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60 žmonių žuvo veltoj
New Yorke

Anglija priešinasi Francijai
Amerikos Darbo Federacijos 

konvencija

60 žmoniy žuvo audroje 
New Yorke.

t
Anglija priešinasi 

Francijai.
Vėtra siautė trumpą laiką, 
daug žmonių žuvo, ir apie 

liko sužeista.
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Priešinasi Francijos reikalavi
mui, kad Rusija atsiimtų savo 

memorandumą. -
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nuo to atsisako patįs fabrikan
tai, kurie tuo budu iššaukia 
kovas. Gompcrsas prisiminė ir 
apie nusiginklavimo 'konferen
ciją. Jis sakė, kad nors konfe
rencija nedaug atsiekė palygi
nus su tuo, kas turėtų būti pa
daryta. Bet visgi tapo padary
tas žingsnis prie pašalinimo ka
rų. Tečiaus prie nusiginklavi-

Teisia kunigĮ už anglia 
kasiy žygiuotu

Kaltinamo dalyvavime anglia
kasių žygiuotojo kunigo byla 

jau prasidėjo.

GHiARLESTOWN, W. Va

J. E. Wilburn, kuris yra kalti 
mušei

Ghinija turi valdžią.
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Lietuvos žinios

NEW YORK, birž. 12.—Ma
žiausia 60 žmonių žuvo didelėj 
vėtroj, kuri siautė New Yorko 
apielinkėse vakar vakare. Skai
čius žuvusiųjų galbūt dar pa
didės, nes dar ne visi žmonės 
yra surasti ir dar daugelio pa
sigendama. Skaičius žuvusiųjų 
padidėjo, kada vandeniui pa- 
kįlus tapo išplauta dar 18 la
vonų.

City Island, kur daugiausia 
žmonių suvažiuoja nedėldle- 
niais maudytis ( ir žuvauti, la
biausia nukentėjo ir ten 
giausia žmonių prigėrė, 
prigėrusių yra ir -V>alei

liko 
ratui 

Bronx.

dau- 
Bet 

kitas 
maudyklas. Kiek žmonių tik
rai žuvo nebus sužinota per ke
letą dienų. Vien nuo City Is- 
land yra prapuolusių ir nesu- 
grįžusių 46 valtįs. Gal dauge
lį jose buvusių žmonių išgelbė
jo kiti laivai, kurie išplaukė į 
jurą juos gelbėti kaip tik kiek 
aptįlo viesulą, bet daugelis, be 
abejonės, yra žuvę.

7 žmonės žuvo ir 30 
sužeista nuhižus Ferris 
Classon Point parke,
Ratas liko sutrupintas ir viešn
ios toli nuneštas.

Hudson ir Harlem upėse žu
vo keli žmonės valtėse. 6 žmo
nės liko užmušti krintančių 
medžių, kuriuos vėtra buvo iš
rovusi. , ;

Nuostoliai vra labai dideli. v
JVisi tie žmonės žuvo ir tuos 

nuostolius pridaryta į mažiau 
kaip 15 minutų laiko. Oficiali- 
niai vėtra siautė tik 5 minutes. 
Bet vėjas tuo laiku putė apie 
72 m. į valandą greitumu, o 
trumpai valandėlei buvo pasie
kęs net 88 m. Tada, 
daugiausia žmonių 
Nuostoliai siekia 
$1,000,000.

Vėtra užėjo labai
karštos <lienos. Niekas neper
inate pavojaus. Tik urnai vėjas 
persimainė ir pirm negu žmo
nės spėjo pasislėpti pastogėse 
vėtra siautė visu smarkumu.

Be žuvusiųjų, mažiausia 1OO 
žmonių liko sužeista. Daug su
žeista ir pačiame mieste, langų 
stiklams išbirant. 6 žmones li
ko sužeisti žaibui užgavus gat- 
vekarį.

manoma, 
ir žuvo, 
mažiausia

urnai po

PARYŽIUS, birž. 12. — An
glijos atsakymas į Francijos 
premiero Poincare memoran
dumą sutinka, kad Ilaagos kon 
ferencija butų ekspertų pasita
rimas ir kad joje butų vengia*- 
nia politinių ir diplomatinių 
klausimų.

Anglija betgi priešinasi Po
incare reikalavimui, kadVJRusi- 
jos valdžia atsiimtų savo me
morandumą gegužės 11 d., 
kurį Rusijos delegacija įteikė 
Genujos konferencijai. Anglija 
skaito, kad tas memorandu
mas buvo panaikintas paskes- 
niais Rusijos pareiškimais ir 
kad tas reikalavimas tą memo
randumą atšaukti turėjo būti 
padarytas ne dabar, bet pirm 
negu Rusija buvo pakviesta į 
Haagos konferenciją.

Anglijos valdžia skaito, kad 
Cannes sąlygos turi būti pama
tu programui ir kad privatinė 
nuosavybė Rusijoje turi būti 
pilnai atsteigfa, arba turi būti 
atlyginta už ją, bet Rusijos su
verenitetas turi būti \ gerbia
mas. Anglija skaito reikalin
gu, kad Rusijos karo skolos 
butų dalinai sumažintos. At
sakymas sako, kad kreditus 
Rusijai turi suteikti privatiniai 
interesai, bet Rusija turi duoti 
gvarantijų, o tas gvarantijas 
išgauti turi valdžios pagelbėti.

Atsakymas taipjau pabrėžia 
reikalą kooperavimo su Rusi
jos delegatais ir sako, kad 
Francijos pasiūlymas, jog ko
misija, kurioj rusai nebūtų 
atstovaujami, išdirbtų visą 
Rusijos rekonstrukcijos pieną 
ir paskui jį paduotų Rusijai 
formoje ultimatumo, yra tik 
pasitičiojimas iš tikslų Haagos 
konferencijos.

Amerikos Darbo Federaci 
jos konvencija.

Darbininkai turi dalyvauti ne- 
partinėj politinėj kampanijoj, 

kad nuveikus teismus ir 
kongresą.

CINCINNATI, O., birž. 12.— 
šiandųj 10 vai. ryte atsidarė 
čia metinė Amerikos Darbo 
Federacijos konvencija. Atida
rė ją Federacijos prezidentas 
Samuel Gompers. Gubernato
rius Davis nors ir buvo prisiža- 
dėj.ęs dalyvatiti, atidarymo ce
remonijose nedalyvavo.

Atidarydamas konvenciją 
Gompcrsas laikė prakalbą, ku
rioj pareiškė, kad organizuoti 

pranašauja darbininkai visai nėra palinkę, 
kad jų civilinės teisės ir privi
legijos butų atimtos. Jis sakė, 

įtarties 
bet

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

Šiandie — giedra ir vėsu.
Saulė teka 5:14 v., leidžiasi kad darbininkai nori 

3:25 v. Mėnuo teka 10:41 v. v.' geruoju su fabrikantais,

mo vykinimo daugiausia prisi- birž. 12.— šiandie čia prasidė- 
dėjo vieni organizuoti viso pa- jo nagrinėjimas bylos kunigo 
šaulio darbininkai.

Pabaigus visas atidarymo ce- namai užmušime trijų 
remonijas buvo skaitytas ilgas kų laike angliakasių žygiuotės

[Federacijos^ pildomosios tary-1 ant Logan pavieto. Jis yra vie- 
bos raportas apie tai ką Fede- nas iš 8 angliakasių, kaltinamų 
racija nuveikė ir kas reikėtų tuo pačiu prasižengimu, 
veikti ir apie abelną darbinin
kų padėtį.

Raportas tarp kitko saiko,' nes jis buvęs 
kad visoje šalyje įsigali reaik- čiais angliakasiais ir viename 
cija, kad kongresas darosi la- Į atsitikime vadovavęs puolime 
bai atgalciviškas ir kad visi ant mušeikų. Jis be to pareiš- 
teismai, įskaitant ir augščiau- kęs: “Dabar laikas padėti bi- 
sįjį šalies teismą, duoda labai bliją į šalį, o stverties už gink- 
neputelankius darbininkams lo.” 
nuosprendžius. | Kaltinamasis sdiko, kad jis tą

Rapdrtas nurodo, kad su tuo'dieną vifįii nebuvo Rlair Gap,

, Kun. Wilburn be to yra kal
tinamas valstijos išdavystėje, 

SU žygiuojan-

reikia griežtai kovoti, betgi tai-kur užmušta tuos mušeikas, 
galima pašalinti tik politiniu 
veikimu. Jis su pasitenkini
mu pažymi, kad atskiros uni
jos pritaria nepartinei politi
nei kampanijai ir rengiasi prie 
jos. Jis pataria ir visai Fede- hįfž.
racijai veikliai dalyvauti tokio- įsake išmesti 49
je kampanijoje, kad išrinkus šeiminas iš jų namų, kurie pri- 
vien prielankius darbininkams klauso Brady CoAl Co. Anglįa- 
kandidatus. | kasiai padavė apeliaciją į augs-

Raportas taipjau bara ir pre i tcsni teismą, tvirtindami, kad 
zidentą Hardingą, kam jis bu-jjien^ nebuvo duota reikalingo

Melą anliakasius iš jy buty
MORGANTOWN, W. Va., 

12. — Teisėjas • Posten 
angliakasių

vo sumanęs prąvesti tokius įs- 
statymus, kokie veikia Kansas 
valstijoje, tuo uždraudžiant 
darbininkams streikuoti ir 
šiaip kovoti už savo būvio pa
gerinimą.

Mažai bedarbiy Vokietijoje
BETONAS, birė. 12—Kuo

met tos šalįs, kurios laimėjo 
karą skundžiasi ant didelių be
darbių, Vokietija, kuri karą 
prailaimėjo, dabar < bedarbių 
turi mažiau, negu kad ji turė
davo prieš karą. Berline be
darbių yra tik 20,000, o visoje 
šalyje, kuri turi 60,000,000 gy
ventojų, yra tik 39,000 bedar
bių.

Vėl kapos algas geležiu 
liečiams.

GHICAGO. — Geležinkelių 
larbo taryba jau sutarė ir ųž 
kelių dienų paskelbs naują al
gų nukapojimą niekuriems ge
ležinkeliečiams. Naujas nuka- 
pojimas daugiausia lies kler
kus ir sieks apie $150,1)00,000 
i metus. Jis palies dar 355,- 
000 darbininkų.

Tautinė bažnyčia Franci 
joje.

PARYŽIUS, birž. 11. — Ku
nigai, kurie tapo pašalinti iš 
Rymo katalikų bažnyčios už 
tai, kad jie apsivedė, kuria tau
tinę Francijos bažnyčią. Tie 
sako, kad apsivedimas yra tik 
klausimas disciplinos, o ne 
dogmos. Jie nešiosią kunigų 
drabužius, laikysią pamaldas ir 
skaitys save kunigais.

Tokių vedusių kunigų Fran
ci joj yra 600.

3 žmonės užmušti.
GHICAGO. — 3 žmonės liko 

užmušti ir 9 sužeisti nedėlioj 
nelaimėse su automobiliais.

30 dienų įspėjimo.

2 žmonėm užsimušė.
CHICAGO. — Nedėlioj Char 

les H. Wheelock ir jo pati, ku
rią jis buvo vedęs tik
birželio 3 dieną ir panorėjo 
paskraidyti aeroplanu. Jie 
nuėjo į Ashland*; aviacijos lau
ką ir ten nušisaindė aeroplaną, 
porą jiems buvo patarta to ne
daryti, nes vėjas buvo gana di
delis. Jie nepaklausė. Bet vos 
aeroplanas pakįlo, kaip 'jis 
urnai' pradėjo kristi nosimi 
pfitkyn. Abu liko užmušti, b<d 
aviatorius išsigelbėjo. Dabar 
tyrinėjama nelaimės priežastį.

60 žmoniy žuvo ant laivo.
HANKOW, Chinijoj, birž. 

12. — 60 žmonių žuvo ir apie 
200 liko išgelbėta tūlą laiką at
gal, kada užsidegė Jangtse 
upės laivas Kiantung, gabenęs 
aliejų į Hankau.

. 2 žmonės prigėrė.
GHICAGO. — Subartoje 

simaudant Michigan ežere 
gėrė du* žmonės: mergina 
vaikas. Vaikas prigėrė 
paralyžiaus, o merginą įtrau
kė einanti nuo kranto griovė.

Kelis žmones vos spėta iš 
gelbėti.

: be-
pri- 

ir 
delei

MASKVA, birž. 12. — Leni
nas kiek sveiksta ir jau galįs 
vaikščioti po daržą ir diktuoti 
laiškus. Jo liga esanti pagydo
ma.

PINIGŲ KURSAS
»

Vakar, birželio 12 d., užsienio pini
gu kaina, perkant jų ne mažiaus kaif 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
tome Amerikos pinigaiš Šiaip:

Anglijos 1 s v. sterlingų ....... $4.49
Austrijos 100 kronų .... .......... %c
Belgijos 100 frankų .......... i $8.28
Danijos 100 frankų ........... $21.95
Finų 100 markių ................... $2.15
Francijos 100 frankų ........... $8.94
Italjos 100 lirų ................ $5.10
Lietuvos 100 auksinų ........... 32c
Lenkų 100 markių 1.............. 2%c
Norvegijos 100 kronų ....... $17.55
Olandų 100 guldenų ........... $30.05
švedų lOO^fuldėnų ...............  $26.02
šveicarų 100 markių ....... $19.15
Vokietijos 100 markių ........... 32c

PEKINAS, birž. 12. — Chini
ja po 10 dienų gyvenimo veik 
be jokios-yaildžios, dabar jau 
turi prezidentą ir nors ir ne
pilną kabinetą. Li Yuan-Hung, 
kuris buvo pašalintas iš prezi
dentystės 1917 m., vėl sugrįžo 
į Pekiną ir užėmė- savo vietą. 
Jis pirmiausia paskiri* premie- 
ru Wu Ting-Fang, buvusį Chi- 
nijos ambasadorių Washingto- 
ne. Jis buvo nariu pietinės 
Chi'nijos valdžios ir tcilel 
noina, kad jo paskirimas 
mieru patrauks ir pietinę 
niją.

Rusija atmetė Lėnky 
teises į Vilnių.

30

ma- 
pre- 
Chi-

JAPONŲ ŽUVO NUO 
BADO.

OTARU, Japonijoj, birž. 12. 
- • 30 iš 50 immigrantų, kurie 
liko išgabenti kolonizavimo 
biurų' į šiaurinį Sachaliną ten 
apsigyventi, mirė delei stokos 
maisto ir šalčio. Likusieji 
liko pargabenti Japonijon.

Leis užsistatyti kauciją.

20

E. RYGA. — “Rigalsche 
Rundschau’* rašo, kad Sovie
tų vyriausybė atsisakiusi grą
žinti šereševskio dirbtuvę Gar- 
dinan ir Frumnino dirbtuvę 
Landvaravan. Sovietai pama
tavę savo nusistatymų tuo, kad 
Rygos laikos sutar \ nieko ne
buvo inin •?., kad. Vikius pri
klausytų Lenkams.

ce šalyse, valstybės uždavinys. 
Jeigu Lietuvoje norima pa
siekti intensyvaus ūkio, reikia 
ir krašto susisiekimas pagerin
ti, tankinant geležinkelių tin
klas ir dauginant plentų bei 
gerų vieškelių skaičius.

Paskaita apie Lietuvą Kara
liaučiaus universitete.

Reikalauja atskiros pilietybės 
moterims.

WASH1INGTON, birž. 8.
Moterą (balsuotoją nacionali
nės lygos prezidentė Mirs. Park 
reikalavo prieš atstovų huto 
i m m i gracijos komitetą priimti 
Cable Filių apie moterų pilie
tybę. Tuo biliu parėdoma at
skira pilietybė moterims, taip

CHICAGO. — Teigėjas Tay- 
lor nusprendė leisti teatrų ja- 
nitorių unijos prezidentui 
“Con” Shea ir plumbcrių uni
jos biznio agentui Daniel Mc- 
Carthy užsistatyti po $75,000 
ir tuo pasiliuosuoti iŠ kalėji
mo. Jie yra kaltinami kartu 
su kitais darbininkų vadovais 
už užmušimą dviejų polierstų 

Teisėjas nusprendė, kad pro 
kuroro įrodymai tų žmonių 
kaltumo yra labai menki ir 
nepateisiną jų laikinio kalėji
me.

Jie jau pirmiau buvo atsi
kreipę prie kelių teisėjų, bet 
visi atsisakė juos paliuosuoti 
už kauciją. Tada jie atsikreipė f 
prie augščiausiojo valstijos tei p 
smo, tad dabar teisėjas “dari 
kartą apsimislijo” ir sutiko pa
leisti

Už 
Jauta 
Mrs. 
gi sėdi kalėjime sąryšyj su tuo 
pačiu dalyku.

E. KARALIAUČIUS. — Ge
gužės 13 dieną Karaliaučiaus 
universitete d-ras Mortemen, 
įgijęs “veniam legendi“, skaitė 
iškilmingą įvedamą lekciją te
ma: “Die naturlichen Grund- 
lagen dėl . Iftauischen Wirt- 
shaift“ (Lietuvos tikri natūra
liai pagrindai). Neliesdamas 
visai Lietuvos, kaipo tranzito 
šalies, d-ras M. įrodinėjo, kad 
Lietuvos valstybė pilnai galin
ti lemtis žemės ūkio, ir jį to
liau pagerinus, galinti- savo ne
priklausomybę išlaikyti.

Referentas aštriai kritikavo 
dabartinį miškų ūkyje šeimi
ninkavimą, bet tikis valdančios 
sferos veikiai suprasią jo ža
lingumą.

Daug svarbos D-ras M. dėjo 
Lietuvių pastangoms įkurti 
savo cemento, kalkių ir plytų 
industriją bei elektros gamy
bą, išnaudojant vandens jėgas.

Norint žemės ūkį ■ pagerint, 
reikia pirmoj eilėj dideliam 
ifnaštabe ir sistematingai pra
vesti laukų nusausinimas; t.ai 
esąs, kaip ir visose kulturingo- 
1

lybės apsivedant su piliečiu, ar 
jom/vyrui patampant piliečiu, 
bet turės imtis atskiras pilie
tybes popieras. Taipjau ame
rikietė, apsivedusi su nepilie- 
čiu pilietybės nepražudys kol ji 
gyvens Amerikoje.

HONOLULU, birž. 7. — Ap
skaitoma, kad Honolulu mote- 
rįs suruko kasmet apie 7,000,- 
000 cigaretų, atgabentų iš. 
Jungtinių Valstijų. Tai neskai
tant tų cigaretų, kuriuos pačios 
pasidaro, ypač bednuomenės 
moterįs. Moterų ru’kimas žy
miai didėja.

Visose Jungt. Valstijose kas
met surūkoma apie 3,000,000,- 
000 cigaretų.

TEJIRE HAUTE, Ind., birž. 
12.—. Morris and Faulkner 
kasykla, prie kurios streikieriai 
subatoje surengė demonstraci
ją prieš streiklaužius, užsida
rė, bet paskelbė, kad ji parei
kalaus teismuose injunetiono, 
kad negalima butų kliudyti jos 
operavjimui pagelba streiklau
žiu.

už kauciją.
poros dienų bus pareiką- 
paliuosuoti už kauciją ir 
Margaret Miller, kuri ir-

Anglai ir airiai susitaikę.

LONDONAS', birž. 12. — Pa
salk laikraščių, Anglijos valdžia 
užgyrė naują Airijos konstitu
cijos projektą ir Griffithas da
bar grįšiąs į Dubliną. K>onsti- 
tucijon buvo įrašyti keli Angli
jai nepriimtini dalykai, bet 
jie tapo išlyginti.

Kolonijų sekretorius Wins- 
ton Churchill paskelbė atstovų 
bute, kad jis verčiau palauk
siąs įkeltas dienas su praneši
mu apie 
nešimą 
šiandie.

Airijos padėtį. Tą pra- 
j i s ture j o pada ryt i

Adm. Kato Japonijos pre- 
mieras.

TOKIO, birž. 12. — Rezigna
vus premiero TaJkahaši kabine
tui, delei jo libetališkumą, nau 
ją kabinetą sudarė reakcionie
rius admirolas baronas Tomo- 
saburo Kato. Jį rems didžiu
mos partija atstovų bute ir ka
dangi jis didžiumoj susideda Iš 
didžiūnų, tai jį rems ir augš- 
Čiausis didžiūnų butas.

Bet gyventojai, paskelbus, 
kad Kato tapo pakviestas su
daryti' kabinetą, pradėjo prieš 
jį rengti protesto demonstra
cijas, kurios įvyįjo visuose di
desniuose Japonijos miestuose.

NEW YORK, birž. 11. — 
Naujas rekordas tapo pasiektas 
vakar, kada iš šio uosto iš
plaukė 10,000 pasažierių į vie
ną dieną.

Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius 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 (parląidą)
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo; / ii

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 tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia j Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į 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 j lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYĘIAI

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 Sot Halsted St., Tel.

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

BRIGHTON PARK SKYRIUS 
4138 Archer Are.

WEST PULLMANO SKYRIUS 
523 West 120th St., 

ROSELANDO SKYRIUS 
233 East 115-th St.,

CHICAGOJE

Boulerard 9663

Boulevard 0672

Tel. Lafayette 7674 
“3

Tel. Pullman 0169
Tel. Pullman 4)659
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Amerikos U įk ris
Europoj
K. Sėjikas.

Amerikos žurnaluose 
rašoma apie tai, kas amerikonui 
tenka patirti Europos šalyse. 
Manau busiant ne pro šalį at
pasakoti kad ir suglaustoj for
moj keliauninkų patyrimai.

Skirtumą tarp Amerikos ir 
Europos pinigų geriausia parodo 
keliauninko patyrimai. Vienas 
amerikonas užsisakė šaunius 
pietus šauniame Vienuos resto
rane. Papietavęs jis pareikala
vo iš vyriausio patarnautojo, 
kuris vadinama “Ober’iu”, są
skaitos. Oberis padavė sąskai
tą trims šimtams kronų. Gavęs 
iš amerikono $20 auksinį pinigą, 
oberis susimaišė; jis negalėjo 
suskaičiuoti, kiek austrų pini

gais grąžos duoti. Jis atsipra
šė amerikono ir nuėjo prie tele
fono pasitarti su restorano savi
ninku.

— Tamsta, vienas^, ponas pa
davė dviejų dešimčių dolerių 
auksinį pinjgą^ Koki jo vertė 
austrų pinigai

Gavęs iš savininko reikiamų 
instrukcijų, oberis sugrįžo ir pa
reiškė amerikonui:

— Aš duosiu jurris tiek grą
žos, kiek jus norėsite. *

Tas anekdotas gan teisingai 
vaizduoja Europos šalių (į rytus 
nuo PranCijos ir Šveicarijos) pi
nigų valiutą. Toks pinigų ver
tės nupuolimas ii’ pramonės pa
krikimas veda prie spekuliavi
mo. Biznieriai, profesionalai ir 
paprasti darbininkai spekuliuoja 
pinigais. Visų tų spekuliantų 
ambicijos veda pijie Amerikos 
dolerio. Bet daugumui doleris 
nėra pasiekiamas. Gruodžio 
mėnesiu už vieną dolerį Viennoj 
buvo mokama 10,000 kronų. 
1914 m. 10,000 kronų sudarė 
$2,000. Rusijoj doleriui moka
ma 200,000 rublių. Lenkijoj 
banko darbininkas klausė ke
liauninko, ar jis turįs vežimą 
pinigams vežti, kuomet pasta
rasis paprašė išmainyti 
pinigais $150.

Tūkstančiai įvairiausių 
psnių yra spausdinama
Europos padėtį. Ekonomininkai 
laužo sau galvas, kaip pastaty-

daug

lenkų

strai- 
apie

dideli laivai

STAR
Į Cherbourg ir, Southampton 

Olympi(£—Birž. 24; July 15; Aug. 12; 
Homeric—July 1; July 22; Aug. 19;, 
Majestic — Birželio 17; Liepos 8;

Tuoj pribuvus j Southanvptoną, ke
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Lie- 
pojų su užtikmimu smagų pervežimą 
ir teisingą bagažopervežimą.

VRedStarLihi
Tiesus patarnavimas j Liepoją.
Dideli, smagus garlaiviai. Kegu- 

liaris plaukiojimas

>AmericanLine
į Hamburgą

St. Paul July 12; Aug. 16; Sept. 2(7; 
Mongolia Birž. 21; Liep. 26; Rugp. 30 
Minnekahda (3 kl.) Birž. 28, Rugp. 2 
Manehuria Liep. 5; Rugp. 9; Rūgs. 13

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

Atsikvieskit savo gimines ir drau
gus ant pagabią musą linijas laivą. 
Geras maistas. Smagąs kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Klauskit 
musą apie musą žemas kainas, ap- 
sėjimui keleivių pervežimui.

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENT 

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

Piliava, Kaunas ir Vilnius
jei jąs manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja taiąie New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žeingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite 
nuo agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. Washington S t., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

ti Europon šalis ant tvirtų ko
ją, išgelbėti jas nuo bankroto. 
Bet žodžiai pasilieka žodžiais. 
Europos ekonominė padėtis nei 
kiek negerėja. Beverčiai pini
gai dirbama nepaprastu spartu
mu. Bet tai žmonių būties ne
gerina. Susidaro toki padėtis, 
kokioj atsidūrė anas pasakingas 
jūreivis “water, water every- 
where and not a drop to drink”. 
Kas iš tų pinigų, jeigu jais nie
ko negalima įpirkti!

Tik normalinė gamyba krba 
internacionalinis bankas, kuris 
leistų pinigus, galėtų ' ištraukti 
šalis iš klampynės Europos ša
lis. Tačiau kaip vienos, taip ir w « B ■ ••

lių, kai Angliją, Skandinavų ša
lys, Šveicarija ir Amerika. Ame
rikos doleris, žinoma, statoma

Doleris yra vyriausias pinigų

tinėj Europoj. Įdomu pastebė-

amerikonų adresus, imdami $5 
tūkstančiui ardesų. Taipgi yra 
pardavinėjama nepaprastai su
maniai parašyti laiškai, štai 
koks nors amerikonas gauna 
laišką iš biednos liguistės Mo
teries, penkių vaikų motinos, 
kurios vyras žuvo karė, Arba 
vėl iš 16 J’ietų gražuolės (prie 
laiško pridedama paveikslas), 
kuri prašo dolerio, kad išgelbė
jus nuo bado savo sergančią 
ipotiną ir jaunesniąsias seseris. 
Laiško . pabaigoj priduriama, 
kad, jei ji negaus to dolerio, 

tai jai liks tik vienas pasirinki
mas: parsiduoti pirmam vyrui 
ir vesti prostitutės gyvenimą. 
Na, ir reikia akmeninės širdies, 
kad nepasigailėjus tos nelaimin
gos mergaitės. Bet tikrybėj 
laiško autorius yra ne šešiolikos 
metų mergaitė, o koks nors

penkių dešimčių metų prigavi
kas, kuris ne kartą gal jau bu
vo kalėjime. Ir toks sukčius su
renka kartais iki $100 mėnesiui 
ir gyvena sau, kai Kunigaikštis.

(Bus daugiap)

K. GUG1S 1
ADVOKATAI
Miesto ofisai I

127 N. Dearbpn SU Reom 1111-18 <
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-0

Gyvenimo vieta: 
M23 Su. Haleted St.

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

100 markių obuoliui ir nelabai Pinigai gaudoma tik tokių ša- 
gerai temoka skaičiuoti tūks
tančiais, reikalauja tiek ir tiek 
svarų markių arba rublių už
obuolių vežimą. O “milionie- aukščiausia, 
rius” sužino savo nelaimei, kad 
drabužių eilė kaštuoja vieną matas visoj Centralinėj ir Ry- 
ketvirtadalį viso jo turto.

Tūkstančiai . kaimiečių savo' ti, da tas faktas, kad šimtinė 
senu papratimu sukasė sidabri-. bumaška turi didesnę vertę, ne- 
nius pinigus į žemę. Sidabrinių gu šimtas dolerių dolerinėmis 
pinigų vertė, žinoma, nepersi-: bumaškomis. Skirtumas siekia 
mainė. Toks sidabrinių pinigų net 10%. Ir kuomet keliaunin- 
slėpimas buvo labai įsigyvenęs. J kas prieina prie banko langelio 
Jau 1918 m. Vokietijoj, Austri- ir paprašo, sakysime, išmainy- 
joj, Jugoslavijoj, Rumanijoj ir ti $100, jo tuoj klausiama: “Iš 
t —u_i bumaškų susideda šimtas

dolerių”.
Centralinėj ir Rytinėj Euro

poj, sako Joseph Shebenyei, yra 
du šimtu milionų žmonių, ku
rie svajoja įsigyti aukštos va
liutos pinigų. Turėti ten vieną 
Amerikos dolerį labai daug reiš- 

’ kia. Bet kaip jiems įsigyti tų 
. dolerių? Tūkstančiai žmonių 

stvėrėsi naujo užsiėmimo. Mu- 
niche, Viennoj, Varšuvoj arba 
Budapešte New Yorko arba Chi- 
cagos telefonų knygos yra labai 
branginamos. Jose randasi tiek 
daug tūkstančių adresų! O juk 
visi amerikonai turi daugiau ar 
mažiau dolerių. Negalėdami 
nieko duoti už dolerį, jų vienin
telis btf&as y^a maldauti jo. 

Tūkstančiai žmonių pardavinėja .............1 ------- N ; ' . 'A , ■■ ■. .U » ■—

Lenkijoj nebebuvo cirkuliacijoj 
sidabrinių pinigų. Pirm karo, 

kitos sąlygos įgyvendinimui nie-( vienoj tik Austro-Vengrijoj bu
ko nedaroma. !
vertei esant, normalinė gamyba rinių pinigų, 
negalima. O kai gamyba stovi gaiš puse tos sumos Austrijai 

atseitų 200,000,000,000 kronų.1 
Kaimietis, kuris įkasė į žemę 
kelius šimtus sidabrinių kronų, 
dabar yra milionierius. šiandien 
už 500 sidabrinių kronų jis gali 
gauti vieną milijoną popierinių 
kronų.

Ne retenybė, kad koks nors 
Londono pilietis, turintis* pen
ktus šimtus svarų sterlingų, va
žiuoja į kontinentą, sustoja ko
kiose penkiose sostinėse, mėto 
pinigus rieškučiomis ir po kelių 
mėnesių šaunaus gyvenimo grįž
ta į Londoną, turėdamas kiše
nėj daugiau svarų sterlingų, ne
gu kad išsivežė. Vienas laik
raštininkas tikrai taip pasielgė: 
ir jis nespekuliavo ir jokio dar
bo nedirbo. Visa ką jis padarė, 
tai išmainė apie šešius kartus 
sąvo pinigus. O besimainantis 
pinigų kursas davė jam progos 
pagyventi karališku gyvenimu 
ir parsivežti namo daugiau pini
gų, negu jis išsivežė.

3uti milionierium tose šalyse 
nieko nereiškia. Miliono rub-į 
lių ar kronų tik skaičius yra di-1 
delis, o ne verte. Reikia žino-L 
ti, kad pirm karo Amerikos pi-1 
nigais milionas kronų buvo ver-

Žemai pinigųJ vo apie 200,000,000 kronų sidab-
Dabartiniais pini-

ant vietos, pinigų puolimas skau
džiai atsiliepia į gyventojus, ža
lios medžiagos nėra, galima L 
vežti iš užsienių. Ji neįperka
ma. Pragyvenamoji alga Rusi
joj skaičiuojama milionais rub
lių, o Austrijoj ir Lenkijoj šim
tais tūkstančių kronų arba mar
kių. O kuomet pinigų vertė ki
tėja beveik kas dieną, tai nėra 
jokios galimybės tinkamai dar
bininkų algos nustatyti.

Austrijoj, pavyzdžiui, kronos 
atspausdinimas atseina daug 
brangiau, negu pati krona yra 
verta. Tas pats yra ir Rusijoj, 
štai kodėl sovietų valdžia dirbi
na daugiausia dešįmt-tukstanti- 
nes bumaškas. Greitu 'laiku tai 
bus mažiausi pinigai cirkuliaci
joj.

Nežiūrint viso to tragizmo, 
Europos žmonės mėgsta juoktis 
iŠ tos padėties. Pasakojama 
juokingiausių istorijų apie taip 
vadinamus milionierius ir spe
kuliantus. Istorijos apie tai, — 
kaip buvusieji kunigaikščiai ir 
turtuoliai kabinasi ubago tar- 
bas, o kaimiečiai pinigus sva
rais sveria ir kemša juos į mai
šus, — yra labai madoj. Lenkų
ąr rusų kaimietis, kuris gauti a tas $200,000, o dąbar — $120.;

NORTH

Dubeltavais šnubais 
. garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

: agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius

Didžiausia Exkursija 
Lietuvon!

BALTIC STATES BANKAS, 294 Eighth Avė., New York, 
parengia specialę ekskursiją didžiausiu ir puikiausiu pasaulyj laivu 
MAJESTIC. Tasai milžiniškas plaukiojantis palocius išplauks įš New 

Yorko LIEPOS (JULY> 29 dieną. Keleivius lydės iš New Yorko į pat
> ■ . ■ ' ! U' f (

Kauną Banko pasiuntinys p. RAPOLAS KRUČAS, kuris šią pirmutinę 
lietuvių ekskursiją naujuoju didlaiviu nutrauks ant krutančiųjų paveifflee 
lų (Moving Pictures).

Laivas MAJESTIC taip yra didelis, kad jokios vilnys neįstengia 
jo pasupti. Keleiviams nereikia jurų liga sirgti.

Gardus valgis, mandagus patarnavimas, gražus kambariai pasilsė- 
ji’mui, dėniai pasivaikščiojimui, atskiri kambariai kiekvienai šeimynai 
(pavieniai irgi gauna atskirus kambarius po dvi, ar keturias lovas kiek- 
vienme), švarumas ii) naujausi patogumai — tai laivo ypatybės.

Kelionė iž|New Yorko į Kauną užims vos 9 dienas! Laivakortė 
iki Kauno $107.50; iki Karaliaučiaus (Piliavos) $106.50. War Tax $5.

Skubinkitės užsisakyti vietas, nes jau nedaug teliko!
Platesnį tos ekskursijos aprašymą ir visus patarimus išsiunčia 

BALTIC STATE BANK kiekvienam. Rašykite tuoj, adresuodami

Baltic States Bank
294 Eighth Avė., New York, N. Y.

Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželio
....  Birž. 1

10
14
15
24

Greita kelionl
NEW YORK — M'EMEL

LA SAVOIE*....
PARIS ...............
CHICAGO ........
LAFAYETTE .. 
ROCHAMBEAN
r Jungiasi su S. S. Pologne plau

kiančių iš Karve BaJ. 14
8-ios klcsos kaina ........... $106.50

Puikiausi 3-ios kleeos paranku- 
mai, su prausimosi bliudu ir bė
gančiu 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

' JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Learitt St.
Telephone Canal 2552 '

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

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

Pilniausias stakas. Pristatome didelius ir mažus orderius.
Morgan Park Lumber Co.,

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

Ofisb 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 dienų

4601 South Ashland Avenue, » ' CHICAGO, ILL.
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tet. Lafayette 263

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 8899 

MAURICE J. GOLAN 
Re«. 1102 S. Ashland Blrd. 

, Seeley 8676

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmaestyj.

AS^CIATION BLDG.
/19 So. La Šalie St. _

Room 1303
Valandos; 9 ryto iki 5 po pietą

Namą Tel.: Hyde Park 3895

Knygos iš Lietuvos
Daugelis Amerikos Organizacijų ir pavienių asmenų norėtų 

išsirašyti iš Lietuvos reikalingų sau knygų, bet nežino kur šiuo 
reikalu kreipties. Kiti, kad ir žino, bet neįstengia išsirašyti, nes 
Lietuvos knygų leidėjai-biznieriai amerikiečiams labai aukštai 
kainas stato.

Koperacijos Bendrovė “šviesa”, Kaune.
O iki šiol amerikiečiai nežinojo, kad visos senos ir pastarųjų 

metų naujos laidos knygos Lietuvos išėjusias, patogiausia ir pi
giausia išsirašyti per:

Koperacijos b-vė “ŠVIESA” vienintelė knygų leidimo b-vė 
Lietuvoj, kuriai nerupi privatis savo reikalų biznis, bet plačioji 
Lietuvos darbininkų, valstiečių, visuomenes ir aplamai bėdnuome- 
nės apšvietos — kultūros laipsnio kėlimas. Kitos-gi Lietuvos kny
gų bendrovę^, nors jos ir koperacijos ar kitais gražiais vardais 
dąngstosi> cĮą^iąųsia yra vien paprastų bizniąrĄį įstaigos, kurių 
tikslas — savO'hkiioneriams teikti kuodidžiausį pelną. Dabar ap
lamai didžiuma Lietuvos visokių, net koperacijos bendrovių yra 
užsikrėtę pinigų ir pelno godulio liga.

Todėl didęlį biznį daryti norėdami, ir tuo budu amerikiečių 
doleriais lobti, neatsižvengiant tuo, kad šie doleriai ir amerikie
čiams kainuoja kruvino prakaito. Todėl ir už knygas bei kitus 
spauzdinius nuo amerikiečių labai brangiai, daug brangiau nei 
Lietuvoj imama.

KOPERACIJOS BENDROVĖ “ŠVIESA” vienintelė knygų 
bendrovė kuri ir amerikiečiams knygas parduoda tokia pat kaina, 
kaip ir Lietuvoje užsisakiusiems. Kiek brangiau negu Lietuvoj 
atseina tik persiuntimas. Todėl amerikiečiai nenorėdami sau 
skriaudos knygas ir kitus spauzdinius privalo išsirašyti vien per 
“ŠVIESĄ” Kaune.

Koperacijos b-vė “ŠVIESA” siūlo Amerikos Knygynams, Par
tijoms, Sąjungoms, Federacijoms, Draugijoms, Mokykloms, Rate
liams, Kliubams, Skaitykloms, Bibliotekoms ir pavieniams asme
nims visas sau reikalingas knygas, žurnalus, laikraščius, ir kitus 
spauzdinius išsirašyt vien per “ŠVIESĄ”, Kaune.

Galima išsirašyti rankvedžius, mokykloms ir kursams (pradi
nėms, vidurinėms, gimnazijoms, įvairiems aukštesniems kursams 
ir universitetams); taip-pat įvairių mokslo knygų; poezijos, bele
tristikos, gaidų, atvaizdų — paveikslų ir kitų spauzdinių.

Užsakiniai bus atliekami greit ir sąžiningai. Tas mažas nuo
šimtis pelno, kurs nuo Jūsų užsakymo liks, eis ne į biznierių-akcio- 
nierių kišenius, o bus suvartota naujų “ŠVIESOS” knygų leidimui. 
Tuo budu prisidėsit prie apŠNietos-kulturos laipsnio kėlimo Lie
tuvoj.

,Užsakymus siųskite tuojaus, kol aukštas dolerio kursas — 
gausite daugiau knygų.

Apsisaugokite pinigų siuntimo agentų, nesvietiškų procentų 
lupinio.

Kreipiame domę į tai, kad Koperacijos B-vė “ŠVIESA” išlei
dusi yra virš 20 knygų ir kitų spauzdinių, kurias (visas 20 kny
gų) parduoda su prisiuntimu Lietuvoj ar Amerikoj vien už 100 
auką, arba 50 centų, dabartiniu dolerio kursu, (1 dol. v— 200 auks.) 
skaitant.

Todėl, kas prisius 100 auksinų arba 50 centų, tam bus prisių
sta — vienas “ŠVIESOS” leidinių knygynėlis iš 20 knygų Ameri
koj, o kitas Lietuvon tam kuriam Jus nurodysite.

Todėl, kas nori prisidėti prie Lietuvos darbininkų, valstiečių 
ir aplamai varguomenės kulturos-apšvietos ir darbininkų klasinės 
sąmonės kėlimo, tas tesikreipia į “ŠVIESĄ”, nes šiaip iš Ameri
kos siunšiamos knygos labai retai tepasiekia to, kuriam jos yra 
antrašuotos, o dažniausia prapuola... Todėl, progresyvio darbiniu^ 
kų dvasios kurinio knygomis paskleisti Lietuvoj vienintelis kelias 
tėra — Koperacijos Bendrove “ŠVIESA”, Kaune. — Atsiųskite 
keletą ar daugiau dolerių, nurodykit antrašus Lietuvoj' ar paves- 
kit tai “ŠVIESOS” nuožiūrai ir bus tuojaus kuosąžiningiausiu ir 
pigiausiu budu Jūsų norai patenkinti, — nes — “ŠVIESOS” vy
riausiu tikslas yra — kelti Lietuvos darbininkų kulturos-apšvietos 
laipsnį. Tamstos savo Amerikoj ar savo draugus ar gimines Lie
tuvoj galite įr^yti į nuolatinius “ŠVIESOS” prenumeratorius, 
tuomet “ŠVIESA” Tamstoms Amerikon ar nurodytu antrašu Lie
tuvoj savo leidinius, kad tik jie išeis iš spaudos, siuntines nuolat. 
Šviesai — rankpinigiai vienai prenumeratai kainuoja 200 auks. 
arba 1 doleris.

Apart to, “ŠVIESA” sutinka savo knygynėlius dapildyti ki
tais darbininkų dvasios leidiniais. Jei Tamsta nori tapti “ŠVIE
SOS” leidinių prenumeraturium — atsiųsk 200 auks. Tuomet 
gausi visas lig šiol išėjusias 20 knygų, o už likusius 100 auks. 
Tamstai bus siuitinėjama naujai išėjusios “ŠVIĘSOS” knygos, ar 
sulig Tamstos nurodymo už tuos 100 auks., bus prisiųsta kitų 
darbininkų dvasioje Lietuvoj išėjusių knygų.

Su pagarba: “ŠVIESOS” Valdyba.
Pinigus siųskit per Naujienų. Pinigų Siuntimo Skyrių. * 
“ŠVIESOS” antrašas:

Lithuania—-Europa, Kaunas, Malūnų gatvė N r. 75, “ŠVIESĄ”.

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus. ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo mor^e- 
čiaus ant lengvą išlygą.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.: Central 6890

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

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., j 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 1 

iki 9 vakare.

s. BANES
♦ 'ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicaąo.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1115. Vai.: 6 iki 9 vaL

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS
Kad supažindinus nauja krautuve 

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

Vyriškos darbui ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Trankai ir siutkeisai žęmiau negu 
kainavo*

JŪSŲ PINIGŲ VERTE, AR PINI
GUS GRĄŽINSIME.

Nepamirškite musų naujo antrašo. 
Du įėjimai.

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



Utaminkas, Birželio 13, ’22

KORESPONDENCIJOS
1    ——’

PITTSBURGH, PA.

Bazaras Rusijos baduolių nau
dai; nelaimingas atsitikimas.
Pittsburgho ir apiėlinkes So

vietines Rusijos Draugų Drau-

gijės Lietuvių Skyrius surengė 
bazarą Rusijos be d uolią nau
dai. Bazaro vieta buvo Lietu
vių Mokslo Draugijos svetainė
je; bazaras tęsėsi nuo birželio

Nors plaka tuose buvo garsi
nama, kad bazarą rengia Pitts
burgho lietuvių draugijos, bet 
jį daugiausia, o gal ir išimti-

Kodėl Standard Oil 
Company \Indiana\ Duo 
da Gerą Patarnavimą

K1OMET jus atvažiuojate prie Standard Oil 
Company (Indiana) patarnavimo stoties, jus 
rasite patyrusį žmogų, kuris greit ir manda
giai jums patarnauja. Farmeriai taipgi turi 

tą patį patarnavimą nuo musų žmogaus, kuris at
važiuoja pas duris su tamsiai žaliu tanku. • •

Jei jus turėsite jlrogą atlankyti musų išdirbystę 
Standard Oi t Company (Indiana) jus pastebėsite, 
kaip visi darbininkai yra mandagus ir kaip jie yra 
prisirišę prie savo darbo.

Tą patį dalyką jus pastebėsite kur tik susitiksita 
su musų darbininkais. Ta padėtis, tai nėra nepa
prastas atsitikimas. Tas yra todėl, kad Standard 
Oif Company (Indiana) pripažįsta pamatinį reikalą 
darbininkų biznyje, dėl kurio yra pasišventę.

Per metų eiles, kompaniją laiko sau už Prieder
mę, kad su darbininkais apsieiti visuomet teisingai, 
teikti jiems nuolat darbą ,apdrausti juos kol tik da- 
leidžia nedarbas.

Apsaugoti darbininką kuris paseno bedirbdamas, 
kompanija turi išdirbusi tam tikrą planą tiems dar
bininkams kurie nuolat dirbo musų kompanijai, ar
ba tiems, kurie dar kokiu nors netikėti} priežasčių 
nebegali dirbti, tokie yra apdraudžiami iki galo jų 
amžiaus. Tokie darbininakai gauna mažiausiai 
$300.00 metams, o kaip kada gauna 75.% abelnos jo 
algos per 10 metų. /

Tas planas suteikia darbininkui apsaugojimą jo 
ateities. Tas suteikia jam progą geriau dirbti ir 
atlikti gerą darbą. ' .

Daug metų patyrimo pertikrino mufių užveizdas, 
darbininkus ir šėrininftus Standard Oil Company 
(Indiana), kad tas būdas pripažinjmo tiesų darbi
ninkams yra vienas faktorių, kuris leidžia šiai kom
panijai teikti žmonėms kuogeriausį patarnavimą iš
dirbame ir dastatyme patrolium produktų.

Standard Oil Company
(Indiana)

910 So. Mhicigan Avė., > Chicago.
, 2809

veršių ir pa- 
roberio kulni- 
kaina $8.50,

$4.50

Vyrų šiaudinės 
skrybėlės

Bile šiaudinė skrybėlė musų 
krautuvėj 4 QE
dabar

, Vyry oxfordai
Geltonos Rusiškų 
tentuotos odos su 
mis. Paprasta 
visų mierų, 
dabar
Vyrų kanvas oxfordai pilki, bal
ti, Palm Beach ir geltoni, visų 
mieft, kaina QO
tik I

Labai 'ęeros rūšies organdy dre- 
sės, vėliausios mados, mieros 
nuo 7 iki 14 metų amžiaus, da
bar parsiduoda $1.98

Mažų mergaičių dreses, mieros 
nuo 2Jki 6 metų amžiaus. Vi
sos spalvos ir styliai, neblunka 
skalbiant, kaina $1.00, QQa 
dabar tik vOU

200 merginų dresių
Mieros nuo 2 iki 6 ir nuo 7 iki 
14 metų amžiaus. Visos gva- 
rantuotos neblunkančios spal
vos, kaip tai: ginghamai ir po- 
plinai. Labiausiai puikus sty
liai ir naujos mados. Kaina 
nuo $1.50 iki $2.25, dabartinia
me išpardavime QQn 
tik UOC

Merginų dresės
Mieros nuo 7 iki 14 metų. Or
gandy puikiai pasiūtos, visokių 
spalvų. Kaina $2.00, QQa 
dabar OOG

I Palm >Beach plau
kams tinkleliai

I Besitempiantįs arba ne. Visų 
j spalvų. Dabar 4%c., OEa 
fl arba 6 už Cvv

“Big Yank” ir kiti puikiai pa
daryti darbiniai marškiniai vy
rams. Spalvų: mėlinos, pilnos 
ir khaky. Mieros 14 iki 17. 
Paprasta kaina $1.00, CQa 
dabar - OOC

Motery šilkinės 
pančiakos

Mes nuoširdžiai kviečiame tas 
moteris kurios yra neužganė
dintos šilkinėmis pančiakomis, 
ateikite ir pabandykite musų 
žinonvas “Humming Bird” gry
no šilko pančiakas. Visų spalvų 
ir mierų. Specialė kaina šia
me išpardąvi- $1.29

Musų 13 Metinės 
SUKAKTUVES

----------- : ---------
1708 So. Hafeted St.

Pus-Vasarinis Išpardavimas
Mes pasiūlome jums didžiausį bargenų dabartiniu 
laiku Chicagoj! TIK DABAR pačiame sezone jus 
turite progų pirkti reikalingų daigtų NEGIRDĖTAI 
PIGIOMIS KAINOMIS.
Kiekvienas dalykas musų krautuvėj yra numažinta 
kaina kaip seka žemiu.

Krautuvė atdara nuo 8:30 ryto iki 9 vai. vakare. 
Mes turime lietuvius pardavėjus. Ateikite anksti!

didžiumoj 
ir moterų 

jų buvo ne 
visi sutilpo

nai rengė Pittsburgho progre
sai stos.

Bazarui daiktai 
buvo sudovanoti 
rankom i s n udi rbt i; 
perdaugiausia, nes
estradoje; brangiausiu (daiktu 
tur būt buvo A. Lalio Žodynas.

Bazaro lankytojų taipgi bu
vo ne perdaugiausia ir jie maž
ne visi buvo savi žmonės. Pel
no gal j r padarė kiek, nes Lie
tuvių Mokslo Draugija savo 
svetainę davė dykai. Įplaukų 
galėjo būti apie $200.

Birželio 6 d. pusiau pirmą 
valandą dieną. Magee ligoninėj 
atsitiko nelaimė su 29 metų 
lietuviu vaikinu Broniu Tumu. 
Jis dirbo skalbykloj ir per jo 
neapsižiūrėjimą mašina, kur 
drabužius sausina, pagavo jo 
dešinę ranką ir visą iki peties 
sulaužė. Nors merginos dirbu
sios su juo kartu galėjo maši
ną sustabdyti tuojaus, kol dar 
nebuvo visa ranka sulaužyta, 
bet jos iš išgąsties susimaišė ir 
neatsigodejo to padaryti. Ran
kos išėmimui iš mašinos reikė
jo susijieškoti geležinės dalbos 
mašinai sudraskyti.

Kaip bus su nelaimingo kū
dikio gyvasčia tuo tarpu neži
nia dar. —Reporteris.

Detroito žinios.
Iš lietuvių gyvenimo.

Kelios dienos -atgal čia buvo 
atsibastęs pagarsėjęs savo bur
nos palaidumty kun. Garnius. 
Bet dėl švenčiausios ramybės 
vietos kunigai neleido jam kal
bėti.

Kalbėjo tiktai vienas Bagdo
nas, kuris irgi buvo prižadėjęs 
suvo burną valdyti; prastai 
vargšas pasipelnęs apleido* De
troitą.

Apskritai imant, lietuviai čia 
miega saldžiu jniegu. Švento
ji ramybė viešpatauja visur. 
Jei bent vyčiai surengia kur 
pramogą, ar komunistai įsidrą
sinę šuktelia kur skiepe, paro
dydami, kad jiė gyvi, tai ir vi
sas lietuvių judėjimas.

Dirbtuvėse užėjus darbyme- 
tei, visi išsijuosę dirba ir ne
turi laiko pasvarstyt apie sa
vus gyvenimo reikalus, v

Draugijinis gyvenimas ap
miręs; keli nariai ., susirinkę 
šiaip taip atlieka susirinkimus 
ir traukia kur pavesjauti. Yra 
keli chorai: Vyčių Choras, Ko
munistų Choras ir .taip vadina
mųjų bepartyvių choras, bet 
vasarai užėjus baisu, ;kad jų 
balsai nesutirptų.

Tiršta gimine.
78 metų senis Beloit apsive

dė su savo sūnaus Williamo 
Beloit uošve Augusta Rottika, 
68 metų amžiaus, ir jo sūnūs i 
savo pačiai patapo,broliu, o jo 
uošve liko jam motina. Visas 
kvartetas taip susimaišė, kad 
jie nei palys nežino, kaip jie 
giminiuojasi. Visi jie gyvena 
daikte ir linksmai savo medaus 
mėnesius leidžia. Jų šeimyna 
susideda iš žento, sunaus, tė
vo, marčios, dukters, motinos, 
brolio ir sesers, o viso tik ke
turi asmens.

H. Fordo kandidatūros I
statymas. !

Nors Fordas sako neduosiąs 
nei sudilusio dvylekio vajui už 
jo rinkimą į Jungtinių Valsti
ją prezidentus, bet Dearborno 
Kliubas mano kitaip. Kliubo 
prezidentas dr. William Davė 
sako, kad Amerikos tauta pa
geidauja H. Fordo kaipo pra
mones ir ekonomijos vado. 
Taip pat kliubo sekretorius 
adv. Green pataria rinkti žmo
gų, turis rūpintųs šalies reika
lais. H. Fordas nėra galutinai 
nusistatęs tuo klausimu. !

Deportuoja Mansevičią. j
N. M&nsevičią šiandien išde- 

portavo iš Hamtramoko Į Gar
diną. Jis buvo suimtas už bol
ševikinę literatūrą ir nuteistas 
deportuoti. Daugelis lenkų or
ganizaciją kairiosios srovės 
bandė užsistoti už jį, bet tas 
nieko nepagelbėjo. Teismo nu- r 
sprendimas tapo įvykintas šian-ĮĮ 
dien. Valdininkai, prisibijoda-

NAUJIENOS, Chicago, JU. ._______________ ■
rengėsi palydėti, bet nesusku
bo. Tik Miss Agnus Inglis sus

ini demonstracijos, specialiu 
automobiliu nuvežė į stotį ir 
greitai pasodino į traukinį. Ne- kubo įsėsti į tą patį traukinį ir nintėle parama buvo vyras ir 
kurios moterų organizacijų

šiliuką N. Mansevičiaus žmona 
ir trys mergaitės, kurioms vie-

"y-

lydės jį iki New Yorko. čia pa- tevas. —J. Bagis.

Gražumas odospo40metų
IMggMfž ALŲ A >4 - 1

Daugumas moterų mano, kad jų odos 
gražumas po 40 metų natūraliai nyksta.

Kaip tai juokinga ir neteisinga!
Tūkstančiai moterų, kurios jau yra mo- 

čiutemis-bobutėmis, išmoko užlaikyti savo 
odų kad butų daili, šviežia ir graži.

Jus taip pat galite padaryti. Sekretas 
yra, “Prikelkite savo odų”.

Lifebuoy tai padaro. Kiti muilai to ne
padaro. .

Bandykit Lifebuoy. Jauskit kaip deli- 
katnai, švelniai ir puikiai nuplauna pavir- 
šj ir odų? taipgi odos skilutes, prikelia celės, 
priduoda natūralių ir sveikų cirkuliacijų.

Paskiau dabokit kaip jūsų oda taisosi die
na iš dienos, metai po metų.

Tai yra jūsų pačių klaida jei jūsų odos 
gražumas pradeda nykti.

Raudonas ŠMOTAS su gražiu sveiku kvapsniu.

MHIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
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LIFEBUOY
SVEIKAS MUILAS

Išsirašykite Lietuvon savo giminėms, kaimynams ir pažįstamiems 
patys skaitykite ir platinkite

“Lietuvos Ūkininkų”
Seniausią ir didžiausią progresyvių Lietuvos darbo žmonių laikraštį kuris teisingai ir aiš
kiai aprašo valstiečią ir kitą darbo žmonių vargus, iškelia aikštėn negerus valdžios dar
bus, kovoja su šėlstančią Lietuvoje klerikalizmu. Skaitytojams duoda advokatai pata
rimų teisių klausimais, bylų vedime, agronomai ūkio klausimais, veterinoriai gyvulių 
auginime ir gydyme, daktarai sveikatos klausimais ir šiaip įvairių įvairiausiais gyvenimo 
reikalais. Per metus duoda pavo skaitytojams apie 4000 patarimų, iš jų įvairiais klau 
simais nemaža ten amerikieČiaitis.
“Lietuvos Ūkininko” prenumeratoriai per metus gauna;
52'num. “Lietuvos Ūkininko” su šiais priedais:
24 num. “žemė” geriąusio ūkio laikraščio.
24 num. “Jaunimas” pažangiojo Lietuvos jaunimo laikraštis, kuris ragina jaunimą lavin
tis, dorai gyventi ir 11.
24 num. “Savivaldybe ir Koperacija”.
6 num. “Sveikata” žmonių sveikatos laikraštis daktarų vedamas.
Kalendorius. Didelis “Lietuvos Ūkininko”.
Leidžia “Varpo” Bendrovė.
“Lietuvos Ūkininko” kaina: metams — 80 auks., pusei metų — 42 auks., 3 mėn. 
auks. Atskiras num. 2 auks.
Amerikoje: metams — 2 dolerių, pusei metų 1 dol.
ADRESAS: “Lietuvos Ūkininkas” Laisvės Alėja Nr. 60, KAUNAS, Telefonas 223.
Amerikoje galima gauti pavieniais numeriais ir užsirašyti:
So. Boston, Mass., “Sandaroj”, 327 E. St.,
New Yorke, N. Y., Vasiliauskas, 307 W. 30-th St.,
Chicagoje: “Naujienos”, 1739 So. Halsted St., “Aušros Knygynas”, 3210 S. Halsted
E. St. Louis, III., Jonas žičkus, 539 Collinsville Ąve.,
Rockford,* Iii., Petras Kutra, 1012 Main St., ir A. L. T. Sandaros kuopose

23
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I MRS. A. MICHNIEWICH. 
AKUŠERKA

So. Halsted St., kampas 81 gat 
Telefonas Yards 1119-J

3101

—-i ,
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prair 
tikavusi P< nn- 
silvanijoa hos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą .viso
kiose ligose ir 
(atokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ei n om s.

P»-

pri«
Duo

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu:! 
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 
8110 arba 357

Nakt. Drexel 959 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: . 

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

2 po piet.
Telephone rards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikioja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 lubas 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišku, Vyriški ir 
Vaiki ligi

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

Telefonas:-Boulevard 7042

DR. G. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistag 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

T. Pullman 5432

AKUŠERIU
Turiu patyrimą 

moterų Ilgose; rū
pestingai priiiu 
riu ligonę ir kudi 
H laike ligos. 
10929 S. State St,

Chicago, III,_____ ________ _
MRS.JM. WAITKIEWICZ 

(Banienė)
Akušerka 

3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa- 
prak- 
turiu 

patyrimo. Pasek
mingai patarnau- 

gimdymo. 
at- 

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

mo- 
mergi-

ju pne

siUkime 
ypatišką 
rėjimą.

ir 
noms veltui.

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

Optometriat 
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubos.

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

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette 4988.
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rodytis dideliais “Revoliu
cionieriais”. Bet tai yra 
daugiau formalumo, negu 
principo dalykas, kadangi 
remdami valdžią komunistai 
visviena darosi jos dalim. 
Be komunistų paramos Nor
vegijos radikalai nęgalėtų 
atsilaikyti prieš konservato
rius.

Norvegijoje tuo budu ko
munistai pamynė po kojomis 
savo “vierą”, kuri draudžia 
dėtis su buržuazija. Jie te
nai susidėjo ne tiktai su 
buržuazija, o ir su monar
chija.

svajoja apie demokratiją ir ly
gias teises.

“Jaunuolis,
šių uniformoj,

Kalėj i

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujieną Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
I1L — Talefonasi Roosaralt 8500.

iliaimokljima kainai 
Chicagoja —* paltai 

Metams — 
/ Pusei metą

1 Trims minasiams ,, j ...r >
! Dviem mėnesiams , , >

Vienam minėsiu! , , »
Chlcagoje per naiiotojuai

Viena kopija , . _
Savaitei .............  > »■- 18c.
Minėsiu! — , — , .... 76c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj 
paltui

Metams ,, $7.00
Pusei metą .............. ............. -. 4.10
Trims minesiams ...................—2.00
Dviem minesiams . 1.50
Vienam minėsiu!...................  >75

Lietuvon ir kitur uisianiuasei 
lAtpiginta),

Matams __ ___ ■■■■■■ ,. ■■■« $8.00
Pusei metų ....------ 4.50
Trims minesiams ........... ......... 2.25

Pfeiigus reikia siųsti palto Mouey 
Orderiu, kartu su užsakymu.

>8.00 
įi.50 
2.25 
1.75 
1.90

Taikos 
žingsnis.

Užvakar Vokietijos rei- 

chstago rūmuose įvyko ne
paprastas susirinkimas. At
važiavusi iš Franci jos poli
tikos darbuotojų delegacija 
kalbėjo į skaitlingą publiką 
apie tai, kad Francija ir Vo
kietija turi užmiršti kerštus 
ir susitaikyti. Be franeuzų 
iš tos pačios tribūnos kalbė
jo ir keletas įžymių vokie
čių.

Šita demonstracija rodo, 
kad franeuzuose jau yra at
šalę pagiežos jausmai prieš 
vokiečius, ir sveikas protas 
pradeda imti viršų. Abiejų 
tautų kalbėtojai tame susi
rinkime pažymėjo tą faktą, 
kad darbo žmonės, darbi
ninkai ir ūkininkai, Franci- 
joje ir Vokietijoje yra prie
šingi militaristams ir trokš
ta taikos.

mas apstatytas aštria sargy
ba, bet per visą bloką aplink 
teisino rūmą nieko artyn ne- 
prileicįžiama. Į totemo rūmą 
įleidžiama veik tik ‘galingi’ 
piliečiai ir aiugštesni valdi
ninkai. Kaltinamieji laikom 
po didele sargyba.
muose kiekvienas laikomas 

! atskirai^ kamaroj.
žiauriai kankinaiįii, dauge
liui matyt žaizdos padary- 

. tos per ‘tvarkos’ apsaugoto- 
jus. Veikiausia jie kaip ir 
daugelis kitų bus apkaltin
ti ir nuteisti ilgai kalėti...”
Komuntetų persekiojimu Ru

munijoje, žinoma, reikia jpik- 
tintis. Bėt kodėl komunistai 
persekioja kitus žmones tenai, 
kur jie turi galios?

Augščiaus paduotasai Rumu
nijos komunistų bylos aprašy
mas labai primena tą, kas da
bar dedasi sovietų Rusijoj. Te
nai yra teisiami 34 socialistai 
revoliucionieriai, tarp jų ir 
centro pildomojo komiteto na
riai. Jie irgi, kaip ir Rumuni
jos komunistai, yra kaltinami 
r‘suoka Iby j prieš valstybę,” kai
po teroristai ir it. Jiems irgi 
gresia sunkios’kalėjimo baus-s 
mes; jeigu Vakarų Eiropos so
cialistai nebūtų užtarę juos, 
tai j iems grėstų net mirties 
bausmė.

Pridėkite prie to dar kairių- 
ljų socialistų revoliucionierių 
bado streiką Maskvos kalėjime 
(badauja antru kartu, 42 žmo
nės); atsiminkite, kad Mask
vos kalėjimas ir (kitų Rusijos 
miestą kalėjimai yra prigrūsti 
socialdemokratais; ir kad jiems 
taip pat teko skelbti bado strei
ką, kad prispyrus valdžią su- 
laikytl jų išti’om inuj į Turkes
tanu —■ t£r šitie dalykai yra ma- 

ziaus verti pasipiktinimo, nei 
Rumunijos komuntetų perse
kiojimas?

O betgi tas pats “Moterų 
Balsas” ne tiktai nesipiktina 
Rusijos bolševikais, bet dagi 

daro ir vykina |garbina juos. Atbukus sąžinė! 
ar mažiaus žmo- 
parcikšta per poli-, 
ištikrųjų labiausia 
įtaką į gyvenimo 

visame

MATERIALISTIŠKAS ISTORI- 
JOS AIŠKINIMAS.

Kaliniai

Tokio laiškane- 
buvo pirmas 

kalbėtojas, kuris padarė poli- 
cistams didelį įspūdį: “Aš dir
bu ilgas valandas, o nežiūrint 
,to, turiu gyventi pusbadžiu šal
tame ir tamsiame kambaryj. 
Devynios dešimtys nuošimčių 
žmonių, kurie dirba drauge su 
manim, norį to paties, ko aš 
noriu: tik 
ros laisvės ir žmoniškos algos. 
Ir policistai užmiršo savo išdi
dumą. Jie pasidarė paprasti 
žmonės, kuriant rupi savo šei
mos. Jie atsiimi.ė. kad ir jiems 
neužtenka dešimties dolerių 
mėnesiui pramaitininiui sayo

ior^ to paines, 
demokrati jos, tik-

Jie pirmu kariu praregia švie
są ir nebepasitenkina senąją 
tvaika. O kad toks budimas Ja
ponijoj reiškiasi, tatai parodo 
ne taip senai įvykę maištai. 
Nors tai ir senas dalykas, tar
čiau manau busiant ne pro ša
lį panagrinėti Uis sąlygas, ku
riomis tie maištai įvyko.

(Bus daugiau)

Skaitytoju Baisai
r-*. ..f

[I7i iiretkitas itama skyriuj* 
mtontonas Redakcija neatsako.}

FANATIZMAS Iš VIENO 
GALO IR KITO.

Koalicija 
Norvegijoje. 

t _

Associated Press praneša, 
kad Norvegijoje įvyko susi- 
vienymas tarp karaliaus, 
smulkiosios buržuazijos ra
dikalų parffjos ir komunis
tų. Radikalų partijos va
das, premjeras Blehr, pasi 
ryžo susiartinti su komunis
tais, kad išlaikius valdžią 
savo rankose. Mat, parla
mente jisai neturi didžiu
mos; jo partija tenai nėra 
net stipriausia už visas. Ji 
turi tiktai 51 vietą, kuomet 
konservatoriai turi 63 vie
tas; o visas atstovų but^s 
susideda iŠ 150 narių.

Bet atstovų bute yra 30 
komunistų. Kartu su radi
kalais jie sudaro didžiumą. 
Karalius Haakon pritarė ši
tai kombinacijai.

Šiuo tarpu negalima tikė
tis, kad Norvegijos komu
nistai sutiktų priimti minis- 
terių vietas kabinete, nes 
tokiu žingsniu jie save labai 

į diskredituotų akyse tų 
Šimonių, kuriems jie nori

Ačiū tam, kad Rusijos bol
ševikai visas savo nuodėmes ir 
kvailybes stengiasi pridengti 
“marksizmo” skraiste, tai dau
gelis žmonių ėmė labai nepa
lankiai žiūrėti į Markso moks
lą apskritai ir jo materialistiš
ką istorijos aiškinimą ypatin
gai. Greta su bolševizmo kriti
ka nuolatos tenka girdėti, kad 
materialistiška Markso lifoso- 
fija esanti “susibankrutijusi.” 

liet tai yra neapgalvoti žo
džiai. Tie, kurie atsidėję seka 
visuomeninį gyvenimą, mato, 
kad materialiniai faktoriai lo
šia sprendžiančią rolę. Tai yra 
priversti pripažinti net ir bur
žuazinio protavimo žmonės. 
Pav. Cliicagos laikraštis “Tri- 

bune,” kalbėdamas apie Biro- 
pos padėtį, \ako:

“Teorijos atžvilgiu šių die
nų tautos yra valdomos po
litikos priemonėmis. Kitaip 
Rakant, taisykles, kuriomis | 
]<>s gyvena, i’ 
daugiau® 
nių valia, 
tiką. Bet 
tiesioginė
sąlygas visame pasaulyje 
plaukia iš ekonominio įsta
tymo, kuris yra vyresnis už 
visus politikos patvarkymus. 
Aprūpinimas pastoge, mais
tu ir rubu yra pirmutiniai 
būtinumai civilizacijos, taip 
pat ir gyvenimo.

“Pirmykščiai reikalavimai, 
sakysime, ir jų patenkini
mas eina pirma, negu civili
zacijos tobulybės, ir jie vei
kia visą laiką, civilizacijai 
besiplėtojant. Jie yra pamati
niai dalykai. Politinės val
džios gali patikrinti ir pa
tikrina lengvumą tų reikala
vimų patenkinimui, jos ga
li padėti gaut prašmatnumo 
dalykų greta būtinai reika
lingųjų, bet politikos įtaka į 
šituos dalykus yra neišven
giamu budu mažesnė, nei 
ekonomijos įtaka, į politi-

ir didelis
Jis pa- 

pasidaręs 
Japonijos

Toyakiko Kagawa
Bundančios Japonijos 

trumpa istorija.

K. Sėjikas.4

Trumpai sakant, ekonomi
niai reikalai ir santykiai yra 
visuomenės gyvenimo pagrin
das; šituo pagrindu remiasi po
litika, žmonių idėjos ir it.

BALTASIS TERORAS -u 
RAUDONASIS.

IR

Japonija — tai Azijos Vokie
tija. Ji spėkos pagalba stengia
si praplėsti savo teritorijas. Jos 
kareiviai briaunasi į Chiniją, 
Sibirą, Korėją. Kam nežinoma 
japonų šeimininkavimas Korė
joj? Masiniai tos šalies gyven
tojų šaudymai, žiauriausios 
priemonės kiekvienai laisves
nei minčiai gniaužti, —- tai ofi- 
cialinės Japonijos darbai ir 
nuopelnai. Bet Japonija susi
deda ne vien tik iš kareivių ir 
valdininkų, fabrikininkų ir 
stambiųjų žemdirbių. Ji turi ir 
darbininkų klasę, studentų ir 
šiaip .pažangios inteligentijos. 
Tad butų įdomu žinoti, kaip 
darbininkai ir pažangioji inte
ligentija žiuri į oficialiuos Ja
ponijos darbus. Ar ir jie prita
ria militarizniui^ miie kurį tiek 
daug kalbama užsieniuose. Jei
gu nepritaria, tai kas jų daro
ma, kad 
įsigalėti?

Vienas 
glausiu

“Be; kai tik angliakasis ėmė 
pasakoti apie tai, kaip karei
viai ir žandarai kankina ang
liakasius, — tuoj pasigirdo po
licijos kapitono švilpukas. Ko
va prasidėjo. Ji tęsėti visą va
landą. Tokio’® policistai moka 
vartoti savo buožes ' neblogiau 
Amerikos “cops’ų.” Keli dar
bininkai liko areštuoti. Policis
tai nuisvedė areštuotuosius, 
minios švilpimais ir kliksmais 
lydžiam i.

“Tą pačią naktį aš sutikau 
studentą, kuris pelnė sau duo
ną, dirbdamas prie vieno laik
raščio kaipo vertėjas. Jis buvo 
tik 18 metų amžiaus 
socializmo šalininkas, 
reiškė man, kad jis 
socialistas todėl, kad
socialinis gyvenimas iš pat pa
grindų yra neteisingas.

—Ar daug yra socialistų tarp 
studentu, — paklausiau aš.

—Socialistų nėra daug, bet 
beveik visi studentai yra prie
šinai <lat>a.ntiiiei valdžiai,---- at-

sakč jis. — Jie visi nori demok
ratinės ir laisvos Japonijoj. Mi* 
litaristų partijos valdymas vi
siems įkyrėjo iki gyvam kau
ni. Ir mes esame priešingi Ja
ponijos imperialistinėms ambi- 
sijoms.

—-Bet kaip žiūrima į Japoni
jos veikimą Chinijoj ir Sibire.

—-Mes remiame Chinijos stu
dentų aspiracijas. Musų orga
nizacija jialaiko artimus ryšius 
su Chinijos studentais. Mes ko
vojame prieš kiekvieną musų 
militarištų žingsnį. Ir mes ko
vosime su jalšę tol, kol arba jie 
mus pasmaugs arba mes juos.”

II
Mėgiamiausis Japonijos dar

bininkų vadas yra Kagawa iš 
Kobės. Tai yra apšviestas ir ne
paprastų gabumų žmogus. Ke- 
lioliką metų atgal jis baigė vie
ną geriausių Amerikos mokyk
lų — Princotono universitetą. 
Baigęs mokyklą, jis pasiryžo 
pašvęsti savo1 gyvenimą pa
vergtųjų tarnavimui. Jis slap
ta suorganizavo vakarinėj Ja
ponijoj Datrbo Federaciją. Tai 
buvo jo smegenys, kurios su
galvojo paskilbusį streiko būdą
— “dirbant streikuoti.”

Kobės priemiesčiuose gyvena 
apie 20,000 “buvusių žmonių”. 
Tas vardas jiems geriausia tin
ka. Vargu kur kitur, išėmus 
badaujančią Rusiją, galima

nedavus niilitarizmui

ISolševikuoj antis “Moterų 
Balsas” didžiai piktinasi tuo, 
kad Rumunijoje kankinami ka
lėjimuose šimtai komunistų ir 
kad valdžia traukia juos atsa
komybėn, kaipo kriminalistus, 
ir grūmoja aštriomis bausmė
mis. Sako:

rinį Partijos

“Bukarešte, Rumunijoj, 
netoli mėnesio laiko, kaip 
specialis karinis teismas 
darbuojasi ‘nagĄ’nedarnas’ 
Komunistų Partijos agitato- 

Pildomą Ko-
■ mitetą, unijų vadus, parla

mento grupės atstovus (ko
munistus) ir keletą rasėj ų, 
viso 270 ypatų. Jie kaltina
mi ‘suokalby j prieš valsty
bę,’ kaipo ‘kriminalistai,’ ‘te
roristai’ ir tt. Ne tik teis-

žymiausių ir įtakin- 
Japonijos darbininkų 

vadų yra, be abejojimo, Toyki- 
ko Kagawa. Štai kaip Ameri
kos žurnalistai, Frazier Hun- 
t’as, aprašo Tokios darbininkų 
mitingą, kuriame kalbėjo Ka1- 
gawa:
“Labai galima, kad tame dar

bininkų mitinge buvo mažiau, 
kai 75 policistai. Policistai tai 
išsižioję gaudė kalbėtojo ma
giškus žodžius apie laisvę ir di
desnę ryžių porciją, tai bandė 
palaikyti savo tvarkos daboto-' 
jų išdidumą.

“Tarp minios matėsi nema
žai ir mėlynų kepurių; Tai Ja- 
ponijos studentai. Bet mitinge 
daugiausia dalyvavo įvairių rų- 
šių amatninkai ir klerkai. Ta
čiau tai šia n tai ten buvo ga
lima pastebėti ir juodo darbo 
darbininkų, kurie da tik vakar 
buvo vergai, o šiandien jau

Žmones ten gyvena, kai šunys: 
nuskurę, alkani', liguisti. Džio
va ir kitos limpamos ligos tarp 
jų turi puikiausios sau dirvos. 
O tokios sąlygos, žinoma, gim
do baisiausias piktadarystes, 
prasižengimus. Ir ten randama 
ne tik japonai, bet ir baltvei- 
džiai, chiniečiai, juodveidžiai, 
et-c. Bet Kagawa nesibijo eiti į 
buvusius žmonės. Visiems jis 
randa paguodos žodį, visus jis 
moka suraminti. Tarp tų žmo
nių Kagawa turi įkūręs mo
kyklą, kur* jis skleidžia šviesos 
žodį. Jis entuziastiniai pasako
ja žmonėms apie busimą žmo
nijos tvarką. Jis nurodo jiems, 
kaip galima savo būtis page
rinti. Tačiau jis vien tik žo^ 
džįais nepasitenkina: jis sten
giasi kiekvienam kuo nors pa
gelbėti. Matydami tokį didelį 
jo pasišventimą ir nuoširdu
mą, žmonės domisi juo, klau
sosi jo prakalbų ir ima patys 
galvoti. Tuo budu paprasti Ja
ponijos žmonės pradeda busti.

Kiekvienas susipratusis dar
bininkas atmeta fanatizmą dėl
to, kad fanatizmas apjakina 
žmones ir stabdo pažangą. Fa
natizmo šalininkais ir jo pla
tintojais iki pastarųjų laikų bu
vo tik ’kunigai. Dar mums ne
išėjo iš atminties tie įvykiai, 
kurie dėjosi Amerikos lietuvių 
gyvenime religiniam fanatiz
mui viešpataujant. Su tuo fa
natizmu darbininkų inteligenti
jai teko vesti smarki dvasinė 
kova, kurioje fanatizmo prie
šininkams kartais tekdavo ir 
fiziniai nukentėti. Manau, Nau
jienų skaitytojai dar nepamir
šo dviejų didesnių įvykių šitos 
kovos, atsitikusių 1913 ir 1918 
metais, kur kunigų vadovauja
ma vyčių gvardija puolė susi
rinkimus ir sumušė kalbėtojus 
J. Perkūną ir F. J. Bagočių už 
jų kritikavimą religinio fana
tizmo. $ituo negražiu darbu 
pasipiktino kiekvienas teisybę 
ir laisvę mylįs darbininkas ir 
dėjo aukas tam, kad užpuoli
kus patraukius tieson ir uubau- 

dus. ,
Bet tie žmonės, kurie nusidė

jo šituo smurtu, daug kaltinti 
netenka. Jie buvo išauklėti fa
natizme ir jie buvo tik media
niniai įrankiai kunigijos ran
kose. Bet jei atsiranda tolygių 
fanatikų tarp lų, kurie skaito 
save atsikračiusiais nuo reli
ginio fanatizmo, kurie vadina 
save klasiniai susipratusiais 
darbo žmonių atstovais, tai ten
ka labai stebėtis. Labai keista, 
jei žmogus vadinantis save iš
mintingu, • neišmintingai elgia
si; jei jis vartoja kerštą ir 
smurtą ten, kur jiems nėra 
priežasties kilti. Tai yra negal
uojantys žmonės tolygus reli
giniams fanatikams, su. kuriais 
negalima susikalbėti.

Bet tokiais kaip tik ir yra 
musų buvusieji draugai ko
munistai. Jie pasižymi tokiais 
pat negarbingais darbais kaip 
ir kuniginiai gvardiečiai, ar 
nesubrendę piemens, kurie api
puolę keleivį ir negalėdami jam 
nieko blogesnio padaryti, bent 
liežuvius iškišę rodo ir ^olio- 
jas.

šita kryptimi Rusijos komu
nistai pasiekė pačią viršūnę, 
sutikdami užsienio socialistus, 
atvažiavusius rusų valdžios su
tikimu politinių kalinių social- 
revoliucionierių ir socialde
mokratų bylų teisingumo žiu-* 
reti ir, jei galima kuo, jiems 
padėti. Jie sutiko juos piktais 
žodžiais, pravardžiavimais ir 
net akmenimis, jiems Petrog
rade iš stoties išėjus. Už ką? 
Jie patys nežino. Atvažiavusie
ji socialistai jiems niekuo nenu 
si<lėjo ir atvažiavo jie ne savo 
reikalais, bet siunčiami trijų 
internacionalų suvažiavimo, jų 
pačių sušaunto bendram fron
tui sudaryti prieš pasaulio ka
pitalizmą. O jie sutiko juos su 
kerštu, kelionėmis, kaip tie 
piemens, kurie niekuo jiems ne 
kaltą keleivį užpuola. Tas pa
rodo jų nesubrendimą, kuris 
yra vertas nupeikti.

Bet intfsų “'klasiniai” susip- 
ralėliai Amerikoje tokį rusų 
komunistų darbą pagiria ir juo 
didžiuojasi.'■ Ar jiems yra kuo 
čia džiaugtis? Ne. Jei jie dau
giau protautų ir butų kultūrin
gesni, tai jiems akys kaistų iš 
gėdos šitą padarius. Tai yra 
labai liūdna, kad tokie reiški
niai randa vietos tarpe klasiniai 
susipratusių darbininkų.

Fanatizmas, iš kurios pusės 
jis nebūtų, yra njums pragaiŠ- 
tingas ir darbiųinkų klasė, ji 
nori pasiliuosuoti nuo kapita
listinės* priespaudos, visų pir
miausia turi nusikratyti fana
tizmo visokioj jo formoj.

I^ai gyvuoja darbininkų soli
darumas ir vienybė prieš bend
rą jų priešą kapitalizmą!

—P. J. Latvėnas

ŽODIS DEL VIEKŠNIEČIO 
KORESPONDENCIJOS 
“DRAUGO” 131 NUM.

Kadangi “Draugas” tik šmei
žtus talpina, o kreipianties nuo 
priešingosios pusės pareiškia: 
‘^Neleisime ginšytis viekšnie- 
čiams savo dienrašty,” manau 
gerb. “Naujienų” Redakcija 
neatsisakys duot vietos tarti žo 
dį dėl viršminėtos koresponden
cijos.

Ponas Viekšnietis “Draugo” 
131 num. užsipuola A. Tašku- 
ną, Viekšnių 4 klases mokyk
los mokytoji, it* Viekšnių Vie- 
čąjį Knygyną, sakydamas, kad 
Vartotojų Bendrovė Viekšniuos 
se išgirdusi, kad viekšniečiai 
Amerikoj susiorganizavo tiks
lu įsteigti Viekšniuose Viešąjį 
Knygyną, tuoj iškišo iš savojo 
knygyno lango iškabą “Viešas 
Knygynas” ir priima aukas 
nuo ViekšnicČių Kliubo Ameri
koj.

Man, klaipo V. Kliubo valdy
boj esančiam, yra žinoma, kad 
p. Viekšnietis kliubui susitvė
rus pats pirmas davė įnešimą 
įsteigti knygyną prie Vartoto
jų Bendroves “Ąžuolo;” tuo 
pačiu sykiu buvo išrinktas p. 
Viekšnietis į komisiją dėl susi
žinojimo su Vartotojų, B-ve 
“Ąžuolu”. Al’ p. Viclcšnietis jau 
užmiršote tai ir -šmeižiate tų, 

ką pirmiau gyrėt'e, turbūt <lel 
to, kad Viekšnių kapelionas 
jums taip nurodė? Mat Viekš
nių kapelionui nepatinka, kad 
Viešajame Knygyne randasi ne 
vien šventųjų Gyvenimai, mal
daknyges ir Am. “Draugas,” 
bet ir socialistinių knygų ir 
laikraščių, ten mat ir “Naujie
nos” su “Keleiviu” randa vie
tos.

Toliau p. Viekšnietis . sako, 
kad jam atsilankius į V. Kliu
bo susirinkimą ir paprašius 
valdybos perskaityti ką tik 
gautą čarterį, gavęs atsakymą: 
“per duris.” Mat p. Viekšnie
tis buvo užmiršęs, ar visai ne
žinojo, kad yni išbrauktas iš 
V. Kliubo, o pašaliniai į susi
rinkimus nėra įleidžiami, taigi 
ir Viekšnietis su laiškais nuo 
kapeliono paprašytas apleisti 
susirinkimo vietą.

Viekšnietis -apgailestauja, kad* 
kliube likę tik keletas narių, o 
kiti pasitraukę todėl, kad V. 
Kliubas neina ten^jkur Viekš-4 
nietis su kun. Būdvyčiu tem
pia ir ncaukoja ten, kur jie nu
rodo.

^bereikalingai apgailestaujate. 
V. -Kliubas kaip iki šiol, taip ir 
toliaus varys savo užsibriežtą 
darbą ir be tamistų malonės. 
1 oliau las “Draugo” korespon
dentas dar drąsiau kalba, gir
di: Kada susitvers kitas vie
šas knygynas Viekšniuose, tai 
Var-jų B-ve turės grąžinti ne
teisėtai pasisavintą auką.” Įdo
mu butų žinoti, ar daug p. 
Viekšnietis aukavo Viešam 
Knygynui? V. Kliubo finansų 
knyga rodo, kad p. Viekšnietis 
įstodamas į kliubą užsimokėjo 
50 centų, ir daugiau nemokė
jo, o vis kėlė lermą susirinki
muose. Vėliau, neužsimokant 
mėn. duoklių, buvo išbrauktas 
iš kliubo. Jeigu Viekšnietis 
tuos 50 centų mčn. duoklių 
skaito už didelę auką Viešam 
Knygynui, tai V. Kliubas ra
mybės delei sugrąžins lamstai 
tą didelę auką.

Kai de'l V. Klliubo narių, tai 
irgi jie nevisi toki, kaip “Drau
go” koroRpondentas. Tai paro
do kad ir praeitos V. Kl. mėn. 
susirinkimas, laikytas 4 dieną 
šio mėn. Nors diena ir karšta 
buvo, daugumas važiavo į gi
rias, tečiaus ir į susirinkiiną 
buvo dailus būrelis atvykęs. 
Kliubui besvarstant įvairius 
klausimus, prieita prie aukų

L ■■ <
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rinkimo pastatymui 4 klasės 
mokyklos Viekšniuose. Komite
tas paaiškino, kad turį* surink
tų pinigų tarpe viekšniečių ir 
tam darbui prijaučiančių žmo
nių arti 200 dol., I iš kasos nu
tarta aukauti 50 dol. Taigi vien 
tik 4-klasei mokyklai per V. 
Kliubą su jau pasiųstais 260 
dol. sudaro sumą virš 500 dol., 
o kur dar Viešajam Knygynui 
ir labdaringos aukos.

Tą pačią dieną vienam drau
gui užsiminus apie reikalingu
mą neužmiršti remti Viekšnių 
Viešąjį Knygyną, tuoj nariai 
sumetė 14 dol su centais, ir iš 
kasos paaukavo 30 dol. Todėl 
nenuostabu, kad toksai viekš*- - 
niečių dosnumas stačiai erzina 
Viekšnių kapelioną Būdvytį ir 
jisai rašinėja į Kliubą laiškus 
lifent po du į kiekvieną mėn. 
susirinkimą šmeiždamas kaip 
knygyn^ taip ir 4-klasės mo
kyklos vedėjus bei mokytojus.

Ar nebūtų geras pavyzdys ir 
kitų (Lietuvos kampelių išei
viams Amerikoj pasekt Viekš- 
niečių Kliubą ir organizuoti 
panašius kliidius bei draugijė
les. Tuomet daug kas butų ga
lima nuveikti

Juozas Mosgėrs,
3255 So. Union Avė., 

Chicago, 111.

Sveikatos Dalykai
Taškuotas veidas.

Dr. A. Montvidas.

A. Z. rašo: “Esu sirgęs raup
lėmis ir veidas liko duobėtas. 
Duobelės yra geltonos, kas ga
dina veido gražumą. Ar yra k(% 
kių vaistų ai* kitokis būdas iš- 
nail-cinti taškus ir 
vų nuo veido?”

Atsakymas. — Jūsų atsitiki
me nieko nereikia daryt, nes 
negelbės. Jeigu galima butų 
geltonas ir juodas odas blyškin
ti, aš jau senai bučiau įsteigęs 
dirbtuvę, kur negrai butų ver
čiami į baltus žmones. Butų pi
nigo ir rasinis skirtumas suma
žėtų. Tūli žmonės turi taškuo
tą veidą iš prigimties, kiti gau
na nuo saulės spindulių, pas 
trečius jis paeina nuo geltligės. 
Geltligė netoli visada išgydoma 
ir nesunku rast iš ko ji paeina. 
Tie, kas gauna taškus nuo sau
lės, turi vengti jos tiesaus švie
timo, dėvėt plačią skrybėlę ir 
gali vartot tulus veido kremus 
(cold cream), mostis (pav. Ung. 
Hydrargyri Ammomiatum), 
vienok šiek-tiek taškų visgi at
siras. L 'S. L. klausia: Ar galima išsi
gydyti rupturą be operacijos? 
Jei ne, ar pavojinga yrą pati 
operacija? Aš turiu rupturą jau 
2 metai;, dėviu guminę juostą, 
bet negelbsti.

Atsakymas. — Negalima. Tik 
retuose atsitikimuose pas vai
kus ji išgydoma be operacijos. 
Pati operacija visai nepavojin
ga ir žaizda užgyja į apie porą 
savaičių. Juostos dėvėjimas sil
pnina raumenis ir trukdo judė
jimas, kas veda prie vidurių 
kietėjimo ar abelno silpnumo. 
Tik tiem ant operacijos nepa
tartina eiti, kurie jau seni arba 
turi ligas, kurioms esant jokios 
operacijos daryt nepatartina. Vi
si kiti privalo pasiliuosuoti nuo 
rup turos operacijos pagelba.

J. A. rašo: “Musų dirbtuvėj 
yra vienas darbininkas, kuris 
žymiai kosi ir spiaudo kur pa- 
puolč. Mums darbininkams ro
dėte, kad jis turi džiovą ir savo 
peatsargumu gali mus užkrės

ti. Bet jis juokus daro iš musų, 
keikit daktarus ir nestoja 
skrepliavęs. Kas mums daryt su 
juo?”

Atsakymas. — Susitark i t du 
ar daugiau ir raportuokit apie 
tai‘dirbtuves valdybai arba dirb
tuvės daktarui. Netoli visos di
desnės1 dirbtuvės turi' daktarus 
ir ne viena nenori laikyti nesvei 
ko darbininko. Arba susitarę 
keli praneškite miesto Sveikar 
tingumo Skyriui (health depar- 
tment). Gailėtis tokio žmogaus 
nėrą ko, kuris nešvarus ir ki
tus gali užkrėsti, jei turi džio
vą.

. . L_______ *__  - - . — --------- . ■ — ------
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IŠSIGANDO PLĖŠIKŲ; Mffift
Pereitų sekmadienio naktį 

Mrs Kazimera šiškevičienė 
(1737 \V. 8at-)> patėmijo
plėšikus savo namuose. < _ _ 
išsigando ir į>o to už 20 miliu
tų pasimirė. Sako, ji 
širdies ligų. Jos vyras 
plėšikų, John Nemec, 
amžiaus, 1747 W. 18 gal 
gavo. Sugautasis policijai išda
vė kitus savo sėbrus.
gatVekarių viršininkai 

Vėl TARĖSI SU DARBI
NINKAIS. .

Vaikar po pietų gatvekarių 
kompanijų viršininkai laikė 
konferencijų su darbininkų 
unijų vadais. Konferencija bu
vo sušaukta sumažinimo dar
bininkams algų reikalu. Bet 
prie jokių rezultatu neprieita 
ir šįsyk. Mat gatvekarių darbi
ninkai nenori lengviu budu pa
siduoti gatvekarių baronams.

SLAPTIEJI TYRINĖJA CHI- 
CAGOJ FEDERALINĖS 
VALDŽIOS ĮSTAIGAS.

Gandai vaikšto, kad iš Wa- 
ahingtono atsiųsta nemaža 
•slaptųjų agentų ištirti kas yra 
daroma Chicagoj federalinės 
valdžios įstaigose. Ypač yra 
atkreipta dome prieš federali
nės valdžios prohibicijos įstai
gas.

Jeigu valdžia pradėjo tyrinė
ti savo įstaigas, tai tik kas nors 
jose yra negerai.

UŽREKORDUOTA DU ŽEMĖS 
DREBĖJIMU. •

Chicagos Universiteto Oro 
Biuro seismografo prietaisu 
užrekorduota du žemės drebė
jimai užvakar naktį ir vakar 
rytų. Žemės drebėjimai įvykę 
už apie 2,000 mylių už Chica
gos. Pirmas drebėjimas prasi
dėjo 11:30 v. v. ir tęsėsi dvi 
valandi, o kitas prasidėjo 5:49 
v. lyto ir tęsėsi apie 1:30 v. 
Kur tatai įvyko, dar nėra žino
ma.

“FLEPER1Ų” VARGAI.
Peoples Gas and Light kom

panijos bosai paskelbė, kad 
visos “Beperės,” kurios bėgy 
dviejų savaičių neatsisakys sa
vo “fleperystės“ principų“ bus 
pašalintos iš darbo.

Minčloj kompanijoj dirba 
suvirs du šimtai merginų.

Lietuviu Rateliuose
CICERO.

Iš R. R. P. Kliubo pastogės.
Birželio 2 Lietuvių Raudonos 

Rožės Paš. K Ii ubas laikė savo 
priešmetinį susirinkimų. Atli
kus kas reikia susirinkimų ati
darant, buto ^pakeltas klausi
mas perkelti savo susirinkimus 
į kitų vietų. Tam reikalui su
tvarkyti išrinkta specialis ko
mitetas, kuris veiks kartu su 
kliubo valdyba. Paskui kalbė
ta apie piknikų, kuris rengia
mas birželio 17 National dar
že, Riverside.

Po to sekė skaitymas laiškų- 
pakvietimų nuo kitų kliubų, 
būtent nuo Lietuvių Baltos 
Rožės, nuo Brighton Parko 
Liet. Atletikos ir Paš. Kliubo 
ir nuo Cicero Liet. Paš. Kliu- 
lxrV Minėti kliubai užkvietė šį 
kliubų dalyvauti jų piknikuose. 
Visi laiškai priimta ir nutarta 
dalyvauti.

Buvo pašauktas komitetas, 
skirtas ištyrimui F. o f S. R. 
organizacijai darąiGų kaltini
mų išduoti savo raportų bet jis 
atsisakė tatai oficialiai duoti 
šiame susirinkime. Klausimas 
atidėta sekamam susirinkimui.

Reikia pažymėti, kad šis 
kliubas progresuoja. Savo ižde 
dabar turi suvirs penkis tūks
tančius dolerių. Nemažai turi 
įr narių. Ir vis dar auga. Perci- 

tame susirinkime prieraše as
tuoni nauji nariai. Tas rodo 
spartų kliubo augimų.
* Parapijos jomarkas.

Pereitų nedeklienį, birželio 
11, išvažiavęs į miškus neti
kėtai patikau savo senų para- 
pijonų.

—JKjur taip skubinies, — ste
bisi mano parapijomis.

—Niekur, šiaip sau atvažia- 
Ji jų hvau ^yro oro pakviepuoti ir po 

žaliųjį miškų pasivaikščioti.
—Ar busi ant musų jomar- 

ko?
—Ant kokio jomanko?
—iTai dar nežinai?
—Visai nieko.
—Šiandie Berginah 

darže bus musų parapijos pik
nikus. Ten bus visa ko: nami
nio alučio, naminėlės ir IL ir 
tt. Be to, Šv. Grigaliaus cho-

Grove

ras dar dainuos.
—Na, kad jau taip tai gal 

reiki i žingeidumo delei ir man 
nueit’, — tariau sau.

Ir taip mudu nukhitinova 
ŠV Antano parapijos jųmar- 
kan. Vyruti, žmonių buvo pil
nas daržas, ypač buvo daug 
“kūmučių’* ir lietuviškų ”šrai- 
nerių“ su “šrain-digriais.“ 
Vieni buvo apgulę barų, kiti 
susirinkę į “kvartetus” “sulai’-' 
tinęs“ trauke, o treti taip savi 
stumdėsi ir vaikštinėjo nuo 
vienos “budos“ prie kitos. 
Netrukus ant “steičiaus” pasi
rodė šv. Grigaliaus choras ir 
sudainavo keletu dainelių. Kai 
kurie žmonės susirinkę^fiplink 
“steičių” klairsėsi dainų, o ki
ti tuo tarpu su “šrain-digrys“ 
traukė “sutartines” pašaliuose.

Reikia pažymėti, kad pąnpS 
pi jos piknikas atrodė ne į pik
nikų, bet į lietuviškų joinar- 
kų, kokie seniau įvykdavo 
Lietuvoj mažesniuose mieste
liuose per didesnius “atpus- 
kus” žodžiu, “šinkavota“ visu
kuo.

Apie prjvakarį buvo “privi
sę“ gana daiųL lietuviškų 
“šrainerių“. Jų tarpe buvo ga
lima pastebėti ir vietos klebo
nų. Kai kurie pasakojo, kad 
buk ir jis “šlovinęs“ kai ku
riuos parapijomis į aukštes
nius “šrain-digrys.”
Progresyvių Lietuvių veikimas 

apmiręs.
Vasaros karščiams užėjus, 

nežinia kodėl Cicero progresy
vių lietuvių veikimas pasta
ruoju laiku visai apmiręs. Da
bar čia nei prakalbų, nei drau
giškų išvažiavimų, nei šiaip 
pramogų nebegirdėti. Jeigu čia 
nebūtų kam veikti, tai dar būt 
galima pateisinti. Bet čia pro
gresyviu lietuvių jaunimo ir 
darbuotojų netrūksta. Rodos, 
vietos susipratusioms lietu
viams nereikėtų rankas susi
rėmus sau rainiai sėdėti ir 
laukti kol kas pradės kų nors 
veikti. — Cicerietis.

NORTH SIDE.
Draugiškas draugijų išvažiavi

mas į miškus.
Pereitų sekmadienį, birželio 

11, L8S. 174 kuopa, S. L. A. 
II Apskritys ir Pirmyn Mišrus 
Choras buvo surengę draugiš
kų išvažiavimų į Jefferson mi
škus. žmonių buvo prisirinkę 
gana daug. Choras davė ne
blogų programų. Programas 
susidėjo veik vien iš dainų. 
Buvo įvykęs mažas nesusipra- 
timas, bet kiek pasiginčijus jis 
tapo likviduotas.

Programų i pasibaigus, buvo 
įvairios rųšies žaismės ir lietu
viški šokiai.

Publikos tarpe buvo platina
ma L W. W. pobūdžio litera- 
įura. Bet jos platintojai, ma
tyt, neturėjo gero pasisekimo. 
Taipjau maišėsi ir spešelde
mokratų štabas. Gi pats didy
sis to štabo žmogus su saVo 
palidovaig bėgiojo nuo vieno 
prie kito ir vis klausinėjo kaž
kokių šeri ninku.

Buvo atvažiavę keletas veži
mų su valgiais ir gėrimais. 
Tat “slogeliams” nepridėjo al
kis kęsti.
z Kai kur pakrumiais buvo ga 
Įima pastebėti ir lietuviškų

“šrainierių” su “šrain-digrys.” 
Mat jų niekur netrūksta.

Ūpas pas žmones buvo geras. 
Jaunimas be pertraukos žaidė 
įvairias žaismes iki pat vaka
rui, o senesnieji vaikštinėjo po 
miškų, su savo draugais bei 
pažįstamais, šnekučiuodami 
apie savo it visų darbininkų 
bendrus reikalus, žodžiu, visi 
turėjo daug pasigerėjimo^

Pageidaujama, kad"'butų 
daugiau panašių išvažiavimų.

— No r th si d ietis.

1

Nikuodemas Petrauskas, ar
ba jo brolis Vincas Petraus
kas, prašomi urnai asmeniškai, 
laišku arba telefonu Randolph 
7480 susižinoti su Mrs. L. J. 
Coliai* iš Am. Raudonojo Kry
žiaus skyriaus 58 E. Washing- 
ton st., Room 509. • Yra svar
baus reikalo ded jų draugo Jo
no. Vitkausko, kurs yra sudir
gęs ir guli ligoninėj rytų vals
tijose.

TEGUL TAVO
PINIGAS
UŽDIRBA DAUGIAU
r Nesivaikydamas nebūtų “spe- 
šel” peilių, kiekvienas atsargus 
žmogus gali šiandien gauti už 
savo pinigus šešis ir septynius 
nuošimčius, o laimei pasitaikius 
gali gauti ir dauginus.

Kas nori gauti didesnio pelno, 
tas perka ŠĖRUS.

Kas užsiganėdina 6% ai’ 
7%, tas perka BONUS.

Šerai ir bonai dabar eina aug- 
štyn kainoje ir gal ebZaugštyn 
dar per dvejetų metų.

Iš daugybės įvairių gerųjų 
ŠĖRŲ šiandien patartina pirkti 
šiuos: .

American Teleph. & Tele- 
graph (moka po $9 dividendų);

American Tobacco Co. (moka 
po $12 dividendų);

Canadian Pacific R. R. (mo
ka po $10 dividendų);

New York Ccnjįral (moka po 
$5 dividendų);

Iš daugybės geresnių bonų 
šiandien patartina pirkti šiuos:

American Sfnelt. & Ref. 5’s, 
1947, atneša apie 6%.

St. Louis-St. Franoisco, Ad- 
just. 6, 1955, atneša apie 7,/a%.

IIudson-Manh. Ref. 5’s, 1957, 
atneša apie 7%.

Cuba Cane Sugar 7’s, atneša 
apie 10%.

Mississippi River Power 5’s, 
1951, aneša apie 5^%.

Kol dar galima gauti toks 
didelis nuošimtis ant pinigų, 
kiekvienas turi pasinaudoti ta 
proga pilnai. k

galite įmokėti už Šerus ar bo
nus tik trečių dalį, o likusius 
pinigus sumokėti po truputį'.

Tuoj aus išpildykite čia pridė
ta kuponų ir pasiųskite nurody
tu adresu. ' i < ' ,

/' KUPONAS '
Lane, Bichards & Co.,

611 Uiįion Bank Bldg., 
Chicago, III.

Gerb.
Malonėkite suteikti man daui 

giau žinių apie Tamstų pataria* 
mus Šerus ir bonus ir apie leng
vų išmokėjimų už juos.

Vardas ..................................
' f

Adresas ..............za............. —-

A. f Ą.
ANTANAS MARTIŠIUS

Persiskyfė su šiuom pasauliu 
Birželio ii. d., 4:30 po pietų. 

. sulaukęs 38 metus amžiaus iš
gyvenęs Amerikoj 13 metų. Ve
lionis paėjo Mėsėdžių kaimo., 
Skaudvilės valsčiaus, Tauragės 
apskr. Paliko nubudime Roza
lija seserį Lietuvoj, Amerikoj 
seserį Juoząną ir, švogei'į Pran? 
cišku. Laidotuves įvyks 10 vai. 
tyte, Birželio 14 iš namų 3255 
So. Union Avė. į Tautiškas ka- 

[ pines. Giminės ir draugai bu
kite malonus dalyvauti laido
tuvėse. Lai būna tau mylimas 
broli lengva šios šalies žemelė. 
Pasiliekame nubudime

Sesuo ir Švogeris.

___________ i____________________ ____________J

■i

PRANCIŠKUS PETRILA
I Persiskyrė su šiuom pasauliu 
I birželio 10 d., 2:45 ryto. Vėlio-
■ ni^ paėjo iš Kauno rėdybos,
■ Gruzdžių miestelio. , Amerikoj
■ paliko savo moterį Marijoną, du
■ pusbroliu ir dėdę, turėjo 49 m. 
i j amž. buvo visų gerbiamus kaipo
■ teisingas ir doras žmogus. I«i- 
r vonas randasi pašarvotas 39 E.
■ Main St., Chicago Heights. 

Laidotuvės atsibus birželio <14 
d., Springvalley, 111.

Gimines ir pažįstamus kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse. 
Tariu širdingą ačių Draugystei 
“Vienybė Lietuvių”, už gražų 
patarnavimą iki velionio mirties.

Pasilieka nulidime
4 sunai, duktė ir moteris ■ * , I

Marijona Petriliene.

, Del atminimo
BRONISLOVAS VALANTO

, Persiskyrė' su šiuo pąsauliu 
Birželio-June 12, d,, 19.21 m., i 
amžiaus 16 menesių \ ir 11 did- 
nų, po penkių dienų šankių ken
tėjimų jis pasimirė, palikdamas 
dideliame nulindime niotiną 
Marcelę, tėvą Kazimierą, bro
lius Jonuką ir Edvardą.

Jau metai laiko praėjo, kaip 
mes tavęs dusaujam ir verkiam, 

> bet neatverkiam. Ilsėkis mie
las Broniuti ir lauk musų, nes 
mes tavęs nesulauksim.

! Tariame širdingą ačių drau
gams ir giminėms už gėlių i vai
nikus ir mažus vaikučius, dide
lė minią žmonių atidavė jam 
paskutinį patarnavimą. Mieli 
giminės ir pažįstami atjauskit, 
koks sunkus tas laikas buvo.

Lai Jam bunie lengva šios ša
lies žemelė.

Į Nuliūdę
Tėvai ir Broliai Valantai. f

PAILGINK SAVO AMŽIŲ

Jauskis 10 arba 80 metų jaunesniu.

Nuo užkietėjimo, rugšto skilvio- 
silpnų inkstų ir negero kraujo. Bul- 
garian Kraujo Arbata yra puiki šei
mynos arbata. Vartokite karštą ei
nantį gulti, kad prašalinus šalį. Par
duodama visose aptiekose, arba ap
draustame laiško, 1 didelis šeimynos 
baksas $1.25, arba 3 baksai už $3.15, 
,arba 6 baksai už $5.25Z Adresas: 
Marvel Products Company, 451 Mar- 
vel Building,. Pittsburg, Pa.

Tel. Rockwell 5873.
GASSNER & ALTSHUL 

Malioriai ir puošėjai
Artistiškai sienų išpuošimui 

iš vidaus ir lauko. Dirbame nau
jų ir senų darbų visose miesto 
dalyse.

3259 Og^pn Avė., Chicago.

DETROIT, MICHIGAN
■U'JU-'-gkJM.'.-lU-!. "'rJM'ZlUUŲI1!!* ’.-yr.
DAVID RUTTER & 60.,

Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai iš retail 

kiemų. Visur pristątom,
South Side ofisas 3301 Normai Av, 

Tel. Yards 2296.

Pinigai Mali Lietuvoje
> Naujieną Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
12778—J. Urbas 
12782—V. Kalpokiene . 
12785—M. Leišinskienč 
12787—A. Kulvinskas 
12789—J. Andriukaitis 
12791—A. Uksą 
12793—N. Aleksandravičienė 
12794—E. Zabogienė ■ 
12795-t—A. Masalskienė ,
12796—P.' Tailandas 
12801—-V. Bartkevičius 
12814—A. Mitkas 
12815—M. Jankevičienė 
12818—B. Žilinskas 
12822—O.Beividiene 
12827—M. Galdikienė 
12850—F Simonauskis 
12841—-P. Norkevičienė 
12842—S. Simonauskis
12844—O. Kalvaitienė 
12848—O. Masiulaitė 
12852—A. Beržinskiene 
12864—J. Busila 
12865—J. Vilkavickas
12866—M. Marciulienienė
12869—A. Cyngus
12872—J. Sakalauskas

‘i12874—L Dakanavičia 
12875—J.,Užtupis 5 
12876—K. Baltrūnas 
12877—M. Budrevičius 
12878—A. Skinstavičienė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
j šeimynos sveikatą.

reikia greitu* pažibu*.

i TGrėfl pliilębs
Jiems 

Unjo ir žibėsią

SEVERAS 
HAIRP0NA0E

lai yra cyslds. sveikas ir 
J elefcJįjiišl^is plaUK<JR]s lepalas. 
ra 1 1| KAINA 25c 
L lŲciųelvie dpiTe^onilis.

Ml. ' . ...A

W. F SEVERĄ CO. 
CEOAR riAPIOS, IOWA

Nutrinkite savo 
skausmus 

Reumutiškus, 
Neuralgiją, .
Šlubumą, 

Nlksterėjijuą, 
Ištampytos 
Muskulus, 

Dantų 
Skaudėjimą, 

Galvos 
Skaudėjimą, 
Peršalimą.

Tėmyklte, kad 
butų

INKARO; 
VAISBAŽEN- 

KLIS.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6090 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė, 

Tel.: Pullman 6377.

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO., 

3L Bąlchiunas pagelbininkas
• (arba asistentas)

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni

Dotroit, Mioh. m

12879—U. Petraitienė 
12880—M. Miliunienė 
12883—J. Karazija 
12886:—V. Syrusas 
12887—M. Devizienė 
12888—P. Luckus 
12890—P. Molis 
12896—P. Jotkus 
12897—J. Šileikienė 
12900—A. Bekinas 
12902—J. Greitkurgis 
12907—V. Dapkus 
12910—A. Mileikis 
12912—M. Stanienė ' 
12913—P. Urbonavičius 
12919—A, Jackus 
12921^—V. Skukauskas 
12922—J. Kmieliauskaitė 
12926—K. Šlepecis
12929—A. Raila 
12930—J. Sisląuskas 
12932—P. Fpitlis 
12933—A. Stiplis ,

4 12934—0. Balčiūnienė 
12938—V. Bulikauskutė 
12939—V. Jotkienė 
12941—B, Stirlaitė 
12943—J. Perevičiuk 
12948—J.‘ Puodžiukas 
12951—V. Dominauskas 
12952—A. Balčikonis 
12955—J. Taniukas

Pavargdavo Pakol 
Valgį Išvirdavo.

Vartojo Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound 
— Skaitykit kas atsitiko.

Cincinnati, Ohio. — “Metus laiko 
aš kentėjau, nervų nesmagumus ir 
I"' HfflTflillihTITil nereguljariškumo 
P ik* pradėjau
H; yąrtoti Lydia E.
į! Pinkham’s Vege-
| tablo Compound.

4an visados skau- 
! dėdavo pečius ir
L ' *4-. Jn tokia buvau suiru-
nf; nl si, kad negalėda-

" UH|| vau namų darba
\ X f M atlikti. Aš pavarg- 

f ■ ■ davau pakol išvir-
41 davau valgį, nega

lėdavau nei indų išplauti. Mano 
draugės ir sesuo man sakydavo, kad 
imčia jūsų Vegetable Compound ir 
Liver Pilės tai man pagelbėtų. Ka
da as išgėriau vieną bonkelę, pradė
jau jaustis geriau ir palioviau varto
jus, bet visgi jaučiausi, kad aš ne esu 
ganėtinai drūta, kad galėčia darbą 
dirbti. Tai aš ir vėl pradėjau vartoti 
Vegetable Compound ir dabar jau esu 
motiną sunaus 19 mėnesių senumo, 
kuris yra riebus ir sveikas, aš tikrai 
žinau kad niekaip nebučia jo išaugi
nusi, jeigu ne jūsų Vegetable Com
pound.

Aš patariau kiek vienai moteriai jū
sų gyduoles, norint aŠ esu jauna, pa
tariu senesnėms”.
PETROFE, 3X8 W. Liberty St. 
cinnati, Ohio.

Lydia E. Pinkha’m’s Vegetable 
Compound, sutaisyta is ne kenksmin
gų vaistų ir be jokios baimės gali var
toti kiekviena moteris.

Mrs. CHIUST
Cin-

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 
Telephone Central 3362 

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

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 So. Halsted St., Chicago, flL

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su ’Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kratijo.
šlapumjo 

ir
Privatinių
Ligų

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare. '
Nedėlioms ofisas yra

Jeigu jus tunte 
nenusiminkite. Atvaži 
ir iš toli sutelksiu geriausį gy
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, IH.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
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.

WM. DAMBRAUSKAS,
Didžiausias, atsakomingiausias ir 

pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu, patarnauti 
kaip didesniam tain ir mažesniam 
darbe.
817 West 34th St^ Chičago, Iii.

Tel. Blvd. 9836

'LIETUVON-.
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 

’ NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 

. Naujienas labiausia 
mėgsta.

“........ - - -r-

Tel. A austin 787

DR. MARYA 
DOWIĄTT—SASS.

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

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

vakare išskiriant nedėldienius.

Cr. Maurice Kahn
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 1C 
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 te
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisae: 2816 So. Michigan Are.
Valandos:

nuo 10 tyto iki 3 vai. po piet.
Telefonas Victory 9082 

.................. . ....
' .. A

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St, 

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki

8 vakaro
Reaidencija: 2811 W. 63rd 81.

Tel. Prospbct 8466

Telephone Yards 5884

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

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

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

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

3259 So. Halsted StM Chicago.

' Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 S'o. Halsted St. 
Chicago, III.

Ofiso Valandos: 6—8 vak. •
Tel. Boulevard 5913 -»

Rfesidencijos Tel. Boulevard 1012

Rezidencijos tel, Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas :3354 So. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. NedėJiomis 10—12 dieną^, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chlcagą
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Pranešimai! JIESKO KAMBARIU REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMA1-ŽEME DRAUGIJOS IR
> ORGANIZACIJOS

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

.Socialistų Partijos Press Pikniko 
tikietus galite gauti Naujienų Brid- 
geporto Skyriuje, 3210 So. Halsted 
Street.

REIKALINGAS švarus ruimas vai
kinui dėl praleidimo vakacijom. Gei
stina Hart, Mich. pas lietuvius, turė
dami panašų kambarį atsišaukite į 
Naujienas, 1739 So. Halsted Street, 
Box 50.

Bridgeporto Liet. Draugijų Susi
vienijimas praneša visom draugijom, 
kurios dar nepriklauso susivienijimui, 
kad pasiskubintų prismišyti, nes iki 
š. 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 utarnin- 
ką kiekvieno mėnesio, 8 v. v., Mildos 
salėj. — Valdyba.

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. Lavvndalc 
0114. — Visi Skyriai.

DARBININKŲ
Reikia darbininkų — pagelbi- 

ninkų prie mašinų. Darbas 
nuo štukių, patyrimo nerei
kia.

ACME STEEL GODDS CO.
2840 Archer Avė.

Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis susirinkimas bus šiandie, birželio 
13, 8 v. v., Mildos svet., 3238 South 
HalsWd St. Visi draugijų atstovai 
susirinkit, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarimui. — Valdyba.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
bus ketverge, birželio 15 d., 7:30 v. v., 
Meldažio svet. Visi nariai ir norin
tis įstoti j Ratelį, pribukite laiku.

— Valdyba.

A. J. KALA SAUSRAS
Vienatinis žmogus West Sidėj, tai

sytojas visokių naminių rakandų 
(furniture). Tdųje biznyje jau 25 
metai. Kas pas mane kreipsis, bus 
pilnai užganėdintas.

2123 W. 23 St.

REIKIA DARBININKŲ 
Į FAUNDRŲ. ATEIKITE 

PRISIRENGĘ DIRBTI. GERA 
ALGA. R. M. EDDY FOUN- 
DRY GO. 327 W. GRAND AV.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PRANEŠIMAS
Turiu garbę pranešti savo gerbia

miems kostumeriams, kad aš perkė
liau savo ‘laikrodžių krautuvu į ant
rą pusę gatvės.

Neužmirškite dabartinio numerio: 
3258 So. Morgan St. 
T. MICHALOWSKIS

REIKIA • DARBINiNKŲ, 
ABELNAM DIRBTUVS DAR
BUI, DIENOMIS ARBA NAK
TIMIS. ATSIŠAUKITE:

PARSIDUODA saliunas su 
namu geroj vietoj, parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju į Rusiją. 
Atsišaukite:

1338 S. Miller St^hicago.

PARDAVIMUI
Ice Cream parlor, ęiganj Tabako 

ir minkštų gėrimų krautuvė ir ant 
oareikalavimo parduosiu keturiu kam
barių rakandus.

2700 S. Wallace St., 
Chicago, III.

PARDAVIMU I arba randavojimui 
5 kambarių namas. Elektros šviesa, 
didelis kambarys rūbams džiovinti. 
Yra didelė bavnč, taipgi'4 lotai. Par
duosiu pigiai.

5^5 So. Kolin Avė.

PARSIDUODA saliunas pusė arba 
visas . Vieta lietuviais apgyventa; 5 
ruimai pagyvenimui prie salluno. Par
duosiu pigiai, nes turiu greit par
duoti.

Kreipkitės:
3210 So. Halsted St., Naujienų 

ofisas, num. 121.

PARDAVIMUI saliunas ir 
intaisai fieturčs. •

Atsišaukit: ,
5155 So.. Halsted St.

$5000.00 ATLYGINIMO 
Jieškomi užmušikai

Yra jieškomi du vyrai kurie 
užmušė policistą Thomas J. 
Clark 16 distrikto ir Liutenantą 
Terrence Lyons Węst Park po
licistą. Jie liko užmušti naktį iŠ 
gegužės 10, 1922.

REIKIA DARBININKŲ

CORN PRODUCTS
REFINING CO„ 

63rd ST. & ARCHER AVĖ., 
ARGO, ILL.

MOTERŲ

PARDAVIMUI Malt & Hops, 
biznis išdirbtas wholesale and 
retail. Parduosiu pigiai. Par
davimo priežastis, eisiu mo
kyklon.’ 3238 S. Halsted St. ‘

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

Vienas medinis ant dviejų florų 
bizniavas namas ir šalę jo yra ant
ras labai tvirtas ant trijų florų, 6 
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 mėnesį, 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 gatves ir yra se
na lietuvių užeiga. ' j

Federal Bond & Land Company 
666 W. 18th Street, Chicago.

DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Bacevičia, 840 W. 33 St., pa

dėjėjas Jonas Jackus, nut. rašt. 
Ign. Žilinskis, 1758 Wilmont avė., 

• fin. rašt. D. Danta, 1736 N. Lin
coln St., iždininkas Ant. Gurskis, 
655 W. 18 St. — Susirinkimai lai
komi Malinausko salėj, 
Halsted st., kas mėnesis antrą ne- • 
dėldienį, 1 vai. po pietų.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU- 
* VIŲ TAUTOS. Valdyba: Pirm. A.

Geičius, 3489 S. Halsted St., padė
jėjas K. Steponaitis, 3542 S. Lowe 

i Avė., fin. rašt. K. Ašmantas, 81b* 
| 34th PI., kontrolės rašt. T. Petraus- 
I kas, kasos globėjas A. Balis, mar- 
i Šalka V. Bražinskas. — Laiko susi

rinkimus Fellovvship House, 831 W. 
38-rd Rl. kiekvieną pirmą septyntay 
dieni, 1 vai. po pietų.

1843 So. g# A,

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TES SAVITARPINES PAŠELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairia 
3247 W. Division5 St.; prot. sekr. 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė.; kasierius J. De
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansia 
Avo,; valandos nuo 6—8 vakaro.

EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metanvs, —Pirmininkas J. Ma

tulis, 1237 W. Madison st.; pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Pra
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas* ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS ŠIAN
DIENINIAM LAIKRAŠTYJ

Beveik netikėtina, bet tiesa. Par
davimui visas mūrinis 5, kambarių 
bungalovv. Augštas cemento skiepas. 
Labai augštas kambarys džiovinimui 
rūbų. Cimentiniai stepsai ir poriHus 
padarytas iš degtų plytų maišytų su 
akmenimis.
dai džiovintų vaisių.
čio, marmuro
štu' vandeniu apšildoma, 1 
nuo karu linijos, mokyklos ir krautu
vių.

Specialė vieta skiepe 
6x24 pėdų plo- 

plytukių maudynė, kar- 
i apšildoma, 1 olokas

■
Vienas yra Kazimieras Dauchaus- 

ki, dar vądinosi Giles, Kazimar, Daą- 
charsky, Sumislinian, apie 25-27 me
tu amžiaus, 5 pėdų 10-11 colių augŠ- 
čio, 170 svarų, šviesių plaukų, plau
kus šukuoja į augštą, šviesios kom
pleksijos, veidai biskj įdubę, keli spuo
gai ant veido, matosi dideles 
sios gyslos ant rankų ir kojų, 
čioja labai tiesus. ■ Jis' yra lietuvis. 
Pirmiau gyveno sekamais adresais: 
3430 Emerald Avė, 5133 Roosevelt 
Road ir 8743 Houston Avė., Chicago. 
Gerai žinomas apie 48 Avė. Cicero 
irKankakeė, III.

Antras yra Stanislovas Bylucas, dar 
vadinosi Byloo, “Shorty”, 38 iki 40 
metų amžiaus, 5 p. 4 c. augščio, ge
rai subudavotas, apvalus, pilno veido, 
šviesių plaukų, pasišiaušęs, vartojo 
pcroxide, todėl šmotais yra raudoni, 
jei auginti) barzdą, tai ji butų maža 
ir nelygi. Kas žinote, praneškite 
man telegramų arba telefonu, 
ginsiu, r

, MICHAEL HUGHES, 
Detektyvų Perdėtinis, 

179 No. La Šalie St., Chicago, III.

iššoku- 
Vaikš-

atly-

PAJIEŠKAU -Onos Marcenkevi- 
čienės, kuri paliko Park Place, Pa., 
apie 5 metai atgal, kuri turi 
Michael. Norėtume kad ji 
šauktų.

JOHN NOVITSKY, 
1621 S. Halsted St. -

sūnų 
atsi-

JIEŠKAU savo draugų, 3 metai 
atgal gyvenome pas J. Gedmin, Det- 
roit, Miąh. Malonėki atsišaukti šiuo 
adresu:

J. LAUCAITIS, 
David Coal Co.,

David, Ky. 

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba pašlės be skirtumo tikėjimo, no- 
jaunesnės kaip 26 metų ir nesenes- 
nės kiap 36 metų. Aš esu vaikinas 
35 metų; kurios mylinčios laisvą ir 
gražų šeimynišką gyvenimą atsišau- 
kit prisiųsdanros savo paveikslą ir at
sakymą duosiu kiekvienai, paveikslus 
ant pareikalavimo grąžinsiu. Dau- 
giaus žinių su teiksiu per laišką. Mel
džiu vyrus nerašinėt. G. Dobilas, 1345 
Yatis- Avė., Chicago, III.

RASTA-PAMESTA
NEDALIOJ pamečiau paketboook 

su 15 dolerių ir buvo daug tikietų. 
Money Orderių ir Rent tikietas ir vėl 
vienas tikietas buvo. Malonėkite 
atiduoti packet book su rasytem, pi
nigus galėsite prilaikyti.

‘PETER SPRINDIS, 
2823 W. Jackson Blvd.

ISRENDAVOJIMUI
i

PARENDAVOJIMUI vieta 
restoranui, visoj apielinkėj 4o- 
kio biznio nesiranda. Sutiksim 
būti pusininkai. Kreipkitės:

1902 W. 63rd St

REIKIA GABIŲ MERGINŲ 
TARPE 18 IR 25'METŲ AM
ŽIAUS. DARBAS PRIE DEŠRŲ 
CASJNGS. NUOIjAT DARBAS. 
GERA MOKESTIS. ATSIŠAU
KITE Į SUPERINTENDENTO 
OFISĄ. > 
OPPENHEIMEH CASING CO., 

1016-26 W. 36th St.

REIKIA patyrusių vyrų prie 
darbo geležies atmatų yarde. $4 
dienai, 10 vai. darbo dienoj.

Central Iron & Metai Co., 
8650 Rockwell St.

PARDAVIMUI grosernė ir C.andy 
Storas. 2 metams lysąs. 5 ruimai 
pagyvenimui, $25.00 renda. Vieta ap
gyventa lietuviais ir airiais. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos.

3642 So. ParnelI Avė.

vių. Namas 24 pėdu pločio, lotas 
40x125. Kaina tik $5850.00, $1000.-00 
pinigais, kitus mėnesiniais išmokėji
mais. Šis namas visuomet vertas 
$8000.00. Mes turime tik du liku
sius namus, todėl ateikite apžiūrėti 
su savo šeimyna ir pamatykite koks 
yra puikus namas. Tie namai ran
dasi prie Wesley Avė., vienas blokas 
į šiaurę nuo Archer Avė. Nedėljo
mis ir subatomis atdara visą dieną ir 
iki 9 vai. vak.

JAMES KARBAN 
arba

J. KISOSONDI 
6652 Archer Avė.

TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLE- 
- TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val

dyba 1922 metams: — pirm. Wal- 
ter J. Markovvskis, 355 E. Kens- 
įngton Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
John Valanchius 10910 Edbrooke 
Avė.; turtų raštį Vincentas Dargia 
10520 Sėi State St.; kasierius.. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kenšing- 
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.

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. Stanišaųskas^ 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnyčią, vakare, 
Tamuliunienės svet. 1747 S. 49th 
Avenue.

į REIKIA darbininkų medžio 
darbui. Kabinet dirbėjų ir 
ratorių prie mašinų. Turi 
pirmos klesos darbininką? 
kantis skaityti Blue prints.

I WESTERN ELECTRIC CO.,
> INC.

48th & 24th St.

ope- 
buti
mo-

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

_ nėšio.

RYTINES ŽVAIGŽDES P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 metąms: 
Pirm. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avo.; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma- 
krickas, j 626 N. Oakley Blvd.; fin» 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
VIvd.; iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb, J. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

REIKIA merginų, nuo 16 iki 
25 metų amžiaus lengvam prie 
mašinų ir benčiaus darbui. Gera 
pradžiai mokestis. Turi mokėti 
anglų kalbą.

ILLINOIS MINIATURE 
LAMP DIV.

2243 W. Harrison St.
Cor. Oakley Blvd.

REIKIA patyrusių moterų
prie sortavimo popierų.

ROCCO RIZZO SONS & CO.,
612 W. Taylor St.

REIKALINGA mergina nešti val
gius j stalą lietuviškoj valgykloj. 
Turi būti patyrusi savo darbe. Alga 
gera.

NEW CITY RESTAURANT, 
4630 So. Ashland Avė., 
Phone Boulevard 2177.

REIKIA moterų prie dešrų sudės
tymo. Pradžia darbo 4 vai. ryto. 8 
vai. dieno i, subetoj 5 vai. darbo. 
Nuolat darbas. Gera alga.

RATENT CASING CO., 
617 W. 24 PI. near Wallace

REIKIA patyrusios moteries 
sortavimui regsų. Didelė alga. 
Atsišaukite.

H. DRAY,
1447 Blue Island Avė.

REIKALINGA mergaitė - ste- 
nografė — mokanti lietuviškai 
ir angliškai. Turi mokėti rašyti 
ant Remington. Kreipkitės 611 
Union Bank Bldg., 25 No. Dear- 
born. Telefonas Central 4907.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALAUJU žmogaus ant 
farmos arti Chicagos, gali būti 
sfenyvas. Atsišaukite vakarais, 

8344 S. Emerald Av.

ris.
REIKALINGAS geras buče-

Atsišaukite greitu 'laiku.
Tel. Boulevard 3162

3348 So. Morgan St.
----- <------------------------------------------

REIKIA senyvo nevedusio darbinin
ko, kuris negali dirbti fabrikoj. Dar
bas prie kambarių valymo ir kuknios. 
Duodu kambarj, valgi ir nuo $20 ir 
daugiau i mėnesi.

1606 So. Halsted St,

REIKIA lietuvių darbininkų, dar
bas vakarais ir nedeldieniais, parda
vinėti lotus nauoj sub-diviziioj. Da
bar garsinami anmokami nnskelbimri. 
Patyrimo nereikia. Atsišaukite 10- 
12 v. rvto ir 6-8 v. v. First National 
Bank Bldg. R. J. lĮurt, Branch ofi
sas. 1808 So. Ashland Avė., Oliver 
Silinger & Co. /

PARSIDUODA gana pigiai čeve- 
rykų taisymo Šapa, priežastis parda
vimo; turiu du bizniu. Nemokanti 
amato išmokinsiu.

5600 So. Laflin' Str._ ir 56-tos, 
vienas blokas nuo Ashland

‘T................... .. '-------------;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ( M

^PARDAVIMUI saliunas —- gera 
vieta deL biznio, nes arti nesiranda 
kito saliuno. Biznis išdirbtas peT 
daug metų.

, 5301 So. Paulina St.

to

REIKIA 2 darbininkų. Nuo
lat darbos. Atsišdlikite:
SOUTH SIDE PAPER STOCK 

COMPANY, 
5833 So. Thfoop St.

PARDAVIMUI saliunas ir narnas 4 
pagyvenimai, namas randasi ant 
Tovjn of Lake, parduodu pigiai, esu 
našlė su vaikais, noriu išvažiuoti iš 
Chicagos. Pašaukite

;> Boulevard 9568, 
savininkė gyvena 

4832 Wenthworth Avė.

-------------- —,-----
PARDAVIMUI farma. Turiu 

2 farmas, vieną parduosiu arba 
mainysiu į prapertę Viena 360, 
o kita 160 akrų. Abidvi farmos 
apsėtos. Graži apielinkė ir gera 
žemė. Lietuviais apgyventa, arti 
miestas ir North Westem gele
žinkelis. Kaina 360 akrų $18000, 
160 akrų — $12Q00. Parduosiu 
su mažu įmokoj imu, dcl plates
nių informacijų kreipkitės pas 
savininką, G. Haidd, Box 44, 
Carney, Mich.

DRAUGYSTES ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras. 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
^ug. Martinavičia, j 138 S. Erne- 
lald A v., nut. rašų J. V. Pimša 
3242 S. Emerald A "e., iždo rašt. J 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., ’ž- 
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka Tr. Kuzrr.inc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

VITAUTO BAND valdyba 1922 m.: 
Pirmininkas J. . Keturakis, 
padėjėjas J. Balakas, nut. rašL J, 
Barcis. fin. rašt. J. Philips, kasier. 
Kast. Shaulitis. kasos glob. Ign. Ju
revičia, maršalka . M. AdomaiUr. 
Delegatas i Ch. Liet. Darbininkų 
TarybąjJ. Balakas.

REIKIA salesmano. Proga gyve
nimui . Kas tai pepaprasto. Didelis 
pelnąs. Lygus pasidalinimas, žin- 
uridu kiekvienam. Turi kalbėti ang-

PARDAVIMAI grosernė ir 
delikatesen, daug ir švaraus sta- 
ko. Geri rakandai.
kambariai. Didelės vertės, 3810
Bcach St. Indiana Marbor, Mich.

BR1DGEPORT BARGENAS
2 failai mūrinis namas 5 ir 6 

kambariai su viasais įtaisimais

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

lon av.;
Stan. Grikštas; ka-

Bražinskas. —Susi-

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

BRIDGEPORTO LIETUVIU NAMŲ 
SUSIVIENIJIMO 

St. Mažeika, 
St.; padėjėjas

Gyvenimui aukštas bcismantas gera vieta

.............. . 1 -------"U1 1 ..................... ............... ............

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
______________ r ne,. Biznis daroma . gana . gerai.

35 So. Dearbom St., Room 505 Į Kas norite- turėti gerą biznį, parduo- 
——————------ ------ - —  ——;   siu už prieinamą kainą. Priežastis
REIKIA 4 arba 5 darbininkų pardavimo, — turiu apleisti miestą, 

į geležies atmatų yarda. Alsi* ?.aįn oJ1Di!0‘00,DAti;iSau^ltiooJ46 W' ; _ v Į 31st St. Phone Boulevard 2335.saukite.
Warshawsky Auto parts Co

1915 So. State St..

LEIBSOHN CO

lietuvių apgyventa.
Kaina tiktai $5900.
C. P. SUROMSKI & CO

3346 So/ Halsted St.
Chicago, III.

L. K. MINI)AUGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39th st;; padėjėjas Jos 
Shimkus 3040 S. Union av., nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.; Up. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
ęalifi.rnia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st 
ir Ant. Daujotis *2026 Canalport 
avė.

SAVININKŲ 
valdyba: — Pirm. 
3149 So. Halsted 
Vac. Andrulis, 3604 So. Ixywe Avė.; 
nut. rąšt Kaz. Vičas, 944 Mar- 
ouettc Rd.: fin. rašt. A. Bugailiš- 
kis. 3337 So. Wallace 
Aleksandra Biianskas.
PI.: kontr. rašt.’ Balt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.; kasos glob^ 
V. Tarpa Sausima, J1114 So. Wallac*«Ų 
St.: maršalka K. Gie<l>-ikis, 3122 p. 
WalKce St. Susivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnėsĮo 
pi”mą trečiadienio vakarą Mildos 
salėj, 3140 So. Halsted gat.

— K. Vičas.

St.: iždin.
840 W. 33

REIKIA darbininkų. Nuolat 
vidui darbas. 45c. į valandą. At
sišaukite.

E. F HOUGHTON & CO., 
3534 So. Shield Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir de- 
likatesen. Biznis senas ir kam
pinis. Turi būt parduota greit. 
Bargenas. Dar 4 kambariai ir 
maudynė. 7400 S. Peoria St.

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

REIKALINGAS antrarankis 
duonkepis.

Atsišaukite :•
1208 E. 93rd St.

PARDAVIMUI saliunas ran
dasi sportiškoj vietoj, gražus 
pragyvenimas ant viršaus dėl 
ženotų žmonių, parduosiu už ga
na prieinamą kainą, 3225 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI medinis namas 2-jų 
fletų 4-rių pagyvenimų, rendos neša 
$60.00 į mėnesį. Parsiduoda už 
$4,000.00, turi būti greitai parduotą, 
nes savininkas. važiuoja į Lietuvą. 
921 W. 33 PI. 2ros lubos iš fronto. 
Klauskit F. Padervinskis.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas MargeviČia, padėjėjas Pr. Sa- 
dauskis ,nut. rašt. Izid. Juščius 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius i) 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G. M. Chernaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

RAKANDAI NAMAI4EME.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI pigiai, visi sa- 
liuno rakandai, ledo baksai, 
pertvaros, durįs, stalai, cigare- 
tams keisai, šėpos ir visa? plum- 
beris dėl saliuno. 519 S. Oakley 
Boulevard.

PRIVERSTI ŪMAI PARDUOTI 
vėliausios mados seklyčios setą, di- 
ning ir bed room setus. Puikų player 
pianą, pronagraphą ^u rekordais, ant 
grindų pastatomą lempą, kaurą ir 
paveikslus. Viskas kaip naujas, la
bai pigiai, gera proga jaunai porai. 
Kriepkitės, 1926 So. Kedzie Avė., 
1-mos lubos.

LABAI pigiai parsiduoda mūrinis 
namas, 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kamba
riai, gesas, elektra, beismantas pui
kiai įtaisyta skalbynė, labai gražioj 
vietoj. Turi būti parduota trumpa
me laike per,patį savininką, nes va
žiuoju į Lietuvą.

4^06 W. 12th PI., Cicero, III.

ANT MAINYMO
Turiu gerą namą, puikioj apielin

kėj ir pigiai. Mainysiu ant bučemės, 
grosernės ar kito kokio biznio, nepai
sant kokioj apielinkėj, atsišaukit tuoj 

803 W. 33 Place,
' Phone Boulevard 1550

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarines klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING GOLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy- 
kitx išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ.DRAUGYS 
TĘS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 84-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ave.jnut. rašt. Kaz. J. Demereckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt 

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S 
May st.: kasos globėjai: Pran 

. Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 S. Auburn 
avė. Nariais priimami visi svei 
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS Šv. 
MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 Sq. 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi
čia, 3309 So. Aubum Av., Protokolų 
Rašt. M. P. Ramanauckas, 816 W. 
18 St., Finansų rašt. F. Pumputis, 
3140 So. Wallace St., Kasierius F. 
Bakutis, 2603 W. 69th St., Kasos 
glob. A- Maziliauckjs, 3350 Erne- » 
raki Av. ir K. Kilevičia, 3353 So. 
Union Av., Maršalka B. Kilevičia, 
3353 So. Union Av., Ligonių glob. 
A. Maziliauckis, 3350 S. Emerald 
Avenue.

AUTOMOBILIAI
po 6 
karšto 

elektra,

KRIAUCYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytųjų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai.

Tailors School
1707 W. Division St.

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

VITAUTO B AND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh
ing Rd.t padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct., Cicero, UI.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th Av.. Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI.; kasierius Kast. Shavlitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 
Itm. Jurevičia 718 W. 18 St.: mar
šalka M'. Adomaitis 2947 W. Persh- 
ing Rd.: delegatas į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadieni B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priirr.’ami geri muzikantai.

PARSIDUODA autoniobilius Paige 
— 1921 , gerame stowe, parduosiu 
arba mainysiu ant kitokio tų pačių 
metų senumo.

Atsišaukite:
P. ADOMAITIS, 

3329 Aubum Avė 
Tel. Yards 0879

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Pardavimui 2 pagyvenimų 

kambarius mūrinis namas: 
vandenio šiluma, maudynės, 
cementuotas skiepas, — viskas pagal
šių dienų reikaląvimus įtaisymai. Na
mas beveik naujas.-^, Randasi netoli 
Brighton Parko. Randos neša $90 į 
mėnesį. Galima gauti $100 su vir
šum į mėnesį. Kaina tik $9,700. 
Įmokėt reikia $4,000. kitus palikt 
rendoms. 
laimės.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

NORTSIDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvba 1922 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Win 
chester av.: Sekr. J. Penkauska^ 
1649 Girard st..:Kasierius F. Her 
manas 1645 Wnbansia av. Svotai 
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie 
šojo Knvgvno adresas: Liuosvbeh 
Svetainė. 1822 Wabansia av., Chi

Pirmutinis atsišaukusis

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

PARDAVIMUI labai pigiai automo? 
biliai National 7 sėd., Heines 5 sėd., 
Kissels 7 sėd., ir trokai 2% tono For
do tr. 1% tono trokas U tono, 
reikia naudokitės proga.

B. ERECKSON, 
Michigan Avė., Roseland 

Tel. vakarais Pullman 2006

Kam

PARSIDUODA mūrinis namas ant 
2 pagyvenimų . Namas su maudynėm 
elektros šviesa ir karštu vandeniu ap
šildomas. Malonėkit kreiptis prie sa
vininko po 6 vai. vak.

K. DOVALGO,
1712 N. Lincoln St

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J.

i Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke- 
vičia: delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Taryba Ign. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis. Fr. 
Bacdvičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 

\nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINES PAŠALPOS Vai 
dyba 1922 matams: — Pirm. A 
švelnia 1443 N. Paulina st.. nadėiė- 
ihsi K. Rugis. nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st.. tūrio 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oaklev 
av., kont. rašt. A. šakis. iždin. J 
DauHnis 1604 North avė., kaso* 
glohoiai M. Tndrelionė ir J. Anta- 
navičia, maršalka P. Januškevičia 
D-ras-kvntėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (nfisn valan
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su-, 
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet* 1822 Wabansia Avė.

LIETUVIU POLITIŠKO IR PAŠEL
POS RTjTJBO valdyba 1922 m.: 
nirm. Felix Eismontas 4520 South 
Hermitage avė.; padėjėjas Fratik 
Sillius ,1920 So. Halsted st.; nut. 
rašt. John Lauraitis 2026 S. Union 
avė.: tnrt. rašt. Jos. Blauzdis, 4414 
So. Califomia Avė.: ižd. Jonas šve
das 3/109 So. Leavitt st.: kontrolės 
rašt. St. Jerombanskas; kasos glnb. 
Walter Shurna ir Frank Martin
kus: maršalka Antanas Razminas.
— Susirinkimaį .laikomi kas mėne
sis nirma subatfR vakaro. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.

■N-..............       ■ . .......

TLT.TNOTS LIETUVIU PAŠELPTNIS 
KLTUBAS. — Valdvba- pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallaep 
St.; padėjėjas Vladas Llakls 3814 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. Ant 
Lazauskas 3339 So. Union Avo.t 
furt.ii rašt Adolfas K aid akis 2259 
W. 22nd Sf r kasierius Benedikta* 
Rnflnis 840 W 33rd St.: kontrolė*

,Tnnn« Adomaitis 3322 So. 
Mnr/rsn St : ka°ns Hobėmo Ant 
PaidiVoą 3247 S Emerald Av<* • 
maršalka Tadas Tdilranska*. — Sil- 
ririnkinvai laiVnmi kiekvieno mėne
sio nirma aiihatvakarj. salėj 8801 
Sn. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrais 
iitto 18 iki 96 metų.




