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Genoa konferencija jau 
prasidėjo

33 valstybės dalyvauja
Čita priėmė Japonijos sąlygas

Genoa konferencija jau 
prasidėjo

Konferencijoje dalyvauja 
šalįs. Italijos premjeras 
rinktas pirmininku.

33
iš-

GENDA, bal. 10. — Gcnoa 
ekonominė ir finansinė konfe
rencija atsidarė šiandie po piet 
istoriniuose šv. Jurgio rūmuo
se. Atidarė ją Italijos premie- 
ras Facta.

Premjerui buvo plojama, ka-

kalbės konferencijoje ir už Azi
ją, o šiaurinę Ameriką atsto
vaus Kanada.
Unija kalbės už 
Australija irgi 
Tik viena Pietinė Amerika kon
ferencijoje neturi nė vieno sa
vo atstovo.

Vokietijos 
pesimistiškai 
ei ją ir nieko 
Tą pasakė koncleris Wirih Ber 
line, paskui prieš išvažiuojam 
ir tą kartoja Vokietijos dėle 
gacija ir dabar.

iaurinę Ameriką
Pietinės Afrikos 

visą Afriką, 
atstovaujama.

delegacija labai 
žiuri į konfercn- 
gero sau nesitiki.
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labai svarbus konferencijos 
dienotvarkyj. Visi konferenci
joje svarstomi klausimai lies 
ir Rusiją. Politiniai svarbus 
yra klausimas Rusijos pripaži
nimo,1 o ekonominiai yra svar
bus sumanymas įkurti interna
cionalinį konsortiumą finasa- 
vimmui prekybos tarp įvairių 
šalių, kas leistų pamaži sutvir
tinti visų šalių pinigus.

Nusiginklavimo ir kontribu
cijų klausimai nebus svarstomi, 
išėmus gal ant kiek jie liečia Ru 
siją. Ar klausimas apie talki
ninkų skolas bus svarstoma, 
vis dar nėra išrišta.

Čita nusilenke Japonijai
Čita nusilenkė Japonijai.
Pi įėmė Japonijos sąlygas ir su

tiko suardyti Vladivostoko 
fortifikacijas. Patįs japonai 
bijosi savo sutarties.

toko, bal. io. — Tokio po
litikieriai prisibijo, kad sėk
mingas Japonijols ultimatumas,

liką buvo priversta priimti Ja
ponijos sąlygas/ gali pagini dy-

Ant kiek galima patirti, vi
sos pastangos sudaryti grupes 
tarp įvairių šalių bendram vei
kimui konferencijoje, nuėjo | kinti, 
niekais

susriūmimai su 
savivaldybininkais

Arti galutino trūkimo. Chur- 
chill persergsti respubliko
nus.
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Panaikins apkaltinimus Užraudė unijai veikti

susirinkimą ir pasveikinus dau
gelio šalių delegatus, susirin
kusius apsvarstyti kaip atsteig- 
ti Europą ir sugrąžinti norma
lines sąlygas visame pasaulyje. 
Jis išreiškė viltį, kad konferen
cijos darbas bus sėkmingas ir 
kad ji prisidės prie pagerinimo 
visų šalių būvio. Premieras 
tada perskaitė pasveikinimą 
nuo Italijos karaliaus Viktoro 
Emmanuelio.

Premieras (LUoyd George pa
siūlė, kad premieras Facta bu
tų išrinktas •'nuolatiniu konfe
rencijos prezidentu. Įnešimą 
parėmė F rancijos delegacijos

Barthou. Facta ta- 
pirinininku per

nesutikimai. Kaip Wasliingto- 
no konferencijoje, taip ir čia 
priešininku kiitiemh pasordė 
Franci ja. S va raitant tvarką ati
darymo, Francija pasipriešino, 
kad Vokietijai ir Rusijai butų 
leista kalbėli atidarymo posė- 
dyj. Bet visgi gabaus tapo su
tarta, kad tos dvi šalįs galės 
pareikšti savo pozicijas ir galės 
dalyvauti visose komisijose ly
giomis teisėmis, 
dėlių indomumu 
no kalbos.

Konferencijoje
a 33 šalių delegacijos.

Blokus sudaryti nepavyko.
GENDA, bal. 10. — šiandie 

atsidariusi internacionalinė 
konferencija yra pirmas visos 
Europos istorijoje visos Euro
pos šalių susirinkimas. Niekad 
Europa nebuvo padalinta į tiek 
daug mažų saliu, kaip kad da- 

kiekviena tų 27 
Turkiją, konfe- 

atstovaujamos.
atstovaujamomis

.Pabalįijos šalįs, Skandinavi
jos (valstybės, mažoji entente, 
visos laikė savo susirinkimus, 
bet prie jokio bendro susitari
mo nepriėjo.

Bandymas sudaryti neutralių 
šalių grupę irgi nuėjo niekais. 
Talkininkai irgi turi tarpusa
vinių kivirčų ir net vos susi
tarė apie dienotvarkio smulk
menas.

paskilbę 21 reikalavimai iš Chi- 
nijos, kurious Japonija privertė 
Cbiniją priimti ir kuriuos pas
kiau Wasbingtono konferenci
ja ilgų kivirčų turėjo panai- 
----- Bet valdžia tikisi, kad 
pasaulis paskalysiąs 
mą teisingu.

Daircn žinia sako, 
ferencija veik visai 
subatoj, nors nedėlioj ir buvo 
laikomais posėdis išrišti smulk
menas. Dokumentai gal šian
die bus pasirašyti.

Patikimas laikraštis ži'ži 
Šimbun paduoda tekstą sutar
ties.

susi taikli-

kad kon- 
užsibaigė

Visi su di- 
laukia čičeri-

viso dalyvau-

galva Louis 
po išrinktas 
aklamaciją.

Premieras
šaukė aplodismentų ir

Lliyd George iš- 
sma-

“Genoa padarė Amerikai di
delį ]>asitarnavimą, pasiųsdama 
Kolumbą surasti naują pasaulį 
ir ji gali padaryti Amerikai 
antrą didelį pasitarnavimą, pa- 
gelbint Amerikai • išnaujo su
rasti Europą”.

Anglijos premieras sakė, jog 
jis yra tikras, kad Jungt. Vals
tijos pagelbės Europai, jei Eu
ropa išriš savo reikalus.

Tai buvo labai iškilimngas 
susirinkimas, kurį šiandie ati
darė premieras Facta. Delega
tai buvo susodinti apie stalus 
po visą salę. Pirmoj vietoj sė
dėjo svarbesnių talkininkų ša
lių delegacijos. Itailijos dele-

didžiąsias duris. Po dešinei 
jų sėdėjo Japonijos ir Franci- 
jos delegatai, o po kairei An-

Visa Genoa šiandie yra suju
dusi. Visas miestas iškaišytas 
vėliavomis ir išpuoštas. Minias

lis prie rūmų, kad paimačius 
važiuojančius delegatus. Jungt. 
Valstijų ambasadorius Gbild ir- 
gi atvyko, bet jis užima tik 
žymaus svečio vietą galerijoj. 
Jis tik seks konferencijos bėgį 
i,r duos pranešimus valdžiai. 
Jam buvo pa'siulyta vieta su 
delegatais, bet jis atsisakė nuo

aliu tik vienacIš Europoj
Turkija nedalyvauja konferen
cijoje. Jos nekviesta todėl, 
kad dar nėra nuspręsta, kuri 
yra tikroji Turkijos valdžia: 
ar sultonas, ar nacionalistai. 
Manoma, kad delei to teks su
sikirsti su Rusija, kuri yra pri- 
pižinusi Turkijos nacionalis
tus ir padariusi su jais kelias 
sutartis. Rusija ir Japonija

bar ji yra ir 
šalių, išėmus 
rencijoje yra 
Vienatinėmis
ne Europos šalimis yra Angli
jos kolonijos ir Japonija.

Nors niekurių delegacijų są
statas kartais siekia netoli 1,- 
000 žmonių, tik labai patyrusi 
akis gali atskirti menkus tau
tinius skirltutmis. Visi rėdo
si ir elgiasi vienokiai ir kiek
vienas vartoja kelias kalbas, 
taip kad visiems lengva yra su
sikalbėti.

Žiūrint į visą tai kila abe
jonė ar įvykimas Jungi. Euro
pos Valstijų nėra kelinis šimt
mečiais artimesnis, negu ro
dytu tautiniai skirtumai tarp į- 
vairių šalių. s

• Jungt. Valstijos buvo kvie
čiamos, bet dalyvauti atsisakė. 
Jos net neturi oficialimo savo 
dabotojo. Visai kitafp daro 
Japonija. Ji sekdama kitu ša
lių gyvenimą ir veikimą, daly
vauja ir šioje konferencijoje, 
ypač kad ji galės Čia sekti Ru
sijos klausimą, kuris ją giliai 
apeina.

Kad žmonės i n d omą uja ta 
konferencija, rodo tai, kad j 
konferencija atvyko apie 3(X) 
laikraštininku, jų 'tarpe ir apie 
50 amerikiečių. Turi savo da
botojus fr daugelis bankų ir 
stambiųjų biznio įstaigų.

Jiegu konferencija 
neatsiektų, tai visgi 
faktas, kad Vokietija 
jai tapo pakviestos 
teisėmis, kas reiškia,
ropoj nebelieka nė vienos be
teises šalies.

Rusijos klausimas, kaip eko
nominiai, taip ir politiniai! bus

Praeis mažiausia kelios die
nos iki konferencija šiek tiek 
susitvarkys ir prtidės tikresnį 
veikimą.

Kas konferencijoje dalyvauja:
GENDA, bal. 10. — Sekamos 

šalis dalyvauja internacionali
nėje konferencijoje ir skaičius 
jų delegatų:

Albanija —4, Australija — 
14, Austrija 6, Belgija’ -^14, 
Bulgarija— 15, Kanada — 2, 
Čecho^Sloviakija —30, Danija 
—10, Estonija 25, Suomija — 
7, Francija —■ 80, Vokietija— 
80, Anglija — 128, Graikija —• 
22, Vengrija—7, Holandija — 
16, Airija —6, Italija — 400, 
Jugo Slavija — 12, Latvija —• 
6, Lietuva — 7, Luxembųrg-*- 
4, Naujoji Zelandija — 16, 
Norvegija — 8, Lenkija1 — 40, 
Portugalija —<9, Rumunija —■ 
2, Rusija -— 12, San Marino — 
16, Pietinė Afrika —- 4, Ispa
nija — 16, Švedija —10, Švei
carija — 8.

Saugo Rusijos delegaciją

ir. nieko 
pasiliks 

ir Rusi- 
lygiomįs 
kad Kū

GENDA, bal. 10. 
miausiu dalyku visoje konfe
rencijoje yra Rusijos delega
cija.

Ji apsigyvend ruimingame 
Imperini viešbuty j, Rapollo 
miestelyj, ir kiekvienas kores
pondentas skaito savo prieder
me aplankyti delegaciją. Bet 
prieiti prie delegacijos labai 
sunku.

Jau toli nuo viešbučio karei
viai pradeda stabdyti žmones 
ir reikalauti pasų. Paėjus kiek 
vėl reikalaujama pasų ir taip 
iki viešbučio. Prie įėjimo vėl 
stovi poli'cistai, kurie paima 
vardus, viską išklausinėja ir 
tik tada praleidžia į viešbutį. 
Čia vėl viską alkiausia ir tik po 
to jau prileidžia prie delegaci- 
os. Netoli viešbučio, juroje, 

stovi dreadnautas.
Visos tos atsargumo priemo

nes padarytos todėl, kad prisi- 
>ijoma rusų monarebistų ir 
talijos fascistų puolimų, kurie, 

žinoma, labai neprielankiai žiu
ri į delegaciją, o fascisti jau ir 
pirmiau grūmojo rusams de- 
monstrcijomis ir puolimais.

Tndo-

BERLINAS, b. 10. — Buvęs 
caro ministeris ir kartą Vokie
tijos armijos komanduotojas 
gen. Erich von Falkenhayn pa
simirė subatoj ties Pottsdaipu.

tarp Airijos respub- 
laisvos valstijos są

Tolimųjų Rytų respublika su
tinka formaliniai laikytis anti
komunistinių principų. Ji pri
pažįsta pirmiau padarytąją su
tartį tarp Japonijos armijos ir 
Rusijos administracijos toli
muose rytuose. Respublika 
pripažįsta, kia<l Japonija turi 
lygias teises prie Amūro upės. 
Ji taipjau turi padaryti sutar
tį, pripažįstančią Japonijai žu- 
vavimo teises Rusijos pakraš
čiuose.

Respublika sutinka priimti 
Japonijos atstovus Čitoje, Vla
divostoke ir kitose vietose, kur 
jie galės būti reikalingi.

Respublika stengsią taikiu 
budu išrišti klausimą valdžios 
Pajūrio provincijoje ir steng
sis suvienyti visą Rusijos teri
toriją tolimuose rytuose.

Ji gvarantuoja saugumą gy
vasties ir turto visiems svetim
šaliams tolimuose rytuose.

V ladi vos t ok o fortiif ikaci j os 
bus panaikintos ir miestas bus 
paverstas į laisvą prekybinį 
uostą. Respublika duos sve
timšaliams reikalingos bizniui 
žemės ne ilgesniam kaip 36 m. 
periodui.

Visos geliežias kasyklos bus 
atidarytos svetimšalių investa
vimams ir išvystymui. Pripa
žįstama teisė svetimšaliams 
kirsti miškus. Muitai bus nu
statyti bendro respublikos ir 
Japonijos komiteto.

Respublika susilaikys nuo 
propagandos prieš Japoniją.

Karinė sutartis apie ištrauki
mą kareivių bus sutarta po pa
darymui prekybinės sutarties.

WASHINGTON, bal. 10.
Augščiausas teismas nuspren
dė, kad fabrikantai negali san
krovas versti pildyti tokį kon
traktą, sulig kurio sankrovos 
gali pardavinėti tik vienos ku
rios kompanijos prekes ir ne
pardavinėti kitų kompanijų

PINIGŲ KURSAS
Vakar, bal. 10 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skaė 
tomą Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4 42 
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ........... $8.60
Danijos 100 frankų ........... $21.30
Finų 100 markių ............... $1.92
Francijos 100 frankų ........... $9.21
Italijos 100 lirų .... .....v.......  $5.45
Lietuvos 100 auksinų ........... 36c
J-enkų 100 markių .............. 2%c
Norvegų 100 kronų ........... $18.50
Olandų 100 guldenų ........... $38.00
švedų 100 guldenų ........... $26.20
Šveicaru 100 markiu ........... $19,48
Vokietijos 100 markių ....... ;... 36c

| DUBLINAS, bal. 9. — Airir 
jos Laisvos Valstijos kareivių 
buveinė Dubline buvo pereitą 
naktį užpulta Airijos respubli
konų. Santykiai tarp respubli
konų ir savyvaldybininkų yra 
taip įtempti, kad jie bile valan
dą gali trūkti ir prasidėti dide
lis mušis 
1 ikonų ir 
liniukų.

| Kritiška padėtis yra ir pa
lei Airijos-Ulsterio rubežių, 
nors ten patruliuoja ir Anglijos 
kareiviai.

I Respublikonai Ratbfarnham 
miestelyj atėmė iš Laisvos 
Valstybės kareivių barakus ir 
patįs juose apsigyveno. Ka
reiviai puolikams nedarė pasi
priešinimo.

Mullingarc respublikonai už
darė teismus ir prigrūmojo 
teisėjams areštu, jei jie ban
dytų nagrinėti bylas.

Laisvos valstijos kareivių 
komanduotojas gen. Duffy iš
leido atsišaukimą į kareivius, 
kviesdamas juos remti liaudį, 
kuri juos rėmė ir globojo lai- 

I ke karo su anglais. “Laike 
karo žmonės stovėjo su armi
ja. Dabar armijos dalyku yra 
stovėti su žmonėmis ir gerbti 
jų teises”, sako atsišaukimas.

•; Chu~chill įspėja airius.
DUNDEE, Škotijoj, bal. 9.— 

Anglijos kolonijų mlįnisteris 
Churchill laikydamas čia pra
kalbą pasakė, kad visame pa
saulyje pamaži įvyksta taika, 
bet padėtis Airijoje tebėra rus
ti ir nuolatos jdogėja. “Vei
kiausia airiai ir 'toliau žudys 
vienas kitą ir galutinai sumins 
po savo kojomis Airijos ger
būvį”, sakė Churchill. “Per 
kelis sekamus mėnesius Airi
jos padėtis duos didelio 
čio, bet atsakomybė už 
puls ant pačių airių”.,

Ministeris Cbui Liuli 
de Valoros šalininkus —
blikonus, kad Anglija niekados 
nepriims ir nepripažins Airi
jos respublikos.

INDIANAPOILIS, bal. 10. — 
Generalinis prokuroras Daug- 
licrty, kuris šiandie atvyko iš 
Washingtono, sakoma, svarsto 
apie panaikinimą apkaltinimų 
prieš kasyklų savininkus ir an- 
gliakiasių unijos viršininkus, 
kurie, kaip niekurie kasyklų 
savininkai sako, neleido jiems 
tartis su angliakasiais, kad tuo 
užbaigus prasidėjusį bal. 1 d. 
visuotiną angliakasių streiką.

Kaip patirta, Daugiicrty tu
rus pasikalbėjimą su federali- 
niu teisėju Ander^on, kurio 
teisme ir išnešta tie apkahtini- 
mai. lie apkaltinimai kaltina 
225 kasyklų savininkus, unijos 
viršininkus ir kitus peržengi
me Sbermano anli-trustinių į- 
statymų, padarant suokalbį 
monopolizuoti anglių industri
ją ir kontroliuoti kainas. Tas 
apkaltinimas tapo išneštas tuoj 
po pirmiau buvusiam anglia
kasių streikui, lx?t ikišiol nie
kas nebuvo teisiamas. Specia
li nis prokuroras šioje byloje 
irgi turės pasitarimą su Daug- 
lierty.

Angliakasių unijos preziden
tas Lewis paskelbė, kad 55,000 
minkštųjų anglių mainerių ir 
pusė iš 155,000 antracito an
gliakasių, kurio nėra nariais 
angliakasių unijos, vistiek da
lyvauja visuotiname angliaka
sių streike. Nors dar nėra pil
nai apskaityta kiek angliakasių 
dalyvauja streike, manoma, bet
gi, kad streikuojančių skaičius 
pasiekė virš 610,000.

Įsakė panaikinti streikierių šet- 
rines kolonijas.
CHARLESTON, W. Va., bal. 

10. — Federalinis teisėjas 
McClintic uždraudė angliakasių 
unijos nariams ir viršininkams 
kliudyti laisvai konipoticijai 
(varžytinėms) tarp darbininkų 
West Virginijos anglių kasyk
lose ir taipjau įsake, kad po 
30 dienų nebūtų užlaikomos 
Mingo paviete streikuojančių 
angliakaisių šėtrinės kolonijos.

(Streikicriai įkūrė šėtrines 
kolonijas po to, kaip jie tapo 
išmesti iš kompanijų butų. Ka
dangi privatinių namų ten ma
žai yra ir angliakasiai turi gy
venti kompanijų namuose, tai 
streikicriai turėjo apsigyventi 
audeklinėse šėtrose, kuriose jie 
išgyveno jau apie dvejetą, me
tų. Panaikinus las šėtras strei- 
kicriams nieko kito neliktų, 
kaip grįsti į kasyklas kompa
nijų sąlygomis, arba važiuoti į 
kitas valstijas, nes jie neištu
rės kur gyventi).

Kratos Švenčionyse.

VILNIUS. Vasario 24 d. 
lenkų žandarai krėtė lietuvių 
knygyną ir šiaip lietuvių san
krovas.

Komisija naikins komisijas •
RYGA. bal. 10.— Veikdaams 

sulig instrukcijomis 11-to ko
munistų kongreso, Leninas pa
skyrė komisiiją “kovai su ko
misijų manija” Rusijoje. Tai 
tapo padaryta po to, kai Leni
nas pasakė kongresui, kad iš 
60 komisijų jis rado reikalin
gomis tik 1 komisijas. Naujoji 
komisija ištirs ir panaikins 
daugelį tų bereikalingų komisi
jų.

Tečiaus, kaip saiko Ręsta, 
kongresais nutarė paskirti ke
lias nauljas komisijas, kurios 
(ručs prižiūrėti būdą gyvenimo 
ko-munisltų valdininkų, kad jie 
nenuslystų nuo siauro ir tie
saus kelio ir nepakliūtų po bur
žuazijos įtaka.

ru pes- 
viską

įspėjo 
respu-

8 užmušti mūšyje.

EL PASO, Tex., b. 10. — 
Penki sukilėliai ir trils federa- 
liniai kareiviai liko užmušti 3 
valandų mūšyje 
Meksikoje, kada iš 
išvytas sukilėlių 
Carlos Grecn. To
mas esąs neišvengtinas.

EI Pa ra iso, 
miesto tapo 
vadas gen. 
vado suemi-

Nesėkmingas generalinis strei
kas Portugalijoje.

LISBONA, bal. 10. — Gene
ralinis streikas tapo paskelbtas 
visoje Portugalijoje protestui 
prieš areštavimą 120 sindika- 
listų. Tečiaus ikišiol į streiko 
paskelbimą darbininkai labai 
mažai atsiliepė.

Šandien Kandidatij 
Rinkimas

Šiandien, antradienį, ba
landžio 11 d. visos politi
nes partijos nominuos sa
vo kandidatus rinkimams 
lapkričio 7 d. Tegul kiek
vienas socialistus balsuo
ja kandidatų rinkimuose' 
už visą socialistų tikietą.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laikų rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimų Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO ŠEŠIS CHICAGOS OFISUS.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo Įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. . Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo Če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir Į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted St., Chicago, BĮ.
Town of Lake Skyrius

1614 West 46th Street, • Tel. Boulevard 0672 
Brighton Park Skyrius

4138 Archer Avė., Chicago, BĮ.
West Pullmano Skyrius

523 West 120th St., 4 West Pullman, UI.
Roselando Skyrius

233 East 115th St., Roseland, UI.
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— Ar tamsta gauni “Naujie
nas” ?

vėse automobiliai tik mirga, tik 
siuva, taptum bitės spiesdamos. 
Deltogi ir visokių atsitikimų su 
automobiliais. Praeitą pėtnyčią 
tik per vieną dieną džiodžės nu
baudė apie trisdešimts automo
bilistų už neatsargų ar perdaug 
greitą važiavimų. Vienas Mr. 
Atkins nubaustas 30 dienų ka
lėjimo ir 200 dol. pabaudos. Ki-
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Į būti ir po 25 dol. užsimokėti.

Kokias naujienas ?
— Na, Chicagos “Naujienas”

— tą didžiausį lietuvių dienraš
tį?

— Ne, negaunu. Mat, kol 
dienraštis iš Chicagos pasiekia 
Detroitą, jau jo žinios kiek pa
senusios. Tenk i narnės angliškais (ti gavo po 5 dienas šaltojoj pa- 
dienraščiais, nors ir mažai juos 
tepaskaitom.

— O ar tamsta nežinai, kad 
“Naujienos” jau Detroite?

— Ką? Iš Chicagos atsikrau
stė į Detroitą?

— Ne visai taip. Bet jos da
bar tą pačią dieną ateina į De
troitą, pranešdamos, naująsias 
dienos žinias.

— Šitaip! Ar tai galimas daik-| darbai eisią geryn per visą,pa-

— Darbai Detroite ir apielin- 
kėj gerėja. Pųsak Michigano 
Manufakturininkų asociacijos 
sekretoriaus Lovetto 'pranešimų, 
nuo praeito mėnesio darbai par 
gerėję 10 nuošimčių. Ypač dar
bai taisosi automobilių industri
joj. P. Lovctt sprendžia, kad

—- Taip, tą pačią dieną. Nori. 
tamsta užsisakyt, kad kasdien! 
butų pristatomos į namus?

— šiur!
— Tamstai pareis mokėti tik

18 centų savaitėj.
— Kaip nieko! Užrašyk, tam

sta! žinau, kad ir mano ktfimyd .. rT n 
nas norės gauti Naujienas 
kasdien.

Miestas pamažu at|>erka 
tramvajus iš privatines kom- 

1919 m. 
miestas buvo įsiūlęs šitai kom
panijai $31,000,000 už jos nuo- 
snvvbe: dabar ia gauna už

NAUJIENOS, ChleagO, III.

Bankas Turi Žengti Pirmyn
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vasarį ir vasarą, iki rugpiučio 
mėnesio. Toliau gal kiek susilp- 
nėsią, bet su ateinančių metų 
pavasariu pareisią visai į nor
malines vėžes.

ką ir rėmėjų žiniai oro praneši- šeštadieniais.

Noel’io Valstijinio Banko tro
bos priemenėj tapo įtaisytas ra- 
diogra.fi nis telefonas. Dienos 
laiku priimama banko viršinin-

Bankai, kaip ir visos kitos 
įstaigos, turi žiūrėti naujos plė
totės ir išradimų, kurie galima 
butų suvartoti sąryšy su banki
niu verslu, jei jie nori turėti pa
žangiųjų bankų vardą.

Dabar radiografinis telefonas 
yra pilnai ištobulintas ir labai 
pageidaujamas pavienių žmonių 
ir įstaigų palinksminimo tiks
lams. Jungtinių Valstijų val
džia, suprantama, siauroj pras-

mėj pritaikė jį Armijai ir Laivy
nui. Kaikurios įstaigos randa 
praktikos naudingumo radiogra- 
finiam telefonui ir vienu vėliau
sių yra Noel Vailstijinis Ban
kas. i u

mai, turgaus pranešimai, Jung. 
Valstijų pranešimai ir vėliausios 
dienos žinios. Antradieniais ir 
šeštadieniais — kuomet bankas 
yra atdaras — yra priimami be- 
vieliniu telefonu muzikaliai kon
certai, duodami Chicagoj, Pitts- 
burghe, Columbuse, Ohio ir Ne- 
warke, N. J. Lankytojai mielai 
prašomi užeiti, ypatingai į vaka
rinius koncertus antradieniais ir

Utarninkas, ;Bal. 11 d„ 1922

ERENCH LINE 
■ COMfiAGNIE GĖNČRALE TRANSATLANTINE Į

Greita kelionę
NEW YORK — MEMEL 

LA TAU RA INE ................... Bal.
,3. S. PARIS .....................  *13al.

♦Bal. 5, Bal. 26, Geg. 24 
ROCHAMBEAU ................ Bal.
S. S. FANCE ...................  Geg. 10
LA SAVOIE ................... .. Geg. 6
♦Jungiasi su S. S. Pologne plau

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

Puikiausi 3-ios klėstos .paranku- 
mai, su prausirAosi bliullu 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 
prię vietinių French Line agentų.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakai-ą, išskyrus utarninką ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

Ištikro, detroitiečiai labai nu-l 
džiugo atsižinoję, kad “NaujieJ 
nos” dabar tą pačią dieną parei
na į Detroitą. Tik per dvi die
ni užsisakė arti šimtas naujų 
skaitytojų, o kiek dar šiaip nu
siperka gatvėse nuo “Naujienų” 
stoties vaikučių!

$19,850,000.
1920 m. miesto majorais savo 

rinkimų vajuje žadėjo pahnti 
iš kompanijos visus kelius, 

* į tramvajus ir dar naujų kelių 
nutiesti už 15 milionų dolerių, 
bet tikrumoj gauta ne visi tram
vajai, ne visi keliai ir mažiaus 
naujo kelio išvesta, o visi ap
skaitytieji pinigai išėjo. Dabar 
reikia vėl sukelti $4,000,000 
naujos paskolos. Miesto gyven
tojai rengiasi balsuoti naujos 
paskolos klausimų.

Naujiėnų Stotis Vestsaidėj 
įsteigta Jono Dyko barbernėj, 
3536 Michigan avė. Čia bus pri
imami visoki spaudos darbai, 
skelbimai, draugijų pranešimai 
etc. Bus atstovaujami visoki 
“Naujienų” reikalai, pardavinė
jamos laivakortes, priimami pi-1 , xi—-f .. : , T ; J duoda 1,000 duonų. Duona sve-

Fordo kepykla kasdien par-

nigai persiuntimui į Lietuvą iri 
tt.

“Naujienos
Detroito dienraštis!

ria pusantro svaro, parduodama 
už 8^4 cento; kilų kepyklų duo- 

patampa vietinis ’ nos sveria po 1U sv. ir parduo
dama po 11 centų duonai.

Fordo krautuvė taipgi par-
— automobilių | duoda kasdien po 160 maišelių 

Tuo žvilgs- j miltų po 25% svaro 'maišelis, 
vioų Ant kiekvieno maišelio užrašy- 
Gat-’ta “Ford Flour.” —J. Dagis.

— Detroitas 
pramonės centras, 
niu jis yra, galima sakyt, visų 
pasaulio miestų karalius. <__

Ben The Clother
Didžiausia Lietuviška Krautuve 

Pietinei Dalyj 
1823-W. 47th St.

AUBURN FURNISHINGS 
AND TAILOR

Nesigiriu, bet sakau tiesą, kad užlaikau vyrams kelinių, marški
nių, pančiakų, kalnierių, kaklhraikščių, skrybėlių, kepurių, diržų, ap- 
autuvų, visokiam ore siutų ir tt. Ypatingai, sulig gerumo, labai pigus.

Siuvu naujus, taisau, čystiju ir prosinu senus/visokius drabu
žius, už žemą, prieš karinę kainą.

Patarnauju mandagiai ir greitai. Pamėginkite.

Jūsų

J. A. GLOBIS,
455 W. 79th St.

B. PASZKIEWICZ
Savininkas

Mes užlaikome didžiausia
me pasirinkime dėl augusių 
ir jaunų vyrų drabužių ir 
aprėdalų.

Mes taipgi užlaikome ge
riausios vertės vaikams siu
tu su dviem porom kelinių.

Prie vaikų siutų duodame 
bolę ir paiką.

LICITACIJ A! LICITACI J A!
Pradedant su subata, balandžio 8-ta, nuo 2:30 po pietų.
Siūlome savo visą tavorą, kaipo daimantus, laikrodėlius, auksinius ir sidab

rinius daiktus ętc. .
. , ' VIEŠAI LICITACIJAI

Šis išpardavimas bus du kart į dienų: 2:30 ir 7130 vai. vakare, keliai visas ata
kas nebus parduotas. ' •

VELTUI MOTERIMS
25 dovanos, pirmoms 25 moterims, kurios apsilankys musų krautuvėj kas 

dieną po 2:30 po pietų.
Daimanto žiedas bus atiduotas paskutinėj išpardavimo ^ienoj.
Visiškai einu iš jubilieriaus biznio. ; .

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Į LIETUVĄ '

Kambariuose arba trečia 
klesa

New York-Bremen
S'.S. HANNOVER, Bal. 26
S.S. YORCK Geg. 10 
S.S. SEYDL1TZ Geg. 24 
ir kas antrą seredą. Puiki 
kelionė. Trečioj klesoj 
puikus uždaryti kamba
riai dėl 2, 4 ir 6 ypatų.

Delei platesnių infor
macijų kreipkitės prie

CHAS KAUFMANN 
99 State St., Boston, Mass. 
arba prie vietos agentų.

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2052

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, periant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farnias ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiuus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATJON BLDG.
19 So. La Šalie St...........

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tekt Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 8899 

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

Seeley 3676Dirbėjas ir Importuotojai, ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti. Dykai lekcijos pirkėjams. 
Rašykit angliškai dėl informacijų.

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr.’ Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligą

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRįGAL 

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

iki 9 vakare.

oPETER MILLER
2128 West 22nd Street '

Visai prie Illington Teatro.

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

geriausi gy-

S. W. DANES 
ADVOKATAS 

. Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building •

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

NAUJIENOS
IŠ PRESO I DETROITĄ PER 8 VALANDAS!

Tai dar pirmu kartu “Naujienos” pasiekia taip to
limų kelių į taip trumpų laikų. . Dabar “Naujienos” ap
teiks žiniomis Detroito lietuvius tų pačių dienų, kaip ir 
chicagiečius.. “ ■

Naujienų atstovas J. Dagis patarnaus detroitie- 
čiams visokiuose reikaluose. Mes patariamu naudotis 
jo patarnavimu.

NAUJIENOS
Detroito Stotis

JOHN DYKAS, Barbernė, STANISLOVAS AMBROZA
3536 Michigan Avė., 9259 Cardoni St.

Ant gatvių pas vaikučius.

A5^MANUFACrURER5

ron 52Ū FIFTH AVĖ 
NEW YORK (isrsin kilęs.Naujienose

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

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu 
dymą .

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

(Kampas Monroe ir Dearborn St.)
Imkite cl o vai torių il<i 5-to

Priėmimo kambarys 50G, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Pancdelyj, 
Sercdoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VfETOJE.

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

JŪSŲ PASKUTINĖ 
PROGA.

Nieko nepaliksime, viskas turi 
būti parduota. z

Mes psame tame biznyje dabarti
nėj vietoj per paskutinius 12 metų, 
bet kadangi mums randą pakėlė be
veik trigubai, tai mes esame priver
sti išsikraustyti iš ęia 1 d. gegužio.’

Mes iki šiol dar neturim naujos vie
tos, todėl esame priversti parduoti vi
są musų gtakų vyrų ir vaikinų aprė- 
dalus už žemiausią kainą.

Čia mes paduodame kainas, tai jus 
pamatysite, kati verta pirkti net ki
tam metui.

Tik pamislykit — vyrų ir vaikinų 
kotai vertes $18, dabar už $5. Vyrų 
ir vaikinų siutai $22.50, dabar už 
$7.50. Kiti siutai ir kotai iki $35.00.

Kotai nuo liptaus $10.00 iki $18.00, 
dabar $5.00.

Vaikų siutai ir overkotai dabar 
mažiau negu mes mokėjome.

Vyrams darbinės ir šventadienės 
kelnes nuo $2.50 ir daugiau.

, Vyrų ir vaikinų Mackinavvs $10.00 
dabar $4,50.

Skrynios ir siutkeisai dabar už 
pirktą kainą.

Atminkite, kad tai yra musų galu
tinis išpardavimas ir mes gvarantuo- 
jame, kad jus gausite už savo pini
gus tikrą vertę, arba pinigai bus grą
žinami.

Neužmirškit, kad mes išsikraustom 
1 d. gegužio. Todėl ateikit anksti, 
nes pirmutiniai pirkėjai turi progos 
pasirinkti. '

Atdara kasdien iki 9 vai. vakare. 
Nedūldieniais iki 6 y. v.

S. GORDON,
1415 So. Halsted St.

JOSEPH C. SOBOL
Lietuvys Advokatas
154 W. Randolph St. r

Room 479
Tel. Main 2593

Vak. 1645 Wabansia Avė.
Tol. Haymarket 3869

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigų
Laivakortės
Ivotil EsLttLe
Morgičiai
EUROPEAN-AMERI-

CAN BUREAU
S. L. FABIONAS CO. VEDĖJAI
809 W. 35th St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 0611 
(Baltas Namas)

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 1073G S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

JURGIS HRYNKEVIČIUS 
KRIAUČIUS

Vienas iš geriausių kriaučių ant 
North West Side, geriausia dar
bas ir prieinamiausios kainos. 
Ateikite persitiKrnti, arba rašyki

te ,mes ateisime į namus.
1504 W. Division St. Chicago, III.

Dresės
50c

{mokėt ir po 40 
centų į savaitę. 
Daugybė vasari
nių dresių viso
kių spalvų ir 
štai tų. Rašyk pa
klausdama pa
aiškinimų.

American 
Dress

Instailment Co.,

58-60 West 
Washington St.

Tel. Central 1844

diogra.fi


Utarninkas, Bal. 11 d., 1922

Triukšmingas Brooklynie 
niečiu susirinkimas.

Ketvergo vakare, kovo 6, New 
Plaza svetainėje, Brooklyne, įvy
ko lietuvių lokalų 54 ir 58 narių 
susirinkimas. Po perskaitymo 
protokolo, delegatas išdavė ra
portą, kuriame pažymėjo, kad 
tarp Bendrosios Tarybos ir lie
tuvių lokalų eina nesutikimai la
biausia dėlei asesmentų. Toliaus 
Kalpokas agitavo nemokėti ases
mentų tol, kol Bendroji Taryba 
nesutvarkys uniją taip, kad, jo 
nuomone, ji butų gera.

Po jo kalbėjo Shiplakoff.
Shiplakoff. Jus kaltinate, kad 

Bendroji Taryba nėra ideališko
je tvarkoje. Taip, ji nėra. Bet 
kad Bendroje Taryboje butų 
ideališka tvarka, reikia kad ir 
patys žmonės butų ideališki. Ko
kie žmonės, tokios jų įstaigos.

Prisimenu apie “kanvas nu
kers”. Jus kaltinate, kad skebų 
padarytus kanvasus priimama į 
unijines dirbtuves. Jus liepiate 
sustabdyti to darbo priėmimą. 
Gerai. Bet ar garantuojate, kad 
jūsų nariai atsisakys dirbti ten, 
kur tokie skebų padaryti kan- 
vasai bus atsiųsti dirbtuvėn?

Kalbėtojas pereina prie ases
mentų. Paaiškina, kad iš tų, ku
rie nedirba, šiuo laiku nė nerei
kalaujama asesmentų; Asesmen-| 
tus turi mokėti tie, kurie dir
ba.

Kalba apie korporacijas. Juo
kinga, sako, kad unija užgiris 
korporacijas. Shiplakoff aiški
na, kad nereikia maišyti koope
racijų ir korporacijų. Korpora
cijos, girdi, yra remiamos ant 
pelno gaudymo, ant dividendų 
gaudymo. Tai yra grynai kapi
talistinės kompanijos. Ir štai 
unija pataria tokias kompani
jas. Ar ne keista?

štai prieš metus laiko rusai 
sutvėrė korporaciją Bronsvvillė- 
je. Kada Bendroji Taryba pra
dėjo kovą prieš ją, tai korpo- 
racininkai nusidavė dideliais re
voliucionieriais ir jie ėmė išme
tinėti. Shiplakovas, girdi, esąs 
menševikas, ♦ o mes bolševikai. 
Tai, esą, Shiplakovas nekęsda
mas bolševikų ir griaująs jų, 
bolševikų “kooperaciją”.

Bet korporacijos pasilieka kor
poracijomis, nežiūrint, kas apie 
jas butų kalbama. Korporacijos 
yra tveriamos pelnų gaudymui. 
Ir štai dar vienas pavyzdis. 
Voodbine, N. J. vienos New 
Yorko firmos darbą dirbti susi
tvėrė korporacija. Korporacinin- 
kai visi buvo girdi unijistai, re
voliucingi be galo. Bet kai kor
poracija pagyvavo, tai ir ėmė 
korporacininkai nosis sukti ki
tur. Laike paskutinio lokauto 
korporacija buvo aršiausia ske
bų dirbtuvė. Kad galėjus ske- 
bauti korporacininkai papirko 
policiją ir kitokią miesto vald
žią: policijos viršininkui davė 
10 Šerų, kai kuriems kitiems 
miesto viršininkams taipgi da
vė serų. Na, ir skebavo lokauto 
laiku. Tai štai kas išeina iš kor
poracijų: skebų dirbtuvės.

Kalbėtojas pereina prie kitų 
užmetimų, padarytų Amalga
meitų unijos darbuotojams.

Jus nepatenkinti, — sako 
Shiplakoff, — manimi, Monatu, 

Gerai. Greitai bus rinki- 
Galėsitc mesti mane lau- 

Aš tikiu, kad jus ir išmo
site mane. Tečiaus jeigu šian
dien organizacija gyvuoja, jei
gu jus jai priklausote — jus ne
galite užgiri i ir raginti tverti 
korporacijas. Jus turite arba at
šaukti savo tarimą, kuriuo už/ 
girėte korporacijas ir sutikti , 
mokėti asesmentus, arba turite 
pareikšti, kad rezignuojate iš 
Bendrosios Tarybos. Kai rezig
nuosite, galėsite turėti uniją, 
kuri tvers korporacijas, o tie, 
kurie sutiks su visa unija, tie 
pasiliks Amalgameitų unijoje. 
Bet tol, kol jus priklausote Ben
drą jai Tarybai, — tol jus nega
lite tarnauti ir Dievui ir ma
monai, jus turite prisilaikyti 
unijos konstitucijos.

Prasideda klausimai.

mai 
kan,

------- , .
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ma. Pagalios balsuojama. Už 2. Hamilton Holt, vienas iš 
mokėjimą paduota 109 balsai, žymiausiu demokratu partijos 
prieš — 159.

Shiplakoff prašo, kad susirin-' mus veikėjas, 
kimas išrinktų komisiją, kuri 
praneštų Bendrajai Tarybai apie 
šį paskutinį tarimą. Reikalau
jama, kad komisijon įeitų tie 
asmenys, kurie yra priešingi as- 
esmentams. Komisijon išrenka
ma Indrulis, Keršulis, Jankaitis.

P. S. ,— Beje, Monat pareiš
kė, kad jis buvo padaręs klai
dą, pareikšdamas pildančiajam lo
kalų 54 ir 58 tarybai, buk lie
tuviams lokauto laiku išmokėta 
$45,000 pašalpos. Pašalpos iš
mokėta lietuviams tik apie $9,- 
000. V. P—ška.

yadų. Tarptautinės taikos žy-

Amerikos Baltijos Draugi 
jos užuomazga.

(Atsiųsta Liet. Informacijų 
Biuro Washingtone).

Šių metų kovo 31 d. viena- 
žymiausių New Yorko

Klausimų buvo daugybė. Kiti 
klausimai buvo tokie, kad jų 
veikiausia nesuprato net tie, ku
rie juos davinėjo. Kiti klausi
mai, vėl, buvo pusėtinai kvaili. 
Pavyzdžiui, Kunickis klausia: 
“Kas davė Shiplakovui teisę 
stabdyti darbą korporacijoje?” 

Shiplakoff atsako, kad jis dar 
nestabdo, bet jei^u ims stabdy
ti, tai stabdymui naudosis ta 
teise, kuria įgaliojo jį New Yor
ko rubsiuviai išrinkdami Ben
drosios Tarybos pirmininku.

Klausimas: Ar daug korpora
cijų šapų sustabdyta?

Shiplakoff: Dar pereitą savai
tę sustabdėme devynias.

Klausimas: Klausiu, kokis yra 
Bendrosios Tarybos programas 
bendarbių padėties pagerinimui? 

Shiplakoff: Kas yra Bendro
ji Taryba? Visi jus, štai kas yra 
Bendroji Taryba. Taigi klausi
mas, ką daro Bendroji Taryba 
bedarbių klausime reiškia klau
simą: ką darote jus visi bedar-| 
bių klausime? Jeigu jus manęs
vieno, mano ypatiško patarimo iš 

I reikalautumet, aš patarčiau pa- klubų — Metropolitan Club, 5th 
imti dirbtuves į savo rankas ir Avė., ir 60 gatvė, įvyko neskait- 
varyti jas. O dabar už jus at- lingas, bet didelės svarbos su
sakyti negaliu. Ir kas galima sirinkimas. Jame buvo tik 16 
padaryti bedarbių reikale? štai žmonių: 7 Amerikonai ir 9 Pa- 
daug didesnės, galingesnės uni- baltijos tautų atstovai: lietuvių, 
jos — ir jos nieko negali pada- latvių ir estų — po du atstovus' 
ryti, ką gi Amalgameitai ’padar 11110 kiekvienos tautos, tarpe jų 
rys? Štai Ilardingas nesenai ir be to dar tų valstybių oficija- 
šaukū konferenciją bedarbių liai atstovai Amerikon.

[(klausimui rišti. Ilardingas nie- Mums lietuviams tasai susi-’ 
ko negalėjo padaryti, o dabar rinkimas rodos, pirmas tos rų- 
jųs klausiate, ką Bendroji New šies Amerikoje svarbus yra del- 
Yorko Amalgameitų Taryba da- to, kad jame pradėta pamatai, 
ro. • ir padaryta graži pradžia — vi-

Pasipila klausimai iš visų pu- sokeriopam susiartinimui lietu
sių tartum iš gausybės rago. Pa- vių tautos su Amerikos tauta, 
galios Shiplakoff praneša, kad Mėginimų prieiti ir susiartin- 

Į jis daugiau nebeatsakinės į ti buvo ir seniau, tečiau vis vie- 
klausimus. Jisai pavargo. Ir be nos tik pusės reikalais. Laike 
to, vienas kvailis į minutę lai- karo Dėdė Šamas jieškojo lietu
ko gali užduoti dešimtį sykių vių išeivių (kaip ir kitų) nuo- 
daugiau klausimų, negu dešimts širdęs paramos. Tada Amerika 
išmintingesnių žmonių pajiegs gavo progos pažinti šiek tiek ar- 
atsakyti į valandą laiko. čiau lietuvius. Mes, žinoma, ėjo-

Kažinkas apkaltina Shiplako- me, ir teikėme pagelbą. Laike to1 
vą vagyste. Kitas kokis tai an- pat karo ir vėliau po karo jau1 
tisemitas klausia, kodėl Shipla- mes ėjome pas Amerikos tau- 
koff nevažiuoja Palestinon. tą, prašydami sau paramos vi- 

Šitokie kaltinimai ir “klausi- sų-pirma pripažinimo savo val- 
mai” aiškiai rodo, kur nuvažia- stybės. Tik čia susidūrėme su 
vo musų garsieji, revoliucionin- indomiu apsireiškimu, kad tie 
gi Brooklyno lietuviai kriaučiai. dvi tauti ligšiol dar visai mažai

Balsą paima Monat. Jis a.tsa- tesipažįsta. Amerika, kad pra- 
ko į kaikuriuos klausimus ir | dėtų mus aktyviai remti, ture- 
duoda paaiškinimus iš 
laiko išlaidų.

Pagalios einama prie 
mo. įnešimas paduotas, 
šaukti pereitą lokalų tarimą, ku-|tuviais susidraugavimo. Musų' 

tautos graži, turtinga dvasia su 
jos apraiškomis — kalba, dai
nomis, literatūra, daile, su mu
sų praeitinės, papročiais/budu, 
visa tai Amerikonams, norin
tiems tyrinėti ir mokinties — 
o tokių daug yra gali suteik
ti daug naudingos medžiagos 
musų šalies dideli turtai, gy
ventojų darbštumas ir rimtu
mas, gi iš antros pusės labai 
dar neišvystyta materijoje kul- : 
turą, taigi labai patogi dirva 
įvesdinimui kapitalų į saugius

3. Kongressmonas Chandler, 
nuo New Yorko Valst. respub
likonas, žinomas Lietuvos prie- 
telius ir gynėjas, buvęs Lietu
voje.

4. Profesorius Dugan, Direk
torius Tarptautinio švietimo in
stituto, (Rockfcllerio Fund).

5. p. McDonald, žymus politi- 
kieris, pirm. “American Asso
ciation for International Poli- 
cy”?

6. p. Grace, žinomas veikėjas 
Vidaus Europos Associjacijos.

7. Prof. Benderis, Prince- 
town’o universiteto Indo-Ger- 
manų filologijos profesorius, ži
nomas lietuvių prietelis.

Susirinkimą organizavo p. 
Čarneckio geras pažįstamas p. 
Caldwell, kurs ir vedė tą susi
rinkimą. Po pirmininko Cald- 
well’o kalbos, pirmiausiai buvo 
pakviestas kalbėti Lietuvos At

stovas V. Čarneckis, kurs tai
syklinga anglų kalba pasveikino 
susirinkusius lietuvių tautos 
vardu pažymėdamas tokios 
draugijos svarbą tautų susiar- 
tinimui vykinant skaistų idealą 

i ramaus, taikingo tautų sugyve
nimo ir bendradarbiavimo.

Taip-pat sveikino susirinkimą 
latvių ir estų atstovai. Kalbėjo 
beveik visi ir Amerikonai. Iš jų 

j daugiausia ir iškalbingiausia — 
kongresmonas Chandleris. Gy
vai diskusuota klausimas į ką 
labiau reikėtų kreipti domę stei- 

Igiamajai draugijai į ekonominį, 
kulturinį, ar politinį veikimą.

Kongr. Chandleris karštai nu
rodinėjo, kad nei kultūrinis, nei 
ekonominis vaisingas veikimas 
nebus galima; kol Amerikos. 
Valdžia nepripažins ‘Lietuvos 
valdžios nepriklausomybes. Kai
po Amerikos sūnūs, jisai labai 
skaudžiai atjaučiąs tą faktą, 

j kad Lietuva ligšiol dar šios šah 
I lies valdžios nepripažinta. Ragi
no visus ten esančius Ameriko- , 
nūs uoliai .tam reikalui pasidar-

buoti. Diskusijose paaiškėjo, 
kad ir kultūrinis, ir ekonominis 
ir politinis veikimas bus drau
gijai lygiai ir gyvai reikalinga.

Nutarta pradėti energingai ir 
plačiai organizuoties. New Yor- 
ke bus Centro Komitetas, po 
kolonijas bus skyriai. Nario me
tinė mokesnis pramatoma apie 
$10.00. Tikimąsi, kad visose mu
sų kolonijose įsisteigs ateityje 
tos draugijos skyrių ir kad vi
si žymesnieji kolonijų lietuviai 
prie tos draugijos ir patys dė
sis ir pasitrauks prie jos savo 
pažįstamus intakingus Ameri
konus.

Išrinkta laikinoji valdyba su 
p. Caldwell’iu pirmininku Newi 
Yorke — sudaryti konstitucijos 
projektui ir sušaukti sekanti 
susirinkimą. Lietuviams, indo- 
maujantiems tos draugijos rei
kalais dėl informacijų reikia kol 
kas kreipties: 1. Dr. J. J. Biel
skis, 501 E. 26th St., Brooklyn, 
N. Y. 2. p. Vilmontas, 100 5th | 
Avė., Ncw York, N. Y.

Pa- 
pa- 

prie 
Duo

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 S’o. Halsted St., kampas 31 gat. 
Vienanve name su Dr. Monkevičium 

Rezidencijos tol. Yards 1119-J 
Ofiso tel. Boulevard 9708

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalese. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

■

Koieęiįg
Pigiau 

pirkit gerą muilą ne 
naujas^ drapanas

i

r.Richter’ “PAI N EXPELLER”
tik pasirodo pirmutinis 

apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
lad naudokite šit-įi pn tikėtiną namini 
vaistą. x'ersitikrinkito, kad kiekvie
na bonka i’ain. Expc>llerio, kurią 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiokoso arba pas.

F. AO. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St, 

Brooklyn, N. Y.

Telefonai:

J LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai

Į Cherbourg ir Southampton MA- 
JESTIC (56,000 tonų) Didžiausi lai
vai pasaulyj, OLYMPIC (46,000 to
nų, HOM^RiC, (34,000 tonų).

Tuoj pribuvus į Šouthanvptoną, ke
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Lie- 
pojų su užtikrnimu smagų pervežimą 
ir teisingą bagažo pervežimą.

^RedStarLinv
Tiesus patarnavimas į Liepoją.
Dideli, smagus garlaiviai. Regu

liaria plaukiojimas

American Line
| Hamburgą 

MANCHURIA, ST. PAUL, MONGO- 
LIA, MINNEKHADA.

(Tik 3-čia klesa)
Parankus keleiviams parvežimas ir 

jų bagažo prie laivų, plaukiančių į 
Danzigą ii- Liepojų.

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

Kreipkitės prie:
PA SS’ENGER DEPARTAMENT

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

ANT VELYKŲ

SEVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

lokauto tų labiau mumis užsiinteresuoti,’ 
arčiau pažinti, ir gauti daugiau J 

balsavi- užuojautos, pamatyti ir sau šiek 
kad at- tiek naudos iš artimesnio su lie-

ris užgirė korporacijų tvėrimą. 
Už atšaukimą balsuoja 245, 
prieš — 129.

Eina asesmentų klausimas. 
Pasipila vėl klausimai ir kalbos. 
Vieni sako, kad lokalų 54 ir 58 
nariai nemokės asesmentų pirm, 
negu jie išdirbs tris mėnesius 
paeiliui. Kiti pareiškia, kad 
Brooklyno lietuviai Amalgamei
tai nemokės asesmentų tol, kol 
nebus išpildyti kokie tai jų iš
statyti reikalavimai. Dar kiti 
vėl savo pasakoja.

Žilinskas gauna balsą. Jis kai- ir pelningus biznius — gali su- 
ba už asesmentus. Minia ima 
rėkti, neduoda kalbėti. Pirmi
ninkas ir jo pavaduotojas vel
tui stengiasi sulaikyti triukš
madarius. Černauskas šarmaty- 
na triukšmadarius. Jo ir ne
klausoma.

Zaveckas kalba už mokėjimą 
asesmentų. Kriaucevičius agi
tuoja, kad nemokėti iki Bendro
ji Taryba išpildys kokius tai jo 
reikalavimus. Baniulis nurodi
nėja, kad reikia mokėti ases
mentus jei ne dėl ko kito, tai 
todėl, kad nemokėdami ases
mentų lietuviai išeina prieš ki- 
,tus Amalgameitų unijos lokiir 
lus.

Shiplakoff: Jus čia jaučiatės 
labai galingi, jūsų čia yra ko
kie 400. Bet žinokite, kad New 
Yorke yra apie 45,000 arba 50,- 
000. Ar jus manote, kad tie 45,- 
000 taip ir tylės, taip ir mokės 
už jus? Aš nežinau tikrai, ką 
jie nutars daryti, žinau tečiaus, 
kad jie ims veikimą. Taigi, aš 
patariu Jums nešokti kovon 

(prieš 45,000 kitų rubsiuvių.
Vėl diskusuojama, vėl kalba-.

dominti ne vieną Amerikos pi
niguočių, jieškantį patogios vie
tos savo kapitalui.

Iš antros puses mums, Ame
rikos lietuviams, kurių didžu- 
mai turbūt prisieis čia Ameriko
je daryti savo ateitį, irgi pra
vartu bus prieiti arčiau prie 
Amerikos rinktinių protų, prie 
šios šalies įdėjinių vadų ir pa
žinti tą pačią Ameriką arčiau, 
tikriau ir inteligentingiau. štai 
panašiomis mintimis, tur-but, 
vadovavosi Lietuvos atstovas V. 
Čarneckis, kuris ir buvo pirma- 
sai inicijatorius Amerikos-Bal- 
tijos. Draugijos. Susipažinęs su 
tūlais Amerikonų žymiaisiais 
idėjininkais, veikėjais, moksla.- 
vyriais ir biznieriais, jisai užin- 
teresavo juos minėtos draugijos 
idėja ir pravedė laimingai prie 
jos užmezgimo. Susirinkime da
lyvavo nuo Amerikonų:

1. p. Caldwell, politikas, eko
nomistas, visuomenininkas ir 
biznieris, tarpininkas tarp Ame
rikos kapitalo ir naujų jam rin
kų; prezidentas vidaus Europos 
associjacijos.

Mes užlaikome vyriškas skrybėles įvairiau
sių spalvų ir styliaus, tik po: $2.50, $3.00, 
$3.50, $4.00 ir $5.00.

Šilkiniai marškiniai, naujausio styliaus ir 
patrinos $5.00 ir aukščiau.

English Tweeds kepurės šilkinis pamušalas 
ir apvadžiojimai nuo $1.00 iki $2.50.

įlffl Antanas Petkus patarnaus jums jūsų kalboj.

Kiekvienas kostumeris gaus dovanų, gražią 
dėžutę dėl brežiukų, pas

Lewandowski Bros.
4550 S. Ashland Avė. Chicago, III

REIKALINGA
Ęidelė ir tvirta visur žinoma Nuosavybės, Real Esrate, Bonds, 
Insurance, Transportation, Trustee ir Foreign Echange valsti
jos korporacija reikalauja vyrų kaipo Atstovų, Agentų ar Par
davėjų atstovauti Šią kompaniją Chicago ir kituose miestuose, 
geriems ir teisingiems vyraųis yra duodama geras uždarbis ir 
ateityje dar geresnis su puikiausia proga pasilikti prie kompa
nijos ant visados ir likti žmonių guodonė ir turtingu. Aplikan- 
tas (su patyrmu ar be patyrimo) turi mokėti rašyti ir skaityti 
ir maždaug žinoti anglų kalbą. Taipgi yra reikalingas vienas 
geras Lietuvių kalboj rašytojas. Ypatos turėjusios nors kokius 
agentinius ryšius su Bišopiniais Spešelais, meldžiam neatsi
liepti. Geros valios vyrai norintis įeiti ant.visados į gerą ir 
gerai apmokamą darbą, rašykite savo rankraštyje ir atsiliep
kite tik per laišką.

FEDERAL BOND & LAND COMPANY,
602-604 Association Bldg., , Chicago.

Morgan Park Lumber Co.
I

Mes turime visuomet ir visokių naujų lentų pigiausiomis kaino
mis. Taipgi stogdengių fireproof. Ir pleisteriui lentelių. Prista
tome visur.

Telephone Beverly 1279 ir 0397 
1955 West 111 Street.

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 kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

( Dienomis: Canal 
3110 arįa 357,

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

I

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė,
Kampas 47th St.

Piliava, Kaunas ir Vilnius

I

s

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

Tel. Boulevard 6437
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DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

‘OFisfts •
3149 S.‘ Morgan St., kertė 32 St. 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

Jei jus manote važiuoti 
pasimatymui su giminėmis 
rite atsikviesti draugus, 
kad lavjikorte butų pirkta 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita”ir“Oro- 
pesa”, kurie plaukioja tarpe New Yor
ko ir Hamburgo kas dvi javaiti. Jie 
yra labai gražiai ir švariai įrengti. I 
Trečia klesa tiesiog yra puiki. Bus 
labai žingeidu važinėti tais laivais. 
Pilnas informacijas gausite nuo agen
tų arba.

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

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

Lietuvon 
arba no-| 
žiūrėkite,, 
pas The'

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet..
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CATARRH
OF THE STOMACH
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ręjlOU CANT ENJOY LIFE 

vvith a «ore, sour, bloated «tom- 
ach. Food does not nourish. 

Instead it is a source of misery, causing 
paini, belcliing, dizzinesa and head- 
aches.
Q The person vvith a bad stomach 
should be tatisfied vvith nothing lesa 
than permanent, lasting rclief.
<J The right remedy vvill act upon the 
linings of the stomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catarrhal poisons 
and strcngthen every bodily funetion.

The large number of people vvho 
have guccessfully used Dr. Hartman’a 
famous medicine, rccommended for all 
catarrhal conditions, offer the strongest 
possible endorsement for 

Pe-ru-nA 
IN SERVICE FlfTY .TEARS

□

□

omn 

> TABLETS OR LIQUI3
SOLD EVEnYWHERE
1tiaouinjiiffan nnn
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DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki

Nedėliomis nuo 10 vai. 
ryte iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drexel 2889

Nuo
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. 1------------ ------—

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

DR. C. K. KLIAUGA
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Rezoliucija nustato šešius pagyventi tuo, ką “kovoda- 
bendro susitarimo punktus: mas su bolševikais” laimėjo 

— jei ne vienas dalykas: jis 
■ ten per neatsargumą eks
proprijavo turtą vienos 
amerikiečių firmos, vedu
sios prekybą su Sibiru. Ir 
Ve, vos spėjus jam pasiekti 
New Yorką, jis tapo areš
tuotas. Jo draugai New 
Yorke, norėdami'gelbėti ge
nerolą nuo skandalo ir atsa
komybės, kreipėsi Washing- 
tonan, bet valstybės dapar- 
tamentas atsakė, kad nuken-

tejusioji dėl Semionovo žy
gių amerikiečių prekybos 
kompanija turi pilnos teisės 
traukti jį tieson.

Bet generolo Semionovo 
laukia čia ir daugiau nema
lonumų. Karo departamen
tas turi taipjau kai ką prieš 
jį. 1920 metais Semionovo 
kariuomenė pądarė puolimų 
ant būrio Amerikos karei
vių, kur du amerkječiai bu
vę užmušti, šis jo žygis, 
turbut, jam irgi dabar sau
sai nenueis.

kai. Išrutulininkai nesako, kad damas iš žemesniųjų formų, 
žmogus kilo iš beždžionės. Jie perėjo laipsnį panašų bezdžio- 
sako, kad žmogus, besirutulo- nes laipsniui.

Naujicnoj eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas i Roosevelt 8500. 
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1. Visuotinam kongresui 
1 priruošti išrenkama komi
tetas iš aštuonių ar devynių 
narių.

2. Komisija turi sutaisyti 
pamatą, kuriuo butų paša
linti visokie nesutikimai 
tarp įvairių revoliucinių or-l 
ganizacijų grupių. • s/

3. Pašalinti nesutarimus
tarp Amsterdamo ir Mask
vos darbininkų sąjungų in
ternacionalų. j

4. Teismas Rusų sočiaijs- fy • v • TX 1 p )• ••
tų revoliucionierių Maskvoj kJlUlCcll L/Cl ILiV^OllUClJOS 
turi būt viešas, dalyvaujant rp 00

visų trijų internacionalų at-l į '
stovams. L —

5. Balandžio 20, 1922 m., Ncw York Times vedu dis- 
nustatoma kaipo dieną, kur kusijos apie žmogaus išrutulų 
viso pasaulio darbininkai (evoliucijų) per kelias savo 
turi daryti demonstracijas žillo,nilsai winiara Jcnni,1£,s 
protestui prieš bet kurį re- Bryan |)al..lšc 1>irnlą straipsnį, 
akcingą žygį, kurį nuspręs- tvirtindamas, kad išrutula 
tų daryti susirinkusieji Ge- esanti priešinga biblijai, ir kad

•v • • ‘ • ------- | ne-

galėję’ surasti nei vieno fakto 
visatoje savo hipotezei pareni-

r ss

Nepakeičiamas Žmogus

Internacionalų 
konferencijos 
rezoliucija.

minė-Vakar šioje vietoj 
jome, kad dviejų socialisti
nių ir komunistų Internacio
nalų konferencija Berline 
pasibaigė laimingai, pada
rius nutarimą greitu laiku 
sušaukti Genujon visų soci
alistinių, darbininkų ir ko
munistų partijų kongresą. 
Tasai visuotinas kongresas 
turės galutinai išdiskusuoti 
klausimą ir susitarti dėl su
darymo jungtinio pasaulio 
darbininkų fronto kovai su 
bendruoju priešu — kapita
lizmu.

Apie konferencijos pabai
gą Chicagos žydų dienraš
čio “Forverts” koresponden
tas praneša šitokių žinių:

Konferencija priėmė ben
drą rezoliuciją, kuria šau
kiama tarptautinis pasaulio 
socialistų, komunistų ir dar
bininkų organizacijų kon
gresas Genujon. Kongresas 
turi įvykti tuo pačiu laiku, 
kai Genujoj prasidės valsty
bių atstovų konferencija.

nujos konferencijon valsty-Į181’1^.1^0'3 teorijos rėmėjai 
bių atstovai. Tuo pačiu kar
tu socialistai turi statyti sa
vo reikalavimus.

6. Rusijos komunistai su
tinka pristatyti visus doku
mentus, kurie tik liečia už
ėmimų socialistinės Gruzi
jos respublikos Rusų sovie
tų valdžios kariuomene.

Konferencijų uždarė pir
mininkas Fr. Ądlerisr Aus
trijos delegatas, žodžiais, 
kuriais jis pareiškė pilno 
pasitikėjimo, kad ši konfe
rencija padėjus pamatų su
vienytam darbininkų fron- 
-tui prieš kapitalizmų.

Bandito 
suareštavimas.

Prieš keletu dienų Ameri
kon atvyko paskilbęs kazo
kų atamanas “generolas” 
Semionovas. Paskilbęs jis 
tuo, kad susiorganizavęs di
delę ginkluotų šaikų praei
tais metais “kovojo su bolše
vikais” Rytų Sibire, o deng
damas “kova su bolševi
kais” savo žygius, plėšė ir 
terorizavo gyventojus. Kai 
vienok ten pasidarė jam 
siaura vietos, jis metęs vis
ikų paspruko, ir dabar atsi
dūrė Amerikoj.

Amerikos valdžia nestatė 
generolui Semionovui kliū
čių atvykti, taigi jis butų 
galėjęs kol kas ramiai čia

Gruzijos Socialistinė 
Respublika

r i » < T T -11,1

J. Sondeckis

(Tęsinys) « •

Vienas svarbiausių ir sunkiausiu klausinių, 
kurį reikėjo išspręsti Gruzijos socialdemokratų 
valdžiai — tai žemės klausimas. Gruzijoj, kaįp 
Rusijoj, valstiečiai buvo paliuosuoti nuo bau
džiavos, bet žemės tegavo tiek, kad iš jos tik 
pusbadžiu tegalėjo išmisti, žodžiu, žemės klau
simas ten buvo daug opesnis negu Lietuvoj. Iš 
viso Gruzijoj buvo 320 tukst. žemdirbių šeimy
nų, iš jų tik 30 tukst., t. y. tik dešimtoji dalis, 
turėjo žemės užtektinai, visiems kiliems (290 
tukst. šeimynų) žemės truko ir todėl jos turėjo 
vergauti dvarininkams, kurių Gruzijoj tebuvo 
vos 1 tukst., bet kurie valdė didelius žemės plo
tus. L

Jau Užkaukazio respublika buvo paskelbus 
žemės reformos įstatymų, bet įvykdė jį tik Gru
zija, kitos dvi kaiminystėj susikūrusios valsty
bės •— Armėnija ir Ardzabeidžanas, kame įsi
viešpatavo buržuazija, tas įstatymas buvo pa
kištas i>o stalo, kaipo neįvykdomas ir kraštui 
žalingas (Kaip tai primena 'Lietuvos buržuazi
jos įrodinėjimus prieš žemės reformų!), nors

atsakė Princetono uni- 
£ oologi jos prof esori us 
Grant Conklin. Conklin

Į Jam 
versi to 
Edwin 
Bryanų, Bilų Sunday ir Volivų 
pašiepė.

j Visai kitaip pasielgė Ameri
kos gamtinės istorijos muzie
jaus prezidentas. Jungtinių 
Valstijų geologinės apžvalgos 
stuburinis palentologas, Co- 
lumbijos universito zoologinio 
tyrinėjimo profesorius, Henry 
Fairchild Osborn. Jis apsiėjo 

[su Bryanų taip švelniai kaip 
atletas su kūdikiu. Jo elgesys 
primena milžinų raminantį ir- 
zų vaikų, kuris, neišmanyda
mas, kiša savo pirštus į ugnį. 
Jis švelniai pasako p. Bryanui, 
kad nuo Danvino laiko ncsu-z 
randamosios grandys\tapp su
rastos. Jis priveda jas — Fox- 
ballės- žmogus, Piltdowno žmo
gus, Heidelbergo žmogus, Ne- 
andertalio žmogus, Cro-Maguo- 
no žmogus.

New York o miesto presbite- 
i i jonų pirmosios bažnyčios ku
nigas ir Vienybės Teologijos 
seminarijos profesorius, Harry 
Emerson Fasdick atsako Bry
anui tikybiniu žvilgsniu. Jis 
smarkiai protestuoja prieš Bry- 
ano viduramžinumų kaipo di
džiausių žalų ir pavojų tikybai. 
Jis i)rotestuoja prieš Bryanų 
įsigeidusį padaryti bibliją mok
slo knyga vietoj tikybinės. Jis 
sako, kad tikrieji krikščionių 
tikėjimo priešai yra tokie žmo
nės kaip Bryanas, kurie bando 
prikinkyti krikščionybę prie at
gyventų mokslo suopročių. Jis 
baigia .savo straipsnį šitaip: 
“Jei jam (Bryanui)

ko-

Sučiaudėjo Leninas — čiaudi nebuvo. Nors ir susirado vie
nas, bet nesveikas kunu ir pro
tu. Rūpinosi \4sa Rusija. Ma>- 
žu ir vėl butų reikėję keliauti 
į Variagų žemę caro Rusijai 
j ieškoti, jeigu carų laikai ne
būtų pasibaigę.

Bėda su popiežiais carais ir 
karaliais, kada jie numiršta 
arba iš proto išsikrausto. Vienok 
tvarka dėl to nesuįra, gyveni
mas nesustoja. Tuoj koks ki
tas italas pasodinama ant po
piežiaus sosto, caro bei kara
liaus vaikas paskelbiamas vai 
liaus vaikas paskelbiamas val
donu arba pakviečiamas koks 
Urachas iš Variagų žemes bū
ti karalium. Ir vėl viskas tvar-

visi bolševikai. Kada jis liepė 
jiems nesimaišyli į “pilkas mi
nias” ir griauti nebolševikiškas 
darbininkų organizacijas, tada

to
lo

sukelti tikrų kovų dėl šilo klau
simo, tai mes pasakoje jam, 
kad daugybės krikščionių 
vos prieš jį savo tikybos ir sa
vo Dievo vardu tokiu jau uo
lumu, kaip ir mokslininkai.”

Katalikas — Francis P. Le 
Buffe, S. J., Fordbamo univer
sito Teisių Mokyklos profeso
rius — pašiepė išrutuhj, darė 
juokus iš Osborno nesuranda
mų grandžių, pasakė, kad žmo
gaus panašumai žemesniesiems 
gyyunams nieko neįrodo ir 
tvirtino, kati nėra nei vieno 
mokslinio fakto, kuris parody
tų, kad žmogus butų išsirutulo- 
jęs iš kurio nors žemesnio gy
vūno. Jis 'sakėsi, kad jįs kal
bus ne kaipo katalikus.

Kitas katalikas, Beirtram C. 
Windle, Torontas universi- 

Šv. Mikolo kolegijos, Moks- 
Dakitaras, Teisių Daktaras, 
R. S., pasakė, kad katalikų

bažnyčia nėra nusistačiusi nei 
prieš, nei už išrutulų. Jis pasa
kė, kad bažnyčia padarė klaidų 
Gailiojo byloj ir kati dabar ji 
laukia su pasisakymu .savo 
nuomonės kol išrulula taps įro
dyta, ar atmesta. Jo nuomone 
išrutula nėra įrodytų, bet jis 
privedė kitus -įžymius katali
kus, kurie tiki, kad ji įrodyta. 
Tarp jų esąs Liflivaino univer
sito profesorius de Doriodot, 
paleontologas. Kitu esąs kun. 
Wasnląnn, S. J., garsusis skruz
džių autoriitas. Jis taipgi prive
dė popiežių Leonų XIII sakant, 
“Mes pareiškiam, kad kiekviena 
išmintinga mintis ir kiekvienas 
naudingas išradimas turėtų bū
ti su džiaugsmu sutikta ir mie
lai priimta musų, nežiūrint lo, 
iš kur jie butų atsiradę.”

P-as Osborn, pats tikybinis 
žmogus, sako, kad didysis ka
talikas, šventas Augustinas — 
suvirš 1400 metų prieš Darvvi- 
ną — turėjęs “sveikų ir visai 
naujovinį suoprotį apie iįrutu-

Dabar jiems liepia eit į pal
šas minias, ir jie eina.

Jis liepė nedalyvauti rinki
muose į parlamentus, ir jie ne
dalyvavo. .

Dabar liepia dalyvauti, ir jie 
dalyvauja.

Liepė nekovoti už laikiną 
darbininkų būvio pagerinimų 
ir jie nekovojo.

Dabar liepia kovoti, ir jie 
kovoja.

Liepė slaptai organizuotis, 
ginkluotis ir kelti maištus, ir 
jie lai darė.

Dabar liepia legalizuotis ir 
maištų nekelti, ir jie legalizlie
jasi ir prieš maištus kalba.

Liepė į kompromisus su bur
žuazija neiti ir derybų su ja 
nedaryti, ir bolševikai taip el
gėsi.

;Dabar pats Leninas ir į koin- 
promisus eina ir koncesijų duo
da buržuazijai ir savo sekėjus 
taip daryli mokina, ii: jie su
tinka.

Jis sakė, kad caro užtrauktų 
skolų Rusija nemokės, ir jie 
pripažino tai šventu pasielgi
mu. "

Dabar jis sako, jog mokęs, 
ir jie mano, kad taip elgtis ir 
reikia.

Jis sakė, jog oras pilnas re
voliucijos ir tuoj visam pasau
lyj įvyks, ir jie jam tikėjo li
tai skelbė.

Dabar jis sako, jog nėra da 
įvyks, 
da

Bet ką darytų Rusija be Le
nino?

Ir ką darytų viso , pasaulio 
bolševikai be jo?

Pasklydus žiniai, kad jis ser
ga, visi jie nusiminė,, nes gali 
mirti. i

O kas tada?
Baltrušaitis sako vienaip, 

Pruseika kitaip, Zinovieyas da

Suprantama, kad visa ta kal- 
pavyktų ,ba apie beždžiones yra lik juo-

žemės klausimas ten dar opesnis buvo negu 
Gruzijoj. Gruzijoj 1920 m. pabaigoj žemės re
forma jau buvo pabaigta. Įstatymo buvo nus
tatytos šios žemės normos. 7 dešimtinės daržo 
ar vynuogyno, arba 15 dešimt. Y»apr.asto lanko, 
arba 10 dešimt, ganyklų. Kas buvo virš los nor
mos, lai buvo nusavinta be jokio atlyginimo, ir 
lokiu budu sudarytas valstybinis žcpiės fondas, 
kuris siekė 3,900,000 geklarų (gektaras truputį 
mažesnis už dešimtinę),( t. y. virš pusės visos 
dirbamos žemės. Iš šito fondo žemė buvo dali
nama už tam tįkrų nedidelį atlyginimų, kuris 
turėjo padengti lik reformos išlaidas; atskirais 
atsilikimais, sąvivaldybėms liudijant, buvo duo- 
(|ama žemės ir be jokio atlyginimo. Valstybė 
pasiliko teisę vėliau žemę iš savininkų išpirkti:

Valdžia betgi nesitenkino vien žemės padali
nimu. Geresni, didesni dvarai paliko nedalinti; 
juos paėmė dirbti valstybė arba savivaldybės ir 
įtaisė juose pavyzdingus ūkius. Kad naujakuriai 
galėtų greičiau įsitaisyti, valdžia rėmė kredito ir 
gaminamųjų ko^racijų, teikdama pigaus kre
dito, užlikrindania jų gaminiams prekyvietę 
ir t. t.

Ką davė šita reformą, gal dėl jos Gruzija 
ir žuvo? Toli gražu ne. Kaipo faktų galima čia 
pabrėžti, kad paskutiniaisiais metais Gruzijai 
nebereikėjo gabentis jžtvu iš kitur — tai me
džiagine reformos pusė, dar didesnė yra jos po
litine reikšmė: ji įvykdė teisingus valstiečių rei
kalavimus jr todėl šie visu savo kunu ir dvasia 
atsidavė naujajai respublikai, kiekvienų pavojų

tik

ir sa-
su-

jo, <> 
virto

savo
arba tiek

žinios, kada revoliucija 
ir jie skelbia, jog dabar 
priešrevoliucinis laikas.

Jeigu jis rodytų špygų
kytų, kad tai bulvė, jie visi 
tiktų, kad lai bulve.

Paskui apsisukęs jis pareik
štų, jog tai buvo ne bulvė, o 
špyga, ir jie nekritikuotų 
matytų, jog iš bulvės 
špyga. y

Tai yra aklas tikėjimas, 
proto nevarto j imas
mažai jo turėjimas, kad prisi
eina svetimu protu gyventi.

Caras baliuška jau ytin .di
delis žmogus buvo Rusijoj. 
Mužikai labai susirūpindavo 
išgirdę, kad jis susirgęs. Jų 
kinkos drebėdavo alsižlnojus, 
kad jis važinėjasi, nes žinojo, 
kad gali būt užmuštas. O jau 
jam nusvirus, mužikai ir verk
davo ir melsdavos ir sorokovkų 
gerdavo iš nusiminimo. Kokio 
susirūpinimo buvo aukštose ir 
žemose Rusijos sferose, kada 
Nikolajui pastarajam gimdavo 
vis dukterys. Sūnaus nebuvo ir

Kur tuomet tas žmogus — tas 
bolševizmo popiežius, kuris vis
ką žino ir kuris visų pripažįs
tamas teisingu, nors savo nuo
monės mainytų kas dienų?

Neveltui bolševikai net iš 
Rusijos bijo ji išleisti. Kaip gi? 
Gali buržuazija jį sulaikyti ir 
ncbcišleisti į Rusija. Tuomet 
galas visam bolševizmui! Ap
lamai gali - kas negero atsitikti 
su juo svetur. Kur tuomet; 
krčųris dėl informacijų apie 
bolševizmų? Ką$ pamokins, 
kaip Rusijoj ir toliau vykdinli 
bolŠLVDną? .

Suprantama, tat, kodėl gan
dui pasklidus, jog Leninas 
pats važiuos į Genuos konfe
rencijų, prasidėjo plaukt prašy
mai ir reikalavimai, kad jis ne
važiuotų. Raudonosios gvardi
jos stulpai tiesiog buvo ėmę 
skelbti buk spėka busianti pa
vartota, kad neišleidus Lenino 
iš Rusijos.

Kautais žmogus pasidaro la
bai reikalingas, kada jis pri- 
verda košės ir kiti nepajiegia 
ir nesugeba jos išvalgyti. Kar
lais todėl, kųd jis nėra pabaigęs 

virti ir kiti nežino, kaskošės
toliau daryti.

Bet kada kalbame apie Le
ninų, tai nekalbame apie košę. 
Jis yra nepakeičiamas žmogus, 
nes bolševizmo sekėjai pasida
rytų klajojančiu buriu be prin
cipų ir taktikos, nes jis jiems 
maino ir principus ir taktikų 
Įniks nuo laiko. Jie yra gimę 
tikėti, o ne manyti. Ir jie tiki 
Leninui gal daugiau, negu Ru-

sijos mužikai tikėdavo carui 
batiuškai.

Jeigu Leninas pabėgtų, nu
mirtų ar kas paslėptų jį — kas 
tuomet su Busi ja? Kas su bol
ševizmu?

'Leninas, o ne darbininkų kla
sė, bolševikai valdo Rusiją.

Romanovas valdė Rusiją 
pirmiau.

.Nelaisvės biskį daugiau yra 
dabar, negu prie Romanovo 
dinastijos.

Bado ir vargo ūkininkams ir 
darbininkams yra biskį dau
giau, negu prie senojo caro.

Bet kada nors pasaulyj neliks 
carų. Vieni jų miršta, kilus 
žmonės nuo sosto prašalina.

Vienok Rusija ir bolševikai 
pilnai yra įsitikinę, jog be Le
nino butų bloga.—A. Ručas.

SocialistŲ Partijos Sekre
toriaus atsakymas.

Del pasakų, buk partija pirkus 
valdžios paskolos bondus.
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valstybei jie laike pavojumi savo reikalams. 
Rusijoj valstiečiai yra didžiausi esamosios tvar
kos (bolševikų) priešininkai, gi Gruzijoj jie yra 
geriausi respublikos rėmėjai.

Visi miškai (jie Gruzijoj sudaro du penkta
daliu viso žchiės ploto) buvo nusavinti taipgi 
be atlyginimo. Panašiai buvo pasielgta su ang
lių, marganco ir kil. kasyklomis, .mineralinių 
vandenų šaltiniais.

Pramonės įmonės buvo tik los nusavintos, 
kurios labiausia tani buvo pribrendusios, čia 
irgi apsireiškė didelis Rusų bolševikų ir Gruzi
nų socialdemokratų darbų skirtumas. Pirmieji 
nacionalizavo visa, kas papuolė, be jokio plęno, 
be atsi’žiurėjįino tinka ar ne lai daryli. Kitaip 
elgėsi antrieji. Šie ėmė savo rankošpa tik tas 
pramonės • šakas, kurios iš tikrųjų tam tikslui 
buvfo tikusios; jiems rūpėjo ne pats nusavini
mas, kaip toks, bet gamybos pakėlimas. Nusa
vintose įmonės vedėjo laisvai iniciativai buvo 
palikta gana plačios ribos, žodžiu, tai buvo iš
mintingas ir pavyzdingas pranjonės ir apskritai 
viso gyvenimo visiiomeninĮmas, Jodei jis ne lik 
nesugriovė, bet dar padėjo pramones ir apskri
tą! ekonominiam gyvenimui plėtotis. Tai pri
pažino ir larptai|linė sociąljstų delegacija, kuri 
1920 m. rudenį buvo nuVykusi Gruzijon ir ku
rioj, be kilų, dalyvavo tokie socializmo šulai, 
kaip Kautskis, Vanderveldė, Mąjtdonaldas ir Re- 
notjclis. Delegacija išleido knygą, kurioj sura
šė savo kelięnės rezultatus; toj knygoj stačiai 
sakoma: Mes važiavome į Gruziją kaip moky

tojai pas savo ipokinius, bet ten pabuvę pamalė
me, kad mums, mokytojams, yra ko iš savo 
mokinių pasimokinti.

Prekybą su užsieniu valdžia paėmė į savo 
pankus, nes lai buvo neišvengiama. Tuo budu 
galima buvo užkirsti kelių visoms prabąngoms 
(liukruso) prekėms ir stengtis už išvežamąsias 
prekes gauti pačių reikalingiausių daiktų. Vi
daus prekyba buvo laisva, bet valdžia didelės 
domės kreipė į vartotojų koperaciją ir per jų 
dąrė įtakos visai prekybai. Iš viso į vartotojų 
bendroves buvo susispietę, apie 75% visų gyven
tojų. Čia irgi matome socialistinės ir buržuazi
nės (sakysim, Lietuvos) valdžios darbų skir
tumą. Musų valdžia kopcracija beveik visai ne- 
sirupina, dažnai gi net jai kojų kiša, ir todėl 
šiandien Lietuvoj vartotojų bendrovės neturi nė 
100 tukst. narių.

Dideli skirtumą matome ir kultūros darbe. 
Nors Gruzijos ir ekonominė ir politinė padėtis 
nebuvo geresnė už Lietuvos padėlį, betgi ir tuoj 
įsikūrė 2 universitu (vienas jau buvo Rusų 
laikais) ir 2 aukštąsias teknikos mokyklos. Ga
besniems asmenims paskyrė 100 stipendijų auk
štiesiems mokslams užsieny eiti, stipendijos pas
kirta tokios, kad žmogus galėtų iš jos gyventi. 
Tai ne Lietuvos valdžios skiriamosios stipendi
jos! Pav., 1920 m. Gruzijos valdžios stipendija 
Vokietijoj buvo 1,000 auks., o Lietuvos 500 
auks.
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Halsted st., Chicago, 111.
Draugai: — Socialistų Parti

ja gavo paklausimą iš P. Kau- 
šiaus, 152 No. Division Avė., 
Grand Rapids, Mieli., su prašy
mu, kad savo atsakymą pasių
stume Jums išspausdinti. Musų 
laiškas pats už save kalba. Jis 
yra toks:

P. Kaušiui,
152 N. Division Avė.
Grand Rapids, Mich.
Malonus Drauge: — Jūsų ra

šytąjį šio mėnesio 3 d. laiškų 
gavome. Jus sakote, kad įvyku
siuose taip jūsų ir p. Sakalau
sko debatuose jnsų oponentas 
tvirtinęs, kad Socialistų Parti
jos Nacionalinis Pildomasis Ko
mitetas pirkęs partijos pinigais 
valdžios paskolos Liberty bon- 
dų. Ir jus klausiate, kokį atsa
kymą Socialistų Partijos valdy
ba gali duot į šitokį kaltinimą: 
ar ji taip darė, ar ne.

Taigi atsakome. Socialistų 
Partijos Nacionalinis Pildomąsis 
Komitetas nepirko nė jokių val
džios paskolos bondų partijai. 
“Liberty” bondų buvo šiaip 
žmonių paaukota Socialistų Par
tijos fondams įvairiems tik
slams, ypatingai gynimui narių 
apkaltintų einant špionažo įsta
tymais. Prieš keletą mėnesių 
vienas draugas atsiuntė mums 
iš Los Angeles tūkstantį dole
rių tais bondais. Jis buvo dar
bininkas, apie kurį mes beveik 
neturėjome jokių žinių, nebent 
tiek, kad jis buvo kurčias ir ne
bylys ir kad norėjo, idant tie 
jo bondai eitų į Socialistų Par
tijos Rėmimo Fondą (Sustain- 
ing Fund of the Socialist Party). 
Atsiuntęs mums savo bondus, 
kaip paskui mums buvo praneš
ta, tasai draugas veikiai po to 
nusižudęs.

Ponas Sakalauskas, matyt, 
apie Liberty bondus rado pami
nėta kur nors oficialiniuosc par
tijos biuletenuose, kur paduoda
ma finansinės partijos apyskai
tos. Jeigu jis bulų žinojęs tru
putį daugiau apie partiją, jis 
butų supratęs, kad tie Liberty 
bondai buvo paaukoti partijos 
reikalams.

Draugiškai
(Pasirašo) Otto Branstetter 

Soc. Part. Pild. Sekretorius.

(Bus daugiau)

Ispanas išrado naujų ša uja
mų mašinų, kuri iššauja 3,500 
šūvių per miliutą. Mašina su
sideda iš 50 šauterų, kiekviena 
šautera gali iššauti 70 šūvių 
per minulų. Penkių vyrų rei
kia jai operuoti. ,

“Trečiasis laipsnis” prisiver
timui prisipažinti tapo panai
kintas Pittsburghe to miesto 
policijos užveizdo įsakymu.

Žaislinis balonas paleistas 
Waukegane, 111. po 11 dienų 
tapo atrastas Altoonoj, Pa., 
jam benusileidžiant gatvėj. To
lumas tarp šitų miestų apie 
650 mylių.
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Lietuviu Rateliuose! R*'™? susirinkimas
BRIDGEPORT.

IR KIAUŠINAI “NUMUNŠAI- 
NINTI”.

Sako, kad dabar kai 100 kiau
šinių inspektorių sustreikavo, 
kiaušinių vertelgos varo kiau
šiniais “munšaino” šmugelį.

Kiaušinių inspektoriai dabar 
užsiimu gembleryste, nes nese
nai padarytose kratose jų ne
mažai suareštavo.

Bridgeporto Draugijų Susi
vienijimo vakarienė.

Balandžio 2 dienų Bridge- 
porto Draugijų Susivienijimas 
surengė puikių vakarienę lie
tuvių nuosavos svetainės sta
tymo ąaudai. Žmonių buvo su
sirinkę pilna Mildos' svetaine.

Prieš vakarienę svečiai bu
vo 'palinksminti gitarų skam
binimu, deklamacijomis ir dai
nomis. Sudainavus mergaičių 
chorui, po vadovyste p. J. J. 
Juodžio, Lietuvos hyninų, bu
vo paprašyti svečiai prie' už-

ATMETA VĖL VISUS MOKS
LO dėsnius Teorijoje. prie stalų, nes buvo ijerniaža 

vietos. Jie turėjo laukti, kol

Chicago. — Penktadienį, bal. 
7 d. Unijos svetainėj, 1564 N. 
Robcy gal. buvo rubsiuvių uni
jos 267 lietuvių skyriaus mė
nesinis susirinkimas.

Susirinkimų atidarė Sky
riaus prezidentas Butvilas. Po 
perskaitymui ir priėmimui pe
reito susirinkimo nutarimų ėjo 
skaitymas laiškų ir komitetų 
pa reiškimai. Tarp laiškų buvo 
laiškas nuo Socialistų Partijos, 
kuriuo Soc. Partija kviečia lie
tuvių lokalo prisiųsti savo įga
liotinius į tarptautinę socialistų 
ir kitų darbininkų konferencijų, 
šaukiamų bal. 16 d. pasitari
mui kaip gerinus butų prisi
rengti prie apvaikščiojimo dar-

Wilbur Glenn Woiiva, iš 
Zion City, kalbėdamas Audito- 
riuine praeitų sekmadienį Į)a- 
reiške, kad saulė yra 2,700 my
lių atstumo nud žemės, kad jos 
skersakystė (diametras) yra 
tiktai trisdešimts dvi myli il
gio ir kad žemė stovinti ir 
plokščia, apjuosia lediniu lanku. 
Taipgi jis pranešė, kad čia ant

vaka- 
paga- 
ncbu-

ir kad už visus tuos 
turės “atpa-

sės, atraiitytos pančiakos, rū
kymas, 
teorija 
dalykus žmonės
kutavoti”;

Jo kalbos pasiklausyti buvo 
susirinkę apie 4,000 žmonių.

PAVEDA TEISĖJAMS 
ADVOKATAMS.

IR

Chicago Grime komisijos 
prezidentas Edwin W. Sims 
kalbėdamas vakar pasakė, kai 
piktadarystės reikalais rupiiitis 
reikia pavesti teisėjams ir ad
vokatams.

PAŠOVĖ BROLĮ, KAD ŠIS 
EITŲ NAMO.

Stanley Dawksas, 3937 
Campbell avė., pavojingai 
šovė savo bfolį, John, po 
kai tas atsisakė eit namo 
juodu dėlto susibarė.

pa- 
lo.
ir

UŽTROŠKO GAZU MOTERIŠ
KĖ SU KŪDIKIU.

Mrs. Ehner Armatage,, 35 
metų amžiaus, ir jo duktė, Ma
rinu, 2 metų amžiaus, užtroš
ko gazu. Policija spėja, kad 
ji pati užtroškino, nes buvo

Reikia pažymėti, kad 
rienė buvo labai skaniai 
minta ir nieko panašaus 
vo galima pastebėti, kas bu
vo pranašauta “Drauge”.

Po skanių užkandžių sekė 
prakalbos. P. Butkus paaiški
no nuveiktus susivienijimo dar
bus ir linkėjo lietuviams Puo 
greičiausia pasistatyti nuosavų 
svetainę. Po jo kalbėjo p. J. 
J. Elijošiujs, Universai State 
Ilanko prezidentas. Jis nuro
dinėjo reikalingumų Chicagos 
lietuviams pasistatyti nuosava 
erdvia svetainę, ir visus pagi
lo pirkili bendroves Šerų, pri
sižadėdamas pats jų kelis šim
tus nusipirkti. Paskui dar bu
vo pristatyta kalbėti vyrų ir 
moterų, bet jų visų vardų ne
beatmenu. Visi kalbėtojai ir 
kalbėtojos karš tai nurodė ^svar
bų ir būtinų reikalų Chicagos 
lietuviams įsigyti nuosavų sve
tainę. Ypač viena moteris, ku
ri sakėsi esą “paprasta” gas- 
padinė, 'labai karštai ragino 
moteris neatsilikti nuo vyrų 
Šerų pirkime ir šiaip svetainės 
datymo reikaluose, nes dabar 
mat ir moterys turi lygias tei
ses. Tat reikia joms lygiai su 
vyrais ir darbuotis. Taipgi rei
kia pažymėti, kad p. Mazilau- 
skienė puikiai dainavo už Še
rus’.

Vakarienė, galima sakyti, 
visais žvilgsniais pavyko. Vie-1 
na, laiku 
ta nemažai 
antra, visi 
čia i turėjo 
ir labai linksmai praleido tai

nios. Vienas komunistas J. T. 
davė įnešimų laiškų atidėti be 
skaitymo, o kitas jo sėbras jį 
parėmė. [O ką susirinkimas 
padarė sų tuo įnešimu?—Red.]

Tolinus sekė pareiškimai de
legatų dalyvavusių bendros ta
rybos posėdžiuose. Pirmas kal
bėjo Vikšris apie tarybos po
sėdį kovo 9 d. Tame posėdy 
skyriaus delegatai buvo davę 
įnešimų, kad unijai atstovauti 
derybose su bosais dėl sutar
ties kiekvienas skyrius siųstų 
po du atstovus, liet Unijos ly
deris Rosenblum pasakė, kad 
lokalų delegatai yra neinteli
gentiški ir jie tose derybose esu 
nereikalingi. Tame posėdy bu
vęs ir Unijos prezidentas Hil- 
hnan, kuris pritarė Rosenblu- 
mo pozicijai, sakydamas, kad 
mums nuo skyrių prisiuntus 
po du žmones Viršaus bosai 
taipgi panorėsiu prisiųsti po 

du, pasiidaris didelis susirinki
mas, kuriame bus daug disku
sijų, o tas dalyko nei kiek ne
pagerins. Susirinkusių delega
tų didžiuma nubalsavo, kad ne-

reikia siųsti žmonių nuo sky- 
i rių, kad centralinė valdyba vie

na tas derybas atliks. *
Tolinus Vikšris pranešė, kad 

buvo protestų prie unijos ly
derius, kam jie perka Kalėdų 
dovanas ofisų merginoms. Ve
dėjas Levin aiškinosi tuomi, 
kad jei kapitalistų įstaigose 
duodama ofisų darbininkams 
ir darbininkėms Kalėdų dova
nos, tai ir Unijos darbininkai 
neprivalų turėti blogesnių sų- 
lygų; bet “mes vietoj kalėdinių 
dovanų duosime musų unijos 
darbininkėms dovanas Pirmų 
Gegužės dienų atminimui pa
saulinės darbininkų šventės.” 
Taip tai taip, bet visgi tai sa
varankiškumas; daroma be 
Unijos narių atsiklausimo ir jų 
su likimo, o tas yra bloga.

Antras
aiškinosi,
dviejuose susirinkimuose ir ne
turįs nieko naujo pranešti. Po 
jo delegatus Misevičių (Mason) 
pareiškė, kad lenkų laikraštis 
“iDzicnnik Ludowy” prisiuntė 
laiškų Tarybai prašydamas li
nijos apsiskelbimo tame laik
rašty. Mat tas laikraštis per 
daugelį metų gynė darbininkų 
reikalus, o dabar jis 
apvaikščioti 18-onetines 
gyvavimo sukaktuves;
nutarusi pasiskelbti.

F. of S. R. komiteto 
Motiejūnas išduodamas prane
šimų labai pyko, kam apie jį 
rašų ‘privatiniuose laikraščiuo
se, kad jis nemokus skaityti, 
kuomet jis F. of S. R. konfe
rencijos nutarimus ir atskaitas 
perskaitęs taip, kaip yra pa- 
drukuota.

F. Prusis pranešė, kad žmo
nės dar vis tebeduoda aukas 
Rusijos baduoliains ir F. of S. 
R. lietuvių skyrius dar vis tu
rįs įplaukų iki kelių šimtų do
lerių per mėnesį. Jis žodžiu re
zignavo nuo vietos komitete ir dų.

delegatas J. Tumosa 
kąd jis lankėsi tik

rengiasi
savo

Unija

narys

jo vieton tapo išrinktas A. 
Martišius.

Apšvietus komisija pranešė, 
kad nariams nelankant lavini
mosi kursų, kursai tapo užda
ryti.

Biznio agentas A. Kairys pra
nešė, kad Chicagoj tai vienoj, 
tai kitoj vietoj boseliai prade
da atidarinėti naujas rūbų siu
vimo šapeles ir ragino Unijų 
pasirūpinti, kad tos ša pelės bu
tų suorganizuotos; jis taipgi 
pareiškė, kad darbai prie spe
cialių užsisakymų truputį page
rėję, be| prie dirbamų parti
joms drabužių pablogėjo.

Už skyriaus valdybų pirmas 
kalbėjo skyriaus prezidentas 
Butvilas. Jis pareiškė, kad su
tartis su darbdaviais padaryta 
trims metams su ta' išlyga, kad 
sąlygoms ir aplinkybėms paki
tėjus abi pusės 90 dienų prieš 
metams pasibaigiant nuo su
tarties dienos gali statyti nau
jus reikalavimus; šitas paragra
fas yra įrašytas sutartyje ir 
nuo pirmos gegužes dienos įei
na galcn. Šita sutartim dirban
tiems nuo gabalų numušama 
mokestis 10 nuoš., o savaiti
niams lik uždirbantiems dau
giau kaip $35 savaitėje numu
šama 10 nuoš.

Prezidentas nusiskundė, kiad 
Galskis rezignuodamas nuo biz
nio 
ko 
kų

Pirmininko padėjėjas Mise- 
Įvičia paaiškina, kad lyderiai 
“dėlto nešaukia mus į Unijos 
vietas, kad kažkas mus įskun
dė jiems, kad mes esame ko
munistai, pikčiausi bolševikai 
raudonieji.” Apie Galskį jis

vietos nie- 
lokahii, vis- 
su Levinu

agento 
nepranešė 
padaręs

ir dabar skyrius neturįs išrink
to žmogaus jo vietai užimti. 
Vienas, paėmęs balsų paaiški
no, kad einant Unijos taisyklė
mis vienam agentui rezignavus 
jo vietų užima rinkimuose ga
vusis daugiau balsų po jo. 
Bendokaili's atsiliepė,
kandidatavęs į biznio agento 
vielų, o betgi Levinas paskyręs 
į Gals'kio vietą ne jį, o Kairį, 
nes Kairys pūčius į lyderių du-

kad jis

dalykų. Visi žino, kad biznio 
agento nominavimiams einant 
patsai • Butvilas darė priekaiš
tus Galskiui, bet kada Galskis 
pareikalavo, kad Butvilas pa-' 
pasakotų, jei jis kų žino apie 
Galskį dariusį Unijai kų blogo, 
tai komunistams uždarė bur-’ 
na's ir jie turėjo tylėti. Galskis 
pasakė: “jei aš negeras, nenomi- 
nuokite manęs, bet nedarykite 
man nepamatuotų priekaištų; 
aš esu toks pat darbininkas 
kaip ir jus ir galiu dirbti šapo j 
daug ramiau negu agento vietų 
užimdamas. Po šito Galskis tapo 
nominuotas ir išrinktas. Dabar 
jam rezignavus rėksneliai nors 
tiek dantis pagalanda, kad pri
šneka apie Galskį visokių nie
kų, kada jo jau nėra.

Buvo paduota įnešimai ir re
zoliucijos Unijos viršininkams 
numušti algas 20 nuoš.; įneši
mas tapo priimtas didžiuma 
balsų.

Ant galo buvo svarstyta vie
nas pašalpos dalykų. Vienam 
unijistui susirgus tapo surink
ta kelios dešimtys dolerių jam 
pašalpos, bet susirgusis, kiek 
pasirgęs, pasimirė ir surinkti 
pinigai liko pas komitetus rin
kusius! aukas. Dabar pakelta 
klausimas, kur tie pinigai dėti. 
Buvo įnešimas peiMuoti juos 
pasimirusio giminėms/ kad jie 
savo pridėję pastatytų nabaš- 
ninkui paminklų; bet prie šito 
įnešimo duoda pataisymas pa
aukoti pinigus Friends df So- 
viet Rnssia Fondan; .taip ir bu
vo nubalsuota.

—šapos Darbininkas.

ŠIANDIE PINIGŲ
KURSAS

Siunčiant Lietuvon peu mu»: 
40 cent. už 100 auks. 

arba
250 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street >
Turtas $6,000,000.00 

------------------------f

T. Pullman 5432

A.SHUSHO
Turiu patyrinu 

moterų ligose; n: 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kadi 
kj laike ligos. 
10929 S. State Si,

Chicago, III,

Ofiso Tel. Blvd 7220^

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 SO. ASHLAND AVĖ.

Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir 
6:30 iki 8:30. Ned.: 10:30 iki 
12:00 dieną.

Nam.: 2914 W. 43rd Street, 
Tel. Lafayette 2G3

Telephone Yarda 5032

DU. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iJri 11 ryto
Ir nuo 5 iki 8 vakaro 
...................... ■■■■ >

APVOGĖ KEPTUVĖS 
DARBININKUS.

va- 
giliai įėję į Geo šembergo kep
tuvę 1909 S. Jefferson st., 
kuomet darbininkai buvo nu
ėję viršum valgyti, iškraustė 
paliktų keptuvėj darbininkų 
drapanų kišenius ir pavogė: 
Aleksandro Gučo du auksiniu 
žiedu (vienas žiedas turį į- 
piautas raides A. (i.) ir 40 do
lerių pinigais, o jo draugo Jo
no Gulbino 30 dol. pinigais.

apie 8 vai. ryto,

JUOZAPAS ŠLAPELIS
Mirė panedėly, Balandžio- 

April 10, 3:30 .v. ryto. Turėjo 
39 m. amžiaus, buvo vedęs, pa
liko m 
Šlapelio
ir Domininką, 
brolį ir seserį, 
ėjo. Panevėžio
pijos, Plevečkinės kaimo, 
rikoj išgyveno 16 metų.

Laidotuves 
landžio 12, iš 
S t., ir Iloyne 
Aušros Vartų

erį Eleną čie^niutę- 
, ir du sūnūs: Juozą 

Taipgi paliko 
Iš Lietuvos pa- 
apskr. ir para- 

Ame-

bus 
namų 2100 
Avė. 9 vai. 
bažnyčią, o

į šv. Kazimiero kapines, 
nūs, drau

seredoj, Ba- 
W. 24 
lyto į 
iš ten 
Gimt

ai ir pažįstami ma- 
įlyvauti laidotuvėse, 

ieka nuliudusi moteris ir vai-

Elena, Juozas ir Domininkas.

vakarienės parduo- 
bendrfrvės Šerų; o 
susirinkusieji sve- 
daug pasigerėjimo

Komitcti s pranešė, kad ien- 
Jrovės ščrų yra jau parduota 
langiau 
r jų. Bet

kaip už 25,000 dole- 
tiek dar permažai, kad 
pradėti statyti Audito-

visienis lietuviams yra 
dabar dar labiau su-

k rusti 
ti.

Iš

— Vakarienėj buvęs.

WEST S1DE.
Liet. Am. Rūbų Išdirbi- 
mo B-vės darbuotės.

Praeitų septintadienį (bal. 9) 
M. Meldažio svetainėj Lietuvių 
Amerikos Kubų Išdirbinio Ben
drovė laikė savo extra susirin
kimų. Dalininkų buvo susirin
kę apie pora šimtų. Susirin
kimą atidarius, bendrovės pir
mininkas pristatė kalbėti nese-

rūpintis 
reikalais, 
lietuviai 

daug ge-

Tolutį. Kalbėtojas trumpai nu
piešė Lietuvos einamųjų eko
nominę padėtį, ragindamas su
sirinkusius daugiau 
lietuvių bendrovių 
Nes, girdi, Amerikos 
su savo doleriais gali
ro padaryt Lietuvai ir aplamai 
lietuviams, įsteigdami Lietu
voj įvairias pramonės bendro
ves. J

Susirinkimas buvo šauktas 
bendrovės kapitalo pakėlimo 
tikslais. Svarstant šį klausimų, 
kai kurie * bendrovės dalinin
kai karštai patarė sukelti rei
kalaujamų kapitalų dabarti
niams dalininkams. Nes, girdi, 
dalininkų skaičius jau ir taip 
esąs nemažas, a jei jis dar pa
sidaugintų, tai tas apsunkintų 
bendrovės darbų. .

—Ne dalininkas.

|Veido

DR. A. MONTVlD
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8301 
1824 Wabansia Avė.

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Ofiso Valandos: 6—8 vak. 
Te!. Boulevard 5913 

Residencijos Tel. Boulevard 1042

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos: 

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

gražumas 
reiškiasi odoj

Tikra tiesa veriasi vien tik gražia; atrodančioj 
odoj — ar esate galvoja, kaip tas dalykas tikrai yra?

Jūsų oda, tai ne yra daiktas, nuo kurio gali nu
plauti — numazgoti paprastai prausiantis. Bet, jsi- 
sėdimus • išimti ir pagražinti odos išžiūra, padaryti 
sveika VISAIS ATŽVILGIAIS.

Tai tą Lofebuoy padaro.
Jis lengvai veikia ant visų odos duobučių. Jis iš

valo odos duobutes. Paakstina, padidina odos skylu
tes. Jis paskatina odą prie veikimo.

Jokis muilas to pirmiau nepadarė;
Lifebuoy sveikatos principais kombinacijoj su ty

ru paimu ir kokosinių riešutų aliejum, suteikia pasau
liui mintį prižiūrėjimui odos — o pasekmės stebėtinos.

Tamista atrasi nuosteba taipgi.
Lifebuoy sveikas ir priimnus kvapas.

1

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139

Telephone Van Buren 294
Ros. 1139 Independenco Blvd. Chicago

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškį,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas:3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedčliomis 10—12 dieną.

Tel. Boulevard 2160 I

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro’.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. Aaustih 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS.

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

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

vakaro išskiriant nedeldienius. I . r „ /
Canal 0257 \
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St. <
---------------- -■i,../1

ER Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienoje,

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

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

(dr. m. stapulion is į 
Gydau be gyduolių ir be operacijų Į 

3347 Einerald Avė.
9 iki 11 ryto ir 9 iki 10 vakare 

Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat. 2 iki 8 vak. j 
l^-Tel.; Canal 279 ■ . |

LIFEBUOY
SVEIKAS MUILAS

Telephone Yards 1532
DR. J. KULIS

Lietuvis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

8259 So. Halsted StM Chicago.

Telephone Yards 5884



NAUJIENOS, Chicago, ffl. Utarninkas, Bal. 11 d., 1923Musy Moterims Pranešimai REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-2EME MOKYKLOS
MERGINOMS IR MOTERIMS “JUM- 

PER” SUKNIA —- No. 1328.

/3Z3

NAUJA NAUJIENŲ .STOTIS
Dar viena Naujienų stotis 

randasi ant kampo 63rd ir Ilal- 
sted gatvių.

Brooklyn, N. Y. ----- L. S. 55. 19ta
kp. rengia referatą ir diskusijas pet- 
nyčioj, bal. 14 d., 7:30 vai. vak. L. A. 
C. C. svetainėj, 803 Driggs Avė. Te
ma bus “Suvienytas darbininkų fron
tas”. Brooklyniečiai atsilankykite 
visi; bus labai rimtų pasikalbėjimų.

Kviečia Komisija.

Chicagos Lietuvių Tarybos visuoti
nas mčn. susirinkimas įvyks antra
dienyje bal. 11 d., 7:30 v. v., Mildos 
svet., 3138 S. Halsted St. Visi at
stovai susirinkite, yra daug svarbių 
reikalų. — Valdyba.

Lietuvių Tautiškų Kapinių visuoti
nas susirinkimas įvyks balandžio 12 
d.. 7:30 v. v. Mildos salėj, 3138 So. 
Halsted. Visi lotų savininkai ir 
draugijų atstovai susirinkite, yra daug 
svarbių reikalų. — Valdyba.

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
bertaininis susirinkimas įvyks sere- 
dni, balandžio 12 d., 8 vai. vakare, F. 
Shedvell svetainėj, . 341 Kensington 
.Avo. Visi nariai malonėkite susirink, 
t i ir, kurie persikėlėte į naujas vie
tas gyventi, priduoti savo adresus, 
nes daug atviručių sugrįžta.

— Direkcija.

MOTERŲ

REIKALINGA SENA MOTERIS 
prižiūrėjimui narni; ir 4 mėnesių vai
ko, su mokesčiu sutarsime. >

Atsišaukite:
3513 So. I.owe Avo. 

Iš užpakalio.

REIKTA MERGINŲ IR MOTERŲ 
dirbti 
telyj. 
kestis.

dirbtuvėje, restaurante ir ho- 
l’astovus darbas' gera

J. BABIBKI, 
1149 Mihvaukee Avo. 

Netoli Division St, 2 lubos

mč-

REIKIA MERGINOS ABEL- 
nam namų darbui.

3719 W. 12th St.

REIKALINGA SENA MOTERIS 
prižiūrėjimui •nariu; ir 4'mėnesių 
ko, su mokesčiu sutarsime.

Atsišaukite:
3512 So. Lowe Avė. ■ 

Iš užpakalio.

vai-

REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA GRANO UNIVER:. 
sal kukninis pečius, mažai vartotas,'

LIETUVIAI MAINIERIAI IR KITI.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

labai pigiai.
3202 So. Halsted St. 

Ant antrų lubų.
Tel. Bul. 5788

PARSIDUODA pigiai apavų 
taisymo dirUtuve gera vieta, se- 
nas ir geras biznis, turiu parduo-' 
ti greit, nes išvažiuoju į Lietu
vą, 3306 S. Halsted St. j

DELICATESSEN IR GROSERNĖ
Iš priežasties išvažiavimo iš Chi- 

cagos, paaukausiu savo seną įstaigą 
apgyventą lietuviais, Nėra kompe- 
ticijos. Kaina $1150.00. Renda 
$20.00 menesiui, su 6 kambariais ir 
vana. Tai proga visam amžiui.

. 818 W. 38th St.

PARDAVIMUI STUDIO SOUTH, 
Side, labai pigiai. Priežastis — sa-j 
vininkas apsirgo ir turi važiuot į šil-. 
tus vandertius. Norinti pirkti. J

Atsišaukte greitai į Naujienų ofisą 
num. 6. ' * -

Nuolat pas jumi atsikartoja, tai 
streikas, tai bedarbė ir vis rupeščiai. 
Mėgink tuos rūpesčius prašalinti ir 
tą lengvai gali padaryti nusipirkda- 
mas nuo musų puikią farmą. Ant 
farmų nėra bedarbės, nei bado; visa- 
dos yva. linlcsrtva.. Mes x>azr<luo<la.m 
farmas cash ir ant lengvu išmokėji
mų; turim su gyvuliais'ir be gyvulių. 
Farmos randasi tarp didelių miestų 
Clevelando, Akrono, Pittsburgo ir 
Youngstono. žeme gera, yra sodai, ir 
miško; yra arti angliakasyklos; žie
mą gali anglį kasti, jai butų truku
mas pinigų. Mes mainom farnvas 
ant jūsų namo, jei prie namo turi 
nors truputį cash pinigų pridėti. No
rėdamas mainyti savo namą ant mu
sų farmos, aprašyk kaina namo. Cash 
namas, ar yra morigečiu ant jo? 
Kiek savo ra.'-h turi pinigų ir kokio 
didumo nori farmą? Jei nori pirk
ti farma, rašyk kada rali atvažiuoti 
apžiūrėti, arba pareikalauk listo far
mų ir jii kainų, taip pat siunčiam nl- 
nigus ii’ laivakortes Lietuvon, že
miausiu kursu.

Rašvk šiuo antrašu:
CLEVELAND REALTY COMPANY, 
1419 E. 21st St., Clevcland, Ohio.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialčs vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui
VA LENTINE 

DRES’SMAKING COLLEGES 
2407 Madison Street, 

6205 S. Halsted.St.
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Linkis 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22ncl Sf. ; kasierius I) e n e dile t a. si 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontroles 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

GROSERNĖ SU 
biznis išdirbtas 

Parduosiu už tei-.

PARDAVIMUI 
gražiais rakandais, 
per daugelį metų, 
singą pasiūlymą.

Atsišaukite:
3256 So. Morgan St.

“Jumper” suknios bus dėvėjamos 
per pavasarį ir vasarą. Virš parody
ta suknia yra viena iš dailiausių 
“jumper” suknių. Vestę galima siū
ti su ilgom ar trumpom rankovėm.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 1328, 
sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę. Sukniai 36 
coliu mięros reikia 3 jardų 36 col. ma
terijos ir 
vestei.

1% jardo 36 col. materijos

gauti tokiai sukniai su-Norint
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, {dėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (pašte 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
šiaip užadresavu’s: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, IU. 

čia jdedu 15 centų, ir praiau at
siųsti man pavyzdį No. 1328.
Mieros colių per krutinę

(Vardas ir pavardl)

(Adresas)

(Miestai ir Vaisi)

MALONUS MAŽAS
KŪDIKIS.

Suteikia linksmumo kiek
vienam name. Į metus link
smumas ateina.

Park Rapids, Minnesota. — Esmu 
ėmusi jūsų gyduolę — Lydia E. Pink

liam Vegetable 
Compound — kuo- . 
met buvau dar 
mergina ir po ap- 
sivedimui. Dabar 
turiu malonų, ma- ‘ 
žą sūnelį, tad ir 
pasiunčiu jo pa
veikslą, gal nore-. 
site pagarsinti.' 
Mano sesers var-j 
toja jūsų gyduolę,' 
nes patyrė didelę 

jose pagelbą, todėl ir rekomenduoju j 
visoms Kurios tik kenčia pirm kudi- . 
kiui gimsiant”. — Mrs. W. Johnson,! 
Box 155, Park Rapids, Minn.

Apsivesti ir sulaukti pusamžio, o* 
neturėti kūdikių, yra didelis apsiga-. 
vimas daugelio moterų. Pamislykit,' 
kokį turi džiaugsmą ir smagumu ki
tos moterys, kurios turi vaikučių ir 
kurie auga didesni’.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound prigelbėjo suteikti daugeliui 
smagumų šeimynoms atitaisydamos 
moterų sveikatą. Dažniausiai be vai
kų namai yra m-oters silpnėjimas,. 
kuri gali pasigelbėti imant Lydia E. I 
Pinkham Vegetable Compound. Jis* 
suteikia sveikatą ir linksmumą po- 
nos Johnson naftiams. Kodėl jus į 
negalit tai padaryt?

“Pirmvn” Mišraus Choro nariai dėl 
kai kuriu aplinkybių malonėkite susi
rinkti bal. 11 d. paprastoj svetainėj 
IvHai 7 vai. vak., t. y. ankščiau kaip 
visuomet. — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo tėvo Motiejaus 

Lukocus. Girdėjau kad gyvena West- 
villey, Illinois. Jis pats ar kitas duo
kite žinią, nes yra svarbus reikalas. 
Atsišaukite:

ELZBIETA LUKOCAITĖ
2504 Blue Island Avė., Chicago, III.

2nd floor rcar

JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO 
Edvarto Kondrotavičiaus, Bavidones 
kaimo, Žiežmarių vai., Trakų apskr. 
Girdėjau, kad gyvena Indiana Harbor. 
Jis pats ar kas kitas meldžiu praneš
ti: Domicėlė Stankevičienė (Kondro- 
tavičiukė), 555 W. 14th St., Chica
go, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PARDAVIMU^ kalvė ir 5 kamba

rių cottage ant 1 akerio. Gera vie
ta automobilių taisymo šapai. Parda
vimo priežastis, apleidžiu miestą. 
Pratt Orchard Place, 111. fc’rie Higgins 
Road, 6 mylios N. W. nuo Jefforson 
Park.

PARDAVIMUI medinis namas su 
mažu groseriu, kendžių, ice creamo 
ir viskas kaip stovi. Ant pirmo fla- 
to 5 kambariai, Storulis. Ant antro 
rendos neša $30.00 į mėnesį, yra ir 
skiepas. Savininkas nori išvažiuoti 
ant farmų, 1437 So. 49th Avė., Cice
ro, III.

ĮIEŠKO PARTNERIU
DIDELĖ PROGA

Žmogui su $6,500 įstoti į kom
paniją. Biznis auga kasdieną. 
Biznis yra duonos ir keksų ke
pykla. Kreipkitės į Naujienų 
ofisų ant Na 7. •

ĮIEŠKO KAMBARIU
JIEŠKAU KAMBARIO VIENAM 

vaikinui su valgiu prie laisvos ir ma
žos šeimynos, ir kad butų vietos pia
nui padėti. Bambars, kad butj at
skirai įeinamas. Malonėkite greitai 
pranešti.

J. F. J., 
526 Bickerdike St

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARENDAVOJIMUI KAMBARIS 

gražioj, apielinkčj, mažoj šeimynoj, 
gasas, elektriką ir maudynes, be val
gymo.

Atsišaukite:
Naujienų Bridgeporto Skyrius, 3210 

So. Halsted St., num. 103.

ISREDAVOJIMUI
"T"

VYRŲ
Reikalingi agentai, 

rintas pelno pienas, 
nas gali tapti agentu, 
uždarbis. Kreipkitės nuo
iki 4 vai. po piet adresu:

611 Union Bank Bldg., 
25 No. Dearborn St.

Užtik
Kiekvię-

Geras
12

REIKALINGA AGENTŲ PRIE 
Real Estate biznio. Jeigu patyrimo 
neturite, mes pamokysime. Geras 
pelnas, galima uždirbti $100 ir dau
giau į savaitę. Atsišuąkite

Liberty Land & Investment Co., 
3301 So. Halsted St.f 

Phone Blvd. 6775
!! ĮVYRU REIKIA !H

Mokintis barberystės. Labai rei
kalaujami. Didelė alga. Į keletą 
savaičių išmoksi. Jei neturi darbo, 
mokinkis apmokamo amato. Jei 
dienomis dirbi, vakarais mokinkis. 
Atdara iki 9:00 vai. Aplankyk.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So.rWells St.. Chicago.

NETURI DARBO?
Ateik pas mus, mes parodysime 

I kaip padaryti $50 ir daugiau į savai
tę; parduodant aukštos rūšies invest- 
mentus ir Real Estate prapertes, k. 
t. lotus, farmas iV namus. Patyri
mas nereikalingas, ‘męs pamekysim, 
atsišaukit į ofisą. Libbrty La'nd & In- 
vestment Co., 3301 So. Halsted St.

REIKALINGAS VYRAS ANT 
ūkės Goodman Wisconsin, $30.00 į| 
mėnesi ir pragyvenimas. Atsišauki
te norinti dirbti, į
EVALDO IR PUPAUSKIO OFISĄ, 

840 W. 33rd St., 
Phone Yards 2790

REIKIA patyrusio žmogaus 
prižiūrėjimui misingio tarpina 
mo kakalio.

GETS MFG. CO.
1940 Kilbcurn Avė.

REIKTA BUČERtO. . TURI MO- 
kot kalbėt lietuviškai ir lenkiškai. 
Gera mokestis nuolatinis darbas. Tu
ri būti blaivas ir mokėti savo amatą.

Atsišaukite:
1844 Canalnort .Avė.

Tel. Canal 3514

RAKANDAI
NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

grojiklį pianą, su prijungta ukulele, 
šėputė, roliams ir 10 metų gvaranta- 
vimas ir didelis dubeltava springsa 
phonographas su rekordais ir dai- 
mantine adata. Taipgi vėliausios ma
dos fruntinei setas, daining ir bed 
ruinvio. Ant grindų pastatotna lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai, lan- 
gąms užlaidai etc. Parduosiu ant syk 
p1’ atskirai. Rezidencija 1922 South 
JCedzie Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
visai nauji rakandai. Parduosiu 
pigiai.

6549 So. Campbell Avė.
Phone Prospect 4161

PARDAVIMUI P/2 akro, gero juod
žemio. puiki vieta mažai vištų far- 
mai. 5 blokai nuo C. B.‘& O- gele
žinkelio stoties. 33 min. važiavimo 
iš vidurmiesčio, kelione mažiau negu 
10c. $200 pinigais, kitus išmokėji
mais. “Naujienos” Box 4.

MOKINKITĖS MADŲ 
PELNINGO AMATO

P-lės E. Kazlauskaitės 
Lietuviška

SIUVIMO IR KIRPIMO 
MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais.
NAUJA VIETA

Evclyn Aeademy of 
Gown Designing 

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

Chicago, 111.

PARDAVIMUI didelis 50 pėdų lo
tas Congress Paiko — $100 pinigais, 

Rašykit prie 
gerai įrengta. Savininkas eina iš { Oliver Salinger & Co. 628 l’ iist Na- 
biznio. 7 
<xeporto skyrių 
Halsted St., Chicago.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui studio Chicagoj prie . T

didelės gatvės, labai geroj vietoj ir; kitus po $10 menesiui, 
tigta. Savininkas eina iš į
Kreipkitės į Nauiienu Brid-Ų1011;1] Bank Bldg. arba pasimatykit 

, Box 91, 3210 South ™ Mr Frank, musų skyriaus ofise, 
1315 W. 18 St.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

r

PARDAVIMUI pusė bučernės ir 
grosemes biznio. Ant Micbigan Avė., 
arti Visų šventų parapijos bažnyčios. ■ 
Su visais patogumais, mašinomis ir į 
troku (ford). Biznis išdirbtas nuo.' 
daugel metų. Noriu parduoti greit,! 
nes pirkau kitą biznį, parduosiu pi-' 
giai. Atsišaukite: M. Mazūra, 10742 
.So. Michigan Avė., Chicago, III. Į

FARMOS! FARMOS!
Didžiojoj Lietuvių Ukininki] kolo

noj turiu 108 farmas pardavimui, su 
budingais, gyvuliais, padarais ir ap
sėtas laukais. Geriausios žemes pri
einančios prie ežerų, upių ir upelių.

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1 Box 17, Fountain, Mich.

PARDAVIMUI 3-JŲ KĖDŽIŲ 
barberšapė: geroj vietoj, lietuvių ap
gyventa, biznis gerai išdirbtas, 2 
kambariai pragyvenimui. Parduosiu 
pigiai, nes turiu kitą biznį. Kreip
kitės:

4600 So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas prie Halsted arti 54 gatvės. 
Krautuvė ir 2 flatai: maudyne, elek
tra, gasas, rendos $96 į mėnesį. Kai
na $6,500. Reikia tik $2,700 cash.

W. SCHWEMM, savininkas 
154 W. Randolph St.

Kampas La Šalie St. Room 221

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

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
visais įtaisymais, biznis geras ir ge
roj vietoj, įvairių tautų apgyventa, 
randa pigi, 3 kambariai dėl gyvenimo. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

4511 S. Hermitage Avė.SPECIAL pARGENAS
Pardavimui barbornė trijų krėslų, 

viskas nauja, pirmos klesos, biznis 
geras, visokių tautų apgyvento j vie
toj . Nepraleiskite progos, nes pri
verstas esu parduoti į 3 dienas už pi
gią kainą. Atsišaukite į Naujiena 
ofisą No. 8. '

— EXTRA.
Ūkė ant pardavimo, mainymo ar- 

SU i ba ant kontrrkto. 200 akrų žemės, 
170 akrų dirbamos. Geri budinkai, 12 
ruimų namas, prie miestelio, gelžke- 
lio ir mokyklos, tarpe lietuvių. Lau
kai suarti rudenyj, žieminių kviečių 
42 akru; rugių 4 akrai, dobilų 20 ak
rų. Galima auginti po 25-30 jaunų 
karvių, 3 aiklius, 40 kiaulių, ir 300 
vištų. Grudų prikulia į metus 2500— 
3000 bušelių. Didelis sodnas, upelis 
bėga per ūkę, cementiniai saidvokai, 
cimentinis didelis' kelias eina per ūkę. 
Stuboj vanduo ir telefonas.

$5,000 reikia jmo-

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

fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. J. Varanis, J. 
Martinkus ir A. Stanišauskas, 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnvčia, vakare, 
Tamuliunienes svet. 1747 S. 49th 
Avenue.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, yra skiepas, 5 kambariai 
pagyvenimui ir garadžius. (Taipgi ir 
kambarių rakandai). Biznis parsi
duoda cash |r gerai uždirbtas, 1 
lietuvių ir 
mirsite ant vietos.

tataučių. j
Kreipkite

3140 So. Wallace St.

$100 už akerį — 
keti; likusius ant ilgo išmokesnio su 
5% nuošimčio. Mortgage lieka pas 
ūkininką. Priežastis pardavimo liga.

P. J. M., 
Bank of Custer, Custer, Mlchigan.

PARDAVIMUI mūrinis 
tarpe mas, 4 flatų, po 5-4 kambarius, 

pa’ elektra, gasas. Akmenų pama
tas, augštas skiepas. Pinigais 
$5,500, 5134 S. Princeton Avė.

na-

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 nvetams: 
Pirm1. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avė.: padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma
krickas, 1G2G N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. M. Budriovich 1626 N. Oakley 
Vlvd.: iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Radišauskas 171§ N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno menesio Liuo- 
sybės svet. J.822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

S.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, Lietuvių kolonijoj. Ge
roj vietoj. Pardavimo priežastis 
— apleidžiu Chicagą.

PARDAVIMUI SALIUNAS, OR- 
kestrinis pianas elektra varomas. 
Parduosiu pigiai už pinigus arba iš
mokėjimais. Arba mainysu į mažą 
elektrinį pianą.

7614 Maryland Avė.
Phone Dorchester 6976, 1 flatas

PARDAVIMUI saliunas, vB 
sokiti tautų kolonijoj, prie dide
lių dirbtuvių; biznis 20 metų 
senas.

1458 W. 15th St.

EXTRA
Pardavimui naujas mūrinis 2 

flatų, po 5 kambarius namas: 
skiepas, elektra, gasas ir visi 
parankumai. Noriu parduot la
bai greitai. Kaina $7,600. 
Kreipkitės:

A. BERNADIŠIUS, 
4709 W. 12th Place, Cicero, 

Antros lubos.

A. Ta EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metanes,—Pirmininkas J. Ma
tulaitis 1237 W. Madison st.: pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di- 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
324 G S. Halsted st.; f i n. rašt. Fra- 
nas VaišVila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiąuskas 4402 S. Hrrmi- 
tage av.
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

Susirinkimai laikomi

■v

11

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

PARD4VIMUI saliunas, 
tautų apgyventoj apielinkčj, biznis 
dirbtas. Proga padaryti pinigo 
mažu kapitalu pradėjus šį biznį.

Atsišaukite tuoj.
158 E. Kensington Avė. 

Kensington, III.

DIDELI BARGENAI
i Skubėkite biznieriai. Savininkas 
.turi 3 biznius, yra priverstas parduo
ti pigiai viena iš jų, būtent farm’.v 
Wisconsine .80 akerių, gražus budin- 
kai, sodas, upė bėga per farmą, gra- 

visokių gyvulių ir visos 
Arti didelio 

geroj vie- 
aiba mai-

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

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metams: — pirm. Wal- 
ter J. Markovvskis, 355 E. Kens
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
John Valanchius 10910 Edbrooke 
Avė.; turtų raštį Vincentas Dargis 
10520 So. State St.; kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E. 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūri], 18 iki 
40 metų.

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

•—niksi o.
DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL- 

ZdYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. MartinaviČia, d 138 S. Eme- 
lald Av., nut. rašų J. V. Pimša, 
3242 S. Emerald A e, iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka f r. Kuzn.inc- 
kis, 910 W. 32rd Place..

L1ETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demercckis 3327 
S. Wallaee st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka- 
sos globėjas 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

Jonas Mozuraitis

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

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa- 

.dauskis ,nut. rašt. Izid. Juščius, 
fin. rašt Izid. Vedcckis 1732 So. 
Union avė., ccnt. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G. M. Chemaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
’ j mufuotojas ant 

nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taip ir mažesniam

RENDAI DAKTARO 
SAS.

1645 W. 47th St.
Arti Ashland Avė.

OFI- AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI SALIUNAS, VISO- 
kių tautų kolonijoj, geras biznis, par
duosiu pigiai. Priežastis — važiuoju 

Lietuvą.
Atsišaukite:

3308 So. Wallace St.
Phone Boulevard 8534

i

pigiausias rakandų 
Bridgeporto,

WM. DAMBRAUSKAS, 
817 West 34th St., Chicago, III.

Tel. Blvd. 9336

RENDON 6 KAMBARIAI, ŠVIE- 
sųs, apšildomi, elektra, gasas, vana 
ir visi moderniški parankamai.

P. ŠIPKAUSKIENĖ
6743 Eberhard Avė., 
arti So. Chicago Avė.
Phone Normai 4009

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES
COMPANY,

1401 E. 67th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, SU 
barais, elektriškas pianas ir kiti įtai
symai, 4 kambariai dėl gyvenmo, ly- 
sas 4 metų, renda nebrangi, lietuvių 
apgyventa vieta. Priežastis parda
vimo, savininkas pasenęs.

4542 So. Wood St.

sodas,
. • žus miškas,

Visokių ma§inos> rugiu užsėta.
miesto prie didelių kelių 

su toj. Šia farmą parduosiu 
pysiu ant namo Chicagoj.

Muro nąmas ant 3 lubų 
nimai ir štoras (‘saliunas)

1 gatves ir Halsted St. naujas namas 
su visais įtaisymais. Ir naujas mu
ro nam'as ant 2 lubt; West Side što
ras (saliunas) ir kriaučių šapa ant 
antrų hibu, su vandeniu apšildomas 
ir visi įtaisymai.

Abudu namai ir farma parsiduoda 
visai pigiai, nes savininkas eina iš 
biznio. '

Atsišaukite pas:
' JUSTIN MACKIEWICH
So. Leavitt St., Chicago, 

Phone Canal 1678

G pagyve- 
ant 18tos

2342 III.

ĮIEŠKO DARBO
JIEŠKAU DARBO Į DUONKEPY- 

klą už antrarankį kepėją. Moku dar
bą pirmarankio kepėjo, bet tuo tar
pu norėčiau dirbti kaipo antrarankis.

M. G.,
3546 So. Emerald Avė.

JORDON 1920, 7 pasažierų $400 
verta už ekstra, 
tik už $975. 
kinis mieste, 
liorr/s ir vakarais. 
Street.

HAYNES 1921, 
sutentas $1,000. 
nedėtoms ir vakarais. 1741 W. Madi
son St.

HUMPMOBILE, touring, kaip nau
jas; teisingas pasiūlymas nebus at
mesta. Išlygos. Atdara nedėlioms 
ir vakarais. 1741 W. Madison St.

Atrodo kaip naujas, 
šis yra geriausis pir- 

Išlygos. Atdara nede- 
1741 W. Madison

touring, tik biskį 
Išlygos. Atdara

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kių tautu kolonjoj, geras biznis, 5 
kambariai dėl gyvenimo. Parduosiu 
pigiai.

Atsišaukite:
2444 W. 46th Place 

Phone Lafayette 4768

PARD AVIMUI S A LIŪNO FIXTU- 
res, nilni setai visokio (lydžio, 
ir aukščau.

J. KRAUSE, 
918 West Madison St. 
Tel. Haymarket 3016.

MORTGEClAl -PASKOLOS
Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokės 
čiais. Perkame bondsus, notas 

eorn kontraktus.

I LOUIS STERN & CO,
» K T .n

ir

5 North La Šalie Street,
kampas Madison St. Tel. Main 4845

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 rlob. Ant. 
A raminas ir Ant.. Strumbris: mar
šalka Wm. Butkus. — Susirink'mni 
laikomi kas mčn. trečia, nedėldieni, 
1 v. no p. Urbono salėj 3338 So.
Auburn Avė.

t

LIETUVOS MYŲĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-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.

VITAUTO BAND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persb- 
ing Rd.: padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct.. Cicero, III.; nut. rašt J. 
Barchis 1837 So. 50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2210 W. 
23 PI ; kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 
Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.; mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Pevsh- 
ing Rd.; delegatas j Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadienį B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
prifrt?ami geri muzikantai.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Ph-m. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke
vičia; 'delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tanvkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nag. Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

BRIDGEPORTO LIETUVIU NAMU 
SAVININKŲ ’ SUSIVIENIJIMO 
valdyba: — Pirm. St. Mažeika, 
3149 So. Halsted St.; padėjėjas 
Vac. Andrulis, 3604 So. Lo\ve Avė.; 
nut. rašt Kaz. Vičds, 944 Mar- 
auette Rd.: fin. rašt. A. Bugailiš- 
kis. 3337 So. Wallace St.; iždin. 
Aleksandra Bijanskas. 840 W. 33 
PI.: kontr. rašt. Balt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė ; kasos glob 
V. Tamašauskas, 3114 So. Wollacn 
St.: maršalka K. Giedrikis, 3122 S. 
Wallace St. 
kimai laikomi kiekvieno 
pi’vmą 
salėj, 3140 So. Halsted gat.

ų — K. Vičas.

CICERO. ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 143? Są. <49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis/kaMcr. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma
žeikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai latkon.4 
trečią sekmadienį menesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue.

Susivienijimo susirin- 
mėnesio 

trečiadienio vakarą Mildos

noptsides draugliu sąryšio 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdyba 1922 
m.: Pirm. K. Rufris 1614 N. Win- 
cbester av.: Sc^r. J. Penkauskas 
1649 Girard st..:Kasierius F. Hm-

• manas 1645 Wnba^sia av. Svetai
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie
šojo Knvgvno adresas: Liuosvbės 
Svetainė. 1822 Wabansia av., Chi
cago.




