos

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas fr Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė. 

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

“BERENGARIA" IŠPLAUKIA IŠ NEW YORK'O GEGUŽIO 30 DIENį
Norintieji’važiuoti į Lietuvą “Berengaria” laivu ir turėti sau už palydovą 
JONĄ J. ROMANĄ — skubiai atsišaukit visais kelionės reikalais į

Keliauninkus palydės iš New York’o iki Kauno Liettfvių Prekybos Bendro 
vės prezidentas JONAS J. ROMANAS

mums svar

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

Or. A. R. Blumenthal
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

ROSELAND, ILL.
J. Ramanauskas, 

10808 Michigan Avė. 
ROCKFORD, ILL.

P. Kutro, *
1012 S. Maln St 

KENOSHA, WIS.
J. Trakselis,

464 N. Sheridan Rd. 
RACINE, WIS.

Ggo. Shokelia, 
815 Park Avė. 

DETROIT, MICH.
F. Mikuchonfg, 

9185 Čardonf Avė.

WM. DAMBRAUSKAS,
Didžiausias, atsakomingiausias ir 

pigiausias rakandų muf uoto jas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam tain <r mažesniam 
darbo.
817 West 34th Stn Chicago, UI.

Tel. Blvd. 9336

JBIb-'R.ICHTETCS 
k»2PAI N--. ^Mpelod

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kert? 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 10 — 

t 2 po piet.
Telephone Yards 687

puikiai ištaisyti, kad dar aš ne
su matęs nei ant vieno 'laivo to
kių puikių trečios klases kam
barių. ’Visi kambariai po 2, 3 
ar 4 lovdles; kiekvienam ikamba 
ry yra dubenis nusiprausti ir 
staliukas. Atskirai įtaisyta 
maudynės, kambariai pasisėdėti, 
knygynai ir visokie kiti patogu
mai. žodžiu sakant, visos įstai
gos važiuojančio kūno ir dvasios 
reikalams, kurios važiavimą pa
daro smagumu.

Peržiūrėję laivų nuėjom pietų, 
kur sykiu girdėjom prakalbas 
ir koncertų. Po pietų susodino 
mus visus ant mažo laivelio ir 
išvežė parodyti miestų nuo van
dens,

Ant galo po visų pasilinksmi
nimų aš išėjau pasižiūrėti Mont- 
realūs viešbučių, kad siųsdamas 
pasažierius iš Naujienų Pinigų 
Siuntimo skyriaus kantoros ži
nočiau į kokį viešbutį geriausia 
pasiųsti. Ir tokis viešbutis su-

Baigusl Aku
šerijos kolegi
jų; ilgai prak
tikavusi Penn- 
flilvanijos hos- 
pitalėse. Pa 
sėkmingai pa 
tarnauja 
gimdymo, 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

Waukegano 
lietuviai“
Norėdami SIŲSTI Pilt KŽŲ 

savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J, E. Bruževb 
čiaus aptiekus

WAUKEGAN 
t^HARMACY, 

1005 Marion Street, 
Waukegan, m.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6090 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ate, 

Tel.: Pullman 6377.

NORTH 
GERMAN

LLOYO
Duboltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenias 
100 N. La Šalie St, 

Chicago, III.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

MRS. A. MICRNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gutii
Telefonas Yards 1119-JIš New Yorko į Kauną 

per 9 dienas
White Star Dominion Line 

kompanija, kuri paskutiniu lai
ku įkūrė keletu naujų, moderni
nių laivų, pakvietė didesniųjų 
laivakorčių agentūrų atstovus 
nuvažiuoti į Montrealą ir pama
tyti, kokius patogumas pasažie- 
riai turi, keliaudami jų laivais 
Europdn.

Gegužio 7 d. pusiau šeštą va
landą vakarą Dearborn gelž- 
kelio stoty susirinko 27 agentū
rų atstovai Montreal važiuot) 
Grand Trunk linijos traukiniu. 
Kiekvienas buvo prisisegęs 
Wliite Star Dominion (Line žy
mę -r- butų žvaigždę su gėle. 
Laivų kompanijos atstovas p. 
II. Bjork'hind ir Grand Trunk 
pasažierių agentas p.‘G. Ortten- 
burg kiekvieną pasitiko stotyj 
ir supažindino su kitais ten 
laukiančiais keleiviais, šeštą 
valandą sėdom į traukinį ir lei
domės į Kanadą. Grand Trunk 
Linija yra labai patogi važiuoti 
Kanadon. Traukinys be persė
dimo eina per Port Huroną, tu
neliu pervažiuojama Jung. Val
stijų siena ir keliaujantiems nie
kas jokių kliūčių ir nesmagumų 
nedaro, ko negalima išvengti 
važiuojant per Detroitą. č

Geg. 8 d. 6 vai. vakarą jau 
buvom Montrealėj. Atvažiavę 
iš “sausos” šalies į “šlapią” 
Kanadą manėme Montreolėj ra- 

ar bent daugumų jos 
\ girtus, 'bet—aps'iri- 
/Ančioj? keletą va- 

ię dalį miesto, ne
ono, kuriam šąli-

DR. G. Z. VEZELIS
Lietuvis Dantistai

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubea 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką Lr 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

¥Ocra sveikata į/ra verta auk-' 
r sinių dolerių, kiekvienas iš
mokėtas čekis už geras gyduoles, 
?ra paliudymu geros sveikatos.

rašalinkito kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo I’ain- 
Expellerio, kuris yra seuu drau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukit© su Inkaro vaisbažen- 
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptie- 
kose arba pas.

I F. AD. RICHTER & CO.
1 104-114 So. 4th St. > 1

Brooklyn, N. Y.

rasti man pilnai pavyko. Jis ne
nulups kas nereikia ir duos ge
rą patarnavimą. Padariau su
tartį su vidutiniu viešbučiu 
Montrealėj ir dabar kiekvienas 
važiuojantis iš Naujienų Pini
gų Siuntimo skyriaus kantoros 
bus pasitiktas Montrealėj ir 
gaus visą patarnavimą ir nak
vynę prieinama kaina.

Naujienų Laivakorčių Sky
riaus Vedėjęs

T. Ripkevičia.

Užėjus šaltėsniam 
sužaliavus laukams, 
padėtis lig pagerėjo 
ką. Vienos kitos dirbtuves pra
dėjo pilnesnį laikų dirbti, bet 
bėda tame, kad algos labai že
mos; paprastiems darbinin
kams daugiau nemoka, kaip 
kad $12, $15 į savaitę. Pragy
venimas yra gana brangus, ta
tai didžiuma darbininkų kaip 
tik galų su gailu suduria.

Antra žymi įstaiga, tai Lie
tuvių Gimnastikos Kliubas, ku
ris turi savo puikų nuosavų na
mų ir gana sėkmingai gyvuoja; 
apšvietos srity, regis, peitmažiii 
veikia, bet visgi dalinai prisi
deda. LSŠ. ir LDLD. kuopų 
veikimas yra labai mažutis. 
Mat pasidėkavojant musų ko
munistams, kurie suskaldė mi
nėtas organizacijas, iki šioJ 
joms nebuvo lemta susitvarky
ti ir stoti prie darbo. Bet yra 
davinių, kad netrukus bus joms 
lemta vykinti savo pasibriež- 
tus itkshis, ypatingai dabar, 
kuomet komunistai savo idea
lais prašvilpė.

—Padovinių Kazys.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

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

^DR.HERZMAN^K 
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

[ Dienomis: Canal 
J 3110 arba 357 
į Nakt. Drexel 950 
V Boulevard , 4136
So. Halsted St.
A. M. ir 8—9 vai. vak.

Lietuvon
• ‘ ■ *

■. Kas nori siųsti pini’ 
grūs iš Ęenoshos savo gi 
tolnžBM Lietuvon, mo 
ney 'orderiais ar draf- 
tais tegul kreipiasi pas

Arba ypatiškai kreipkitės:
3313 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Yards 6062.

Ofiso Valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakare. Vekarais: 
Utarninko, Ketvergo ir Subatos iki 9 vai. Nedėliomis: Nuo 10 vai. ryto iki 
3 vai. po piet.

Kuriems
i

WAUKEGAN, ILL.
A. J. Sutkus,

811 S. VIctory St.
A. S. Precinauskas,

760 S. Sheridan Rd.
SPRING VALINY, ILL.

Ant. Stulga,
101 E. 3rd St.

Alb. Pilipaitis,
227 W. 4th St.

W. PUTJ/MAN ILL.
A. Vainauskas,

715 W. 120th St.

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

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

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

Rockford, III.

arčiau, kreipkitės j musų Agentus
A. Bružas,

8303 Auburn Avė.
18th STREET CHICAGO

M. J. Tananevicz, 
736 W. 18th St.

BRIGHTON PARK, CHICAUO
A. Andreliunas,

4486 S. Pairfleld Avė.
2IČERO, ILL.

B. B. Posanka,
1422 S. 49th Avė.

J. Mockus
1301 S. 50th Ct.

gyventojo 
kom. Iš 
landų ir dide 
sutikom nei 
galviai butų persiauri, kas daž
nai atsitinka matyti “sausoj” 
Chicagoj. Kanadoj kelios pro
vincijos taipgi sausos, kaip ir 
Jungtinės Valstijos. Qucbec’o 
provincija, kurioj yra miestas 
Montreal visiško uždraudimo gė
rimų nėra. Atvirai pardavinė
jama 8% alus ir vynas, o deg
tinė yra valdžios kontrolėj. Tam 
tikrose valdžios krautuvėse par
duodama ne daugiau kaip viena 
kvorta asmeniui.

Ant rytojaus apie 9 vai. rytą 
susėdom visi į didelį automobi
lių, kuris tyčia buvo prirengtas 
chicagiečiams, ir važinėjome po 
miestą. Tam tyčia paskirtas 
palydovas aiški 
besnes vietas, ties^varbesnėmis 
sustodami ir su atšidėjimu ap
žiūrėdami. Įspūdis, kurį Mont- 
realė padarė į mus, tai katalikų 
bažnyčių ir mokyklų daugumas. 
Palydovas nuvedė mus į vieną 
seniausių Kanados katalikų baž
nyčių, kuri atsiėjo pastatyti 
$20,000,000. Rezervuotų sėdy
nių joje yra apie 15,000, o kuni
gų 200 ir tiek pat moterų vie
nuolių; įžangos septintadieniais 
imama 15 centų. Vidui yra dvi 
galerijos. Manau maldinin
kams (kurių čia buvo apie 100) 
buvo nesmagu melstis, mes vi
sas didelis būrys su palydovu 
vaikščiojom po bažnyčią garsiai 
kalbėdami ir klausėm vadovo 
aiškinimų.

Tokią parodą laivų kojnpanija 
žada patiekti visiems keliau
jantiems jų laivais, jei tik bus 
tam laiko.

Dvyliktą valandą dieną jau 
buvom ant laivo Regina. Jis 
yra varomas trimi šriubais ir tu
ri 16,800 tonų talpos. .Tai tik
ras jurų milžinas, kuris išplau
kia iš Kanados. Jame įtaisyta 
pirmos ir trečios klasės pasažie- 
riams. Pirmos klasės kamba
riais nedaug tesidomėjau; vie
na žinau, kad yra puikiai ištai
syti, kita lietuviai, kurių 90 
nuoš. yra paprasti darbininkai 

ųiegalės ir nenorės mokėti $300 
už pervažiavimą per vandenį. 
Tatai aš daugiausia domėjausi 
trečios klasės kambariais.

Ir reikia pasakyti, kad 
trečios klases kambariai

Iš čia p 
siunčiami 
čiausiu budu ir už pini- 
jgų siuntimą pilnai atsa 
koma.

Parduodamos
kortės Lietuvon 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė., 
Kenosha, Wis.

gi gana prasta; unija tarp lie
tuvių stovi labai silpnai. Jų už
smaugę laiko mažos korpora
cijos. Tų mažų dirbtuvėlių yra 
daug;/ jos po truputį išsinešio- 
ja darbų iš verauzių ir dirba 
labai maža kaina; galima pa
sakyti, dirba už tiek, kiek gau
na. Tokiu budu kriaučių ama
tas čia yra visai sudemorali- 
zuotas ir unija, nors visais ga
limais budais stengiasi pagerin 
ti padėtį, dki Štod savo tikslo 
neatsiekė. Didžiausia kaltė gu
la ant pačių darbininkų, nes 
jie patys niekina unijų ir toly
džio stengiasi trukdyti jos vei
kimų. Jie daugiau pasiduoda 
apgavingam kontrak torių ai
manavimui, negu savo organi
zacijos rimtam veikimui. Geg. 
2 d. viena didžiausių Baltimo- 
rės kriaučių dirbtuve Henry 
Soonneborn & Co. pasirašė 
kontraktų trims metams su 
A. C.W. of A. unija; manoma, 
kad šitas žingsnis žymiai page
rins kriaučių padėtį, ir duos šią vist 
progų sustiprėti unijai.

Nors tas bus nenaujiena, l>et 
visgi man norisi ]>asakyti, kad 
čia begaliniai yra išsiplatinusi 
girtuoklyste. Vienų lietuviškų 
smuklių čia yra suskaitoma iki 
50, na, o kus visos pakampės, 
kur visai slapta pardavinėja? 
Tokių slaptų girtuokliavimo 
vietų galima rasti visur. “Mun- 
šainę” v€<rda visi ir g ria kaip 
kvailiai; žiūrėk ir replioja gat
ve girti kaip veršiai. O jau tų 
visokių netikusių įvykių iš gir- 
tylies, tai sunku butų ir apra
šyti. Vieni sau nosis susiskal
dę; kiti ne su savo moterimis 
daro sugultuves; treti automo
biliais vaikus suvazintja ir pa
tys save susižeidžia ir »tt. ir tt. 
Policija turi daug darbo kol 
tokius “žvėrelius” aprūpina sa
vo šalta prieglauda.

Tai tiek, tam kartui apie 
baltimoriečių nekulturinę pusę, 
kuri būtinai yra taisytina. Da
bar reikia pakalbėti ir apie 
musų kultūrinę pusę ir jos pa
dėtį. Musų Lietuvių Svetaine 
yra tai baltimoriečių kultūros 
širdis; čia yra lietuvių knygy
nas, kuris nėra dar gana sut
varkytas. Laikui bėgant tas bus 
padaryta, tik reikih kuo dau
giau žmones agituoti, kad jie 
naudotųsi šita įstaiga. Vakarais 
čia yra vedama lietuvių kalbos 
mokykla; regis apie pusė šim
to asmenų lanko mokyklų ir 
mokinasi lietuviškai rašyti ir 
skaityti, čia būva daugybe įvai
rių susirinkimų, eilės prakalbų 
ir teatrų. Svetainė leidžiama 
platinimui visokių idėjų; tas 
reiškia, kad ji nėra siaurai nu
sistačius tarnauti vien i kokiai 
srovei.-

į
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Kiejc laiko atgal Villeur-faktą minėtų kongreso narių 
baimę •—• netoli Lyono, Fran- nuomone gali padaryti pat- 
cijoj — miesto majoru ko
munistams pavyko išrinkti 
savas , žmogus, komunistas. 
Bemajpraudamas jis ėmė vi
sus miesto tarnautojus ver
sti, kad jie pataptu nariai 
Ęrancijos Darbo federaci
jos, kuri yra atskilusį nuo 
Visuotinos Darbų Federaci
jos ir prisidėjus prįe Komu
nistų (Maskvos) ipteraaęio- 
nalo. Miesto taryboj betgi 
buvp dvylika socialistų. Jie 
pasipriešino burmistro ir jo 
šalininkų Užmačiai. D kad 
protestas nieko nepadėjo, 
jie rezignavo iš miesto tary
bos, pavesdami klausimą iš
spręsti patiems to pramonės 
centro darbininkams. Re
zignavo ir patsai burmist
ras, apeliuodamas taipjau į 
balsuotojus. Įvyko nauji 
rinkimai, ir jie davė štai ko
kių rezultatų: burmistru ta
po išrinktas socialistų kan
didatas Dr. Goujon, o mies
to tarybon penkiolika so
cialistų. Komunistai buvo 
visai sumušti, jų nė yienas 
kandidatas neperėjo,

sai kongresas. Ir jei kon
gresas tatai veikiai padarys, 
jis padarys bent vieną žmo
nišką darbą.

Apetitas Puikus,Įtik 
Viduriai Nemala

Tąigi išviso išdalinta 
Ir nežiūrint to,

5?

ŽMOGIŠKAS DARBAS.

Pastangos išgauti amnes
tiją politiniams kaliniams 
galų gale vistik gal nenueis 
niekais. Kadangi preziden
tas Hardingas pakartotinai 
atsisakė išklausyti kalinių 
vaikų, suvažiavusių Wash- 
ingtonan prašyti paleidimo 
jų tėvų iš kalėjimų, buvo 
kreiptasi į atskirus kongre
so narius. Ir štai trys jų — 
socialistas Meyer Londonas, 
demokratas Griffin, ir. sena
torius republikonas Ladd — 
vienu kartu įnešė kongresan 
tolygias rezoliucijas amnes
tijos reikalu. Jie pripažįsta 
vi^ą neteisingumą laikyti il
giau kalėjimuose žmonės, 
kurie tik karo laikui išleis
tais įstatymais buvo pas
merkti. Tie karo įstatymai 

jenai jau panaikinti, prasi- 
matė to komunizmo vaisitrapengimai, dėl kurių, einant

lOim in—^įinii ' rrr.n^ 

Apžvalga J

Nfi AUKSAS NEBE
PADEDA,

Nesulaikdhios komuniz
mo bangos, kurios iš Rusijos 
tokiu urmu buvo užliejusios 
Europą ir užtėškusios Ame
riką, su visiems žinomoms 
pasekmėmis, visur vis slūg
sta, vis puola žemyn. Di
džiausios Maskvos pastan
gos aukso pagalba tų bangų 
mušimą dar palaikyti eina 
niekais. Pasaulio proleta
riatas, kurs taip stypriai 
buvo sužavėtas Rusų bolše
vikų revoliucija ir paskelb
tąja jų “proletariato dikta
tūra”, galų gale ryškiau pa-

ir, piįnas apsivylimo, nusi
suka nuo jo. Pavyzdžių to 
darbininkų traukimosi nuo 
komunistų ir grįžimo į soci
alistų judėjimo eiles turėjo
me jau nemaža, o štai dar 
vienas:

tais įstatymais, žmonės galė
jo’ būt laikinai baudžiami, 
dabar prasižengimais nebe
siskaito. . Kadangi vienok 
prezidentas ligi šiol laukia
mos amnestijos neskelbia, ir 
visai tuo nesiskubina, tai tą

Lenkai užsimanė parodyti pa
sauliui, kad jie ne tik moka už
valdyti svetimus kraštus, bot ir 
suvirškinti juos.
Užėmę didelius plotus lietuvių 

įr gudų žemių jie nutarė asimi
liuoti tuos užimtus kraštus, įso
dinant į juos tirštai lenkų val
stiečių. Per pusantrų metų bu
vo nutarta tuose kraštuose iš
parceliuoti lenkų “chlopams’ 
440,000 margų žemės, Iš tų 80,- 
000 išdalinta 2,6000-ams pavie
nių “chlopų”, jų terminologija 
tariant gi 100,000 margų .paves
ta tam tikroms valstiečių ben
drijoms.
180,000 mari 
kad dar 260,000 margų tebėra 
nepadalintų, tečiau jau ir šiems 
metams dar naujų 240,000 mar
gų paskirta išdalinimui. Rodos 
tik stebėties reikėtų tokiuo umu 
lenkų karalystės išsiplatinimu. 
Bet, deja, tai tik Šilta teorija 
lenkų imperijalistų, Gi šaltoji 
gyvenimą praktika viską savaip 
verčia.

Paklausykime, ką apie tą 
praktiką sako jų .pačių dienraš
tis, “Kurjer Polski”, (Imame iš 
“Nowiny Wilenskie” No, 14) : 
“Iš pat pradžių buvo padaryta— 
rašo p. Lada “Kurj. P oi/’ — pa- 
matinė klaida: darbą apgyvendi
nimo kariškių pavesta atlikti pa
čiai kariuomenei, kuri tur-but 
mažiausia turi pašaukimo pana
šiam veikimui. Tasai milžiniš
kas pienas įvykinti pavesta.^, 
raitelių artilerijos majorui. Ga
lima būti labai geram artilerijos 
žinovui ir menkai teišmanyti 
apie tokią sunkią visuomeninę 
problemą, kaip tai ūkių išgyven
dinimas. Taigi karininkai, vie
toje apsiskaityti su sąlygomis, 
užsibrėžė platų pelną, tiesiog 
milžinišką, kuriam įvykinti rei
kėtų turėti nebent Amerikos pi
nigus, frįaiicuzų organizactijiuius 
gabupius ir vokiečių sistematin- 
gumą; po motų darbo prieita 
tiesiog prie katastrofos. Nei vie
no atstatyto kariškių ūkio — 
šimtai žmonių pasmerktų nus
kęsti svetimame gaivale —* 
skaitlingos aukos tifo ir kitų li
gų. Šimtai baisiausiai nepaten
kintų, didelis nuošimtis komu
nizmo glėbyje, kaikurie “kolo
nistai” net virtę tikrais plėši
kais; nupuolimas pasitikėjimo 
lenkų valdžia ne tiek taip savų
jų, kiek pirmiausia tarp sveti-

BALYS SRUOGA.

Naujas Idealizmo Isto 
rijos Lapas

(Tęsinys)

Kad supratus Rolland’o kūrybos 
gijos dvasią,

Visuomenės 
ūpas

ir ideolo- 
reikia atsiminti tą Prancūzijos ir 
Eiropos ūpą, kuriuo jam teko gy
venti ir kurti/ Kaip jau pradžioj 
minėjau, Rolland’ui teko pradėti 
darbas tuomet, kada 1870—71 me

tų karo rezultatai buvo visoj galioj. Vokiečiai 
materialiniai laimėję karą paskendo paviršuti- 
numo “kultūroj,” kuri juos paskui pačius pa
skandino. Heinrich Vogeler apibudindamas tų 
laikų vokiečių visuomenę sako: “Laimėj a n- 
t i s 1870—71 metų karas atnešė Vokietijai g i- 
1 i a u s į kultūros n ų p u o 1 im ą. Paviršu- 
tinioji (scheinbar) kultūra, nusibrovusi net iki 
darbininkų luomui, skiepijo tuščias paviršutines 
formas taip plačiai, kaip niekuomet iki šiol. So
taus pi lietingumo periodai, kaip pavyzdžiui, 
tuoj po 70—71 metų karo visuo/net tampriai su
jungtas su kultūros giliausiu merdėjimu.” O 
Prancūzijoj — materialiniai nugalėtųjų šaly, — 
padėtis buvo dar liūdnesnė. Prancūzija materia
liniai sunaikinta, dvasiniai buvo begaliniai pa
vargusi. Ir nebuvo jokios moralinės iegos, kuri 
galėtų visuomenę^ pakelti, sujaudinti, sustiprinti. 
Ir kaip pakelti, kaip sustiprinti, kada kiekvienai 
nugalėtai tautai kiekvienas idealizmas atrodo 
beprotingas, kiekvienas pasiaukavimas — be-

mųjų baltarusių, kuriam val
džios autoritetas buvo virš ko 
(?), ir pagalinus nežinia kiek 
šimtų milijonų ar miliojardų 
numestų į purvą..... Jau didis
laikas tam, kad Seimas padary
tų galą tam griaunančiam val
stiją žaislui — apgyvendinimui 
kariškių rytų žemėse!”

Vargiai ar pasiseks lenkų po
nams tokiomis priemonėmis iš
gelbėti savo dvarus ir išvengti 
žemės reformos savo krašte,—

J, M. Bucliinsktts .
A. Kisli'kas
A. Chamo
J, Akxksan.dravičius
A. Lėpa ..............
J. Kaminskas .... <
M, Zaramsikas ...
J. Stariuna iltis ...
St. Bučinskas ....
M.
K.
A. Jurgelevičiūtė

Udbuis .........................
Jaikševičienč .........

1,00 
1.00 
1,00 
60c 

. 50
50 
50 
50 

> 50
50 
50 

. 60

dolė-

nors
įmo
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Lietuvos Socaldemokra

Rinkimą į Lietuvos Seimą 
kampanijai vesti

AUKOS.

Baltimore, Md. —- Kadangi 
“Naujieno&e” jau buvo rašyta 
pirmiau: kito korespondento 
apie drg. St. Michelsono pra
kalbas, buvusias 28 d. bal. » š. 
m., todėl aš apie tai nei nekal
bėsiu. Čia vien tik noriu pas>- 
kelbti visuomenės žiniai, kiek 
surinkta aukų Lietuvos Social
demokratų parėmimui, ir taip
gi paskelbt aukotojų vardus. 
Aukojo:

K, Liutkus $5,00, V. Litvai- 
tfa $2.00. Po $1: T. Matuliaus- 
kienė, K. Vyturi®, A, Lekavi
čius, P. Aukečiunas, S. Jank, 
P. Degutis, P, S. Z. Gapšys, 
St. Butkus. Po 50c.: O. Gapšie- 
ne, B. Petraitis, P. Raduskas. 
Smulkių aukų $8.70 c.; viso tą 
vakarą surinkta $26.20. Vė
liaus dar prisidėjo ®u auka šie 
draugai: P. Grinius $1, Z. Gap- 
šys $3, K. Matuliauskas $4. 
Taip kad viso . aukų pasidarė 
$33.20. Bet kadangi prakalbų 
išlaidų pasidarė $25.00 ir ka
dangi kuopa neturtinga, tad 
priveisti būvame atitraukti 
$10.(M) lėšų padengimui. <

$23.20 pasiuntėm į Lietuvoj 
Socialdemokratų Rėminio Fon
dą per LS)S. <Sekr. drg. A. 2y- 
montą. Varde 14 kp. ir 
varde Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos visiems aukoju
siems tariame nuoširdų ačiū.

K. Matnliauskas, 
LSS. 14 kp. Sekr.

Auka $23.20 Liet. SociaL 
demo'kratų Partijai! gauta.

A. žymontas, LSS. Sekr.

Vlso .. Z.......... $26,60
c^Tai yra pirma bigliamtonie- 
čių auka šiais metais. Laikui 
bėgant tikimės daugiau surink
ti. Pinigai pasių ta Liet. So
cialdemokratų Rėmimo fon- 
dan. LSS. centro sekretoriaus 
d. A. Žymanto adresu, 1739 S. 
Halsted S t., Chicago, III.

B. Sonogaila.
Aukų $26.60 Lietuvos So

cialdemokratų Partijai1 rinki-* 
mų kampanijai į Lietuvos Sei
mą gavau. Ačiū!

A. žymontas, 
LSS. Sekrttorius.

Generolo Vargai

rau- 
jj išversit e į Rusų 

gausite ir tikrą pa-

ne vardo 
šventraštis

svarba, 
patvirti-

tas daly-

Binghamton, N. Y. — Dgo 
St. Michelsono prakalbose ir 
LSS. 33 kuopos susirinkime 
Lietuvos Socialdemokratams 
aukojo:
P. Adomaitis ......
M. Čiurlionis........
B. Songaila ......
Šit. Bergeris .. f...
A. Jaksevičius .... 
A. 'G'arois ............
J. Markūnas..........

prasmis. Ir kiekvienas gyvena tik savo asmeni
niu gyvenimu, besirūpindamas tiktai savo šio
kiadieniu pelnu, — o kiti, kiti — artimi, — kiti 
kalti, kad tokia nelaimė ištiko tėvynę ir tautą. 
Senieji dvasios vadai -v- Zol^i, Flaubert, Anatole 
France, Maupassant — kodėl jie tyli, kodėl jie 
neateina į pagalbą savo tautai, jos paguosti, jai 
naują kelią parodyti?... Bet juk ir jie pergyveno 
tą krizį, juk ir jie yra žmonės, — ir be savo 
skepsio, be savo nusiminimo nubudusiai tautai 
nieko duoti negalėjo, nes patys jau nieko dau
giau nebeturėjo. Tą darbą atlikti — tautą pa
guosti — turėjo kiti — naują karta, kuri pati 
nėra 1870—71 .‘metų baisenybių regėjus, bet 
kuri augo jų sudarytoj atmosferoj. Ir ištikrųjų, 
jaunoji karta, pasikėlus gyventi pasižymi savo 
idealizmu. Glaudei, Barres ir kiti geresnieji pran

cūzų tautos sūnus ramina tautą —3 
šiuo kart pralaimėjome, — palauki- 

• te, kitą kart ir nies lailnėsime, — 
renkimės ir stiprinkimės. šio idealiz- 

— renkis prancūzų tauta atsistoti da-

Z o lą, Flaubert, Anatole

Du idea
lizmu

mo esmė 
bartinėj vokiečių padėty, o vokiečius pastatyti 
savo padėtin, — nėra esmė idealizmo, kuris eitų 
žmoniškumo keliais, kurio uždavinys butų kul
tūra, žmonijos gerove. Tokiu idealizmu tautą 
gali pasiguosti ‘tiktai apjakinio valandą, kuri gali 
tęstis ir kelius dešimtmečius, iki paskutiniam 
savo laipsniui —• plėšriam barbariugumui... Juk 
persalės “taika,” Eiropos elgetos skurdas ir žmo
nijos niekuo neatperkama gėda — juk ar tai 
nėra tos rūšies idealizmo nors ir netiesioginis 
vaisius?!...

Rolland’as pradėjo kitą idealizmą — jis žiu-

. . r. $5.00 

.... $5.00 
.. $5.00 
..... 1.00 
.. .. 1.00 
.... 1.00
... , 1.00

(Feljetonėlis)
Likimas žaidžia su žmpgum, 

kaii (katė su pele. 4
Rusai (toj prasmėj net dainą 

apie Napoleoną sudėjo.
O musų generolas — tai no 

Napoleonas, — jį <)a lengviau 
palamdyti.

lYivyzdžiu, tesie generolas 
Bajarskis. Nors tai ir ne pil
nas vardas, bet jei prie “'Ba
jarskis” pridėsite žodį 
donai” ir 
kalbą, tai 
valdę.

Bet juk 
Tatai ndt 
na.

Taigi taškais,1'— ir 
kas užbaigtas. Tesie musų ge
nerolo pavarde Bajarskis.

Visai da nesenai Bajarskis 
tarnavo Semionoviii, paskubu
siam Siberijos banditui. Se- 
mionovo šarkos įstatymai bu
vo tokie: kas tavoj —• tai ma
no, o kas manų — tai mano. 
O tokiais įstatymais verstis ir 
malonu ir nesunku, jeigu tik 
galima priversti gyventojus pil
dyti juos.

Pasidabojo tau artimo tur
tas, —- na, ir saitai jam: pas 
mus jau, bral, tokio įstaty
mai —* kas tavo^ tas mano. O 
įstatymaiifs priešintis, žinote, 
nevisuo'inet galima. Ypa* tai 
pavojinga daryti, kuomet tąye 
pastato prie sienos “cieli’ii.”

Arba vėl pasivelia tau ant 
kelio graikštų® suitvęrimėlis 
— mėlynake, — ir jai pradedi 
savo įstatymus aiškinti. Nėra 
kas daryti, gyveni Rymo, tai
ir laikykis Rymo įstatymų.liečiu, tai galima kiek ir pagy- 
Taip jau patvarkyta: priešintis ’ venti. Iš norvego nė gu-gu ne-

nevdkų Kais tavo, tę® mano...
Patys žinote.,. j

Tuo badu Bajarskis ne tik 
linksmai įgyveno, bet susidėjo 
Ir gražaus skatiko.

Penkioliką tūkstančių 
rių.

Bot nieko nėra amžino, 
jaunuoliai pavasarį su ta
mone m nesutinka: Taičiau ru
denį ir jiems akis atsidaro. To
ki jau gyvenimo logika. Tavo 
— mano įstatymai vyikdinta 
tol, kol žmones neturėjo jėgos 
tam pasipriešinti. O kai žmo
nės pasipustė, tai, musų hero
jus, savo kailį gelbėda|mas, at
sidūrė Gldnijoj. v- ■.,

Šalis didelė, šalis svetima, — 
kur eisi, kuo kam pasiguos!. 
Nors žmonės senu 'papratimu 
ir šako: neturėk šimtą dolerių, 
o turėk, šimtą draugų, bet,., da
bar pieš gyvename kitu gyvo- 
įiMlu. Mes sakome:

Turėk šimtą dolerių, o drau
gų rasis,

Gi padaugink šimtą dolerių 
iki penkiolikos tūkstančių, tai 
ir draugų turėsi proporcingai 
dauigiaUk

Generolui draugų ilgai ne- 
reiftyejo laukti. Jų susirado.

Naujas draugas, norvegas, 
ir sako generolui:

Tu, rodos, Ir civilizuotas 
žmogus, o gyveni kukiu tai 
aziatiniu gyvenimu, Naujos 
gadynes žmonės to nedaro. Ta
vo — mano įstatymais toli 
negalima važiuoti. Yra kitas 
buriąs, rialig švelnesnis, pini
gams įdaryti. Dvidešimto šimt
mečio idealas — tai biznis. Ir 
jeigu sudėti tavo pinigus su 
mano protu, tai mudu trumpd 
laiku apsipilsiva auksu.

Generolui to ir tereikėjo. Sa
vo) protu ką nors daryti — ne 
jo darbas.. Kam ten kvaršinti 
galvą visokiomis geografijo
mis kuomet užtenka pašaukti 
vežėją ir jis nuveš tave, kur 
reikią.

Norvegas varo biznį, o gene
rolas laukia aukso).

Klausyk, Bajarski,
noivogas, Čia nėra vietos išsi- 
plėsltL Tam bizniui reikia pla
tesnės dirvos. Zinai ką, aš tu-,' 
riu puikų sumanymą: važiuok 
tu į Jungtines Valstija^. Tąsyk 
mudu praldėsiva platų importe 
ir eksporto biznį.

•Na, kad jau reikia važiuoti, 
tai musų generolas ir važiuoja. 
Atvažiuoja Chicaigon su,., su 
piailydoVe.

Patys žinote: generolas, 0 
dar nevedęs. Ką žmogus gali 
žinoti, ką ten rasi svetimoj ša
lyj. Suprantate, savo turint —• 
patogiau...

Gyvena generolas “aukso 
pakrantėj.” šauniai, kaip ir 
pridera aukštam žmogui. Da 
yra kišenėj du tūkstančiu do-

ghkli, Bdt štai pinigai pradeda 
lnajgtis.

Pasaulis vienok ne be gerų 
žmonių. Sueina generolas rusą 
inžinierių. Taip ir taip, jau 
antra savaitė, kai mintu pienu. 
Greit badu reikės stipti.

Inžinieriaus širdis ne iš ak
mens. Neturi iš ko gyventi, Jai 
aš tau padėsiu.

Ir generolas vėl gyvena su
lig senuoju įstatymu: kas ta
vo, tas mano.

Sėdi (kartą juodu kambaryj 
ir dūmoja. Tik štai prasiveria 
durys ir pasirodo )<oinensan- 
tas — norvegas.

Mušk mane, Bajarski, bet 
išklausyk. Neturiu nė pasiutu
sio skatiko. Pati apmovė ma
ne: paėmė visus mano pinigus 
ir išdūmę su kitu, Daryk ką 
nori...

Ką jau čia padaryti, — sako 
generolas. Toki jau musų da
lia. Pasilik pas mus — gyven
sime, kaip galėsime,

Gyvena komuna: inžinierius 
pinigų uždirba, komersantas 
maistą perka ir gamina valgį, 
o generolas kambarius šluoja 
ir indus plauna.

Bet štai atvažiuoja iš Sibc- 
rijos pats atamanas. Mato, kad 
jo buvusiam bendrui blogai 
gyventi, ir duoda jam koletą 
šimtų dolerių.

Suuodžia tai norvegas ir sa

sako

rėjo ne į šią dieną, ne į rytojų, bet į amžinastį. 
Kas, pagaliau, yra nugalėtas, kas 

Rolland’o nugalėtojas? Ar tas, kuriam atimta 
idealizmas šimtas provincijų, sunaikinta pusė 

kariuomenės, sudaužyta anuotos, bet 
kuris dvasioje pasilieka stiprus ir nesulaužomas, 
kuris savo nugalėto nelaime yra galingas nuga
lėtoji be kovos nugalėti — vien tik savo dvasios
stiprybe — ar tas yra nugalėtas?... Ar tas, kuris’ turinys

f

Klausyk, Bajarski, tu praš
vilpsi tuos pinigus ir nieko ge
ra neims. Duok tu juos man. 
Pats žinai, — aš biznierius. 
Pradėsiu kokį biznį, —• ir tau 
bus genai ir man.
, Norvegas išgauna pinigus, — 
ir minėk, kaip jį vadino. O ge
nerolas vėl pasilieka be nieko.

Vienok Teikia kas nors dary
ti. Ir generolas sako inžinie
riui:

Amerikoniškos panaitės, ro
dos, mėgsta arkliais jodinėti. 
Aš pasisiūlysiu joms instruk
torių. Tu žiūrėk į mane — aš, 
bral, kai jaunikis. Da galvą ga
liu susukti... O tai man pap
rasta.

Ir generolas įsisvajojo, kaili 
Paul de Gock’o herojus, kurio 
mintys, žiūrint j moteries pan- 
čiaką, kaip tarakonas bčgo 
aukštyn...

Pradėjo instruktoriauti. Jo
kios ateities. Be kaU>os, kaip 
Čia prieisi. 
A Numetė.

Inžinierius norėtų gyventi 
ckonomingiaę: valgyti pusry
čiams tik vieną kiaušinį. Bet 
generolas jokios . ekonomijos 
nepriiiažįsta — drožia tris...

Na, jeigu jis jau taip daro, 
tai man — sfako inžinierius —• 
ir veikiant reikia tris valgyti. 
Juk tai visa mano pinigais per
kama. <

Alk, 
las, — 
niinas
tuoti įstatymai, 
Nėra ito paprastumo, \ kai pas 
mus: tavo — mano..: Štai at
sivežiau mėlynakę, bet kas iš 
to, kad negalima kai reikia 
gyventi. Duok tu man kiek pi
nigų, važiuosiu į New Yorką. 
Gal ten surasiu kokį nors pi
nigų šaltinį.

Inžinierius davė pinigų ir ge-« 
nerolas išdūmė į Ncw Yorką.

Atsiduso lengviau ir inžinie- 
jri'us. Po dviejų savaičių atei
na iš generolo laiškas. Genero
las rašo:

—Turiu tik penkis dolerius. 
Kada jie išsibaig? ir jei ilki to 
laiko nieko nesurasiu, tai 
kulipką kakton...

Po to inžinierius nebeturėjo 
daugiau jokių žinių iš genero
lo. 1

Matoma, Bojarsikis surado 
aukso šaltinį ir vėl gyvena su
lig įstatymu — kas tavo, tas 
mano... — K. Sėjikas.

kiniu... Bet kuris pranašas nėra buvęs savo pra
našaujamo stebuklo aklas fanatikas?!...

IV. Pirmieji Pranašo žodžiai.
Lengva savo ranka Stefan’ks Zweig’as palei- 

gandą,do

Idealizmo

sutrempęs karo lauke priešininko armiją, .patsai 
paskęsta pigaus paviršutinumo ištekliuj, patsai 
nustoja galimybes ir gabumo bekurti ir nusilen
kia prieš dvasios stiprybę tojo, kurį jis kumščiu 
yra nugalėję's — ar tai tas jau yra nugalėtojas?..

Taip revidavo Rolland’as tas sąvokos ir pa
skelbė naujus uždavinius — prancūzų tauta savo 
esmėj niekuomet neprivalo savo pralaimėjimo 
užmiršti,t bet to pralaimėjimo akyvaizda turi 
ne keršto jausmą gimdyti ir ugdyti jam tautos 
paiegas, — prancūzų tauta privalo tą jausmą] voja, kur moralinis pradas, moralinė didybė, nusi- 
pakeisti į moralinę didybę, į dvasines vertybes.

Ir Rollandas atiduoda visas savo iegas, visą 
savo talentą, kad atitraukti prancūzų tautą nuo 
minties apie kerštą, apie karą, kad gresiančioje 
karo audros išvengti. Ir jei 1914 sptrempė jo 
pastangas, tai vistiktai jis buvo padaręs visa, 
kas tik yra žmogaus* paiegosc. Ir jeigu jo idealiz
mas pasibaigė tokia žiauria katastrofa, tai ši pa
staroji jo gyvenime turėjo tik vienos reikšmės r— 
ji tiktai dešimteriopai sustiprino jo idealizmo 
galią, sustiprino jo dvasią, kad jis dešimteriopo
mis paiegomis sėtų brolybės, laisvės, taikos par 
laimintą sėklą!... Kad taip manyti ir daryti, rei
kia, žinoma, būti svajotoju, poetą, fanatiku, kan-

iki šiol dažnai kartojamą literatūroj 
apie Rolland’ą, kad jo idealizmas 
esąs be idealų, nelyginant kažkoks 
dvasios šventos apreiškimas. Minė
jam kad jis yra pamilęs Rolland’ą.

Ir, deja, pamilęs ne visą jį, bet lik pirmąjį jo kū
rybos periodą, ir per tokios meilės apyaušrį ne
benumatė tolimesnio Rolland’o ideologijos rutu
lo] imos. Zweigo dažnai cituojamai Rolland’o po
sakis “le succes n’etait pas son būt, son būt etait 
la f oi” — laimėjimas nebuvo jo tikslas, jo tiks
las buvo tikėjimas, — šis posakis ištikrųjų api
budina Rolland’o darbuotę, bet tiktai jos pirmąjį 
periodą. Nes juo toliau Rolland’as gyvena ir ko-

lenkianti prieš nuogą materialinę paiegą, vistik- 
tai yra toji ašis, apie kurią sukas gyvenimas.

Šios dvi dramos sudaro Rolland’o kūrybos 
taip sakant romantingąjį periodą. Jis čia ilgisi 

didybes, skelbia moralinių vcrty- 
Romantizmas bių absoliutybę, bet čia yra vis- 

tiktai daugiau geros valios, negu 
pozi tingų jų idealų. Toji gera valia, pasiilgusi di
delių žygių yra laidas, kad žygių eilė ateis, bet 
kad jų dar reikia laukti. Bet laukti ilgai jau ne
reikėjo 
laukti.

jie atėjo greičiau, negu buvo galima

(Bus daugiau)

— kaitą sako goncro- 
įkarto man toks gyveni- 
čia. visokie koftnplik- 

suvaržymai.

Tel. Rockwell 5873.
GASSNER & ALTSHUL 

Malioriai ir puošėjai
Artistiškai sienų išpuoši

mui iš vidaus ir lauko. Dirba
me naują ir seną darbą viso
se miesto dalyse.

3259 Ogden Avey, Cliicago*

A
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PATI APKULS VYR^ 
TARP BŪRIO ŽMONIŲ-

Pereitą septintadienj ant 
augštutinio kelio (elevato
riaus) laiptų ties Wilson avė. 
dvi sesers su lietsargiais apkū
lė vyrą su drauge einančius že
myn. Vyrais su balto 1 veido 
drauge buvo vienos seserų 
pats. Kova ėjo kokia* 15 mi
liutų ir tokia buvo arši, kad 
vyras, su drauge ėm " šauktis 
pagalbos Ant galo at( ięs poli
ais tas apgynė užpultuosius 
mio užpuolikių. Užpuolikėmis 
buvo Mrs. J. G. Tonine, 4801 
Kenmore avė. ir Miss. Eisiu 
Smith, tuo pačiu adresu. ,Vyro 
draugė pasisakė esanti Miss. 
Mabel Jaekson, 4594 Sheridan 
road, bet policija sužinojo, 
kad jos paduotasis adresas ne
teisingas. '

PLĖŠIKAMS TEKO $645.

Du apsiginklavę plėšikai 
prieangyj palaukę apiplėšė Vic- 
tor Diesenhofer vakar anksti 
rytą. IŠ jo atėmė 45 dol. pini
gais ir daimontinj žiedą 600 
dol. vertės.

DAR KELIS NAUJUS “ANGE
LUS” SUGAVO.

l\igellwndnkas Valstijos pro
kuroro Ernst S. Hodges sugrį
žęs iš “vakeišino” pranešė, 
kad jis turįs sugavęs dar kelis 
naujus “angedtiH”, įvdltus mo
kyklų tarybos* skandale. Te- 
eiaus atsisakė viešai paskelbti 
jų vardus.

UŽSIMUŠĖ DRIBDAMAS 
TREPAIS.

Sekmadienio vakarą Victar 
Jcnscn, 15 m. amžiaus, 720 N. 
I^ong avė., eidamas gulti pas
lydo ii* stačia galva žemyn tre- 
pais nuo antro aukšto nurie
dėjo. Po to už penkių miliu
tų vaikinas mirė.

NAUJIENOS, Chfc©J< Ą
*RMM

ATPIGO BUTAI.

*4

:t i u?

bes.

Lifebuoy pakeis odos kasdieninį prižiūrė
jimą.

Didelis RAUDONAS

“SLAPIESIEMS” BRAN
GIAI ATSEIS JŲ “REGIS

TRACIJA.“

Sheridan — Plaza viešbuty 
buvo Ohlson aptioka, Jojo 
pardavinėjo svaiginančius gė
rimus tiems, kurie buvo ten iš- 
kalno “užsiregistravę”. Kelias 
dienas atgal “sausieji“ padarė 
ten kratą ir užgriebė “šlapių- 
jų” listą, kuriame buvo už
rašyta 235 “šlapioj i.” Dabar 
kiekvienas yra traukiamas tie- 
son už prasiųengimą prįeš pro- 
liibiciją.

Ekspertai tvirtina, kati pas
taruoju laiku nemažai atĮMigę 
butai,

VAIKŲ SAVAITĘ ATIDARYS 
APVAIKŠCIOJIMU.

Vtdikų savaitė prasidės seka
mą penktadienį. Sako, vaikai 
paroduos vidurmieičio gatvė
mis* ,

VEŽIKAI PRISKAITOMI
PRIE ANARCHISTŲ.

Burraige Famvell kalbėdamas 
Evangėlisftų bažnyčioj sekniar 
dienyj pareiškė, kad prie anar
chistų rūšies reikia Įiriškaityti 
ir automobįlių savininkus, ku
rie neatsargiai ir greitai va
žiuoja.

Plėšikai Bridgeporto 
apylinkėj.

Vienas suimtas ir apkultas; 
.. krautuves savininkas ir jo

draug-M tnirtlnid piiAiiuti.

BĖGYJ 60 DIENŲ 3 PLĖŠIKAI 
GAVO $40,000.

Pasidavę esą “taksikab drai- 
veriai” trys plėšikai, J. Nolan 
22, 2400 Seni i nary avė., J. Pa- 
scussi, 23, 1016 So. May gat., 
ir G. Soloiųon, 1525 N. LasaMe 
gat., begyj 60 dienų gavo 
000 dol. apiplėšimuose, 
tatai prisipažino, kai juos 
licistai areštavo užvakar.

48,-
Jie

dą rytą trys plėšikai užpuolė 
Antano Delkaus valgomų dai
ktų krautuvę 837 W. 33-nI. gt. 
Trys plėšikai per 'krautuvę įė- 
J° 1 gyvenamus kambarius jos 
užįiakaly ir radę juose Ant. 
Deikų, 28 motų ir jo įnamį 
Jurgį Sečiką(?) 50 metų, at
kišo revolverius ir 'liepė ran
kas iškalti augštyn. Jiems iškt> 
lūs rankas vienas laikė atki
šęs revolverį, o kiti du griozde 
po kambarius. Deikus pamatęs, 
kad sargas į jį nežiūri, šoka jo 
ant jo ir abudu namiškiai susi
rėmė su plėšikais. Tas kuris 
ėmėsi su Deriku m paleido iš re
volverio šūvį ir Deikus sukri
to aslloje. Kitas šūvis tapo 
paleistas ir Sicikas taipgi krito. 
Ant’šūvių balso subėgo žmo
nių ir plėšikai pabūgę bego

ŠIMERIŲ” VARGAI.

Anksti pereitą sev”iadienio 
kabarete, 

<ive., poli- 
jaunų 
šoki- 

Jie visi

ifytą Ri^rGaAton 
3825 Cottage Grov 
cija areštavo 33 poras 
“šimerių” už nepadorų 
mą, vardu “Shimmie.” 
valkiar atsidūrė teisme.

EKSPLIOZIJA APDEGINO
2 GAL MIRTINAI.

6;

Pereitą septintadienio vaka
rų medinio spirito okspliozija 
apdegino šešis astmenis, du jų 
gal mirtinai.

A. L’hliok 5114 So. Rcfeikwell. 
gat., pilė spiritą į pečių. Spiri-! 
tas pagavo ugnį ir visas ga
lionas spirįm ekspliadavo. Jis 
gal įnirtimu apdegė. Jo žmo
na jį gelbėdama taipgi gal 
mirtinai apsidegino. Kiti ketu
ri, svečiai, apdegė nepavojin
gai.

UŽSIDEGUS TEATRUI KE
LIOLIKA SUŽEISTA.

Keliciliką asmenų • tapo sib 
mindžiotu ir icųgvai sužeista 
pereitą septintaUienį po pietų 
kai Geni Teatre, 450 So. State 
gat., buvo kilęs gaisras. /Keturi 
šimtai asmenų panikoj bėgo 
prie išeinamų durų.

Gaisrą pagimdė vaizdelių 
iibnos.

Lifebuoy
Stebėtinas skirtingumas

Tyras, nedažytas, raudonas paimu alio 
jus suteikia minkštumo įr gražumo verty

Tyras baltas ęocoanutų aliejus suteikia
puikios išžiuros, smetoninę odą..

Jo įžymus sveikatos principas suteikia 
paakstinimą odos veikimui

Paprastas pakelis ir nepaprastai naudin
gas suteikia Lifebuoy žemą kainą.

šie visi dalykai niekad nebuvo sujungti
nei jokiame prausimosi muile.

Tūkstančiai kasdien vartojanti sako:
Nėra kito panašaus muilo Lifebuoy”.

SVEIKAS MUILAS
šmotas, i

MYKOLAS ANDRULIS
Persiskyrė su šiuomi pasauliu go- ’ 

gūžių 15-tą dieną, 1922 metuos®, 1:80; 
valandą pę piet, turėdamas 88 metus 
amžiaus. Paėjo iš Benėnių kaimo, ’ 
Pašvitėno parapijos, Šiaulių apskr., 
Kauno rėd. Amerikoj© išgyveno 20 
metų. ' Paliko dideliame nuliudlme 
moterį, Oną Andrulienę, dukterį, Sta- 
nielavą 14 metų ir aunu Julijoną 8 
metų. Taipgi <pallk© dar du broliu 
Amerikoje ir vieną Lietuvoje. Lai
dotuvės atsibus 49 d. gegužio, 9 vai. 
iš lyto, i, Sv. Jui-glo bažnyčios ant 
Bridgeporto l Sv. Kazimieru kapines. 
Kviečiame visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Ona Andrulienė
duktė Stanislavą ir sunūs Julijonas

JUOZAPAS MARKEVIČE
47 metų, paeinąs iš Vilniaus' apy

gardos, 13 metą išgyvenęs Amerikoj, 
persiskyrė bu šiuo svietu gegužio 14 
dieną, 6 vai. vakare. Gyveno na
muose po 8318 So. Morgan St.; bus 
palaidotas ant Sv. Kazimiero kapinių 
ketverge, 9 vai. ryto. Kviečiame gi
mines ir pažįstamus dalyvauti laido
tuvėse. . 7

m

JERONIMAS VASILIAUSKAS
Mirė gegužio 15 d., 7 vai. ry

to, sulaukęs 67 metų amžiaus. 
Paeina Kauno rėd., Raseinių ap. 
Kražių par., Pabutkalnlų kaimo. 
Amerikoj išgyveno 15 metų. 
Paliko dideliamie nuliudlme mo
terį Liudviką, du sūnų Petrą vo- 
dusį bu Juzefą, Boleslovą neve
dusį; vieną dukterį Jadvygą vo- 
dusę bu Jonu Čepulėnu. Lietu
voj paliko vieną brolį ir dvi se
seris, Laidotuvės atsibus ket
verge, geg. 18 dL 8:80 vai. iš 
ryto iš namų 4542 S. Wood St. 
į šv: Kryžiaus bažnyčią; po pa
maldų iš bažnyčios į šv. Kazi
miero kapines.

Gimines ir pažįstamu kvie
čiame apsilankyti Ir dalyvauti 
laidotuvėse. Nubudusį 

Motina su v afii.

Dr. C. M. NIEl'SEN
Gydytojas odos ir urinariškų ligų 

2827 W. Madison St. 
Ofiso vai.: 1 iki 8, 7 iki 9.

Tel. N<.-vu<k* 3177

Rezld. Tei. Albany 8610

—

JADNA MOTINA
, TVIRTA DABAR

- r t -rT .-n

Jos 
vertė 
Pinkhąm 
pound.

motinos likimas pri- 
išmėginti, Lydią E.

Vegetable Cųm-

ilANDIE PINIGŲ 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon pei mus 
40 cent. už 100 auka, 

ar be
250 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

PristatyaniB Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— ‘ 

Clearing House Bank 
1112 West 85th Street 

Turtas $6,000,000.00

(

T. Pullman 5432

A. SHUSH 
AKUSERKA
Turiu patyrimi 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi 
M laike ligos. ( 
10929 S. State St, 

Chicago, 111.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

» Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki

8 vakaro
Beaidencija: 2811 W. 68rd SL

Tel. Prospect 8466

f
 \ Telephona Yarda 5(

DR. M. STUPNICKI
5032

8107 So. Morgan Si. 
CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
Ir nuo 5 Iki 8 vakaro

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 

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

I LIETUVA
Tankiai plaukia dideli laivai

$XWHITESTAR
Į Chcrbourg ir Southampton 

Majcstic — Geg. 20; Birželio 17; 
Olympic — Birželio 3; Birželio 24; 
Homeric — Birželio 16; Liepos 1.

Tuoj pribuvus į Southamptoną, ke
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Lier 

. . . i v. . ” i pojų su užtikrnimu smagų pervežimą
1 o (iiiris kieman, bet čia JUOS Į ir teisingą bagužo^pervežimą.

V^RsoSrARLiNr 
Tiesus patarnavimas į Liepoją. 
Dideli, smagus garlaiviai. Regu

liaria plaukiojimas

AmericanLine
( Hamburgą

Minnekahda(3 klefla)Geg. 24, Birž. 28 
Manchuria Geg. 31, Liep. 5, Rugp. 9 
St. Paul Birž. 7, Liepos 12, Rugp. 16, 
Mongolia ..........   Birž. 21; Liepos 26

Parankus keleiviams parvežimas ir 
jų bagažo prie laivų, plaukiančių į 
Danzigą ir Liepojų.

Atsikvicskit savo gimines ir drau
gus ant pagabitj musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Klauskit 
musų apie musų žemas kainas, ap- 
sčjimui keleivių pervežimui.

Kreipkitės prie:
• PASSENGER DEPARTAMENT 

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

------

Patiko būrys žmonių su ply
tomis ir lazdomis rankose. 
Vienas plėšikų papuolė į ran- 

Į kas VVateriui Smolinskiui, ki
tiems pavyko pasprukti. Suim
tasis tapo gerai apdaužytas 
taip kad nei paeit negalėjo. Jis 
pasisakė esąs Frank Lueas, 22 
metų gyvenąs po num. 3703 
So. Halsted St. Policija sakė, 
kad šeši metai atgal jis buvo 
nuiteistas j Pontiaco kalėjimą 
už plėšimą, o dvi savaitės at
gal jam buvo įsakyta apleisti 
miestą, kada jį suareštavo už 
tvarkos ardymą.

Pašautieji Deikus ir Secikas 
nugabenta į IVopIes ligoninę. 
Dr. L. C. Gary pasakė, kad jie 
vargiai beišliks gyvi.
• Lueas buvo nugabentas į šv. 
Pauliaus ligoninę, kur jam ap
taisė zaisdas nuo sumušimo ir 
uždarė Deeringo nuovadoj. Jis 
atsisakė pasak y Ii kitų savo 
draugų pavardes.

DRAUGYSTE MAILE LIETUVIŲ 
No. 1 nuspręsta per Dr.stę Meilės 
Lietuvių No. 1, kad laike šešių mėne
sių butų nauji nariai priimami dykai 
— be jokio įstojimo.

Todelgi, . visi tie, kurie manote bei 
norite būti virš minėtos Dr-stės na
riais pribukite bile vieną žemiau pa
žymėtą dieną J mųsų Dr-stės susirin
kimus. Susirinkimai atsibuna p'o pir
mai kas trečią seredą. Sekamas su
trinkimas įvyks balandžio-April 18 
<1., 1922. Po sekamu antrašu: 4501 
So. Paulina St. Pradžia 8 v. v.

Su pagarba,
Pirm. J. Balandis, 
Rast. K. Vėlius,

4511 S. Hermitage Av. j

Gumo Pančiakos 
Pasigydymui nuo 

niksterėjimo 
------------- ir -------------

Sutinusių narių
Perraikščiai tin-’1 
kanti visokios rū
šies potrukiui ir 
labai gerai tinka.

kojoms 
negra- 

susižei-

Visokios rūšies 
šulų suveržtuvų 
žionvs kojoms ir 
dus, tai šis yra mekaniš- 
kas gydymas.

SHARP & SMITH
Visokios sutriškos reikmenys 

65 East Lake Street, CHICAGO, ILL.
Tarpe Wabash Avenue ir 

Michigan Boulevard
Įsteigta 1844 Inkorporuota 1904

Ar gali atspėti
1000 mįslių?

Dabar turi tą progą

Tel. Boulevard 2160

DR A. J. KARALIUS
Gydytojas k Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto

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

Atmlnkis kas tai?

Lindau į uolą ir akmenį, 
pelniau peilį brangiai 
pirkta, pirma buvau tė
vo duktė, paskui tapau 
tėvo motiha. —•

Atminkis kas tai?

Wb»con.s'iiL — “Neturiu 
pagerbimui Lydia E.

Pinkham Vegota- 
ble Compound. Ma 
no motina turėjo 
progą išmėginti, 
ir kuomet sirgau 
po kūdikiui, Ji da
vė ir man. Jis 
daugiau man pa
gelbėjo, negu kas 
kitas, todėl pata
riu visoms mote
rims, sergančioms 

_____ ____ moteriškoms ) li
goms, ka gerai išmėgintų ir esu ti
kra, kad geriau jaustųsi, kaip kad 
aš.” — Mrs. FRED P. HANSEN, 5G2 
Symmonds St., Konosha, Wisčonsin.

Gyduolė, kuri yra vartojama netoli 
penkiasdešimts metų ir aplaikanti pa
gyrimus nuo motinų ir močiučių verta 
ir pačiai pagalvot apie ją.

Jei kenčiante zkok| nesmagumą, ku
rie kartais yra po kudikui, nepamirš
kite Lydia E. Pinkhami Vegetable 
Compound kaipo moters gyduolės.; 
Ypatingai yra priimta atitaisymui 
sveikatos.

Laiškai, kuriuos garsinamo, turi 
pertikrint jus; klauskit© savo drau
gių moterų arba kaiminkos — jos ži
no jė vertę. Jums bus ir ant naudos, 
jei tikr gerai išmėginsit.

KontHiha, 
tiek žodžių

8303 So., Morgan Street, 
CHICAGO, ILU

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Ką tik sugrįžo iŠ Califomijos ir 

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

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—f 
vakare išskiriant nedeklieuius.

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

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

Tuojaus įsigykite Mįslių Knygą, 
Jos kaina tik $1-00.

Jos Verte Neinkainuojama

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

Mjsliy Knygos už

f—------------- -------------- -
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halsted Stn 

Kampas 18 ir Halsted St.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI. PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo 

ir .
Privatinių 
Ligų

bilo kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Telephone Yards 5834

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

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

■— ---------- —<-----
Tejephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted St., Chicago.

resu:

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą .

DR. B. M. RŪSS
35 South Dearborn St.

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 500, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Ncdėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1

8464 So. Halsted St. \
Chicago, IIL

Ofiso Valandos: 6—8 vak, »
Tel. Boulevmrd 5913 )

Residencijos Tel. Boulevard 1041

Dr. Maurlce Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994 r x

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki « 
ir 7 iki 9 v. nedčldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.
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Lietuviu Rateliuosel pranešimai
Socialistų Partijos Press Pikniko 

tikietus galite gauti ‘‘Naujienų” ofise. 
Visos L. S. S. kuopos tuojau įsigyki
te tikietų.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME / MORTGEGIAI -PASKOLOS
. BRIDGEPORT.

Iš draugijų darbuotės.
Gegužės 7 d. Mark White 

Sifuare salėj Simano Daukan
to Draugija laike savo mėne
sinį susirinkimą. Perskaičius 
pereito susirinkimo tarimus ir 
apkalbėjus einamuosius
draugijos reikalus .prieita prie 
m baigtų reikalų svaidymo. 
Pirmininkas pranešė, kad yra 
atėję iš teismo keli metai at
gal 
kio 
kis 
000
buvo S. Adomaitis ir 
ka. Juodu turėjo ant 
kapo pastatyti mirusiam 
minklą. 
kad tiek pinigų mipirkimlii ir 
pastatymui paminklo neužte
ko, nes mat 'permanai jų velio
nis paliko. Tuo reikalu 
pintis Simano 
Draugija išrinko komitetą. Ko
mitetui pavesta pastatyti pa
minklą ir kas liks pasiųsti ve
lionio broliui ir seseriai į Lie
tuvą.

ASMENĮ) JIESKOJIMAl
JIEŠKAU savo sesers Mag

dės Mickevičiūtės, gyveno Chi- 
cagoj. Malonės atsišaukti, Wil- 
limas Mickeviche, 2334 S. Lea- 
vitt St., Chicago, III.

MOTERŲ
REIKALINGA moteris ir 

mergina prie mazgojimo indų į 
vagyklą.

3245 So. Pamell Avė.

PARDAVIMUI dirbtuvė ir. 
kvapsnių extraktų ir kostume-’ 
riai. Proga teisingam žmogui. 
Išmokysim biznio. Kreipkitės, 
4132-34 W. 12th St.

/-------------------------------------

Didelis lotų išpardavimas
Skoliname Pinigus Ant Ant
ro Mortgečiaus Už 6%

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI duonos kepy
kla. Bizmis geras ir gerai išdirb
tas per 15 metų? Kreipkitės 
Naujienų ofisų No. 34.

įnirusio a. a. Antano Lie
tam 'tikri raštai, 
įnirdamas paliko 
deil. Aipekunais

Mat Lie- 
apie 15,-. 
tų pinigų 
P. Mažei- 

vcflionio 
pa-

Bct dabar pasirodė,

JIEŠKAU SAVO BROLIO PRANO 
Petreikio. Iš Lietuvos paeina, Abo- 
kų kaimo, Lieplaukės parapijos, Tel
šių apskr. Amerikoj gyvena apie 18 
metų. Paskutiniu laiku gyveno Mo
line, III. Girdėjau, kad yra miręs. 
Malonės kas nors man apie tai pra
nešti, busiu dėkingas. K. Petreikis, 
661 W. 14 PI., Chicago, III.

APSIVEDIMAI.

VYRŲ REIKIA
į geležies atmatų kiemą, 
nuolatinis darbas, gera 

mokestis.

PIGIAI PARDAVIMUI GROSER- 
nė ir kendžių Storas, netoli lietuvių 
bažnyčios Brighton Parke. Biznis 
gerai išdirbtas, lystas ant dviejų me
tų, rendos $35.00 už Storą ir keturis 
kambarius. Atsišaukite greitai.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674

$5 į menesi;
— $1,500.

$75 
keturių

50 pėdų 
miestį, prie 
pervažiavimas

33 minutos į vidur- 
& Q. geležinkelio; 

10c.

Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus notas 
kontraktus.

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

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

ir

ru-
Daukanto

'Bijanskas išdavė raportų 
apie Chicagos Lietuvių Audi
torium bendrovę. Iš jo raporto 
paaiškėjo, kad visi direktoriai 
gerai darbuojasi, ir kad ben
drovės reikalai tinkamai veda
mi ir tvarkomi. Buvo <hiotas ir 
priimtas jnešiinas, kad seka
mas draugijos susirinkimas 
butų šaukiamas per atvirutes, 
ir kad kiekvienas narys pirk
tų bendrovės serų.

Pirmininkas pranešė,
jau yra paimta Mildos svetai
nė Lietuvos istoriko Simano 
Daukanto gimimo dienai ap
vaikščioti. Apvaikščiojimas 

įvyks š. m. spalio 28 dieną.
— Narys.

JIEŠKAU apsivedimui mergi
nos arba našlės be vaikų, nuo 20 
iki 30 metų. Aš esu 30 m. vaiki
nas ir norėčia, kad sutiktų šliu- 
bą imti be bažnyčios. Taigi chi- 
cagietes, arba iš aprinkęs Chi- 
cagos, kurios norite sueiti į pa
žintį, meldžiu su pirmu laišku 
prisiųsti savo paveikslą.Daugiau I pažinę 
žinių suteiksiu laišku, J. P. K. 
No. 4724 S. Throop St., Chica
go, 111

PRICE, IRON & 
STEEL CO., 

67th St. & 48th Avė.

REIKIA vyrų į wholesale 
skudurų shopą. Turi būti apsi- 

j su e’.ektrikiniu presu. 
Miller & Cohen, 1416 Blue Island 
Avė. Tel. Canal 0857.

ikad

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
Andruška Jonas 
Bartuševičius Ap. 
Bulek Stela 
Gerbikis Povilas 
Gckaitis Frank 
Gričius Kaz. 
Gutauckas Jonas 
Gvildis Jurgis 
ifennan Frank 
Jakštienė Barbora 
^anukenas Balys 
Juknis Jonas 
Juozaitis Wm. 
Juška Juozas 
kaunetis John 7 
Kershulis Joseph 
Knatauskis Jonas 
Linksinanavičius Jos. 
Masiliūnas Alex 
Matiukas P. L. 
Matriukas L. 
Norkus V. 
Petkus Benio 
Petrulis John 
Plonis Tonis *
Prakupiihas F. 
Rudgalvis F. 
Schultz Chas. 
Šimkus Juoz. 
Šlepetis Kl.
Smiukis Mary 
Stankančiui Wincui 
Starkienė Franė 
Stokus Cl.

Tomasiunas S. 2 
Vilis Antanas 
Walatka Kazimer 
VVitčai, Petras, Mikolas ir

Stanislovas 
žasiniu Win. 
žibutis Andrew 
žillis Juoz. 
Žukauskas Jonas

u Pranešimai^ _
Lietuvių Tautiškų '"kapinių 10"ii. 

sukaktuvių apvaikščiojimas įvyks 
geg. 30. Visos Chicagos lietuvių 
draugijos kviečiamos apvaikščiojime 
dalyvauti. — j. Katenas.

Pirmyn Mišraus Choro repeticija 
įvyks utaminke, geg. 16 d., vakare, 
paprastoj svetainėj. Visi daininin
kai ir dainininkės malonėkite susi
rinkti, nes mokins naujas mokytojas.

— Komitetas*

S1. A. L. Ex-Kareivių antra kuopa 
laikys savo mėnesinį susirinkimą 
geg. 17 d. 8 v. ▼. 1759 So. Union Av. 
ir 18 gatvė. Visi nariai malonėkite 
susirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų svarstyti. — Valdyba*

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PROGA ĮSIGYTI GARADŽIŲ 

South Sidėje, prie pat bulvaro, gali
ma pirkti su namu arba biznis atski
rai, gera vieta, padarymui pinigų. 
Parsiduoda pigiai iš priežasties 
tikimo partnerių, 
bertv Land & Investment Co 
Bakševič, 3301 So. Halsted St.

nesu-
Atsišaukite į Li- 

Ed.

.. REIKIA DARBININKŲ
PAPRASTŲ DARBININKŲ 

už pagelbininką prie mašisų.
Darbas nuo šmotų.
Pat y r imas n ere i kai i ngas.

AČME S TEEL GOODS CO.
2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė, vai
sių etc., krautuvė, labai gero, 
vietoj. $550 ęash ar išmokėji
mais. Taipgi gali kraustytis; 
turiu tuoj parduot. 3811 S. Ked- 
zie Avė.

šis keturių kambarių namelis ant 
$250 loto, prirengta, $700 cash ir li
kusieji po $10 j mėn.

VELTUI NUVEŽAME: Kreipkitės 
bile ryta nuo 10 vai. iki 12, arba su- 
batoj po pietį} nuo l.iki 6 vai. vak. 
o aš išaiškinsiu visą dalykų stovį ir 
suteiksiu tikietą veltui tamistai ir 
tamistos šeimynai, kad pamatytumėt 
šias stebėtinas prapertes. Jei negali 
ypatiškai atsilankyt, tad rašyk.

A. Kazlauskas, Manager’is,

PARDAVIMUI pieninė; lietu
vių kolonijoj ; biznis geras. Kas 
nori pirkti, malones tuojau atsi
šaukti.

2241 W. 23 PI.
PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė. Lietuvių kolonijoj. 
Labai pigiai. Parduosiu todėl, 
kad' apleidžiu Chicagą. Kas pir
mesnis, tas bus laimingesnis.

562 W. 18 St.

PARDAVIMUI arklys ir ve
žimas parduosiu pigiai, nes greit 
reikia.

3245 So. Parnelle Avė. 
Klausti štore

628
OLIVER SALINGER & CO., 
— Ist National Bank Building

68 W. Monroe Street.

TAISOME AUTOMOBILIUS 
Visokios rūšies ir kiekvienoj vietoj, 
arba savo gpradžiuje. Užganėdinan
tis patarnavimas ir gvarantuotas 
darbas.

j: R. SKUTAS,
2234 Sof I^avitt St. Chicago, III. 

Phone Canal 5041,
VISŲ ATYDAI

1 Draugystėms, biznieriams ir pavie
niams! Mes ant savo ūkės podarome 
lietuviškus surius, svaro sunkumo po 
22c. svaras. Su užsakymu ir pini-1 
gus prisiųskit persiuntimo lėšas ap-1 
mokame. šviežių kiaušinių tuzinas 
29c., nesenesni kaip 7 dienų. J. A. 
Orinikaitis, R. 7, Box 117, Merrill, 
Wis.

REIKALINGAS JAUNAS VAIKI- 
nas dirbti į elektrišką krautuvę.* Ge
ra proga išmokti elektriško amato.

P. K. MALELO,
3336 So. Halsted St., 

Tel. Boulevard 1969 /

REIKIA pečiaus kūrėjo (fi- 
rem4n) ir porterio. Gera alga 
atsakantiems žmonėms. Kreipki- 
tėe: Singei’ Bath Įloųse, 1100 
W. 14th St.

PARDAVIMUI KIMBALL GROJI- 
klis pianas, geram stovyje, kaip nau
jas, daugiau kaip 3 tuzinai rolių, ge
ras parinkimas. Kaštavo $1,000 par
duosiu už $4Q0, nes turiu parduoti 
greit.

5359 S. Morgan St. 2 fl. front
„ ■ - , > —. -- ■ ■■ ~

PARDAVIMUI BARBERNĖ 2 
kėdės ir paskiausios mados įtaisymai, 
biznis išdirbtas per daug metų, turi 
būti parduota greitai, todėl duosiu pi
giai. 4610 S. Marshfield Avė. • Savi
ninką galima miatyti po pietų kas
dien.

PARDAVIMUI BRIDGEPORTO 
apielinkeje 3 aukštų muro namas 3 
fl. po 6 kambarius, elektra, gazas, 
cimentuotas basementas ir garadžius 
dėl 3 karų, elektra ir vanduo, jęara- 
džiui. Rendos neša $.95 į mėnesį, kai
na $7,900, galima pirkti su mažu 
įmokėjimu

3jų aukštų muro namas 6šių pagy
venimų po 4 kamb., gazas ir toiletai. 
Rendos neša $93.00 į mėnesį. Kaina 
$7,700.00, galima pirkti su mažai pf\

2jų aukštų pusė medžio puse muro 
namas 4jų pagyvenimų po 4 kamba
rius, gazas ir toiletai. Rendos neša 
$42.00 į mėnesį. Kaina $3,250.00.

-3-jų aukštų muro namas ant 2jų lo
tų 6, pagyvenimų po 4 kamb., elektra 
gazas ir toiletai ir maudynės, stove 
heat, labai geroj vietoj, 73 ir Elise 
Ąye. 'Rendos neša $180 j menesį, 
kJina $16,000:00. įmokėt $3,000.00, li-
kusius rendos išmokės; atsišauklt 
ofisą:

LIBERTY LAND & INV. CO., 
3301 So. Halsted St., 

Klauskit Ed. Bakševič

DIDELIS BARGENAS 
pagyvenimų mūrinis namas ran-

JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU PARTNERIO, TIKRAI 

mokančio gerai lietuvišką ruginę duo
ną kepti. Noriu atidaryti naują 
duonos keptuvę su 75,000 gyventojų, 
o lietuvių apie 8,000. Tik 16 kitokių 
keptuvių yra, o lietuviškos visai nė
ra. Miestas randasi už 200 mylių 
nuo Chicagos. Pinigų reikia turėt 
$2,000.00. Turiu patyrimą tame biz
nyje ir jo vedime.

Atsišaukite:
H. MOCKUS, 

1934 Racine St., Racine, Wisc.

REIKIA PIRMARANKIO DUON- 
kepio, prie juodos duonos. Nuolati
nis, naktimis darbas. Gera užmo
kestis. I

Atsišaukite tubjaus:
LIBERTY BAKING CO., 

12001 Indiana Avė., 
Tel. Pullman 5444

PARDAVIMUI , SKANUMINŲ; 
žuvių grosernė, gėri rakandai ir sta- 
kas iaisnis ir keturi gyvenimui rui
mai. Turiu parduoti iki seredai. 
Priežastis pardavimo lyga, parsiduo
da už $1,250, pasinaudokite proga, 

5260 So. Halsted St.

RASTA-PAMESTA
KAS UŽMIRŠO LIETSARGĮ MIL- 

dos svetainėj, tegul kreipiasi atsiimti 
jį po num. 3251 Mozart St., 2 lubos.

JIESKO KAMBARIU
JIEŠKO VAIKINAS KAMBARIO 

su valgiu ar be valgio. Geistina kad 
butų vienam kambaris, netoli Hals
ted St. tarpe 14th St. ir Chicago Av. 
Kreipkitės laišku.

D. L. STASIKS, 
321 S. Racine Avė.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI 4 KAMBARIAI DIDE- 

liems žmonėms ant antrų lubų; kam
bariai šviesus: elektra, gasas, renda 
$15.00 į mėnesį.

938 W. 31st PI.
Tarpe Aubum Avė. ir Morgan St.

REIKIA DARBININKU į
MOTERŲ

REIKIA moterų prie assemb- 
ling darbo. Gera moderniška 
dirbtuvė — gera alga.

ACME STAMPING CO., 
119 N. Sheldon.

REIKIA MOTERŲ PRIE SORTA- 
vimo popierų. Patyrimas nereikalin
gas. Ateikit prisirengę dirbti.
REPUBLTC WASTE PAPER CO.,

1039 W. Congress St., 
arti Morgan St.

REIKALINGA MERGINA, ARBA 
našlė moteris prie stubos darbo, kat
ra supranta stubos darbą ir myli 
dirbti. Darbas pastovus ir lengvas 
ir gera mokestis. Drapanų neplausi, 
valgis ir kambaris. Tuoj atsišaukite.

“OREMUS” CHEMICAL 
LABORATORY,

1718 So. Halsted St. <

REIKIA darbininkų į ga'lvani- 
zavimo įstaigą. 37 ^c. į valandą 
iš pradžios. Atsišaukite.

JOSLYN MFG. CO., 
37th & Morgan Sts

PARDAVIMUI " STORAS VYRIš- 
kų, moteilškų ir vaikų aprėdalų, la
bai geroje vietoje ir biznis išdirbtas 
per ilgus metus — pardavimo prieža
stis, nesveikata.

3354 So. Halsted St.

3 L
dasi ant Halsted St. netoli 21 gatvės, 
bizniavus namas taipogi yra 5 pagy
veni mai prie jo, parduosiu už $9,500.

2 pagyvenimų mūrinis namas ran
dasi ant Lowe Avė. netoli 34th St. 2 
pagyvenimų po 4-ris kamb. ir 2 po 
5kis, Cottage iš užpakalio, elektra 
įvesta, parduosiu už $7,500.

IV2 pagyvenimo medinis namas 
randasi ant Elizabcth gatvės, 6-šių 
kambarių, elektra, vanos ir labai gra
žus kiemas $3,500.

STANDARD REALTY CO.
736 W. 35th St. ? ,

elektra

6-šių

REIKIA darbininkų į steel- 
yard. $4 į dieną. Atsišaukite.' 
CONCRETE & ENGINERING

COMPANY, 
1926 S. 52 Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI GROSERNĖ GE- 
roj vietoj, lietuvių ir kitų mažų tau
tų apgyventa. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

i4511 So. Hermitage Avė.

RAKANDAI

PARDAVIMUL SALIUNAS SU 
fixturiais, 4 kambariai pragyvenimui, 
biznis geras ir nuo seniai išdirbtas, 
lietuvių apgyventa vieta, lysas ilgas, 
renda nebrangi, parduosiu pigiai, par
davimo priežtstį patirsite ant vietos. 
4547 So. Hermitage Avė.,

PRIVERSTI ŪMAI PARDUOTI 
vėliausios mados seklyčios setą, di- 
ning ir bet room setus. Puikų pho- 
nographą su rekordais, ant grindų 
pastatomą lempą, kaurą ir paveiks
lus. Viskas kaip naujas, labai pi
giai, gera proga jaunai porai. Kreip
kitės, 1926 So. Kedzie Avė., 1-mos 
lubos.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
roj Vietoj prie šapų, biznis išdirbtas. 
Parduosiu pigiai iš priežasties 
tikimo partnerių.

Atsišaukite:
343 E. 14th St., 

Chicago Heights, III.

nesu-

UŽ PUSDYKĮ FARMA
Pardavimui arba mainymui 90 ake- 

•rių farma 111. valstijoj, 70 akerių ge
rai išdirbtos, likush geras miškas ir 
ganykla. Upelis Jiėga per ganyklą, 
geri budinkai, 5 kambarių stuba; 10 
karvių, 4 arkliai, 7 antys, 11 žąsų, 8 
avys, apie 100 vištų ir kitų mažes
nių paukščių. Visos mašinos geros, 

-parduosiu tik už $9,000, arba mainy
siu ant namo. Pardavimo priežastis 
labai svarbi. Kreipkitės tuojaus pas

J. NAMON,
808 W. 33rd PI., arti Halsted St. 

Tel. Boulevajrd 1550

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI saliunas su 
fixtures. Kreipkitės tarpe 6-8 
vak. 4520 Wentworth Avė. Par
davimo priežastis liga.

PARDAVIMUI BIZNI AVA PRA- 
pertė, 2 mediniai namai su piltu pa
matu, naujai malevota, įeigų duoda 
$924.00 į metą laiko už $8,200.00. 
Kreipkitės:

4619 So. Hermitage Avė.

STOCKAI-SERŪS

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

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

fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. •’J. 
F. Šoris, iždo glob. J. Varanis, J. 
Martinkųs ir A. Stanišauskas, 
marš. F? Meškauskas, vėliavinin
kas, Sz Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnyčią, vakare, 
Tamuliunienės svet. 1747 S. 49th 
Avenue.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P 
KLIUBO valdyba 1922 mietams: 
Pirm*. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma
krickas, 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
VIvd.; iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
RadiŠauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metam-s,—Pirmininkas J. Ma
tulis, 1237 W. Madison st.; pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
8246 S. Halsted st.; fin. rašt. Frar 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.____ __

VITA U TO B AND valdyba 1922 m.: 
Pirmininkas J. Keturakis,
padėjėjas J.xBalakas, nut. rast. J. 
Barcis, fin. rašt. J. Philips, kasier. 
Kast. Shaulitis, kasos glob. Ign. Ja- 
revičia, maršalka M. Adomaitis. 
Delegatas j Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas. _______ __J

BIRUTES KALNO DRAUGIJOSJVal- 
dyba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.: padėjėjas 
Liundv. Jucius 3314 S. Union av.; 
nut. rašt. Kaz. Duoba 3417 South 
Union av.; turto rašt. M. Astraus
kas 3318 S. Union av.: kasierius 
Jos. Balčiūnas; kasos glob. Ant. 
Arum-inas ir Ant. Strumbris^mar
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimai 
laikomi kas mėn. trečia nedėldieni, 
1 v. po p. Urbono salei 3338 So.
Auburn Avė. ________

VITAUTO BAND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct., Cicero, III.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th Av., Cicero, 
111; 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
ing Rd.; delegatas į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno menesio ant
rą trečiadienį B. Bagdono syet., 

. kampas 18 ir Union AVe. Nariais 
priimami geri muzikantai.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SUSIVIENIJIMO

St. Mažeika, 
St.; padėjėjas

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KL1UBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zai Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Liakis 3314 
So. Aubum .Avė.; nut. raŠt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S? Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su
sirinkimui laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subątvakarį, salėj 3301 
So. -Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS- 
TES SAVITARPINĖS TAŠELPOS 
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 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

NELSON LE MOOŲ
2tonų express body 1920, motoras 

numerio pirmo padėjime $750; Repu- 
blic 1 tono, kaip naujas $550; auto 
car, gerame padėjime $275; Maxwell 
1 tono 1919, $125 Ford puikios išžiu- 
ros $175; White 3% tonų $800; San- 
dow 1 tono, kaip naujas $475, cash ar 
išmokėjimais. Atdara nedėliomis ir 
vakarais, 30 North Curtis St.

PARDAVIMUI labai pigiai 
saliunas, senai išdirbta vieta. 
Fikčeriai ir registeris. Lystas ir 
leidimo raštas (license).

353 Kensington Avė.

PERKAME ŠĖRUS

šė-

PARDAVIMUI 2 TOURING FOR- 
dai. Labai ’ pigiai. Nemokantį va
žiuoti išmokinsiu už dyką. Kaina 
nuo $95.00 ir aukščiau. Atsilanky- 
kit ir pamatysit pigumą.

M. MASILUNAS, 
1318 So. 49th Court, Cicero, III.

Phone Cicero 2094

PAftDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
nes pinigų reikia; atrodo kaip nau
jas — $275.00. Kreipkitės pas savi
ninką

3512 Pamell Avė., 
Pirmos lubos priekis.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNE įr 

grosernė, lietuvių kolonijoj.
Biznis geras.

1447 S. Halsted St.

| PARDAVIMUI SALIUNAS LABAI 
geroj vietoje, tarpe daug dirbtuvių. 
Biznis išdirbtas. Kuris gali gerti ir 
netingi dirbti, tam* yra labai gera pro
ga pirkti. Savininką galima matyt 
nuo ryto iki 1 vai. po pietų. S. Šim
kus, 4631 W. 12th St., Cicero, III.

Atpiiksime sekančių bendrovių 
rus:

Liet. Atstatymo Bendrovės:
Mildos B-vės,
Naujienų B-vės, 
Pioneer Fire Ins. 
Vaisi jos; o taipgi: 
Metropolitan Banko, 
Universal State Banko.
Atsiųskite pasiūlymas kiek norite 

i savo šėrus.
K. S. JURGELONIS & CO., 

Stocks & Bonds
*25 N. Dearborn St.

už

NAMA1-2EME MOKYKLOS
PARDAVIMUI KAIP NAUJAS 

namas, krautuvė ir 3 flatai: maudy
nė, elektra, cimentinis skiepas, karš
to vandenio šiluma, skalbykla. Kai
na tik $9,100. Dalį cash — bargenas.

Kreipkitės:
2932 Wallace St.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ MEDI- 
nis namas ant pilto fundamento, 4 ir 
2. puikus kambariai ant pirmų lubų, 
6 gražus kambariai ant 2 lubų, arti 
Gage Paiko ir mokyklų. Parduosiu 
už prieinamą kainą iš priežasties 
biznio. Pamatykit pirmiau šią pui
kią apielinkę. John Grandits, 5340 
S. Campbell Avė.

1 Mokinkis dressmaking. 
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkš.

SAVININKŲ 
valdyba: — Pirm. 
3149 So. Halsted 
Vac. Andrulis, 3604 So. Lowe Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Vičas,' 944 Mar- 
quette 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, 3114 So. Wallaco 
•St.: maršalka K. Giedrikis, 3122 S. 
Wall.ace >St. Susivieni jimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą .trečiadienio vakarą Mildos 
salėj, 3140 So. Halsted gat.

— K. Vičas.
LIETUVIŠKOS TEATRAIJŠKOS šv 

MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickfcliunas, 3140 So. 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi- 
čia. 3309 So. Aubum Av., Protokolų 
Rašt. M. P. Ramahauckas, 816 W. 
18 St.. Finansų rašt. F. Pumputis, 
3140 So. Wa11are SL, Kasierius F. 
Bakutis* 2603 W. 69th St., Kasos 
glob. A. Maziliauckis, 3350 Enve- 
rald Av. ir K. KileviČia, 3353 So. 
Union Av.. Maršalka B. Kilevičia, 
3353 So. Union Av., Ligonių glob. 
A. Maziliauckis, 3350 S. Emerald 
Avenue.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LTETU- 
VTU TAUTOS. Valdyba: Pirm. A. 
Gelčių*. 3439 S. Halsted St.. padė
jėjas K. Steponaitis, 3542 S. Ixnve 
Avė., fin. rašt. K. Ašmantas, 819 
34th PI., kontrolės rašt. T. Petraus
kas, kasos globsiąs A. Balis, mar
šalka V. Bražinskas. — Laiko susi- 
rinkimns Fellowship House, 831 W. 
33-rd PI. kiekviena pirmą septynta- 
dienį, 1 vai. po pietų.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
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 Edbrooke 
Avė.; turtų raštį Vincentas Dargia 
10520 So. State St.; kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E. 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU- 
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A. Rudauskas 3328 South 
Aubum Avė.; padėjėjas P. Rudo
kas 1164 W. 19th St.; nut. rašt. J. 
Danta 2308 W. 22nd Place; fin. 
rašt. A. Piaulokas 2723 Emerald 
Are.; ižd. K. Paulauskas 2245 W. 
22nd St. — Susirinkimai laikoma 
paskutinį sekmadienį kiekvieno mė
nesio.

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL- 
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 *So. Aunprn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, <D3R S. Eme- 
lald A v., nut. rašt. J. V. Dirnša, 
3242 S. Emerald A'-e. iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Aubum Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka Fr. Kuzminc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. - 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.: padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sas globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
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 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Još. 
Shimkus 3040 S. Union av.. nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.: fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Califomia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.: globė
jai: Kast, žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

DRAUGYSTĖS METT.ĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. Aiv 
tartos Margevičia, padėjėjas Pr. Sft- 
dnuskis ,nut. rašt. Tzid. JuščiuS, 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So. 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G. M. Chemaus- 
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. Aubum 
ftve.;nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 
8327 S. Wallace St.. turto rašt

Ant. Strole 2014 S. Peoria st.; 
kontr. rašt. Vinc.' Briedis 5104 S. 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antra šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 . S., Aubum 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, 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
vičių: delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Taryba Ign. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis. Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
naa. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po vietų.

CICERO. JT,T,. — TJETUVOS KA
REIVIU DRAUGYSTĖS Valdvba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėiė- 
i«s Fr. Grublis. nut. rašt. Ant. Mi
lių* 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis. kasier. I/OO. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikomi 
trečią sekmadienj menesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue. .

NORTSHDFS DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvba 1922’ 
m.: Pirm. K. Ruris 1614 N. Win- 
chąstl* av.: Sekr. J. Penkauskas 
1649 Gimrd st.,:Kasierius F. Her
manas 1645 Web?’vda av. Svetai- 
ro iš^nnmoia F. Hermane*. Vie
šojo Knvgvnn pdrp^is! I.iuosvRčs 
Svetainė, 1822 Wabarjsia av., Chi
cago.




