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Lietuva kviečiama Ha- 
agos konferencijon \ .........

Apkaltino rinkimų sukčius
Geležinkeliečių streikas gręsia 

kilti liepos 15 d.
------------- ( '

Apie tai nęgali būti jokios abe-Lietuva kviečiama Haagos 
konferencijon.

Lenkija siūlo naujas derybas. 
Venezuela pripažino Lietuvą.

WASIHNGTONAS, birželio 
5 d. (Elta). - Birželio 2 die
ną Ministeris Galvanauskas 
darė seimui pranešimą apie 
Genuos konferenciją.

Užsienio Reikalų Ministeris 
Jurgutis gavo nuo Italijos pre
mjero Facta pakvietimą llaa- 
go-.» konferencijon.

Gegužės 30 dieną Lenkų Už
sienio Reikalų Ministeris Skir- 
munias atsiuntė Lietuvos » Vy
riausybei notą, siūlydamas! už
megzti Kaune arba Varšuvoj 
derybas optacijos klausimu.

j nės, nes darbininkai negali 
priimti jokio algų nukapojimo 
šiuo laiku.

Jis sako, kad padarymas 
streiko balsavimo trykš apie 
30 dienų.

Geležinkeliu dirbtuvių darbi
ninkai jau pradėjo balsavimą 
apie paskelbimą streiko prieš 
algų nukapojimą. s

Apie paskelbimą streiko baL 
suos ip kiti geležinkeliečiai, 
kada bus paskelbta ir jų algų 
nukapejimas. Taip tapo sutar
ta geležinkeliežių viršininkų 
laikytame susirinkime Cihci- 
nnati.

Geležinkelių kompanijos dar 
nėra patenkintos nauju algų 
nukapojimu. Jos sako, kad nu
kaposimas yra neužtek tinas, 
nes jis nepadengiąs nukapoji
mo prekių važmos kainų. Jie 
sako, kad algų . nukapojinias 
turis būti daug didesnis.
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Nepasiseku bandymai su
taikinti angliakasių 

streiką,
Reikia kontroliuoti ir 

kasyklas, sako Hooveris.
Prašo taikinti.

WASHINGT()N, birž. 7.
Prekybos sekretorius šiandie 
r portuodamas senatui prane
šė, kad jis ir darbo sekreto
rius Pavis' nesenai darę pas
tangų 'sutaikinti dabartinį ang
liakasių streiką, bet visos pa
stangos nuėję niekais.

Tai yra pirma žinia, kad 
valdžia bandė įsimaišyti į 
streiką.

Prašo padėti sutaikinti 
streiką.

COLUMBUS, ()., birž. 7. — • 
Paskelbta, kaži Jonės Coal Co. 
iš Toledo, didžiausia anglių 
kompanija Ohio valst., atsi
kreipė prie niek tiri ų kbngres- 
manų, prašydama jų panaudo
ti savo įtaką, kad sušaukus kon 
ferencjją tarp pietų Ohio kasy
klų savininkų ir angliakasių, 
tikslu užbaigti tame distrikte 
streiką. *. »

(Angliakasiai atmeta atski-
ras derybas, ir reikalauja visuo
tinų derybų, bet visuotinų ta
rybų nenori kasyklų savinin-
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žino Lietuvą de jure.
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Apkaltiną 15 rinkimu 
sukčių.

Jie buvo klerkais ir teisėjais 5 
warde Chicagoje.

CHICAGO. — Vakar grand 
juty išnešė apkaltinimą prieš 
15 buvusių rinkimų teisėjų ir 
klerkų penktame warde laike 
Į>ereitų nominacijų balandžio 
11 d. Jie tapo apkaltinti delei 
jų papildytų laike tų balsavi
mų suktybių ir užslėpimo bal
sų. Apkaltinimai palietė abi 
partijas — republikonus ir de
mokratus, nes jos abi lygiai 
darė suktybes.

Tarp apkaltintųjų yra ir 8 
moterįs.

Gręsia kilti geležinkelie
čių streikas.

Rubsiuviy streikas 
Chicagojef

■< ...................... ................... .......... —

Darbininkai sustreikavo firmai 
laužant sutartį.

CHICAGO. — Utaminke ta
po sustabdytas darbas S'tein, 
Spitzberger and Erman rūbų 
dirbtuvėj prie N. Powell ir M'c- 
Lean Avės. Kaip aiškina uni
jos atstovas Isovitz streikas ten 
tapo paskelbtas todėl, kad ta 
firma gabendavo savo (laibus 
į kitus miestelius, kur ji sam
dydavo neorganizuotus darbi
ninkus, kas yra tiesioginiu lau
žymu padarytosios su Amalga- 
mėtų unija sutarties.

Reikia pasakyti, kad tokios 
tos firmos laužymas sutarties 
galbūt turi ir didesnės prasmės 
ir galbūt yra daromas su žinia 
ir susitarus su kitais samdy
tojais, nes minėtoji firma pri
klauso prie rūbų fabrikantų 
asociacijos. — P. G.

Streikas, jei kils, prasidės apie 
. liepos 15 d., sako ^unijos virši

ninkas.

TOLEDO, O., birž. 7. — Ge
ležinkelių darbininkų streikas 
veikiausiar prasidės apie liepos 
15 d. Taip pareiškė prezidentas 
Wabash geležinkelio dirbtuvių 
darbininkų F. R. Lee, kuris 
pirmininkauja taikomoj ' čia 
dvi metinėj unijos konvencijoj.

Jis sako, kad dirbtuvių dar
bininkai veik vienbalsiai bal
suos apie streiko paskelbimą.

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiaip:

Šiandie — Nepastovus, gal 
bus lietaus; temperatūroj per
mainos nėra.
' Saulė teka 5:14 v., leidžiasi 
8:23 v. Mėnuo leidžiasi 4:42 v. 
lyto.

46 žuvo ekspliozijoj.
LONDONAS, birž. 7. — Iš 

Vienuos pranešama, kad 46 
žmonės liko užmušti maišti
ninkams išsprogdinus amunici
jos sandėlį Vinnicoj, Ukrainoj. 
Tuoj po ekspliozijos bolševi
kų kareiviai masinius areštus 
padarė. Trįs neva suokai tr
ilinkų vadovai liko sušaudyti. 

-------Ii_____
’MONROE, Wis., birž. 7. — 

Jani savaitė laiko kaip Mario 
Klossner, 13 m., čiaudi be jo
kios paliovos dieną ir naktį. 
Delei čiaudėjimo ji labai mJisil- 
po, bet daktarai negali sustab
dyti ir net nežino priežasties 
tokio nepaprasto čiaudėjimo.

*

(WASHINGTON, birž. 7. — 
Yra' žinių, kad prezidentas 
Hardingas rengiasi kongresui 
pasiūlyti priimti tokį priedą 
prie federalinės konstitucijos, 
kuris leistų kongresui regu
liuoti vaikų, ir galbūt moterų, 
darbą visoje šalyje.

streiką.
HAZLETON; Pa., birž. 7.— 

Antracito angliakasių algų ko
mitetas iMTsk<?ibė, kad jei bus 
reikalas jis pareikalaus refe
rendumo įapie autorizavimą da 
bartinį kietųjų anglių kasymo 
suspendavimo pavertimą į 
streiką.
Reikia reguliuoti kasyklas.

■DAYTON, ()., birž.. 7. — 
Prekybos sekretorius Hoover 
kalbėdamas . Dayton prekybos 
kamerai alw Amerikos svar- t 
blausius reikalus, pareiškė, 
kad svarbiausiu klausimu da
bar yra anglių padėtis. Išriši- 
m į algų klausimo’ ncišrišiąs 
gii\ jų tarp angliakasių ir ka
syklų savininkų. Reikią įvesti 
ir kasyklų ir produkcijos regu- 
liavnną. Angliakasiai dirba vi
dutiniškai apie 200 dienų į 
metus, bet iš to savo uždarbio 
turi pragyventi 365 dienas. Da
bar esą daug angliakasių ir 
apie 8,000 kasyklų visai nerei
kalingų. Negalima tikėtis, kad1 
angliakasiai dirbdami dalį lai
ko galėtų pragyventi pilną lai
ką. Reikia padaryti taip, ang
liakasiai dirbtų pilną laiką ir 
tada jie galės pragyventi ir 
gaudami daug mažesnę algą, 
hes dabartinė alga esanti per-, 
daug augšta. ,

Rengs didelę demonstraciją’ 
prieš karus.

LONDONAS, birž. 6. — Pa
baigoj liepos mėn. čia bus lai
komas dvidešimt antras inter
nacionalinis taikos kpngresas. 
Sąryšyj su tuo j^denuojama su
rengti milžinišką demonstraci
ją prieš karus. Demonstraci
ja btiM laikoma Hyde Park ir ją 
.organizuoja daugybe didelių 
organizacijų, jų tarpe ir' Darbo 
partija.

Taikos kongrese dalyvaus 
keli šimtai delegatų, kurie at
stovaus visas civilizuotas šalis.

4 moterįs užmuštos.

MINNEAPOLIS, Minn., birž. 
5. 4 moterįs liko \ užmuštos
ir 21 žmonių sužeisti eilėje ne
laimių su automobiliais vakar 
mieste ir apielinkėse.

Ne, tai ne Marija Magdalietč, bet visiems “mūviu” lanky
tojams pažįstamoji filmų žvaigždė — ’Constance Talmadge. 
Ji dabar laimingai pabaigė'bylą su savo turtingu vyru, tabo- 
kįninku Jonu Pialoglou ir gavo “divorsą.”

Lietuvos žinios
Lietuvos klausimas ati

duota T.S.Tarybai spręsti v .
E. LONDONAS. — Iš Genu

jos pranešama, kad gegužės 16 
dieną susirinkusios valstybės 
svarstė kcnfcrencijos uždary
mo klausimą. Rytų Galicijos 
ir Lietuvos klausimai buvo 
pirmiausia iškelti. Lloyd Geor
ge pareiškęs, kad jeigu Rusai 
butų priėmę valstybių memo
randumą, tuomet butų buvę 
reikalinga galutinai nustatyti 
Rytų Galicijos ir Lietuvos sie
nos, nors tie klausimai nėra, 
ir nesą tiesioginiai su Genujos 
konferencija surišti.

Paliaubos pakeitė padėtį, tad 
reiksią laifldi 'sprendimo po 
paliaubų, kad vėl iškėlus tuos 
klausimus.1 Valstybės todėl nu
tarusios atiduoti juos Tautų 
Sąjungos Tarybai spręsti.

(Reuter).

Naujas Vokiečių atstovas 
Lietuvai. 

_______
E. BERLINAS. — Vokiečių 

atstovas Lietuvai p. Schonbcrg 
savo valdžios atšauktas Berly
nan, jo vieton skiriamas buvęs 
Vokietijos chargc d’affaires 
Buenos Airėse p. Olahausen.

Lenkai šeimininkauja 
neitralinėj zonoj.

Ek. KALVARIJA. — Lietu
vos valdžia laikosi ^nustatytos 
nei tikies zonos ir jos gyveųto- ' 
jams reikalingų susisiekimų 
nedraudžia. Lenku valdžia el
giasi visai kitaip: neutralės zo
nos viduriu jie savavališkai 
nustatė liniją, kurią* sergsti 
dvarininko Čaikovskio suorga
nizuoti būriai ir baudžia vietos 
gyventojus už tos linijos jierė- 
jinią. Pėsčias perėjęs papras
tai baudžiamas 2000 markių; 
važiuosiąs daugiau. Pabauda iš
reikalaujama administratyviu 
budu. Ši tvarka lenkų > įvesta 
čia jau nuo pereito rudens. Už 
pabaudų nemokėjimą buvo 
pritąsyta daug neutralės zonos 
gyventojų... Pastaruoju laiku 
pabaudos eina vis smarkyn. 
Baudžiamos ir moters už nuė
jimą, kad ir pas artimiausią 
kaimyną, kad ir didžiausiu rei
kalu pavyzd. — pagelbės ieš- 
kodamos: kaip Kreivėnų k. 
Ona Moliušienė J. Sadauskas. 
K. Makauskas ir kiti. Jau pri
silupta šimtai tūkstančių mar
kių. Dar daugiau žmonėms at
einą sėdėti kalėjime. «

Boikotuoja organizuotus 
darbininkus.

Neparduoda medžiagų toms 
firmoms, kurios samdosL 

unistus.

Apsidžiaugė bolševiku 
rojum;

——y——*——*• j

New Yorko ruhsiuviai bėga 
nuo rusiškojo komunizmo.

z— .................................................................—
i. c z.

Kol auksinai

WASHINGWW>N, birž. 7, -- 
Amerikos Darbo Federacijos 
sekretorius Frauk Morriuoų 
padavė skundą generaliniam 
prokurorui Daugherty, kad 
niekinio būdavo j i mo medžiagų 
fabrikantai San Francisco mie- X ■
ste atsisako parduoti medžia
gas tiems kontraktoriams, ku
rie samdosi organizuotus dar
bininkus.

Daugherty prižadėjo tai “iš
tirti”.

Užgriebė 80 namų.

MEXIC0 CITY, birž. 7. — 
“Unija’ nemokančiųjų nuo
mos” nuo subatos užgriebė jau 
daugiau kaip 80 namų. Vald
žia teikia page'lbą namų savi
ninkams, kurių daugelis sam
dosi ginkluotus sargus ir todėl 
galima tikėtis kraujo’ pralieji
mo.

BELGRADAS, birž. 7. — 
Nors sostinė rengiasi prie ka
rališkųjų vestuvių ryto, kada 
Jugo Slavijos karalius Alek
sandras apsives su Rumunijos 
princesa Mare, vaigšto nera
mus gandair kad Serbijos val
džia rengiasi pasiųsti ultimatu
mą Bulgarijai delei bulgarų 
perėj imo rubežiaus.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birželio 7 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 26,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 s v. sterlingų ....... $5.51
Austrijos 100 kronų ............... %c
Belgijos 100 frankų .... :...... $8.46
Danijos 100 frankų................ $22.20
Finų 100 markių .................  $236
Francijos 100 frankų ........... $9.15
Italijos 100 lirų ................... $5.26
Lietuvos 1001 auksinų ..........  85c.
Lenkų 100 margių ............ 2%c
Norvegijos 100 kronų ....... $17.75
Olandų 100 guldSnų .... ......  $39.20
Švedų 100 guldenų ........... $26.20
Šveicarų 100 markių ....... $19.19
Vokietijos 100 markių ........... 36c

MASKVA, birž. 6. — Rusų 
Kriaučių Kooperatyve Draugi
ja, susidedanti išimtinai iš 
amerikiečių, šventė savo me
tines sukaktuves atvykimo į 
Rusiją, bet šventė labai liūd
nai, tik pasipasakodami pergy-' 
ventą Rusijos vargą! Jokio 
apvaikščiojimo nebuvo.

Daugiau kaip pusė narių 
jau išsiskirstė ir niekurik su
grįžo į Ameriką. Prie . tos 
Draugijos prisidėjo apie 120 
New Yorko rubsiuvių, daugiau 
šia rusų (jų tarpe ir keli lie; 
tuviai). Jie surinko $32,000 
supirkimui mašinų ir išvažiavo 
į^Rusiją, į savo išsvajotąjį ro
jų, kad pasprukus nuo kapita
lizmo Amerikoje. Daugelis jų 
turėjo nemažai pinigų, kuriuos 
turėjo iškeisti į beverčius bol
ševikų rublius. Pirmiausia 
jie apsistojo Petrograde, bet 
ten gyvenimo sąlygos buvo 
taip nepakenčiamos ir maisto 
porcijos taip mažos, kad nu
tarė kuo veikiausia, kraustytis į 
Maskvą. Bet ir ten ne geriau 
rado. Taisant jiems dirbtu
vę Maskvoje jie gavo labai 
mažą algą, o ir gyventi netu
rėjo \kur. Valdžia darė viską 
kad pagelbėjus, bet pri- 
pratusiems prie geresnio gyve
nimo sunku buVo priprasti 
prie Rusijos vargo, ypač kad 
ir jų uždarbis yra labai mepA 
kas, .nors jie ir labai sunkiai1 
dir<ba.

Jie manė atiduoti mašinas 
Rusijos yaldžiai, bet atradę, 
kad ir Rusijoje tebėra alginč 
sistema, jie pareikalavo atmo
kėti išleistus mašinoms pinigus. 
Valdžia sutiko užmokėti po 
70,000 rub. už kiekvieną išlei
stą dolerį. 1 c

RYGA, birž. ?6. — Rusijbs 
sovietų ambasadorius Latvijo
je Jurenev paskelbė, kad Leni
nais, po apopleksijos užgavimo, 
susirgo vidurių uždegimu.

dar pigus.
Kol-kas Vokietijos markės ir Lietuvos auksi

nai tebėra pigus. Jie gali pakilti ūmai, kaip tik 
Vokietijai bus duota žadamoji paskola. Markės 
ir auksinai vargiai bus kada-nors pigesni. Už 
dolerius dabar jų daugiausia gauti ir daugiausia 
pagelbos suteikti Lietuvos žmonėms.

Todėl jei kam‘reikia siųsti pinigų Lietuvon, 
tegul siunčia dabar nebelaukdamas didesnio 
markių atpigimo, o tai geriausia galite padaryti 
per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra' viena iš didžiausių pinigų siuntimo įstaigų 
Amerikoje. Su kiekviena’ diena vis didesnis 
žmonių skaičius siunčia pinigus Lietuvon per 
Naujienas. Tai yra todėl,

1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo;

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka: 
ma Lietuvoje iki paskutinio statiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojauš, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekyboj ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atajo, arba pats kreipia
si j banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

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

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, b 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, BĮ.

NAUJIENŲ PINIGŲ^ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS C
8210 So. Halsted St.. Tel. Boulerard< 9663

• T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street. Tel. Boulevard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4188 Archer Are., Tel. Lafayette 7674

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pnllman 0659
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Vilniaus klausimas
(Iš Liet. Inf. Biuro)

Lenkai “prijungė” Vilnių.
Lenkai steigia Rylą Žemių 

komisiją, kurios uždavinys bu
tų įvykdyti visišką Rytų pa- 
kraščiųtsuliejimą su Lenkija ir 
visišką tą kraštą sulenkinimą. 
(Taip praneša Lietuvos laik
raščiai). Tuo tarpu kas gi pa
čiame musų Vilniuje girdėtis?

Po aną garsiąją Vilniaus 
“prijungimo” iškilmių, Vil
niaus lenkininkų ūpas pole vis 
žemyn. Visų nujaučiama, kad 
tai butą tik komedijos, kad* čia 
lenkai negalės užsilaikyti. Len
kų valdžia vis šykštesne. Nau
jų bilijonų Vilniuje nebepila. 
Tuo tarpu jau pradeda, kelti 
Vilniaus krašte mokesnius. 
Skubinasi kirsti krašto miš
kus; tame darbe pralenkia »net 
buvusius okupantus vokiečius. 
(ry vonioj ai nepasi t ik ėdami 'Len
ką valdžios pastovumu, puolė
si pardavinėti lenkų markes. 
Jau kįla panikos.

Tuotarpu lenkai 
varę persekiojimo 
Laikraščiai praneša, 

11111 i n 
ištrėmimui.

Teeinu perdek lojimai — tai 
gerinusias badas sukelti žmones 
iš miego. Taigi ir lenką žiau
rumai daug prisideda prie Lie
tuvos Rytą budinimo iš miego. 
Lietuvių laikraščiai einantieji 
lietuvių ir lenkų kalbomis nie
kuomet taip nebuvo prasiplati
nę Vilnijoj, kaip šiais laikais. 
Lietuvos Rytai pergyvena da
bar tą pačią -dvasios pakilimo 
gadynę, kokią pergyveno visa 
tauta rusų žandarų laikais.

Indomų faktą pastebėjo len
kų spauda: nuo 1919 m. iki 
1922 m. Vilniaus lietuviai yra 
išleidę 50 įvairių knygų lenkų 
kalba, kas sudaro 75% visų 
toje kalboje išleistų Vilniuje 
tuo laiku knygų. Jos buvo iš
leistos lenkų kalboje, bet lietu
vių dvasioje geresniųjų Lietu
vos rašytojų. Lenkų laikraščiai 
pastebi, kad tai esą _visai “ne
laukti rezultatai”.

Oficialiai lenkai nebevadi- 
na Vilniaus krašto “Liltwa srod-

nesiliauja 
politikos, 
kad jau 

sųrasai lioftiviij

kowa”. Naujas musų Rytų 
krašto vardas esąs: “Wojewo- 
dztvvo Wilenskie”. Gi visą Lie
tuvą jie vadiną tik “Kowien- 
czyzna”. Lietuvos vardą tokiu 
budu mano išmesti iŠ savo žo
dyno. Tuo tarpu pačiame Vil
niuje, net jų sulenkintieji mu
sų broliai vis aiškiau sužino, 
jog Jie yra lietuviai. *

Visos tautos valia — niekuo
met Vilniaus neaitsižadeti, nuo
lat stiprėja. Kada Vilniuje 
lenkai darė “prijungimo” iš
kilmes, Kaune ir kituose Lietu
vos miestuose lietuviai reiškė 
savo plieninę valią savo sosti
nės neatsižadėti ir savo brolių 
atvaduoti. Į ginklų kovą nesi
ruošiama, nebent apsigynimui. 
Bet tauta grūdina savo valią 
kultiurinei ir ekonominei ko
vai. Tuotarpu savo brolių dva
sios palaikymui dirba visa tau
ta. Aukos plaukia iš visų Lie
tuvos kraštų Vilniečių kovai 
paremti. Nei vienas vakaras, 
nei šiaip jau pasilinksminimas 
nepraeina, kur nebūtų skiria
ma dalis pelno broliams vilnie
čiams. Aišku, kad jokie ne
dorų komedijantų žygiai nesu
laikys tautos ėjimo prie savo 
sienų ir prie visiškos savo lais-

'■'yyv —... .................. ..............
čia ’ neprošalį bus pridurus 

apie juridinę . pusę Vilniaus 
klausimo. Tautų sąjungai mus 
su lenkais nesutaikius, Lietu
vos vyriausybė pasiūlė Lenki
jai paduoti Vilniaus bylą tarp
tautiniam Haagos tribunolui. 
Lenkai atsisakė į tą teismą ei
ti.

Josios visos negalės 
dabar prašalintos.

Wimnr i im^
Ketvergas, Dirželio 8, 1922

sutartiesSulig Versales 
Lenkijos sienas turės nustatyti 
talkininkai. Jie to 
dar nepadarė. Taigi ir Vilniaus 
krašto klausimo neįgali rišti 
viena Lenkija, o turės rišti vi
si talkininkai. Kuo s va
duotasi tą klausim šant: ar
teise ar beteise —bodys at
eitis. Tikime, kad teisybe ims 
viršų, šiaip ar taip, lenkai per
auk si i ‘apsidžiaugė.

oficialiai

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

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

Telaphono Yhrd« 158P

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 

Ofiso vai.: 9 iki 1Ž pietų.
6 iki 9 vakare

82.'i» W«». Hnlutetl f>t., CtHca*o.

Ponia Sherman pasigelbė- 
jo Lydia E. Pinkliam Vege- 
table Compound. .

Lako, Mich. — “Apie metai laiko 
atgal, kenčiau neregųliariškumą, silp

numą ir kartais 
net ant kojų nega-

aidėjęs pinigus

t

PiiiigŲ Pasiijimas
Lietuvoje

Vienas musų draugą pa-
Lietu-

vos iždinėje, rašo mums 
sekamą laiškelį:

Naujieną Pinigą Siunumo
0 Skyriui, 

p į

Chicalgo, III.
Įėjau pastdvėt. Gy- Gerbiamieji t x
džiausi pas .savo giuomi pranešu, kad Lie-

„f tavos Valstybės Iždinė pri-
šiuomi pranešu, kad Lie-džiausi pas savo

ją, ir galop pasa
kė, kad nežino 
kas man kenkia, 
todėl nusprend- 
žiau pamėgint Ly-1 Valstybes Banką, 
dia E. T„--
oundUPo išnS- 3906 balandžio 19 d., 1922 m

įima Naujieną čekius. Tiems 
kurie nori pasidėt pinigus į 

igint Ly- vaisiynes Banką. Aš buvau 
Pinkham pasiuntu Naujieną čekį No.

jimui pirmo butelio, galėjau pats- 0 geu'žio 27 d., 1922 m. aplai 
nvyt, kad man gelbsti. Paėmiau ko- . . _ . “ “ ‘
lėtą butelių Vegetable Compound Ir ...
Lydia E. Pinkham Sanative Wa?h VailstyL 
visiškai pasigydžiau iš visų negalių. 
Galite pagarsi! šį laišką, jei nori
te.” _ Mrs. MARY SHERMAN, 
Route 2, Lake, Midi.

Tąi yra vienas faktas, apie kurį 
moterys turi pagalvoti. Moterys ken
čiančios nereguliariškumą ir įvairias 
silpnumo formas. Jos mėgina vieną 
ir kitą gydytoją ,taip pat skirtingas 
gyduoles. Gailaus ima Lydi®. E. 
Pinkham Vegetable Compound ir po
nios Sherman patyrirrms, yra papras
tu nuotikiu, parodančiu paaukštinimą 
gerai žinomos gyduolės.

Jėi jūsų šeimynos gydytojas nega
li pagydyt tūlų ligų, kodėl nepasielgt 
i.^mintinrr i ausiai iSmčęint Lydia E. 

Vegetable Compound ?

- ------------------ 4------------- T-

Paėmiau ke-

bile kokią ligą, 
Atvažiuok|te kad

K. GUGIS
ADVOKATAS

* Miesto ofisai
127 N. Dearbom at„ Beesi 1111-18
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

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

J

•-

Didelis Piknikast

y bengiamas
LIETUVIŠKOS TAUTIŠKOS 

DRAUGIJOS “VIENYBĖ”
Pradžia 9 vai. ryto,
Įžanga 35c. ypatai.

Nedėlioję, Biržolio-June 11 d., 1922

BLINSTRUPO DARŽE 
(LEAFY GROVE) 

Willow Springs, III.

PASTABA: Imkit AręJjer Avė. 
karus iki City lirn^t, o paskiau 
Joliet, III. karus iki Justice Park.

^bankinę knygutę iš Liet.
/bes Iždinės ir laiškelį šio

kio turinio:
“Lietuvos Respublika

P. ir P. M.
“Valstybės Iždinė No. 3630.

“Valstybės Iždinė prie šio 
siunčiau įneštiems pinigams 

Taupomosios Kasos knygelę. 
(No.) ir prie šio pažymi, kad ir 
toliau pinigai gali būti įnešami 
ta pačia tvarka: tai yra čekiu 
Prekybos ir Pramonės Banko 
(vardu Valstybės Iždines Kau
ne) n.rtiti per Lietuvos Alstovy- 

bę i Amerikoje. Nuošimčio mo
ka 3 auks ir 60 sk. ant šimto. 

.Tau/pinimui priimamas neapri-
Pašto 
auk-

— i ............ - - - -
Serganti žmonės yra užprašomi 

pasitarti su Dr. Ross.
DYKAI PATARIMAI

Gtrlau.i AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nao

Chroniškų
Nervingumo
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite. ----------- -
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St.

(Kampas Monroe ir Dearbom St.) 
Imkite clcvaitorių iki 5-to augšto

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedel- 
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.

JOHN IUCHINSBAS
LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St, kerti Leavltt St.
Tel^phone Cenal 2552

Valandos-*: ’4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro. A

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Bizniua. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvą išlygų.

Tel. Randolph 4758

buotas skaičius pinigų, 
išlaidoms reikia pridėt 10 
sinų.

Su pagarba 
, K. Navickas,
1522 S. 49111 Avė., Cicero" III.

DETR01T, lOlGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkas 

(a?ba asistentas)
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 C«rd«ni 
Detroit, Mich.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

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

TolAphone Dearbom 6098 
akarain: 10786 S. Wabash Ar 

Tel.: Pullman 6377.

ADVOKATAS
Ofisas vidurarfestyj.

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

. Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietq

Namų Tel.: Hyde Park 3395

$1.00
Ii

20 KNYGŲ $1.00.“

Tik ką
knygų

verta pers]
vienam dagininkui

gavome rinkinį gerų 
iš Lietuvos, kurias

Įkaityti kiek-
larbininkui.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IK l’ATARBJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St 
Randolph 8899

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

Seeley 8676

5EVER0S GYDUOLĖS UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

v4ir

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIOS, IOWA

ir zidcsio,

5EVERAs 
HAIR POMADE

elefdųiisltas plaUlųHnS įžpdids.

m
MBttMOUritpMMKKl

1. Jononio Raštai. Tai poezi
ja eilėmis ir proza. Eilės tin
kamos dėl. pasiskaitymo ir dek-' 
lemacijų. Kaina ............... 30c.

2. žemes gyveninio Reiškiniai. 
Moksliško turinio knygeles nau
dinga kiekvienam. Kaina 20c.

3. žemė ir žmogus gera mok
sliška knygelė, parašė Dr. Avi
žonis. Kaina........................20c. r

4. Naudotojų Tikyba. Socia
listinio turinio knygelė. Kai
na .......................................... 20c

5. Moteris ir Jos Ekonominė
Padėtis. Parašyta garsiausias 
Klara Cetkin. Kaina ....... 20c.

6. Paryžiaus Komuna. Bran
gintina istoriška knygele. Kai
na ........................................ 25c.

7. Tautų “Liuosuotojai”. Apie 
padėlį Indijos žmonių. Kai
na z.........................   10c.

8. Kristus Varšuvoje, žydas 
Paukšte. Tris trumpbr- apy
skaitos. Kaina.... .............. 10c

9. Bruožai iš Politines Ekono>
nujos. Socialistinio turinio 
knygelė.* Kaina ............... 10c.

10. Darbininkė—Motina. Kai
na     5c.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg., j
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avea
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 ] 

iki 9 vakare.

79

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

West Monroe Street, Chicage.
Phone Central 2560

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

Tel. Lafayettc 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., t Chicago, III.

4

JI nelabai 
sę švaria 
kiai įklimpsta, į purvyną, 
nežino kaip pasekmingai vartoti peilį ir šakutę.

Bet duokit jai nešioti švarią dresę. Tik pamirkius 
į* Rinso visi suodžiai ir nešvarumai pasiliuosuoja

gerai žino, kaip užlaikyt savo mažą dre- 
visą dieną mokykloje. Mažos kojos tan- 

Mažos' rankos taipgi

IHtJUCHTER-S
PAIN-,

švarus. Tik 
trynimo.

Ashland 
Jewelry 
& Music 

Store
Parduodame už 

pusę kainos Grafo- 
nolas, Laikrodžius, 
Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordas.
4537 S. Ashland Av.

Chicago, UI.

Gera sveikata yra verta auk
sinių dolerių, kiekvienas iš- . 

mokėtas čekis už geras gyduoles,
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pątn-
Expellerio, kuris yra
gu daugelio šeimynų. Visados

1 reikalaukite su Inkaro vaisbažen-
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptie-

souuurau

koše arba pas.
F. AD. RICHTER & C0.

104-114 So. 4th St.
Brooklyn, N. Y. •

' 7

Nauja--maža švari 
drese kasdien

nuo vakarykščią purvą ir rūbas lieka 
labai purvinos vietos reikalaują biskį 
Rinso yra naujos MADOS muilas šeimyną skal
biniams — taip yra švarus ir tiek daug turi gerų 
ypatybių, kad joks muilas negali su juo susilygin
ti. Jis padaro rhbus švariais be jokio didelio tri- 
nimo. Bet jiegu trini, tai taip pamažu, kad nei 
vienas siūlelis nepasiliuosuoja.
Rinso yra įdirbamas didžiausios muilo išdirbystės 
pasaulyje. Gauk Rįnso šiandien —grosemėj arba 
departamentinėj krautuvėj. Lever Bros. Co., Cam- 
bridge, Mass.
PASTABA—Vartojant kietą vandenį reikia imti 
% arba 1 pakelį Rinso, kad padarius daug putų. 
Labai kietą vandenį vartojant reikia imti l«/2 iki 
2 pakeliu į katilą, kad padarius daug ir gerų fintą, 
kurios išima nešvarumus.

>

11. Profesinės S-gos Marksi- 
ninky pažiūromis. Kaina .... 5c.

12. Darbininkiį Vienybė. Kai
na . x......... ZI.................. 5c.

13. Kas Kaltas? Apysaka.
^Kaina ......   5c.

14. Komunos Kankiniai. Kai
na  . ..............................>5c.

15. K. Markso “Kapitalas”.
Aprašo Kapitalo turinį. Kai
na .... ...............     5c.

16. Trumpa Profesinių Sąjun
gų Kovos istorija. Kaina .... 5c.

17. “Policinis Socializmas”
Lietuvoje. Kaina......... .....  8c.

18. Areliai. Apyskaite. Kai
na   3c.

19. Maiatas. Drama. Kai
na   10c.

20. 3 Numeriai Socialdemo
krato, po 5c. vienas. Kaina 15c.

Viso kaina $2.31
“Naujienų” skaitytojai gaus 

už $1.00! Knygelės vertos 
pirkti netik dėl jų pigumo, o ir 
dėl gerumo. 4

Iškirpk šį apgarsinimą tuojau 
ir prisiųsk mums kartai su $1.00 
ir savo adresu ir gausi knygas. 
Knygų yra nedidelė apštis, to
dėl tik greitesniej h galės gaut.

NAUJIENŲ KNYGYNAS, 
1739 So. Halsted SL, 

Chicago, III.

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės

3307 Aubum Avė.
Tel.: Boulevard 4139

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojamę pilnai su 
fixtures

Darbą gvar antuo j ame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard Į

1619 W. 47th Street
Ant iimokesčių, jei pagei

daujama.

SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS
Kad supažindinus nauja krautuve 

šio laikraščio skaitytojus, i&tatome 
NAUJUTĖLIUS vyrams ir vaikinams 
drabužius pardavimui už užtikrintą 
sutaupymą nuo 40 iki 50%. Turinu: 
didelį siutų pasmnkimą madingų ir 
konservatyvių ir jų kainos stebėtinai 
žemos, kaipo: $13.95 ir aukščiau.

Vyriškos darbui ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Trunkai ir siutkeisai žemiau negu 
kainavo.

JŪSŲ PINIGŲ VERTĖ, AR PINI- . 
GUS GRĄŽINSIME.

Nepamirškite musų naujo antrašo, 
Du įėjimai.

S. GORDON, 
1401 S. Halsted St., 736 W. 14th St.



2,000,000

malonia

netik ragino savo narius pirkti 
bonus, bet taip palt ir savo vi
suotinuose susirinkimuose nu
tardavo žymių dalį savo išmino
se esamų pinigų paversti Lie
tuvos paskolos lakštais.

Negaliu čionai nepaminėti pa
sidarbavimo ir pavienių 
vių inteligentų, kunigų, 
katu, daktarų ir kitų 

būdamiveik^ ų, kurie,

NAUJIENOS, Chicagd, III
1 

si'likti naujiems darbams, nes 
netrukus prasidės aukso-sidab- 
ro vajus,.vėliau gi bus ' lėta 
nauja Lietuvos paskola vyk 

Šios paskolos dąvinių ti 
sios skaitlinės bus savo Įtaiku 
paskelbtos pen spaudą Ameri
kos' lietuvių visuomenės žiniai. 

V. Čarneckis, Atstovas.

ti.
•o-

Ketvergas, Birželio 8, 1922

Iš Lietuvos atstovybės
PADĖKOS žbDIS AMERIKOS 

LIETI VIAMS.
................. .

laisvės Paskolos bonų buvo 
]>asistatyta tikslu 
Amerikoje bent už 
dolerių.

Todėl skaitau sau
pareiga padėkoti Lietuvos var
du Amerikos lietuvėj visuome
nei už nuoširdi! Laisvės Pasko- 
los rėmimą. Lietuva didžiuo
jasi savo išeivija Amerikoje, 
tąja išeivija, kuri vfSTiomet 
sunkiuoju metu ateidavo, atei
na ir ateis savo tėvynei pagel- 
bon. ' |j j

Kaip lietuvė motina, išleidus 
savo vaikus tolimojon Ameri
kon, • nelaimei ištikus, tuojaus 
susilaukia iš jų pagelbos; ir 
džiaugiasi ji pati ir savo kai
mynams ]>asisako. Taip ir Lie
tuva karo skaudžiai paliesta, 
išdėjusi savo geriausias pajie
gas nepriklausomybei iškovo
ti ir ją nuo priešų apginti 
džiaugiasi sulaukusi iš savo iš
tikimų suhų bei ilukterų gau
sios paramos.

lietu- 
advo- 
vietų 
patys

apšviesti ir todėl galėdami gi
liau už kitus suprasti ir atjaus
ti Lietuvos paskolos svarbų, 
panaudojo visų savo autoritetų 
ir įtakų, kad išaiškinus plačiai 
visuomenei jos pareigas dėl 
Tėvynės ir savo kilniais pavyz-

no.
Vienok nebūtų sulaukta to

kių' gražių paskolos vaisių, jei 
tikslas butų atjaustas tik- 

visuomenės vadų inteligen- 
Su dideliu džiaugsmu tu- 
konstatuOiti: kad plačioji

CIBMFOR
ANCHOR - DONALDSON

Lietuvai žymiai padėjo naujai 
atgimstančiai valstybei apsigin
ti .nuo priešų, ji sustiprina Lie
tuvos ekonominę padėtį ir pa
dėjo Lietuvai išvengti sunkių 
užsienio paskolų. Pagaliaus ji 
parodė pasauliui lietuvių tau
tos idealų bendrumą ir Lietu
vos išeivijos nenugalimą pasi
ryžimą dėti savo pajiegas, kad 
išlaikius Lietuvos politinę ir 
ekonominę nepriklausomybę.

Šios paskolos realizavime 
daugiausiai pasidarbavo pa
skolos stočių komitetai.

Šių komitetų nariai, dažnai 
net apleisdami savo tiesioginį 

, darbą, atiduodavo sayo* laiką 
Tėvynės reikalams. Pardavi
nėjant bonus, nekartą jiems 
teko patirti iš ištautėjusių ar 
nesusipratusių musų brolių ne
smagumų, bet tas jų patriotin- 
gų jausmų neatšaldė ir garbin
go darbo nesutrukdė. Tad pa
skolų stočių darbuotojams pri
klauso pirmutinė ir didžiausia 
padėka.

i\abai svarbią rolę paskolos 
platinime sulošė taip pat laik
raščiai. JKur kitos valstybės 
savo paskoloms skelbti spaudo
je dėdaVb ir deda didelius pi
nigus, musų laikraščiai, nors ir 
patys neturtingi būdami, skel
bė Lietuvos Laisvės paskolą 
dykai. \ Nei vieno cento nėra 
išleista apmokėti Amerikos lie
tuvių laikraščiams už paskolos 
skelbimus ir paskolą . liečian
čius straipsnius. Tai yra di
delė ir neužmii-štama musų 
laikvaštijos materiale auka, ne
kalbant jau apie jos didelę ir 
svarbią moralę reikšmę.

Toliau, prie paskolos plati
nimo ir jos išptririmo žymiai 
prisidėjo įvairios lięNivių drau
gios bei organizacijos, kurios

jos 
tai 
tų. 
riu 
lietuvių darbininkų masė pa
rodė didelį savo valstybinį susi
pratimų. Amerikos liepini 
darbo žmonės savo uoliu daly
vavimu paskodos išpirkime dar 
kartų parodė visa nesumanę • 
tvirtinimų tų, kilike skelbia, 
kad lietuvių tautos atbudimas 
ir jos kova dėl laisvės nėra pa
stangos visos tautos, bet tiktai 
nedidelio būrelio jos vadų. Sa
vo sunkiai uždirbtus per ilgus 
metus taupintus pinigus Ame
rikos lietuviai darbo žmonės 
nedvejodami dėjo į Lietuvos 
bonus ir dažnai dėjo daugiau, 
negu kiti labiau už juos pasi
turintieji.

Didelė pastarųjų laikų be
darbė ir įvykusioji streikai su
laikė kai kuriuos pasižadėji
mus nuo sumokėjimo pinigų 
už bonus, pertai kad priėjus 
prie 2 milijonų sumos gyvais 
pinigais dar reikia iš pasižadė
jusių surinkti virš šimto tu
ksiančių.

Tad šiuomi prašau visų pa
skolos stočių, kurios dar nesu
rinko pinigus iš pasižadėjusių 
ir neišpildė savo kvotų pasirū
pinti' tai padaryti artimiausiu 
laiku, gi tų stočių, kurios sa
vo paskolos
užbaigė, n ei šs i sk i rs lĄ ' t i,

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

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą. \ 
CARONIA ........................ Birž\17
SAXONIA ......................  Liepos 1

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

Keliaujant per Cherbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
LACONIA .......................... Birž. 8
ALGERIA ............... ...... Birž. 14
CARMANIA ..................  Birž. 15
* Ypatiškai palydi ekskursantus, 

pasiekus Southamptoną, kurie va
žiųjų j Danzigą, Piliavą ir Libavą. 

,Per Southamptoną kas Utarninkas 
MAURETANIA — AQUITANIA 

BERENGARIA
Per Angliią ar Hamburgą j Dan- 

ziga $106.50 i Liepoją $107. Tak* 
sų $5.00.

ISVEDIJOSj 
AMERIKOS 

LINIJA
{LIETUVA

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

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

Liepojų
S'.S.Drottningholm Liep. 15, Rugp. 19
S. “S. Stockholm Liepos 27, Rugp. 5

Trečios kįesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZIGO ir PlllAVOS $106.50
I LIEPOJŲ ir MEM

Šit damokSjimu
Trečios klesos pašažierihįj turi kabi

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

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Svvedish American Line, 21 Štate St, 
N. Y., 70 E. Jackson St., Chicago, III.

ELI
K00 \ taksų

$107.00

darbą garbingai • Svvedish Amejican Line, 21 Štate St 
t pa- ’ - •

SPECIALES LIGOS
Kraujo ir Odos Ligos
Pasekmingai gydo labai pigiai patyrę specialis
tai per daugelį metų praktikos. Ypatiškas prižiū
rėjimas kiekvienos ligos atsitikime.

Peoples Health Institute
40 No. Wells St., Kampas,Wells ir Washington St.

Nuo 9 v. ryto iki . 8 v. v.
I

Nedėldieniais nuo 10' iki 1 vai. po pietų. Ateikite bile kada.

c

»

Socialdemokratas
Laikraštis Musų Draugų iš Lietuvos. 
Ateina Amerikon kas savaitę. Galima gaut 
“Naujienų” ofise. Kaina 5 centai.

I LIETUVĄ 
Tankiai plaukia dideli laivai

$XWH1TE STAR
I Cherbourg ir Southampton 

Olympic — Birželio 3; Birželio 24; 
Homeric — Birželio 10; Liepos 1; 
Majestic — Birželio 17; Liepos 8;

Tuoj pribuvus į Southamptoną, ke
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Lie
poją su užtikmimu smagų pervežimą 
ir teisingą bagažo pervežimą.

V Red Star Lini
Tiesus patarnavimas į Liepoją.
Dideli, smagus garlaiviai. Regu- 

liaris plaukiojimas

> American Line
1 Hamburgą

SU Paul Birž. 7, Liepos 12, Rugp. 16, 
Moųgolia Birž. 21; Liep. 26; Rugp. 30 
Minnekahda (3 kl.) Birž. 28, Rugp. 2 
Manchuria Liep. 5; Rugp. 9; Rūgs. 13

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

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

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
3740—O. Mikienė 
3742—J. Strakšas 
3744—<A. Beliauskas /
3748— Jy/Andriukaitis
3749— A. Andriukaitis 
3767—M. Grabauskas 
3771—A.’ Navickas
3789— K. Mainelis
3790— J. Šekaitis 
3827—F. Ostapkowicz 
3840—Liet. Raud. Kryžius 
3893—Lietuvos Ūkininkas 
3905—Liet. Valst. Iždinė 
10010—J. Lukaševičienė 
10018—P. Kruša 
10069—T. Globienė

. 10068—D. Klumbienė 
10077—A. Danaitis 
10080—A. Survilas 
10084—F. Juška 
10093—V. Petraitis 
10102—J. Rakužas 
10103—Z. žyvadkauskas 
10110—J. Gricius 
10111—A. Gricius 
12006—J. Vaitušis 
14014—B. Žilinskas 
14017—T. Pečiuliunas 
14020—J. Stalilonis 
14043—M. Vaitkevičius/ 
14047—V. Stašaitytė / 
10030—A. Pašakarnąitb 
10058—V. Zebelis 
10081—A. Ališauskas 
100820. Ališauskienė 
10088—J. Petrauskas 
10091—S. Valnionis 
10106—E. Jakaitienė 
10124—F. Ramonas 
12016—A. Tamošaičiui 
14010—A. Kuzmickienc 
14011—A. Kuzmickas 
14031—Bendrovė “Šviesa?’ 
14032—J. Mikšiui 
14036—K. Joserpskiutė 
2345—L. Račkauskiene
3436— J. Grincevičius
3437— N. Raukienei 
3500—J. Kasčiukas
3643— P. Kuncevičius
3644— N. Jakųcevičius 
3669—A. Povilonis 
3683—P. žiška 
3693—J. Bučas 
3717—S. Dagienė / 
3725—I. Kiselius 
3735—E. Višciuliute 
3755—A. Saldis v 
3779—O. Struogaitė 
3793—O. Kupriutei 
3798—V. Dovidaitis
3802— K. Marozienė '
3803— J. Mickus 
3806—M. Petrauskas 
3815—Šimkaitė 
3823—K. Grinienė 
3834—A. Mainelis 
3834—O. šapalaitė 
3862—A. Petrošius 
3864—A. Strutskus 
3895—M. Šimkienė 
3846—M. Misevičienei 
Teleg. 125

Perlaidos:
11262—M. Miliauskui 
11458—J. Balkiui 
11959—V. Stankui 
11975—M. Kinsgalienei 
12037—U. Mačiukienei 
Jt2047—M. Kastantinavičienei 
12057—A. Palapienė 
12063—S. Dargevičia 
12064—M. Dargevičius , 
12065—Agnieška Pocienė 
12084—M. Mileris 
12087—E. Eidintienė 
12177—U. Sakalauskienė 
12188—J. Gedbutas. ; '> 
1220....—O. Verpečinskįenė 
12219—P. Gedvilienė 
12249—A. šerkšnas- 
12251—F. Lazauskienei 
12296—O. Zibartienė 
12305—O. Karbauskienė 
12306—O. Laugminas 
12338—A. Cirvinskls 
12339—L. Motėjunienė 
12358—A. Sirvinskas 
12432—D. Ginčauskienei 
12434—M. Marcinkevičienė

12437—P. šiušienė 
12455—T. Kučinskui 
1244—Adomas Abramavičius 
12515—A. Rimgaitis 
12527—F. Ramanauskas 
12557—T. Pocaitei 
12560a—M. Gricaitei 
12571—P. Daugėlai 
12576—M. Tamulienei 
12580—J. Butautas 
12584—V. Kazinauskaitė 
12587—A. Namajuska 
12588—M. Toleikienei ,
12608—M. Ambrazas 
12615—.0. Kopelienei 
12618—J. Maąilioniui 
12629—R. Mekionienė 
12632—A. Voverys 
126^41—J. Urkauskas 
12657—J. Naviskieuė 
12659—A. Rudauskienė 
12663—J. Adomaičiui 
12665—M. Janušienė 
12666r-V. Lopeika 
12667—A. Vilkas 1 
12669-^-0. Makavickienė 
12672—J. Baranauskus < 
12677—M. Majauskienei 
12680—A. Pclenienei 
12683—J. Sungaila 
12687—M. Maslauskienei 
12695—O. Švažienė 
12699—Ja Abieciunui 
12704—O?Atkačunaitei 
12705—A. Burzdienei

• 12706—A. Prismontui 
< 12718—K.

12722—A. Rupslaukis 
12723—Z. 
12724—K. Bičiūnas 
12732—M. Ramanauskai 
12734—O. Snarkicnei 
12735—L. Andr&iąuskaiei 
12741—P. Mętėtifiei 
12742—O. Šapki
12749—M. Milken|ienei 
12753—J. Ciuksienei 
12755—N. Paulauskiutei 
12756—A. Vencaitienei 
12760—J. Andriulienei 

y 12767—B. Garaleyičiui 
12770—0.
12614—B. Lazutkienė 
12619—J. Bagdanavičius 
12621—A. Bemočiukė 
12625—0. Gosauskicnė 
12634—S. Gedvilą 
12637—A. Garpstas 
12639—O. Mataušienė Ribi- 

kauskienė
12654—J. Kasparavičius 
12660—0.
12662—A. Eidimavičius 
12668—J. Petkauskas 
12675—J. Taraska 
12681—U. Vesalaitė 
12685—J. Narbutaitė 
12689—B. Gailiunas 
12693—S. Macauskaitė 
12694—A. Gaižutis 
12717—J. Gvesdauskas 

. 12719—K. Naimavičius 
12720—W. Lukošius 
12737—J. Ankštuolis 
12746—F. Križinauskis 
12747—I. Galenauskas 
12748—M. Bužienė 
12750—J. Naudžius 
12752—A. Šalkauskas 
12757—O. Opulskienė 
12759—J. erskis 
1277—J. Vozbunienė 
12779—0. Plickaitė 
12780—S. Brazauskas 
12790—M. Pazinskienė 
12792—O. Čekauskienė 
12798—M. Narušienė 
12805—E. Bagas 
12808—M. Grigienė 
12809—K. Markūnas 
12819—B. šimkevičienė 
12825—M. 
12828—M. 
12829—M. 
12833—N. 
12834—A.
12635—S. Stokys 
12837--J. Vėžys 
12838—A. Jonikas 
12845—M. Strimbrienė

Czivui

Bičiūnas

n

Stankaitienei

Sadliorienė

....  1 'fr I MRS. A. MICHNIEWICH
Tlephonas Yards 5032 I ' AVTT&VDVA

DR. M. STDPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, 111.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

AKUŠERKA j
3101 S<k Hąlsted St., kampan 31 fui 

Telefonas Yards 1119-JT

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 3362 
*1824 Wabansia Are.

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

DAVID RUTTER & CO
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiui iŠ setai!
kiemų. Visur pristatom.
Sbuth Side ofisas 3301 Normai Av.

Tol. Yards 2296.

Baigusi Aku
šerijos koletri- 
ją; ilgai pralr 
tihavusi Penn- 
ailvanijos hos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir 
Kitokiuose reL 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

WM. DAMBRAUSKAS,
Didžiausias, atsakomingiausias ir 

pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taio ir mažesniam 
darbe.
817’West 34th St„ Chicago, III.

Tel. Blvd. 9336 t

p p

i
& Kur seniausia, 

Ton geriausia.'

SENIAUSIA 

floenturfl 
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausiu Lini

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

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

Pinigus i Lietuvą' 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

Pa

pri«
Duo

į&M. hcrtZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

T

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas •
3149 S. Morgan St., kerte 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki*3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

r

DR. CHARLES SEGAL 
. Praktikuoja 15 metai 

Ofisaa
4729 So. Ashland Avė., 2 Iub«a 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų lirų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

ftEBESKiaBiaiiamiiii^
! Telefonas; Boulevard 7042

DR. C. I. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Aehland Ave.j
* arti 47-tos gatvės

"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spbudos dar
bus atlieka greitai, 

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

^VIENYBĖ” 
EINA DU KART 

SAVAITĖJE 
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias Iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
^TARKA” 

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

Ben-
šėrus. Dividendai

Pirkite ’'Vienybės 
drovės
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

.Vienas Šeras $10.

T. Pullman 5482

A. SHUSHE 
AKUŠERKA
Turiu patyrim* 

moterų ligose; ru 
pestingai priiiu 
riu ligonę ir kudi 
kį taikė ligos. 
10929 S. State St, 

Chicago, III.
MRS. M. WAITKIEWICZ 

(Baniene)
Akušerka 

3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138

IPer 15 metų pa
sekmingo prak- 

itikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename 
sitikinve 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

(< at- 
teikiu 

prižiu- 
Duodu 

mo- 
mergi-

vi-

Kaina metams 50 centų.

vGalima užsisakyti per “Naujienas”.

Aleksandravičiūtė
Šarankienė
Kalėda
Stokys
Stokys

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
“Socialdemokratas”, tai rimčiausios savo 

turiniu ir dvasia ir labiausia atsidavęs dar
bininkų reikalams laikraštis, Lietuvoje. 
Pasirūpinkit užrašyti jį savo draugams gy- 
minems ir pažįstamiems Lietuvoje, tai bus 
brangi ir naudinga dovana.

‘Reikfl’aukite platesnių 
formacijų apio viską, 
šykito mums laiškus, 
kalenkite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

ra- 
rei-

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometrist 
Tel. BOU levartl C187 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubos.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIflN
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St.

Brooklun, N. Y.
Kur vienybė,
Ten galybe.-

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0257

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

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 pijetų

■
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drovė 1789 Sq. Halsted St, Chicago, 
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Vtaimokijimo kainai 
Chicago ja — paltui} 

Metama , ■ ..... »
PuMi matų ■■■■—
Trims minasiams ..... .« »■■«> 
Dviem mėnesiams i 
Vienam mėnesiui tM>—

Chicagoje per aaėiotojuu 
Viena kopija —
Savaitei — . ................—- t8c.
Mėnesiui.................—............. — 75c.

Suvienytose Valstijose na Chicagoj 
paltui

Metams ,    $7.00
Pusei metų .
Trims mėnesiams ...........................2.00
Dviem mėnesiams . .................  L50
Vienam mėnesiui , , ..

Lietuvon ir kitur užaianiupsei 
CA ta)

Metanui . ........... —« S^.OO
Pusei me « — 4.50
Trims mėne — 2.25

Pinigui reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00

2.26
1.75
1.00

Nedarbas ir 
algų kapojimas.

Visose industrijos šakose 
kapojama darbininkų algos. 
Kodėl? Dėlto, kad dabar 
yra nedarbo (bedarbės) lai
kas.

Samdytojai-kapitalistai vi
suomet nori, kad darbininkų 
algos butų mažesnės. Bet 
kuomet darbai eina gerai ir 
dirbtuvėms reikia žmonių, 
tai darbininkai turi galimy
bės (ypač, jeigu jie susior
ganizavę) pasipriešinti 
jiems. Samdytojai tuomet 
bijosi streiko, nes streikas 
daro jiems nuostolių.

Kas kita promonės krizio 
laiku. Kuomet daugelis dirb
tuvių užsidaro, o kitos dir
ba tik dalį laiko; kuomet 
minios žmonių palieka be 
darbo, — tai streikas sam
dytojui yra ne baisus. Strei
kuojančius darbininkus jisai 
gali pakeisti kitais, arba, 
jeigu ne, tai gali laikinai 
uždaryti dirbtuvę. Biznis 
tuo laiku visviena neneša di
delio pelno, dažnai duoda 
4iet nuostolių.

Štai delko pereitųjų ir šių 
metų bėgiu darbininkų algos 
tapo visur numuštos.

Iš to, žinoma, neišeina, 
kad nedarbo laiku darbinin
kai tuęi nusileisti savo sam
dytojams. Jie privalo kovoti 
prieš algų kapojimą ir dar
bo valandų ilginimą; bet 
jeigu samdytojai ima viršų, 
tai nereikia užmiršti, kad 
tai įvyksta ačiū tam tik
roms, darbo žmonėms nepa
lankioms sąlygoms. Šitą ap
linkybę atsiminti yra labai 
svarbu darbininkams.

Daugelis jų, deja, žiuri į 
dalykus labai paviršutiniš
kai. Jeigu jię yra susiorga
nizavę, tai jie dažnai esti 
linkę matyti kiekvieno savo 
pasisekinjp ir nepasisekimo 
priežastį savo organizacijo
je. Kai jiems sekasi iškovot 
geresnes darbo sąlygos, tai 
jie savo uniją kelia į padan
ges;

tas 
“Laisve”. 
Baltrušaitis 
Baltrušaitienė” dar 

kai laikai atsimano irj° komunizmo, o

ti, tai jie ima niekinti savo 
uniją — ji, girdi, esanti be
reikalingas daiktas; jos va
dai, girdi, parsidavę kapita
listams, ir tt.

’ Nedarbo laiku darbinin
kai paprastai atšala prie sa
vo organizacijų; o visokios 
rųšies demagogams tuomet 
yra lengva jas skaldyti. Vi
si žino, kad ir tarp lietuvių 
tų demagogų netrūksta ir 
kad jie yra dėję nemaža pa
stangų sukelti darbininkų 
minias prieš jų organizaci
jas.

Gi nedarbo laiku organi
zacija darbininkams kaip 
tik yra labiausia reikalinga. 
Be jos ką gi jie pdarytų 
prieš samdytojų užsispyri
mą bloginti darbo sąlygas.

Apžvalga
ATLYGINIMAS Už 

PASIKĖSINIMĄ.

P-

Kauniškis “Tėvynės Balsas” 
rašo apie valstybės pinigų mė
tymų:

‘‘...Prieš Velykas p. Galva- 
nauskio įteikta Lietuvos iž
dui apmokėti sąskaita pada
rytų jam nuostolių per pasi
kėsinimą. Ji'surašyta pran
cūzų kalba, fu-r būt didesnio 
poniškumo dėlei. Ko iŲk jo- 

t j e nėra! „ Buteliukas kvepalų 
sumuštas — įrašytas, kiek 
porų žekių (pančekų) su
draskyta — tiksliai pažymė
tos, apdulkėjo ar susiramž- 
lėjo naujai skalbti rųbai — 
įtraukia atlyginimo už jų 
skalbimų, žodžiu, tikslesnės 
id pavyzd inges nes nereikia 
suskaites. Gerai butų buvę 
Lietuvos finansams, jeigu p. 
Galvanauskas, stovėjęs jų 
priešakyj, butų taip pavyz
dingai juos s u rasinėj ęs.”
Laikraštis tečiaus mano, kad 

ministeris neturėjęs leisos 
dalanti to atlyginimo iš val

stybės, nes juk ne valstybė kė
sinosi ant jo gyvybės.

STEIGIA VIENUOLYNUS.

Kunigų laikraščiai praneša, 
kad Pennsyivanijos valstijoje 
esų» įkurtas “šv. Pranciškaus 
lietuvaičių vienuolynas. Jo j ti
kslas esųs padidinti skaičių 
“lietuvaičių seserų”, kurios įga
lėtų užimti mokytojų vietas. 
Jos busiančios “jiega prieš be-

. “Draugas”, žinoma, su dide
liu džiaugsmu sutinka tų nau
jų klerikalizmo įstaigą. Jam 
rodosi, kad vienuolyne išauk
lėtos merginos geriausia galė
siančios “sėti mokslo ir doros 
grūdą” lietuvių vaikų sielose. 
Bet kita lietuvių visuomenės 
dalis mano visai priešihgal.

Vienuolynai yra ne mokslo, 
bot tamsybes įstaigos. Mena
moji dora, kuri yra juose skel
biama, susideda iš nusižemini
mo ir veidmainiavimo — kas 
yra visai priešinga dorai. Lie
tuvių visuomene vargiai sutiks 
pavesti savo vaidus tose įstai
gose išauklėtųjų “mokytojų” 
globai.

DRAUGIŠKI KOMPLIMENTAI.

Buvusiųjų komunistų orga- 
“La isvėj e”, pasak oj ama 
misterį Baltrušaitį’* apie

ne, 
apie 
“sufragistę Johanų Baltrušai
tienę” ir kitus “likvidatorius”.

Kodėl jie yra “likvidatoriai”, 
mums sunku suprasti. Tiesa, 
kad jie keletas metų atgal lik
vidavo savo socializmų , (kurio 
pas juos neperdlfugiausia ir

pats atsitiko juk ir su
“misteris Vionol 

ir
nealsižadė-
Brotrklyuo

laikraštis jau atsisveikino su 
juo ir persikrikštijo į “darbie- 
čių” organą.

Taigi ‘Laisvė” yra dukart 
didesnis likvidatorius, nei tie 
asmens, kuliuos ji vadinax lik
vidatoriais.

Įdomu, betgi, kad pradėjus 
perti kailį savo buvusiems vien- 
minčiams, “Laisvė’* yra pri
versta pakartoti tuos pačius 
iaktus, kuriuos jau senai yra 
murdžiusios “Naujienos”. Ji 
sako:

“Ta poniutė (suprask: J. 
Baltrušaitienė) ištikimai tar
navo tautininkams Susiy. 
Lietuvių Amerikoje valdy
boje per ištisų metų eilę. Jos 
politika nė per nago juody
mų nesiskirdavo nuo tauti
ninkų politikos..
Bet šitie ir panašus dalykai 

buvo žinomi ir tuomet, kai “ta 
sulragistiška asaba” kartu su 
laisviečiais skaldė socialistų 
organizacijų ir organizavo ko
munistų partijų. Kodėl ji tuo
met buvo jiems gera?

Bėgai lis viešumas
Ernest Untermann.

Dabartiniams musų likimų 
valdytojams butų taipgi labai 
pageidaujamas begailis viešu
mas, žadėtas, bet neištesėtas 
atmesto Anglijos numylėtinio, 
kuris atžagariai vedė Ameri
kos valdžią per aštuonelius 
metus. * •

Musų užsienio reikalų vedi
mas yra tiek; pat slėpiningas 
kaip ir prie nabašninkės. Baltna- 
mio šmėklos skeptro. Tas tu- 
i’ctų būti nuostabu tiems, kurie 
išspyrė laukan demokratus len
gva širdimi tikėdami repuliko- 
nų pažadams namus išvalyti.

Repulikonai tiek pat bijo, 
kaip ir demokratai,' leisti vie
šumo saulei įspįsti per jųjų 
langą. fNet demokratų žvaigž
dei viešai suteikiant jiems sa
vo klaidingų žingsnių faktus, 
republikonai nepasinaudoja 
jais/

Žmonėms taip įsitikėjusiems į 
save butų lengva atsikirsti savo 
kaltintojams, leidus viešą iš
tyrimą padaryti. Paprastas 
pilietis negali suprasti, kodėl 
vyrai augštose vietose pasiten
kina vien užginčijimu kaltini
mų smerkiančių jų garbę, ypa
tingai, kuomet jų garbę puola 
tolygios kilnybės vyčiai.

Diplomatiniai užginčijimai 
nužudė visą įtikinimo jiegą. Pi
liečiai nori, kad jiems butųy pa
rodyta. Pa v.,, viešas ištyrinąs 
p. Lansinigo vargiai bepatenkin- 
tų paprastą pilietį, kad vokie
čių skraiduolis pasirodydamas 
Šv. Mykolo prieplaukoj liepos 
menesį 1914 m. privertė Ame
rikos jurininkus žudyti balti
nius piliečius liepos mėnesį, 
1915 m. j

P-nas Lansingas, matofmai, 
negali trumpais žodžiais pa
sakyti, kad Amerikos jurinin
kai turėjo valdyti Haiti salą, 
nes Ncw Yorko Nacionalinis 
Miesto Bankas reikalavo, kad 
Haiti salos valdžia priimtų pa
skolą ir užstatytų Haiti salos 
įplauks geraširdžiu! kredito
riui. Republikonams atrodo, 
kad tas butų per sunku jam 
pasakyti.

P-naš Hughes dabar tik už
ginčija, kad jis nori padaryti 
su Meksika taip, kaip Lansin
gas padarė su Haiti. Jis ge
idaus įtikintų, jei jis drįstų pa
rodyti viešai, kad jis nereika
lavo nepaprastų teritorinių tei
sių amerikiečiams ir amerikie
čių kontroliavimo Meksikos rin
kimų pirma negu jis pripa
žins Meksikos valdžią, šitokia 
viešas įrodymas užpelnytų gar
bę republikonų partijai, vietoj 
nepasitikėjimo. i

Paprastas pilietis gali gir
dėti, kad Amerikos žibalo, ka
syklų, gelžkelių, laukų maši
nų, bankininkų ir transporto 
kompanijos reikalauja parink- 
tinės. amerikiečių valdžios Mek
sikoje.

UAtOIENOŠ, Chicago, M 
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Ateivis greičiau pasiektų 
musų šimtanuošimtines ameri- 
konybes orumo, jei p. Hughes 
papasakotų mokesčių mokėto
jams, kad naujos laisvės vy- 
kiniojas pdįkolino caro agen
tui Bachmętevui $78,(MX),000 jų 
pinigų be jokio kito užtikrini
mo kaip vien popierinis pasiža
dėjimas duotas Kerenskiui puo
lus, kad jie bus atiduoti su pa
lukių kaip tik Caras vėl atgaus 
savo galią.

Amerikos balsuotojas butų 
patriotingesnis, jei p. Mellon 
pasakytų, kad Baclmietcvas ne
gali užmokėti Jung. Valstijoms, 
nes pirma turi būti patenkinti 
Morgano firmos reikalavimai.

P-4ias Hoover ateinančiuose 
prezidentiniuose rinkimuose 
turėtų didesnę progą, jei jis 
pripažintų, kad mirusios val
džios ambasadoriaus pavardė 
tenka ralšyti Back-Me-Thicf 
(paremk mane vagį), nes jis 
praleido Amerikos mokesčių 
mokėtojų pinigus dėl Vange
lio, Kolčako, Judeničo, dėl puo
tų Paryžiuje, pirkdamas ne
krutamą nuosavybę New Yor
ko valstijoje.

Kiekvienas Hardingo kabine
to viršininkų gali pasakyti, kad 
Semenovas yra antra baltąja 
Wall-gatvio viltimi ir kad dėl 
tokių žemų priežasčių Wash- 
ingtono ir Lincolno tauta ne
pripažįsta Sovietinės Rusijos.

Begailis viešumas, nauja 
laisve, karas už demokratiją, 
tautų apsisprendimas, narsus 
žodžiai. Visi augštieji pilieti
nės doros reiškėjai pasakoja 
nesąmones, kuomet nelemtieji 
radikalai baisius . griaučius 
trauko iš purvinų senos parti
jos kamarų.

Rene Maran’as
K. Sėjkas.

Negrai nuo senai buvo nie
kinami. Baltveidžiai į juos 
žiurėjo iš aukšto. Buvo ir to
kių mokslininkų^ kurie rem
damies mokslo daviniais ne 
kartą išrodė, jog. negrai proti
niu žvilgiu stovi daug žemiau 
už baltveidžius. Negana ir to. 
Buvo daroma pastangų išrėdy
ti, kad negras savo protiniu 
išsilavinimu niekuomet nepri
lygs baltveidžiui. Vėlesnių lai
kų mokslo tyrimo šviesoj to
kių teigiamų išvadų daryti ne
bėra galima. Ar negras iš tik
rųjų nepavys baltveidį, — tą 
klausimą tik ateitis tegalės iš-x 
spręsti. Vaduojantis 'šių dienų 
mokslo žiniomis nėra galima 
duoti nei įteigiamo nei neigia
mo atsakymo. Juoba, kad ir 
dabar jau pasireiškia tokių da
lykų, kurie rodo, jog negras 
gali stoti kontcjstan su geriau
siomis baltveidžių intclcktua- 
lėmis jėgomis ir tą kontestą 
laimėti. Ir da tokiame kontes- 
te, kai pirmenybe literatūroj.

Goncourto Akademijos, do
vana už 1921 m. teko Rene 
Maran’ui negrui. Ta) dovana 
skįriama už geriausį romaną, 
l>asirodžius metų bėgyj. Visi 
geriausių prancūzų rašytojų 
romanai Akademijos nagrinė
jama, ir dovana skiriama tam 
rašytojui, kurio romanas išran
dama geriausiu. ■Pranei joj 
gauti Goncourto dovana —tai 
nepaprasta garbė.

Mai'an’as gyvena Gentralihėj 
Afrikoj. Jis visai nežinojo, 
kad jo vardas buvo įtrauktas 
į kontestantų skaičių. Jo roma
nas, kuris atkreipė Akademi
jos doitiėsj, vaidinasi “Batouala”. 
Romane vaizduojama nepapras
tu ryškumu šių dienų negrų 
gyvenimas Ccntralinėj Afrikoj. 
Maža to. Tene išrodoma taip
gi prancūzų /civilizacijos” da
viniai; išrodoma, kaip prancū
zų šeimininkavimas stačio g žu
do - Afrikos į negrus. ' j

“Batoualos” autorius praei
tais metais lankėsi Paryžiuj, 
kur jam teko būti vos keletą 
kartų. Draugai supažindino 
jį su "Henri de Rcgnier’iu, pa
skubusiu rašytoju, kuriam jis 
davė skaityti “Batoualos” rank
raštį. Regnier’as tą pačią die

ną perskaitė rankraštį, o ant 
rytojaus surado jau leidėją. 
Tokio didelio įspūdžio padarė 
jam Murano romanas, kad jis 
kuogreičiausia sumanė roma
ną išleisti. Maran’as tokia da
lykų padėtim buvo labai pa
tenkintas, ir vėl išvažiavo į 
Afriką, kur jis eina prancūzų 
valdininko pareigas. Vienok 
jo draugas Manoel Gahisto ne- 
pašftenikino tik tuo, kad “Ba
touala” liko atspausdinta. Ois 
atkreipė Akademijos narių dė
mę į nalują romaną. Balsavi
mo metu balsai pasidalino: 
penki nariai balsavo už “Batou
ala’” ir penki už Chardonne’o 
romaną “Epithalome”. Be tų 
dviejų rašytojų, konteste buvo 
svarstoma da devynių rašytojų 
romanai. Kai balsai pasidali
no, tai nuo pirmininko priklau
sė išspręsti dalyką. Ir pirmi
ninkas padavė savo balsą už 
“Batouailą”.

Rene Maran’as gimė 34 me
tai tam atgal Prancijos mies
te Bordeaux. Jo tėvai buvo 
negrai ir paėjo iš Afrikos: tė
vas iš Martįniiiue salos, o moti
na iš Guadeloupe salos. Būda
mas da studentas jis rašė ne
mažai eilėraščių, kurie buvo 
spausdinami šiaurinės Pranci
jos laikraščiuose. Vėliau jis 
išleido dvi eilėraščių knygas. 
Baigęs^ mokslus Maran’as išvy
ko į Centralinę Afriką, kaipo 
Prancijos valdininkas, Toj, sto
vykloj, kur jis .gyvena, j$nda- 
si 11 valdininkų. Visi jie, iš
ėmus Maran’ą, yra baltvci- 
džiai. Apie to rašytojo gyve
nimą labai maža tėra žinoma. 
Kai Akademija paskyrė jam 
dovaną, tai laikraščiai tik tiek 
tegalėjo apie Jį /pasakyti, Jknd 
jis yra dideli&Mroorto,, mėgėjas 
ir labai mylįs vmriką.

Pat$ autorius /įžangoj sako, 
kad “Batoualą” -yrV^tik serija 
graviūrų iš Amkos gyvenimo. 
Romanas pavadinta vieno vy
riausių roman^' vteikėjų vaidu. 
Batouala yra Ubangi-Chari dis- 
trikto viršininkas. t Jis turi de
vynias pačias, daktarą, ir kelias 
dešimtis pavaldinių. Jis veda 
primityvį gyvenimą vienam 
Afrikos sodžiuj. Ir nors atro
do, kad jis yra tikra^ viršinin
kas, bet ištikrųjų padėties po
nas yra prancūzų komendan
tas su savo žandarais. Komen
dantas visai nesirūpina tenykš
čių gyventojų gerbūviu. Jis y^a 
despotas ir geležine ranka val
do afrikiečius.

“Baltveidžiai”, sako Bato- 
uąlos tėvas, “davlė mums tik 
tris naudingus daiktus —lovą, 
lengvą krėslą ir metelių degti
nę”. s

Batouala turi mylimą pačią 
—Yassiguiiufįą..^Juk ji ir at-. 
siejo jam brangiai. .Ū£>ją jis 
davė druskos dėžę, tris vario 
I>apuošalus, šunį, šešias vištas, 
dvidešimtį ožkų, keturiasde
šimtis krepšių soros ir jauną 
vergę. Tokį brangų daiktą, 
kur jau nemylėsi. Bet ji ima 
meiliai žiūrėti į Bissibingui, 
vietinį jaunuolį, tikrą Afrikos 
Don Jiuaną, kuris yra geras jos 
vyro draugas. Batouala, ga
lop, pradeda dasiprotčti, kad 
Bissibingui myli Yiassiguindją ir 
yra jos mylimas. Jis nularįa 
pašalinti jaunuolį iš kelio, ir 

'nesiskubindamas 1 rengiasi prie 
to. Afrikoj jie/'nemėgsta to
kius dalykus daryti paskubomis 
—■“Kerštas nėra maistas, kurį 
reikią valgyti, kada jis karš
tas”. y

Bissibingui ima suprasti sa
vo viršininko sumanymą, Jis, 
iš savo puses, irgi*nutaria nu
žudyti viršininką. Bet kaip tai 
geriau padarius? Išvilioti jį 
į krūmus ir nužudžius sudegin
ti jį? Paskui paskelbti, kad 
viršininkas žuvo gaisre. Tei
sybės niekas nesužinos: juk 
mišltų gaisrai Afrikoj tai pa
prastas daiktas. O gal perdurti 
jį peiliu laike medžioklės1 ir 
paskelbti, kad tai įvyko nety
čia: medžioklinis peilis buvo 
sviestas į gyvulį, bet pasipynė 
ant kelio Batouala ir ... nelai
me įvyko. Tokios mintys su
kasi jo galvoj, kai jis eina pa
sitikti VassiguinUją. Ji sako, 

kad ir jai gręsia pavojus: ji 
esanti kaltinama tuo, kad jos 
nedoros akys buvusios Bato
ualos tėvo minties priežastim. 
Viršininko sodžiuj planuojama 
atkeršyti jai už tai. Ji gandi
na Bissibingui bėgti su ja į 
kitą Afrikos prancūzų koloniją 
ir ten pasidaryti žandiaru. Ji 
piešia jam patraukiantį pavei
kslą, kaip vietinių gyventojų 
žandarai puikiai gyvena. Jei 
gyventojai atsisako duoti ky
šių, tai žandaras gali nueiti 
pas komendantą ir pasakyti, 
kad sodžiuj kalbama apie maiš
tą prieš prancūzų valdžią. To
kiame atvejuj komendantas pa
veda žandarams nugniaužti 
buntą. Tada žandarai gali su
deginti sodžių, pasirinkti sau 
gražesnes moteris. Koks pui
kus gyvenimas! Bissibingui 
rinitai galvoja sekli savo my
limosios patarimą.

Bet pirm negu galutinai iš- 
spręndus tą reikalą, jis prisi
deda prie medžiotojų partijos, 
kurioj dalyvauja ir Bartona- 
la. Didele pantera bėga tiesiai 
į Bissibingui. Tuo pačiu laiku 
prašvilpia Batoualos medžiok
lės peilis pro jo galvą. Paša
liečiui tai butų galėję atrody
ti, jog Batouala norėjo užmuš
ti žvėrį. Bet Bissibingui gerai 
žino Afrikos prigautų vyrų 
kerštą: jis žino, kad peilis bu
vo skiriamas ne žvėriui, ale 
jam. Pasirodė, kad juodu gy
veno viena mintimi: prie pir
mos progos užmušti vienas ki
tą. Toliau veikimas vystosi 
nepaprastu greitumu. Bissi
bingui1 suspėjo pašokti į šalį ir 
ištrukti nuo panteros nasrų. 
Įšėlusi savo pirmu nepasiseki
mu pantera puola Batoualą ir 
sunkiai jį sužeidžia.
^Batouala neapsakomuose 

skausmuose kankinasi savo na
muose. Tenykščių gydytojų 
bustai ir vaistai nieko1 negelbsti. 
Galop, siunčiama į prancūzų ko
mendantą misija. Jam prane
šama, kad Ratouala, dydis va
das, kovoja su mirtim, ir pra
šoma pasiųsti ballvcidis dak
taras. Komendantas atsako, kad 
jam nesvarbu, kada Batouala 
ir kiti jo tautos žmonės išnyk
sią. Juo greičiau, tuo geriau.

Jo sekėjai vienas po kito ap
leidžia jį. Jie dalinasi jo tur
tu, n/s jis jau skaitoma mi- 
rusid. Bet kas blogiausia, Bis
sibingui dabar drąsiai ateina į 
jo griutėlę ir čia pat, prie jo 
akių, glamonėja jo mylimą, 
bet neištikimą pačią. Degantis 
meilės pavydas sužadina Bato
ualos visas jėgas. Jis pasike
lia nuo savo guolio ir svyruo
damas eina į neištikimųjų po
rą. Pati ir jos mylimas labai 
išsigąsta, kada prieš juos pasi
rodo lyg iš ano pasaulio Ba
touala. Juodu pabėga. Bet Ba
touala nebegali jų sekli, jiems 
atkeršyti. Jėgos jį apleidžia ir 
jis puola negyvas ant žemės.

“Batoualoj” primityvė meilė 
ir neapykanta vaizduojama ne
paprastai gyvai. Maran’as ne 
tik pažįsta Afrikos negrus, jų 
papročius, jų nepakenčiamą gy
venimą, bet moka tai labai rea
listiniai atpasakoti. Vienoj vie
loj Batouala sako:

“Mes esame niekas daugiau 
kaip tik mėsos gabalai, iš ku
rių išspaudžiama mokesniai. 
Mes daugiau niekas, kaip tik 
gyvuliai. Gyvuliai? Ne, musų 
nelaikoma net gyvulių vietoj. 
Baltveidis. maitina s šunį ir rū
pinasi arkliu. Bet mes? Mes 
esame jiems neverti nei tų gy
vulių, mes esame žemiausi iš 
žemiausių. Baltveidžiai mus 
žudo išlengva!”

Ir kai tie viršininko žodžiai 
pradeda daryli jo pavaldinln- 
kams įspūdį, Batoualos tėvas 
ciningai pastebia:

“Mažiau verkšlenkime, o 
daugiau gerkime!”

Jis liepia atnešti degtines. Ir 
neu^Jlgo visi prisigeria, visi 
užmiršta savo vargus. Naktis 
baigiasi barbaringa ir gyvuliš
ka ‘orgija.

1 aip, baltveidžių “civilizaci
ja” baigia naikinti tenykščius 
gyventojus. IJbaiigi-Chari dis- 
trikte 1911 m. buvo sodžiy,
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kurie turėjo po 10,000 gyven
tojų. Dabar, sako Maran’as, 
tuose sodžiuose randasi vos po 
1,000 žmonių. Badas ir balt
veidžių žiaurumas privertė neg
rus eiti gilyn į Afrikos miš
kus. Bet... ir ten baltveidžiai 
neduoda jiems ramumo.

“Batoualos” įžangoj Ma
ran’as kreipiasi į prancūzų ar- 
šytojus, kad jie padėtų jam 
pagerinti Afrikos negrų padėtį. 
Iš savo pusės, jis žada pradėti 
tikrą vajų ir vilkti aikštėn 
prancūzų valdininkų šeiminin
kavimo darbus. Apie Europos 
civilizaciją jis štai ką sako:

“Civilizafcija', civilizacija -— 
Europiečių garbe ir nekaltų la- 
vontietė! Rabindranath Tago- 
rq, indusų jjoctas, vieną dieną 
Tokioj pasakė man, kas ji iš
tikrųjų yra!

“Ji budavoja savo valstybę 
ant lavonų. Ką ji nenorėtų, 
ką ji nedarytų, — ji visuomet 
mdtts remiasi. Žiūrint į ta
ve ašaros bėga, norisi šaukti 
iš skausmo. Tu esi ne žibintu
vas, bet liepsna. Ką tu tik ne- 
paliestum, — viskas sudega!”

Ilgų metų gyvenimas Afri
koj suteikė Maraij’ui pirmos 
rankos žinių. Ir jis nesibijo tas 
žinias skelbti viešai. Jis Įkal
ba apie negrus, kurie parduoda 
savo moteris baltveidžiams už 
15—75 frankus; jis aprašo te
nykščius baltveidžius, kurie į 
vieną mėnesį gali išgerti pen- 
kioliką degtinės butelių.

“O vėliau”, jis sako, “aš pa
žinau vieną baltveidį, kuris^siK 
mušė visus rekordus. Į vieną 
mėnesį jis išgerdavo 80 bute- 
■ų* degtinės!”

f Nežiūrint to, kad Maran’as 
tokiomis juodomis varsomis 
nupiešė prancūzų šeimininkavi
mą Afrikoj, Goncourto Akade
mija sugebėjo išspręsti dova
nos klausimą nešališkai. Ma- 
ran*ui tuo buklu teko 5,000 
frankų. Pirma tokios dovanos 
buvo paskirta J. K. Huysmans’- 
ui ir Octavc Mirabcau. Vadi
nasi, Maran’as liko pripažintas 
vienu talentingiausių Prancijos 
rašytoju. Ar jis ištesės sukur
ti literatūroj da ką nors —pa
roti ys ateitis. Bet jau ir “Ba
touala” buvo didelis siurprizas 
tiems, kurie manė, jog iš neg
rų nieko gera negalima laukti. 
Žmogaus odos spalva, kaip ma
tote, nevisuomet tepašako, ką 
žmogus gali padaryti, o ko—ne
gali.

Lietuvos Socialdemo
kratams

Rinkimų Sieman kampanijai 
vesti

AUKOS.

Aną dieną buvau paskelbęs 
kiek iš viso iki šiol aukų Lietu
vos Socialdemokratams įplau
kė. Aukos vis dar plaukia. 
Daug (geros valios draugų, ku
rie ir nepriklauso Lietuvių So
cialistų Sąjungai, prisideda prie 
rinkimo aukų. Musų darbas 
randa pritarimo plačiose dar
bininkų miniose.

Drg. V, Gumbris, iš Dctroil, 
Mich„ surinko aukų Lietuvos 
Socią-ldcmokratams nuo seka- 
mų&raugi/ J. Palionis $^.00. 
P. papeiks $2.00. A. Pietaris 
$2.00. Po $1.00: J. Dagis, A. 
Strazdas, S. Ananka> V. Sar- 
lovas, J. Besasparis, A. Trimir- 
lovas, J. Besąsparis, Ač Trim i r- 
ka, J. Overatis ir V. Gumbris. 
Po 50c.: M. Strazdiene, S. Spai- 
tis, J. Klemerauskas, F. Mo
tuzas, ir • smulkių aukų 50c.

Viso $17.50
. Chicago, LSS. 171 kp. 5.00
Buvo! 318.81

> Viso į įplaukų $311.31

Dėkodamas aukotojams ir 
rinkėjams ir laukdamas dau
giau ir gausesnių aukų Lietu
vos daibininkų reikalui remti, 
Itėlcuoh su draugiškais linkėji
mais y

A, žymontas, LSS Seki*.
1739 S. Halsted St., Chicago.
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APVOGĖ LIETUVIŲ NAMUS.
Vakar apie trelių vai. ryto 

buvo Įlindę pro langą plėšikai 
į A. Vaitekūno namus, 3206 
Emerald avė. Apkraustę savi
ninko kišenius paėmė laikrodė
lį vėtės 40 dol. ir pustrečio 
dolerio pinigais. Įlindę į vai
ką miegamąjį kambarį jie 
pažadino miegojusią ten >12 
metų mergaitę ir kvietė, kad 
ji eitų su jais, bet toji, o taipgi 
kiti vaikui prabudę ėmė rėkti.
Tėvas išgirdę^ vaikų riksmą Viknbena yra įsimylėti.
pamatęs atdarą langą, suprato, 
kad kas nors negerai ir k ėmė 
šaudyti., Vagišiai paspruko 
pro kitą langą.

“TAG” DIENA.
Visi kalbiniai skyriai yra 

užimti organizavimu savo pa-
* jiegų “Tag“ dienai aukoms rin

kti Rusijos baduoliams. Rusų, 
pietinių slavų, vokiečių, žydų, 
skandinavų, lietuvių, čechotslo- 
vakų skyriai ir Jaunųjų Darbi
ninkų Lyga turi įsisteigę savo 
atskiras “Tag” dienos valdy
bas ir šaukia specialius susirin
kimus į kuriuos kviečia norin
čius apsiimti aukas rinkti. 
Kiekvienas šitų skyrių;^yra iš
rinkęs spccialį organizuotoją 
Tag dienai. __

Apskritą organizavimo ' dar
bą atlieka centralinė raštinė. 
Susirinkimas yra šaukiamas 
kepyklos darbininkų svetainėj, 
218 W. Oak gat. trešiadienj 
birželio 21 d. 8 -vai. vak. šitas 
susirinkimas' bus laikomas su
rašinėjimui aukų rinkėjų ir 
suteikimui galutinių instrukci
jų kapitonams ir organizuoto- 
jams. Moters, kurios gaji rin
kti aukas ypatingai yra ' kvie
čiamos atsilankyti.

Už PRAŠYMĄ PINIGŲ PERS

>JKELĖ ŽMOGUI GALVĄ.
Mns. Bradley, 849 N. Clark 

gat., nuėjus į Boyle Ice kompa
nijos ofisą (1127 Eddy gat.) ir 
paprašius duoti jai bent kiek 
pinigų iš jos vyro įdirbtos al
gos. Jos vyras tatai patėmijęs 
prie jos, pribėgo ir gal mirtinai 
perskėlė jai galvą. Moteriškė 
ant vietos sukniubo. Vėliau 
nugabeno ją į Masonic ligonbu- 
tį. Daktarai sako, kad ji var
giai bepasveiks. Jos vyras gir
tuokliaudavęs ir jos ir jų dvic-

• jų vaikų užlaikymui visai ma
ža pinigų duodavęs. Del tos 
priežasties ji buvus priversta' 
eiti ir prašyti pinigų iš įdirb
tos savo vyro algds.
J _ ____

TEISĖJAS SIUNČIA MEILU
ŽES KALĖ.JIMAN.

Naminių santykių teismo tei
sėjas Asą Adams susimylėjimo 
meilužėms nedaro. Pereitą pir
madienį jis, nepaisydamas di
džiausio protesto, kokis kada 
nors buvo šitame teisme, nu
teisė moterį Bridmvellin.

Užvakar jis nuteisė kitą mer
giną metams^ kalėjimo Bride- 
welly ir 200 dol. baudos.

“Ir jos vis tuos pačius pyra
gus gaus”, tarė teisėjas. Pcr- 

daug yra moterų, kurios žino, 
kad jos vaikosi nesibaidančius 
vedusius vyrus. Jos atima iš 
pačios ir vaikų pinigus ir pra
leidžia pasivažinėjimams taksi- 
kabais.

“Dalykas • yra tame, kad 
meilužė turi daugiau laiko gla
monėtis ir burkuoti, o pati 
perdaug užimta skalbimu ir 
vaikų Žiūrėjimu. Vyras pa- 
pranta nepareiti namon ir jis 
lengvai papuola kuriai mote
rų ant meškerės. >

“Kodėl nevedusi oš moters 
kimba prie vedusių, aš neži
nau. Didžiuma šitų moterų, 
kurios ateina čia už šeimyninio 
gyvenimo ardymą, esti gyva-
našlės ir jos gerai žino ką jos 
daro. Paprastai joms ne pir- 

. Jos pa- 
: pranta ir aš mainau, kad Bri- 
dcwellis yra labai gera vieta 
joms pagalvoti apie tai ką jos 
daro.” i 3

CHECKER TAXICAB KOM
PANIJA IŠKOVOJO TEISŲ 
EGZISTUOTI, BET GAVO 

$<1,000 PABAUDOS.
Supcrior Court teisėja^ Ja- 

cob Hopkins pereitą Šeštadienį 
suteikė Chccker Taxicab kom
panijai teisę oksistimti, kaipo 
logalė korporacija, teČiaus pri
teisė ją užsimokėti 1,000 dole
rių pabaudos už nerogulerj 
kreipimosi į valstiją ;del gavi
mo leidimų padauginti savo 
kapitalą.

ši kompanija yra susiorga
nizavus is paprastų darbinjįn- 
įų. Joje priguli apie 1,500 
•asmenų. Kompanijos kapita
las siekia vieno miliono dole
rių. Kompanija matomai turi 
gerą pąęįekimą. Suprantama, 
tas kapitalistams nepatinka. 
Taigi jie dėjo ir net dabar te
berieda pastangas, • kacf kaip 
nors šią darbininkų korporaci
ją sugriovus. Tečiaus jiems 
tas dar nepavyko.

Bylą tęsėsi tris metus. Ją 
ųžvadė generailis prokuroras 
Brundage.

Teisėjas pagalios pripažino, 
kad nežiūrint to, kaip minėta 
kompanija susiorganizavo, ji 
šiandie atliekanti naudingą 
žmonefns patarnaviimo darbą. 
Be to joje dar virš 1,000 daili
ninkų gauna darbo. Jis pripa
žino, kad kompanijos stovis 
yra geras. Tat nesą • reikalo 
uždrausti' jai eksistuoti, bei sa
vo kapitalą padauginti. <

NUSISADinį DETEKTYVĄ 
SURADIMUI ŠUNS.

Mrs. John Irwin, 4742 
Grand blvd., nusisamdę slap
tosios policijos agentą suradi
mui jos šuniuko, kuris trejetas 
dienų atgal paliegęs iš jos na
mų. Agentu™! viršininkui ji 
pasisakė, kad- dliar ji negalinti 
nei miegoti, nei valgyti ir nei 
gerti. Taigi dol pabėgusio šu
niuko ji turinti didžiausias 
kančias. Ji prašė, kad kaip 
nors surastų jos šuniuką, nes 
kitaip negalėsianti ji gyventi.

SAUSINA 4R APTIEKAS.

Kaip matyt, “sausiesiems” 
tikras vargas. “Resausinant” 
smukles “sud’jębojo“ aptiekos; 
ir itai dar itaip, kad nuo to 

the Family- lt seems that-.Oh weil, read tt

kai kurios jų net ištolo 
“dvokt” pradėjo. Prohibicijos 
agentai nei kiek neatsipeikėję 
yra priversti dabar eiti aptiekų 
“sausinti”. Kai kuriose, sako, 
jie randa pusėtinai skyistymė- 
lio.

BEŽAISDAMAS DEGTUKAIS 
MIRTINAI SUSIDEGINO.

Walter Delaney, 6 metų 
amžiaus vaikas, 5016įW. Madi- 
son gat., žaisdamas degtukais 
mirtinai susidegino. Degtu
kams užsidegus užsidegė jo 
drabužiai ir kol suspėta gelbė
ti, jis mirtinai sudegė.

PAGEDĘ^ ŠUO ĮKANDO 
TRIM MERGAITĖMS.

Rogers .Park apylinkėj prie 
Sheridan road ir Mon>e avė. 
pagedęs šuo įkando trim mer
gaitėms.

MUNŠAINAS PASIGAVO IR 
ADVOKATĄ.

Ralph Woodbury, ^33 metų 
amžiaus, 833 Ingleside avė., ta
po priteistas užsimokėti 50 dol 
bandos ir įteisino lęšis už važia 
vimą automobiliu kada girtas.

GAL KATĖMIS PRADĖS 
GAUDYTI KRIMI- 

t NALISTUS.

Lušų veislės laukinės katės, 
sako, yra vartojamos suseki
mui liūtų Rocky kalnuose. 
Slaptosios policijos lieutenan- 
taą Ąexl Jeiysen gavo porą tos 
rūšies laukinių kačių nuo sa
vo motinos iš Florence, Ariz. 
Pasak jo, šitas laukines kates 
galima išmokinti susekti kri
minalistus.

SUVAŽINĖJO MERGAITĘ.

• Prie Humboldt Parko arti 
Division gal. Mary Hellrect, 12 
metų amžiaus, 1703 No. Wa- 
shlenaw avė., bėgo skersai 
gatvės ir automobilius tuo tar
pu ant jos užvažiavo. Mergaitė 
po kelių valandų mirė S t. 
Marys ligoninėj. Vežikas areš
tuotas.

DEPORTUOS 26 ATEIVIUS.

Dvidešimt vyrų, penkios mo
teris ir vieną kūdikį > išvežė 
New Yontkan pereitą naktį. Iš 
New Yorko jie bus deportuo
jami į ta,s šalis, iš kur jie yra 
atkeliavę.

Vyrai yra kaltinami kaipo 
kriminalistai, o moterys — šil
imo proto.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YOKK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

de| 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių inforpiaci- 
jų kreipkitės prie vietos 

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

Pranešima: PRANEŠIMAI
Socialistų Partijos Press Pikniko 

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

Bridgeporto Liet. Draugijų Susi
vienijimas praneša visom draugijom, 
kurios ddr nepriklauso susivienijimui, 
kad pasiskubintų prisirašyti, nes iki 
ž. m. liepos 1 d. įstojimas bus tik $5, 
o vėliau bus $100, nes bus pradėta 
Lietuvių svetainė statyti. Svetainė 
gi visom draugijom reikalinga. Su
sirinkimai laikomi paskutinį utarnfn- 
ką kiekvieno mėnesio, 8 v. v., Mildos 
salėj. — Valdyba.

Jaunų Vyrų Dr-kas ir Pašalp. 
Kliubas Ihikys mėnesinį susirinkimą 
ketverge, birželio 8 d., 8 vai. vak., 
Malinausko svetainėj, 1843 So.,Hals
ted St. Draugai, malonėkite visi at
silankyti, o kurie esate užvilkinę su 
menesiąem mokės tim, pasiskubinkite 
atsiteisti, kad netaptumėt suspenduoti 
ar išbraukti.

— Rašt. K. Kazlauskas.

Atgimtics Tautos Dr-ste laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą ketverge, 
birž. 8 d., 7:30 v. v., bažnytinėj svet., 
35 St. Visi nariai ir narėj malonė
kite laiku susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui.

— Valdyba.

L. S. S'. 81 kuopos nepaprastas su
sirinkimas jvyks šiandien nuo 8 vai. 
vakaro ,Liuosybes salėj, 1822 Wabau- 
sia‘ Avė. Jis šaukiamas dėl svarbių 
Socialistų Partijos reikalų. Visi na
riai privalo laiku pribūti.

— J. Lapaitis, rašt.

Liet.Lais. Pask. Chicagos ir Apie- 
linkes Apskričio specialis susirinki
mas bus pėtnyčioj, birželio 9, 7:30 v. 
v., šv. Jurgio parapijos svet., 32-ros 
ir Auburn gat. (Bridgeporte). Visų 
stočių valdybos bei darbuotojai malo
nėkite susirinkti, nes bus svarbus pra
nešimas iš Washingtono.

— J. A. Mickeliunas, pirm.

PARDAVIMUI didelis fonografas, 
wolnut medžio, ant 2 springsų ir 30 
rekordų. šešių mėnesių senumo. 
Naujas kainuoja $250.00. Parduosiu 
už $110.00. Pirmas ko^tumeris lai
mės, nes turiu parduoti.

B. BOROWSKY, 
4424 S. Francisco Avė., Antros lubos 
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Prenumeratos kaina: 
'Respublikoje! mėn. 35 auks. k
Respublikoje 3 mėn. 90 auks.

Respublikoje pus. met. 160 auks.
Respublikos metams 300 auks.

Vienintelis Lietuvos Respublikos
' PROGRESYVIS LAIKRAŠTIS

“Lietuvos Žinios”
pradėjo eiti Vilniuje 1909 m., sustojo dėl karo 1915 m., — daSar nuo 1 
kovo 1922 m., — vėl pradėjo eiti dienraščiu ta pačia pakraipa.
Rašo geriausi Lietuvos rašytojai. Turi nuolatinių korespondentų Ameri
koje, Anglijoj, Italijoj,. Šveicarijoj, Rusijoj ir kitose šalise. Paduoda 
greitai ir sumaningai žinias. Straipsniai teisingiausiai apibudina Lietu
vos ir pasaulio politiką. Turi atskirą skyrių mokykloms. Būtinas reika
las patiems išsirašyti ir užrašyti savo giminėms ir pažįstamiems Lie
tuvoj. . ‘ .

Lietuvos
Lietuvos
Lietuvos
Lietuvos
Amerikoje metams 8 doleriai
Amerikoje pusei metų 4 doleriai
Auglio j je metams 2 sv. st. «
Anglijoje pusei metų 1 sv. st.
Adresas: “Lietuvos žinios” Laisves Alėja N. 60, KAUNAS, Telefonas 223
Amerikoje^ galima gauti pavieniais numeriais ir užsirašyti:
So. Boston, Mass., “Sandara”, 327 E. St., /
New York, N. Y., Vasiliauskas, 307 W. 30-th St., .
Chicagoje, III., “Naujienos”, 1739 So. Halsted St.,
Chicagoje, Ilk, “Aušros Knygynas”, 3210 So. Halsted St., 1
Rockford, III., Petras Kutras, 1012 Main St.,
E. St. Louis, III., Jonas Žičkus, 539 Collinsville Avė.,
ir A. L. T. Sandaros kuopose. . r‘

NEGAIŠK LAIKO, UŽSIRAŠYK SAU IR SAVIŠKIAMS ŠIANDIEN.

bus “Švietimo 
stanfdrd 

Įžanga 
gausiai

Birželio 9 d., 8 v. v 
Tarybos Beno” koncertas 
Parke, 14 pi. ir Union Avė. 
dykai. Publika kviečiama 
atsilankyti.

R. Liet.Roseland. — F. of S. R.
Skyrius laikytame savo susirinkime 
birželio 2 nutarė laikyti susirinkimus 
kas savaitė ketvergais Aušros kamba
riuose, 10900 So. Michigan Avė. Pra
džia 7:30 v. v.

Sekamas susirinkimas bus birželio 
8 d. Delegatai malonėkite1 atsilanky
ti. — Valdyba.

L. S. S. VIII Rajono centro valdy
bos susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
birž. 9 d., 8 v. v., Naujienų name. 
Visi nariai prašomi atsilankyti laiku.

— Rašt. A, Greblis.

Draugiškas išvažiavimas j Jeffer- 
son miškus, rengia Pirmyn Mišrus 
Choras, nedėliojo, birž. 11 d., 1922. 
Kviečiame skaitlingai atsilankyti, bus 
gražus programas, muzika ir visokios 
žaismės. Taipgi bus skanių valgių ir 
saldžių gėrimų.

— Pirtnyn M. Choras.

Lietuvių Moterų D-ja “Apšvieta”, 
reųgia šeimynišką išvažiavimą nedė- 
lioj, birž. 11 d., 10 vai. ryto į Bever- 
ley Hill mišką. Bus skanių užkand
žių, įvairus žaislai ir muzika. Bus 

■įteiktos dovanos trim garbės narėm. 
Bilietus galima gaut iš anksto pas 
d-jos nares arba pirm. P. Pfetraiticnę, 
3237 Auburn Avė., TeĮef. Yards 5056. 
Jei tą dieną lytifr prašome susirinkt į 
Fellowshlp House, 831 W. 33 PI. Kvie
čia visus Rengimo Komisija.

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR/M. T. STRIKOL’IS

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

4601 South Ashland Avenuc, CHICA(
Narni.: 2911 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

:00 dieną
ILL.

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

Pilniausias stakas. Pristatome didelius ir mažus orderius.
Morgan Park Lumber Cd

Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. \ 1955 W. lllth St.

pRENCH LINC If handie pinigu' 
II... kiirsas . _

Greita kelionė
NEW YORK — MEMEL

LA SAVOIE ..............  Birželio
PARIS .......................... Birželio
CHICAGO ..................  Birželio
LAFAYETTE ........... Birželio
ROCHAMBEAN ...... ‘......  Birž. 1
; Jungiasi su S. S. Pologne plau

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

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French fane agentų.<- ---- --------

10
14
15
24

Dr. A. J. BERTAAIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Habited St. 
Chicago, Iii.

Ofiso Valandos: 6—8 vak, 
Tel. Boulevard 5918 

Residencijos Tel. Boulevard 1041

Rezidencijos.tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ^

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,V 
< 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 Independenco Blvd. Chicag<

Siunčiant Lietuvon per mui:
42 cent. už 100 auks.

240 už $1.00 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas 
Pristatyams Užtikrintas 

Trumpame laike
Central Manufacturing 

s District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 

Turtas $6,000,000.00

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. Aaustin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

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

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

vakare išskiriant nedėldieniu*.

Ganai 01257
Naktinis Tel. Ganai 2118

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3315 S. Halsted St.
Tel.: Boulevard 7179 

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare. 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

Dr. AL. DAVIDONIS
V

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

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

Telefonas Victory 9082

Dr. Yuška
15oo So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

t1 8 vakaro
Reaidencija: 2811 W. 63rd St

Tel. Prospect 3466

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNEfi
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 A 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. (
3325 So. Halsted 31., Chicago, Dl. Į

Flsher.
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NAUJIENOS, Chicago, UI Ketvergas, Birželio 8, 1922

ASMENŲ JIESKOJiMAI REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKŲ PARDAVSMUI NAMAI-ZEME MOKYKLOS DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

JIEŠKAU Justinos Jerašiuniukės, 
po vyru Vasilevičienč. Ji jau senai 
gyvena Chicagoj. f Dominikos Vara- 
šiunas, jos brolis iš Lietuvos prašo, 
kad ji pati ar kasf kitas praneštų ma
no adresu: •.

ANTANAS ADOMAITIS, 
1541 Washbut‘n Avė., Chicago, 111.

MOTERŲ VYRŲ
REIKIA patyrusiij moterų 

prie sortavimo popierų.
ROCCO RIZZO SONS & CO.,

612 W. Taylor St.

REIKIA darbininkų į steel 
yard $4.00 į dieną.
CONCRETE ENGINEERING 

COMPANY, 
1926 So. 52 Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosemė, biznis cash ir gerai 
išdirbta.

2900 So. Lowe Avė

PAJIEŠKAU SAVO DRAUGO 
Joe Pavilųnio. Paeina, Kauno rėd., 
Ukmergės apskr., želvos vai., Pele 
nių ęodžiaus; turiu svarbų reikalą, 
pranešti apie Lietuvą. Atsišaukite 
jis pats ar kas apie jį žinote. J. 
Masses, 1314 S. 49th Ct., Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

■lig"

APSIVEDIMAI
J IEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės, kad ir su vienu vaiku, 
kad tik paeitų iš Lietuvos. Nejaunes- 
nės kaip 35 metų ir nesenesnės kaip 
43 nvetų amžiaus. Turiu gerą darbų 
Platesnės žinias pranešiu laišku. Su 
pirmu laišku prisiųskite savo paveiks
ią. Kožnai atsakymą duosiu ir pa
veikslą grąžinsiu. G. W. 726 So. 4th 
St., Kansas City, Kansas.

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ — 
vyrų ir moterų, galima dirbti atlieka
momis valandomis. Lengvas parda
vinėjimas — naujas daiktas, 
vas uždarbis. 50 nuošimčių 
no. Pardavinėtojai turėtų 
kiek angliškai. Kreipkitės 
2816 So. Michigan Avė 
M r. Gray.

REIKIĄ FOUNDRY PAGELBI- 
ninkų. ' Ateikit prisirengę į darbą, 
gera jnokestis.

R. M. EDDY FOUNDRY
x COMPANY

372 W. Grand Avo.

PARDUOSIU PUSĘ SALIUNO 
pietinėj dal y j miesto (Southside), 
biznis labai geras, bet esu priverstas 
parduoti greitu laiku. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos. Atsišau
kite į Bridgeporto Naujienų Skyrių. 
3210 So. Halsted St. num. 113.

JIESKO PARTNERIU
REIKALAUJU partnerio prisidėti 

prie automobilių naujų radiatorių. 
Tas naujas radiatorius pripažintas 
1921 rpetuose. Turi turėt kapitalo 
ir turi būti apsišvietęs, kad galėtų 
vesti biznį.

“Nauienos” Box 46.

ISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI kambariai 

vienam arba dviem vaikinams su vi- 
c sais paskutinės mados parankamais.

3252 So. Halsted St. 
3rd floor front 

Tel. Yards 4276

ĮVAIRUS skelbimai
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj. Įsteig
ta 34 metai. Didžiausias ir geriau
siai įrengtas stogų dengimo jardas 
Chicagoj. Tiktai Unios darbininkai 
čia dirba. J. J. Dunne, Roofing Co., 
3411-3413 Ogden Avė. Tel. Lawndale 
0114. — Visi Skyriai.

TĖMYKIT IR KUOM Aš UŽSIIMU 
Taisau laikrodžius, gramafonus, 

siuvamas mašinas, o taipgi parduodu 
labai pigiai fisokius daiktus, kurie 
reikalingi namuose, nes aš superkij 
iš licitacijos. *

S. STOSZKUS,
3143 So. Halsted St.

JIESKO DARBO
J IEŠKAU darbo prie lietuviškos 

šeimynos daboti vaikų ir prižiūrėti 
namų. Apart atlyginimo turi būti ir 
valgis, aš esu našlė ir turiu vie;.ą 
vaiką. 'A. Klevickienė, 1736 W. 47 St. 
Phone Boulevard 2066.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA merginų nuo 16 iki 
25 metų amžiaus. Lengvas dar
bas prie mašinų ir benčiaus. 
Gera pradžiai alga. Turi kal
bėti angliškai.

ILLINOIS MINIATURE 
LAMP CO.,

2243 W. Harrison St 
Cor. Oakley Blvd.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
prie matracų siuvimo ir prie ^opera- 
vimo mašinų.
ENGLANDER SPRING BED CO., 

3931 Lowe Avė.,
3 blokai nuo Halsted St.

REIKIA merginų lengvam 
dirbtuvės darbui. Gera mokes
tis. Turi kalbėti angliškai.

KABO COMPANY, 
and Laflin St., 4 augštas

REIKIA MOTERIES ABELNAM 
namų darbui. Rūbams skaloti yra 
elektros mašina. Nereikia Virti val
gio. Vakarais gali eiti į .savo na
mus. Atsišaukite tuojau.

F. SWETT, ,
1334 Independence ^Boulevard

MOTERIES IšDESTY- 
Mokama gera

REIKIA 
mui popierų atkarpų, 
alga. Būti? gerai, kad butų patyrusi 
tame darbe, Bet jei nemoka to darbo, 
bus gerai.

REPUBLIC WASTE PAPER 
1039 W. Congress’ St. 

netoli Morgan St.

CO.,

REIKIA MERGINŲ LENGVAM 
dirbtuvės darbui (Candy factory) 
nuolatinis darbas, patyrimas nerei
kalingas.

, DE LUXE MALLOW CO., 
166 North May St.

REIKIA STIPRIOS MERGINOS 
ar vidutinio amžiaus moteries dėl 
namu darbo ir virimo, nereikės skalb
ti. ’ Turi suprasti vokiškai ar angliš
kai. Gera alga, prie žydų šeimynos.

DRY GOODS STORE, 
Victory 2327 1806 So. State St.

Leng- 
komiše- 
moketi 
adresu 

klauskite

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

“REIKIA AUTOMOBILIŲ 
VIRŠŲ DARBUI”

Kabinet dirbėjų, 
Durų kabintoji? 
Budy Framerių 
Medžio darbininkų 
Mašininių medžio darbui 

TUOJAUS
GERA ALGA IR
GYVENIMO APLINKYBĖS

THE KISSEL MOTOR CAR CO., 
HARTFORD, WIS.

HUB CAB KOMPANIJA rei
kalauja gerai išlavintų šoferių, 
kurie gali pristatyt gerus liudy- 
mus. Geras uždarbis geram šo
feriui. Mes taippat reikalauja
me šoferių su vasais automobi
liais dirbti ir prisidėti prie mu
sų kompanijos. Vienintelė to
kia lietuvių kompanija Ameri
koje. — Ilub Cab Co. 724-26 W. 
19 St. Phone Canal 7250.

REIKIA darbininkų. Nuolat 
darbas.

Atsišaukite tuojafi.
WILSON STEEL 

PRODUCTS 
49th St. & Western Avė.

REIKIA PAPRASTŲ DAR- 
bininkų kaipo pagelbininkų prie 
mašinų; šmotų darbas, patyri
mas nereikalaujamas.

ACME STEEL GOODS CO. 
130 St. & Indiana Avė., 

Riverdale, III.

REIKIA vyrų į foundrę.
CHICAGO STEEL FOUNDRY 

COMPANY,
37th PI. & South Kedzie Avė.

REIKIA vyrų į faundrę prie 
tirpinimo žalvario ir kitų 
talų.

IT. KRAMER & CO., 
1324 W. 21 PI.

mė

REIKIA 50 vyrų darbui prie 
pečiaus arba j pot kambarį kur 
yra išdirbamas aluminas. Nėra 
darbininkų nesusipratimų, šei
mynos čia ras geras gyvenimui 
vietas ir pigiai. Atvažiuokite 
arba rašykite.
Alumirųim Company of America 

Massena, New York.
(Geležinkelio stotis Massena

,Springs)

REIKIA dviejų virčiu (Coęks) i 
lietuvių restoraną. Vienas turfr būt 
pirmos klesos, o antras ant naktų, 
dėl mažu orderiu, ir viena veiterka, 
nešti į stalus. Turi būt patyrusi sa
vo darbą. A liros geros. Kreiokitės 
i Naunenu Town of Lake Skvrių, 
1614 W. 46th St. *

REIKIA natvrusių vyrų ar mote
rų prie mai^u siuvamos mašinos. Pa- 
tvrinvo nereikia.
RELIABLE BAG & BURLAP CO., 

1212 West 13th St., 
Chicago, III.

RETKAIJNGAS bvčeris kuris mo
kėtu lietuviškai ir lenkiškai.

At<’5aukite i
NEW CITY MEAT MARKET,

2462 West 46th PI..
Phone Lafayette 4536.

REIKALINGAS bekeris pir- 
marankis: prie juodos ir baltos 
<1 uono®.

4530 So. Donore St.

PARSIDUODA SALIUNAS LIE- 
tuvių ir kitų tautų apgyventoj vietoj. 
Parsidudoa už gana prieinamą kainą. 
Priežastį pardavimo patirsite ant vie
tos. ' V'

4522 So. Honore St.

PARDAVIMUI: SKAITYK SU 
atida apia šį didelį namų ir biznio 
bargeną.

Vienas medinįs ant dviejų florų 
bizniavus namas ir šalę jo yra ant
ras labai
fliatų ir dideliu Storu ir geru beismon- 
tu mūrinis namas su visais intaisy- 
mais. Rendos iš abiejų namų per 
mėnesį įeina $170, o iš šaliuno biznio, 
kuris yra mūriniam name atlieka 
gryno pelno $400 per m’ėnesį, iš viso 
yra pelno $570 per mėnesį ir parsi
duoda su visais gerais barais, stalais, 
krėslais, elektros pianu ir visu staku 
taip kaip dabar biznis stovi su abiem 
namais, parduosime labai pigiai. Na
mai randasi ant 18 gatvės ir yra se
na lietuvių užeiga.

Federal Bond & Land Company 
GG6 W. 18th Street, Chipago.

namas ii’ šalę jo yra ant- 
tvirtas ant trijų florų, G

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

REIKALINGAS geras buče- 
ris.

Atsišaukite:
3225 Auburn Avė.,

PARSIDUODA GANA PIGIAI čU- 
verykų taisymo šapa — priežastis 
pardavimo: turiu du bizniu. Nemo
kanti to amato išmokinsiu. 5600 So. 
Laflin St. ir 56-tos — vienas blokas 
nuo Ashland Avė.

. REIKIA darbininkų į fandrę. 
Nuolat darbais. Atsišaukite 
tuojau į darbo skyrių.

CRANE CO.,
t 40 St. & Kedzie Avė.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant ūkės ir kelio grabių kasimo. 
Darbas smagus ir nėra sunkus, nes ir 
aš nemyliu sunkiai dirbti. Mylintis 
tą darbą malonėkit atsišaukt pas ZP. 
Raudis, 10516 Wabash Avė. Telefo
nas Pullman 6997. Pasikalbėk ge
rai, Vida važiuok pas J. Miševičia, 
Thorp, Wis.

REIKIA PATYRUSIŲ VYRŲ Į 
geležies atmatų kiemą, nuolatinis 
darbas, geras mokestis.

Kreipkitės:
IROŲUOIS STEEL & IKON CO., 

4620 W. Roosevelt Rd.

RAKANDAI
PRIVERSTI ŪMAI PARDUOTI 

vėliausios mados seklyčios setą, di- 
ning ir bed room setus. Puikų player 
pianą, pronagraphą su rekordais, ant 
grindi? pastatomą lempą, kaurą ir 
paveikšlus. Viskas kaip naujas, la
bai pigiai, gera proga jaunai porai. 
Kiiepkitčs, 1926 So. Kedzie Avė., 
1-mos lubos.

. PARDAVIMUJ pigiai, visi sa
li uno rakandai, ledo baksai, 
pertvaros, duris, stalai, cigarc- 
tams keisai, šėpos ir visas phim- 
beris dėl saliuno. 519 S. Oakley 
Boulevard.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 

Studebaker, Roadsted. Visas naujai 
pertaisytas. Kaina tik $125.00. Ant
ros lubos iš fronto, galima matyli 
nuo 12 iki 5 v. v.

1823 So. Ruble St.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Overland Sadem 1917 modelio self 
starter, elektrikos šviesos, 5 sėdynių, 
geri tairai ir, visas geram1 padėjime, 
labai pigiai, tik $150. Pardavimo 
priežastis, išvažiuoju į kitą miestą. 
2423 W. 46th St., gali matyti va
karais po 6 valandai. ,

PARDAVIMUI pigiai touring 
kar 5 pasažierių 1919 m. atrodo 
kaip naujas, galit matyt vakar 
nuo 7-9 vai.. Ben Kereck, 1837 
Wabansia Avė., Chicago, 111.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė. Biznis daroma gana ge
rai. Kas norite turėti gerą biznį, 
parduosiu už prieinamą kainą. Prie
žastis pardavimo, — turiu apleisti 
miestą . Atsišaukite, 746 W. 31st St. 
Phone Boulevard 2335.

PARDAVIMUI ‘saliunas su 
namu. Namas geram stovyj. 
Priežastis pardavimo savininkas 
išvažiuoja j Europą.

1957 W. 20 St. .

PARSIDUODA saliunas geroj 
vietoj, tarpe dirbtuvių. Par
duosiu pigiai nes turiu greit par
duoti. Galima pirkti visą ar pu
sę, 2259 W. 13th St.

PARŠIDUODA SALIUNAS, YRA 
daromas gana geras-biznis. Nirin- 
tiems pirkti parduosiu už prieinamą 
kainą, priežastis pardavimo patirsite 
antr vietos.

-Atsišaukite:
3225 So. Halsted St.

PARSIDUODA SALIUNAS GE- 
ras biznis apsukriems vyrams. Sve
timtaučių ,airių ir vokiečiu apgyven- 
toj vietoje Pardavimo priežastis 
nesutikimas tarpe draugu.

5301 So. HMsted St.,
' * Tel. Boulevard 8164 t

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė. Visokiu tautų apgyventa 
vieta. Biznis išdirbtas per£ daug 
metų. Parduosiu pigiai, nes važiuo- 
iu ant farmų, 3500 So. Union Avė., 
Phone Boulevard 4341.
? PARDAVIMUI BUČERNĖ, GE- 
roj vietoj, biznis išdirbtas, parduodu 
nigiai, nes atidariau wholesale mar
kei Nors turiu pilkėjų, bet nenoriu 
'atiduo+i svetimtaučiams.

Atsišaukite:
601 W. 31st St

PARDAVIMUI 5c. IR* 10c. IR 
aukštesniu kainų krautuvė, kurioje 
randasi visokiu smulkių daiktų. Biz
nis labai gerai eina, apgyventa viso
kį” tautu.

Kreipkitės į Naujienų ofisą No. 44.

PARDAVIMUI saliunas. Vien lie
tuvių apgyventoj kolonijoj. Sajiunas 
randasi geriausioj bizniškoj vietoj 
prie pat Šv. Kryžiaus bažnyčios. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos.

4525 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA saliunas,* vieta ap- 
venta lietuviais ir svetimtaučių; 

enas ir gerai išdirbtas; dau
giau žinių patirsite ant vietos.

558 West 37th St., * 
Chicago, III.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
geroj lietuvių ir kitų tautų apgyVen
toj vietoj. Parduosiu su fornišiais 
ar be fornišių. Turiu parduoti greitu 
laiku — priežastis pardąvimo, va
žiuoju į Lietuvą.

4511 So. Hermitage Avė

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI bučerne ir 
^rosernė, labai geroj vietoj, turi 
būt parduota greitai, nes išva
žiuoju Lietuvon. Atsišaukite j 
Naujienų ofisų, Box 39.

PARDAVIMUI PUIKI BEKERNĖ, 
biznis išdirbtas per 12 metų. Par
davimo priežastis, savininkas eina iš 
biznio.

L. SKARUDA,
6136 Auber Avė., Argo, III.

PARDAVIMUI saliunas ir 
restaurantas. Restaųrantas yra 
geram stovi, priežastis pardavi
mo savininkas išvažiuoja j Eu
ropą. 1959 W. 20 St.

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj, lietuvių ir airių apgyventos, biz
nis išdirbtas nuo seniai. Arti dide
lių šapu. Ir 5 kambariai gyvenimui. 
Parduodu pusę arba visa- Pardavimo 
priežastis dėl laisnio. Savininką ra
si 6 vai. vakare, subatom ir nedėliom 
po pietų. s Prašome eiti per šonines 
duris. 901 W. 39th St. Phone Boule
vard 7447.

PARDAVIMUI arba randavoiimui 
5 kambarių namas. Elektros šviesa, 
didelis kambarys rūbams džiovinti. 
Yra didelė bamė, taipgi 4 lotai. Par
duosiu pigiai.

5525 So. Kolin Avė.

2
su

NEPRALEISKIT ŠIOS 
PROGOS

Gražus mūrinis' namas 
aukštų, elektriką, maudynės,
porčiais ir čiukuriu, ant plataus 
loto, puikiais medžiais 
ta. Kaina tik $7,000. 
ant Brighton Pa.rk.

Del platesnių žinių 
tės pas

L. FAB1ONAS 
809 W. 35th St., 
(Baltas namas)

apsodin- 
Randasi

lt rėipki-

CO

DIDELIS PAAUKAVIMAS

PARDAVIMUI puikus 2 flatų mū
rinis namas, 5-6 kambarių, moderniš
kas. 6 metai kaip statytos, 1 blo- Į 
kas iki elevatorio stoties, 2 blokai iki 
gatvekarių linijos. 30 minutu į mie
stą. Naujai ištaisytas. Veikite grei
tai. Savininkas išvažiuoja iš miesto. 
Morgičiai $4000.00, per 3 metus. 
Antras morgičius $1700,00. Pinigais 
įmokėti $5000.00.

2253 Leland Avė.
f

PARDAVIMUI namas ir lotas. 
Turi būti parduota tuojau. Randasi 
prie 1814 Canalnort Avė. Reikia 
biski imokėti, o kitus mėnesiniais iš
mokėjimais. (

W. J. BYRNES,
3149 So. La Šalie St.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
mūrinis bungalowmaudynes, 
gftsas ir elektra $3,500. Cash, 'li
kusieji ant morgečiaus. 119 So. 
23rd Avė., Bellwood, III.

DEL GREITO PARDAVIMO: 
Dvieju aukštų mūrinis “Business pro- 
perty”; štoras 75 pėdij gilumo ir du 
pągyvęnimai. Nepraleiskit šitos re
tai atsitinkančios progos. Turi būt 
parduota sekančioje savaite io. Atsi
randa 3527 S. Halsted St. Vertė tik
tai žemės $10,000. Kaina, už viską 
$12,000.‘M. Kiras, 3331. S. Halsted st.

DIDELIS BARGENAS
PardaviMui 7 kambariu stuba, 2 ak

rai žemes, cementinis skiepas, vande
niu apšildoma, elektros šviesa, 30 vai
siniu medžių, 1 karve, 30 vištų, netoli 
Ilinois Central Stoties ir 2 blokai nuo 
gatvekarių linijos. Didelis bargenas 
už $6500 00, jmekėti $2000.00. o liku
sius ant lengvu mėnesinių išmokėji
mu. Kreipkitės šiuo adresu:

F. M. JOGMINAS. 
11247 Miohigan Avė., Roselnad, 

Phone Pullman 439
m.

PARDAVIMUI DVIEJU AUGŠTU 
medinis namas no 'num. 2641 W. 69 
St., 5 ir G kambariai, du furnasai: 
ąžuolo trirr/unta, gasas, elektra, arii 
mokvklo'i. Matvkit savininka ‘2607 
W .71 St. Taipgi visokių lotų $200 
daugiau, 
t........................................... ........-—  

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
ant namo Chicagoj 80 akrų farmą 
su gyvuliais ir mašinoms, labai ge
ra žemė, netoli Chicagos.

Kreipkitės:
R. ZAUGAS, 

Box 102, 
Edgėwood, III.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 pragyvenimų po 4 kambarius. La
bai gražioj vietoj prie Gatės Parko. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
mažesnio nam-ęp loto • ar kokio kito 
biznio.

kito

F. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI pigiai mūrinis 
namas 21/” augšto, jdel 2 automo
bilių garadžus, elektros šviesos. 
Kaina $6000, cash $1500, liku
sieji lengvais išmokėjimais. 1404 
S. Peoria St., pirmas floras.

PARDAVIMUI medinis na
mas dėl 6 šeimynų, gazo šviesa, 
geriausias pasiūlymas, atsišau- 
kit dienomis, 909 W. 20 St. ar 
vakarais 1426 S. Kominsky Avė. 
Klauskit L. Korecky.

NAUDOIČTĖS PROGA y
Parsiduoda naujas mūrinis namas 

ant 2 pagyvenimi? po penkis ir šešis 
kambarius, gražiausioj vietoj neton 
Brighton Theater, namas yra puikus, 
yra elektros šviesa, aukštas cemen
tuotas skiepas ir kįti^visi parankumai, 
vėliausios mados, paRluosiu labai pi
giai arba maninysiu ant mažesnio na
mo ar ant bųčemės, dry goods štoro., 
arba ant kitokio gero biznio, tur bud 
parduotas trumpą laiką. Kreipkitės 
prie.

FRANK G. LUCAS, 
411G Archer Avė.

Chicago, III.

PARDAVIMUI biznio praper- 
te, neša metams pelno $924.00. 
Už $8200.00. Atsišaukite tuo
jau 4619 So. Hermitage Avė.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialės vakarines klesos blz- 
niavojns merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės«

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai. arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkš.

Va

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytųjų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai.

Tailors Scjiool
1707 W. Division St.

Dcsigning, kirpimo, Citavimo, i) 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapani 

Musų sistema yra geriausia. Čii 
mokiname atskiruose departamentuo 
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, niieruoja ir siuvt 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są 
lygų- Išmokinam- į trumpą laiką i> 
už labai prieinamą kainą. Išmokę? 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. TATE STREET, CHTCAGC 

Kam/ias Lake Str., ant 4 lubu.
■V -..........................—

RAUGUOS IR 
RGANIZACUOS

VITAUTO BAND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct., Cicero, 111.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI.; kasięrius 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 
— 1)0 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadienį B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimami geri muzikantai?

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO valdyba 1922 m.: 
pirm. Felix Eismontas 4520 South 
Hermitage avė.; padėjėjas Frank 
Sillius 1920 So. Halsted st.; nut. 
rašt. John Lauraitis 2026 S. Union 
avė.; turt. rašt. Jos. Blauzdis, 4414 
So. Califoroia Avė.; ižd. Jonas šve
das 3409 So. Leavitt st.; kontrolės 
rašt. St. Jerombauskas; kasos glob. 
Walter Shurna ir Frank Martin
kus: maršalka Antanas Razminas. 
— Susirinkimai laikomi kas mėne
sis nirmą subatos vakara. D. She- 
muičio svetainėj 1750 S. Union avė.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU- 
IU TAUTOS. Valdyba: Pirm.

Geičius, 3439 S. Halsted St.
jojas K. Steponaitis, 3542 . Lowe 
Avė., fin. rašt. K. Ašn»antas, 81b 
34th.Pl., kontrolės rašt. T. Petraus
kas, kasos globėjas A. Balis, mar
šalka V. Bražinskas. — Laiko susi
rinkimus Fellowship House, 831 W. 
33-rd PI. kiekviena pirmą septynta- 
dienj. 1 vai. po pietų.

DR STĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Bacevičia, 840 W. 33 St., pa
dėjėjau Jonas Jackus, nut. rašt. 
Ign. Žilinskis, 1758 Wilmont avė., 
fin. rast. D. Danta, 1736 N. Lin
coln St., iždininkas Ant. Gurskis, 
655 W. 18 St. — Susirinkimai lai
komi Malinausko salėj, 1843 So. 
Halsted st., kas mėnesis antrą ne- 
dėldienį, 1 vai. po pietų.

So.

S. A. L. EX-KAREIVTŲ VALDYBA 
1922 metanu.—Pirmininkas J. Ma

tuli'’. 1237 W. Madison st.: pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di 
vision st.: nut. rašt. Jos. Eh’ikis 
3246 S. Halsted st.: fin, rašt Fra- 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.* 
Justinas Celiau^krs 4402 S. Hermi- 
tage av. — Susirinkimai laikom’ 
karta mėnesvi. T/tikas ir vieta pa* 
skelbiama laikraščiuose.

LIETUVIU krtaAtč-tu ktjttro 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Vai- 
dvha 1922 Tvotam'?: 
švelni s 1443 N. Paulina ’t.. nndėič 
ins K. Rugis. nut. rašt. P. Rakius- 
kinas 1P41 N. Lea\nri st.^4”rio 
rašt. J. Makrickas 1626 N. ^aklev 
nv.. knn*. *nšt. A. Šakis. iždin. J 
Danrinis 1604 Norih avė., kasos 
globotai M. Tndreb’one ir J. Anfa- 
navičia. maršalka P. Jamškevičia. 
D-ras-bvetėjas Dr. A./ Montvidas 
1R24 Wnhan<sia av°., ^nfisn vMan- 
dn«s 6—R vak l — Reguliflrinlaj «”i- 
sirink’mni laikomi pirmą trečiadie
ni menocin. 7-30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wahansia Avė.

Pirm. A

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Linkis 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.: kasięrius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontroles 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Tdikauskas. — Su- 
sirinkim,ai laikomi kiekvieno mene
sio pirmą subatvakarj, salėj 3301 
So. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

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. 
Martinkus ir A. Stanišauskas, 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Miševičia, koresp. P. K\ 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnyčią, yakare, 
Tamuliunienės svet. 1747 S. 49th 
Ąyenue.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairia 
3247 W. DiVision St.: prot. sekr. 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė.; kasięrius J. De
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 
kvot. A. Montvid 1-824 Wabansia 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR‘P. 
KJjIUBO valdyba 1922 metams: 
Pirm*. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabockis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma- 
krickas, 1626 N. Oakley Blvd.;- fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
Vlvd.; 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.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metams: — pirm. Wal- 
ter J. Markovvskis, 355 E.> Kdns- 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
John Valanchius 10910 .Edbrooke 
Avė.; turtų raštį Vincentas Dargis 
10520 So. State St.; kasięrius. 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.

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

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Val
dyba 1922 m.: Pirm. aSt. 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.; kasięrius 
Jos. Balčiūnas; kasos glob. Ant. 
Arunvinas ir Ant. Strumbris; mar
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimai 
laikorhi kas mėn. trečia nedčldieni, 
1 v. po p.z Urbono salėj 3338 So.
Auburn Avė.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SUSIVIENIJIMO 
valdyba: — Pirm. St. Mažeika-, 
3149 So. Halsted St.; padėjėjas 
Vac. Andrulis, 3604 So. Lovve Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Vi£as, 944 Mar- 
ouette Rd.; fių. 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. 
Wallace St. Susivieniiimo susirin
kimai laikofni kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienio vakarą Mildos 
salėj, 3140 So. Halsted gat.

— K. Vičas.
LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS Šv. 

MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So. 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi- 
čia, 3309 So. Auburn Av., Protokolų 
Rašt. M.1 P. Ramanauckas, 816 W. 
18 St.. Finansų rašt. F. Pumputis, 
3140 So. Wallace St.. Kasięrius F. 
Bakutis, 2603 W. 69th St.. Kasos 
glob. A. Mazilianckis, 3350 Em«?- 
rald Av. ir K. Kilevičia, 3353 So. 
Union Av.. Maršalka B. Kilevičia,* 
3353 So. Union Av.. Ligonių glob. 
A. Maziliauckis, 3350 S. Emerald 
Avenue.

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

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras,. 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martlnavičia, J138 S. Eme- 
lald A v., nut. rašų J. V. Pirnša, 
3242 S. Emerald A ve., iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž
dininkas Ant. Grišius, 732 W.

’ 19th St., maršalka Fr. Kuzminc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLI'UBAS. — 
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
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —-Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarj J. Maziliausko 
salėj, 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

L. K. MINDAUGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. Union av., nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Califi-rnia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.; kasos globė- 
iai: Kast, žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

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, kasięrius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis iiyA. Stanke- 
vičia: delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Taryba Ign. Žilinskas, 
A. Tarnkevičia, Edv. Čepulis. Fr. 
Bacevičia, J.- Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadieni, 1 
▼ai. po pietų.

34th.Pl



