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Rusija ir talkininkai 
susitaikė

Kaltina federalin. teisėjus

Internacionalinė darbininką 
konferencija

Rusai taikosi su 
talkininkais

Krizis praėjo abiems pusėms j 
nusileidžiant ir Rusijai prižju 
dant užmokėti skolas.

GENOA, bal. 15. — Kilę di
deli kivirčai tarp Rusijos ir tal
kininkų kiek sumažėjo ir krizis 
konferencijoje jau praėjo. Tal
kininkai jau padarė dalinį susi
tarimą su Rusija. Rusija p- i- 
ėjo prie susitarimo apie talki
ninkų ekspertu sąlygas užmokė
jimo caro skolų. Taip paskel
bė viešai Rusijos delegacijos 
narys Joffe.

tuo

at- 
pa-

Internacionalinė darbiniu- 
ky konferencija

25,000,000 organizuotą darbi
ninką atstovaujama Genoa 
konferencijoje.

GENOA, bal. 15. — 25 šalįs 
ir 25,000,000 organizuotų dar
bininkų yra atstovaujama inter
nacionalinėj unijų konferencijo
je, kuri susirinko čia šiandie 
tikslu padaryti įtaką ir spaudi
mą į valstybių konferenciją ir 
priversti ją svarstyti nusigink
lavimą, permainnymą Versaillesi
sutarties ir Rusijos pripažini- George, neabejotinai svarbiau
sią. ' sias asmuo visoj Genoa inter

nacionalinėj ekonominėj konfe
rencijoj. Jis yra didelis politi- 
kierius-vijurkas ir nuo jo nusi
statymo daug priklausys pačios 
konferencijos pasisekimas.

Genoa konferencijoj

Anglijos premieras Lloyd

Amerika maitina 
8,000,000 rūsy Lietuvos žinios

SprendžTama, kad Rusija 
daug nusileidžia ir finansiniuo
se klausimuose, kuomet FrAlici
ja nusileidžia teisminiuose rei
kalavimuose.

dėlei to pareiš-

turime mokėti 
kurią Anglijos,

Reikalauja nuostolių atlyginimo.

Atsakydamas į talkininkų 
reikalavimą skolų, čičerinas 
padavė savo reikalavimus. Jis 
sakė, kad gen. Vrangelis, Deni- 
kino ir kitų puolimai ant Rusi
jos buvo ištikrųjų Europos 
lių surengtu puolimu, kad 
atgavus caro skolas. Rusija 
dėl turi teisės pareikalauti 
lyginimo nuostolių, kokius
darė tie puolimai ir talkininkų 
blokada, delei kurių ketvirtada
lis žemės liko neapdirbta ir 50 
nuoš. derliaus liko sunaikinta. 
Jis apskaitė, kad nuostoliai sie
kia $25,000,000,000.

Daugiau to, Rusija atsisakė 
mokėti už revoliucijos nuosto
lius. Rakovski 
kė:

“Delko mes 
už revoliuciją,

Franci jos ir talkininkų diploma
tai Petrograde finansavo ir rė
mė, kad atsikračius nuo caro ir 
Rasputino ir įkūrus prielankes
nę valdžią? Suprantama, dip
lomatai nepermatė bolševizmo, 
bet yistiek jie pagimdė revoliu
ciją”.

Ginčijasi apie skolas.
GENOA,' bal. 15. — Svarsty-1 

mai tarp talkininkų ir Rusijos 
delegatų einasi apie tris daly
kus, būtent skolas, karo sko
las ir sugrąžinimą privatinės 
nuosavybės.

Skolų klausime rusai aiškino
si, kad Rusijos gyventojai tikį, 
jog naujas pasaulis gims iš da
bartinio chaoso po didelių kon 
vulsijų ir prisižadėjimas atmo
kėti skolas sunaikintų žmonių 
viltį. Talkininkai gi aiškinosi, 
kad prieš karą Rusijai skolino 
ne valdžios, bet privatiniai žmo
nės, daugiausia franeuzai, to
dėl valdžios negali panaikinti tų 
žmonių reikalavimų. |

Manoma, kad nesunku bus 
susitarti apie prieš karą už
trauktas skolas. Franeuzai bet
gi nėra tiek optimistingi, kiek 
anglai apie bėgį konferencijos 
su Rusija. Franeuzai mano, 
kad rusai priešinsis kiekviena-1 
me dalyke ir atidėlios galutiną 
atsakymą. i

Apie karo skolas valdžios pa
sisakė galėsiančios daugiau tar
tis. Jos suprantančios sunkią 
Rusijos padėtį ir nenorinčios I 
spausti Rusijos. Bet Rusijos 
valdžios parašas turi būti pa
gerbtas. Rusai tada iš savo pu
sės pareikalavo atlyginti nuo
stolius intervencijų ir puolimų 
ant Rusijos.

Apie atsteigimą privatinės 
ios yra didesnės, negu nuosavybės talkininkai pripaži- 
*\ . Praeis no, kad tai bus sunku padaryti, |

mažiausia 20 metų iki Rusijos vienok 
pajamos pasidarys tokios, ko- principe, 
kios buvo prieš karą”.

čičerinas
Joffe ir Rakovski 
jie jokiu budu negali priimti ti kasyklą, 
talkininkų sąlygų, kurios esan- vandenio, 
čios pražūtingos. Rakovski gi ----
tvirtino, kad talkininkų sąlygos’ FINDLAY, O. b. 16. — Trįs 
“rodo, jog jie nenori Rusijos at-. vaikai prigėrė Blanchordi upėj 
sisteigimo”* j apvirtus valčiai.

Susitarimas tapo pasiektas po 
dviejų di'j ų aštrių kivnču apie 
skolas, moratoriumą ir Rusijos 
pripažinimą. Konferencijų ♦.irp 
Rusijos ir talkininkų vadovu 
luvo laikoma premiero Lloyd 
George dvare.
Buvo atmetę talkininkų sąlygas.

Talkininkai pasiūlė Kuojai 
n oratoriumą (nemokėjimą sko
lų) iki 1927 m., jei Rusija ta
da užmokės tarp 62,000,000,000 
auksinių frankų ($12,500,000,- 
000) ir 80,000,000,000 auks. 
frankų ($16,000,000,000) su pa
lūkanomis.

Rusijos užsienio reikalų mi
nisteris čičerinas atsakė, kad 
tokia suma yra fantastiška ir 
kad Rusija jos niekad nepajiegs 
užmokėti. Jis be to pareikala
vo pripažinti Rusijos valdžią 
de facto ir de jure pirm negu 
galės būti ir toliau svarstomos 
skolos.

čičerinas 
ims nuo 20 
patogiausių
sienio kapitalo pagelbos, kol ji 
tiek atsibūdavęs, kad galės pa
daryti prekybos balansą. Jis 
tvirtino, kad šalis negali mokėti 
palūkanų iki jos pajamos ne-

sakė, kad Rusijai 
iki 25 m. net prie 
sąlygų ir prie už-

čičerinas pranešė talkinin
kams, kad Rusijos šalies paja» 
mos prieš karą siekė 12,000,-1 
000,000 auks. rublių, bet dabar 
jos siekia tik 5,000,000,000 

auks. rublių ($2,500,000,000). 
Tąda jis pareiškė:

“Jus norite, kad už penkių 
metų mes užmokėtume palaka-1 
nas, kuri
visas išlaidi] biudžetas.

tai turi būti priimta 
Rusai nurodė į keb

lumus delei to fakto, kad Rusi- 
su savo draugais 'joje viskas yra nacionalizuota,

nutarė, kad Jie klausė kaip galima atsteig- 
kuri yra užlieta

*

Anglijos delegatas Ben Til- 
let aštriai kritikavo Amerikos 
Darbo Federaciją, kad ji atsisa
kė prisiųsti konferencijon savo 
delegatą.

Reikalaus apkaltinimo 
prieš federalinius teisėjus

esant

I VVASIIINGTON, bal. 16. — 
Atstovų buto darbo komiteto 

į pirmininkas Nolan vakar paskel
bė ,kad jis pareikalaus kongre
są apkaltinti federalinius teisė
jus George M. McClintick iš 
Charleston, W. Va., ir Charles 
P. Orr iš Pitsburgh, Pa., jei ty
rinėjimai parodys juos
kaltais partyviškume ii’ vien
pusiškume atsinešime 
streikuojančių angliakasių.
Teisėjas Orr yra kaltinamas, 

kad jis atsisakė išduoti piliety
bės popieras daugeliui Pennsyl- 
vanijos angliakasių vien todėl, 
kad’ jie streikuoja. Teisėjas gi 
McClintick įsakė pašalinti strei
kuojančius angliakasius iš šėt- 
rinės kolonijos Mingo paviete.

prie

Airija kulkasvaidžiais 
pasitiko Velykas

DUBLINAS, bal. 15. — šia- 
nakt’respublikonai ir savyvaldy- 
bininkai yra labai veiklus. Sa
vy valdybininkai užėmė daugelį 
namų prie didžiųjų gatvių ir 
ant namų stogų sustatė kulka- 
svaidžius. Kareiviai su ginklais 
gi paroduoja gatvėmis, žmonės 
su pasibaisėjimu į juos žiuri.

Respublikonai šiandie padarė 
puolimą ant savyvaldybininkų 
policijos layinimo buveinės. Bu
vo ir daugiau puolimų, bet vi
sur puolikai liko atmušti.

Abelna nuomonė yra, kad res
publikonai bandys padaryti per
versmą Airijoje per Velykas ir 
pasigrobti Airiją.

Du Anglijos kariniai laivai 
atvyko į Lough Swilly, netoli 
Dondonderry. Laivai atvykę 
dėl atsargumo.

Padidins lavyno i^ulą
WASIIINGTON, bal. 16. — 

Atstovų butas 177 balsais prieš 
129 priėmė pataisą»prie biliaus, 
kurtąją laivyno įgula padidina
ma nuo 65,000 jurininkų iki 86,- 
000 jurininkų, kaip kad to rei
kalavo prezidentas Hardingas.

Visas bilius bus balsuojamas 
pradžio šio savaitės.

BERLINAS, b. 16. — Prof 
Max Borchardt išvažiavo į Ma
skvą padaryti operaciją Leni
nui. Bus išimta iš jo pečio kul
ka, kuri ten yra nuo 1918 m., 
kada buvo kėsintųsi jį nu
žudyti. Operacijai nesanti pa
vojinga.

Reikalauja Semionovą 
teisti už žmogžudystę

Šaukia BachmetjeVą liudyti, bet 
jis esąs “ambasadorius”.

f VVASIIINGTON, bal. 16. — 
Senatorius Borah pasiuntė New 
Yorko distrikto federaliniam 
prokurorui Hayward reikalavi
mą, kad gcn. Semionovas butų 
patrauktas teisman už užmuši
mą Amerikos kareivių, jei tai 
galima padaryti. Borah sako, 
kad įrodymai yra aiškus. Klau
simas yra tik jurisdikcijos.

Senatorius Borah pašaukė 
taip vadinamą Rusijos “amba
sadorių” Bachmctjevą liudyti 
prieš senato darbo ir švietimo 
komitetą, kuris tyrinėja Semio- 
novo atvažiavimą į Jungt. Vals
tijas. Betgi valstybės departa
mentas tuojausi pareiškė, kad 
Bachmetjevo negalima esą šauk 
ti, nes jis esąs pripažintas tik
ru Rusijos ambasadorių ir to
dėl kaipo diplomatas yra nepa
liečiamas. Ir jeigu Bachmet- 
jevas to reikalaus, departamen
tas griežtai gins jo diplomati
nę nepaliečiamybę, nors Ke
renskio valdžia, kurios amba
sadorių jis buvo, nebegyvuoja 
jau nuo 1917 m. Pats Bach- 
metjevas tuoj aus išvažiavo iš 
Washingtono į South Carolina 
“pasiviešėti”.
Semionovas tebėra kalėjime.

NE WY0RK, bal. 16. — Gen- 
Semionovas tebėra Ludlow gt. 
kalėjime. Minios žmonių ren
kasi apie kalėjimą ir švilpia ir 
šaukia jį pamačius.

Nesitrauks iš Turkijos
PARYŽIUS, bal. 16. — Fran- 

cija, Anglija ir Italija sutarė, 
kad Mažoji Azija negali būti 
evakuota iki Turkijos naciona
listų valdžia nebus priėmusi 
svarbiausių Paryžiaus konferen
cijos sutartų taikos sąlygų, sa
ko Journal.

Apie tai pranešta talkininkų 
komisionieriams Konstantino
poly] ir pasiųsta nota Angoros 
valdžiai. Nota esanti kaip 
ultimatumas.

-------- ik—------------

Kapp pasiduosiąs.
BERLINAS, bal. 16. — Gauta 

laiškas, kad Wolfgang Kapp, 
kuris 1920 m. buvo užgriebęs 
Berliną ir pastatęs naują Vo
kietijos valdžią, atvyksiąs į Vo
kietiją pabaigoj balandžio ir pa
siduosiąs Leipzigo augščiausiam 
teismui. Bet ir dabar jis ne
pripažįsta Vokietijos respubli
kos valdžios ir protestuoja už 
kaltinimą jį šalies išdavime.

ir

LONDONAS, bal. 16.—“Ame
rika nuveikė didžiausį badą pa
saulio istorijoje”. Taip pareiš
kė Amerikos šelpimo admini
stracijos direktorius Walter Ly- 
mąn Brown. “Musų bėdos dar 
toli neužsibaigė, bet mes pradė
jome vykinti programą, sulig 
kurio bus maitinima keturis 
sykius daugiau žmonių, negu 
kad buvo kareivių Amerikos 
armijoje Francijoje. Dabar 
Amerika maitina 8,000,000 al
kanų Rusijos vaikų ir suaugu
sių”.

Toliausiai j rytus Amerikos 
šelpimo administracijos frontas 
pasiekia Čeliabinską, o vaka
ruose jis tęsiasi nuo Petrogra- 
dc\ iki Odesos ir apima visą 
Volgos klonį.

St. Seimas panaikino Mi
nisteriją Žydy Reikalams

žydų ministeris rezignavo.

3

Prailgina migracijos 
suvaržymą

nuoš. immigrantų pasiliks iki 
sausio 1, 1924.

KAUNAS, bal. 13. (Žydų 
Koresp. Biuras). — Antruoju 
Lietuvos Respublikos konstitu
cijos skaitymu Steigiamasai 
Seimas SI balsu prieš 10 pri
ėmė punktą, kuriuo panaikina
ma atskiros tautų mažumos 
ministerijos. Iki šiol žydai 
Lietuvoj turėjo atskirą savo rei
kalams ministeriją.

Priėmus šitą konstitucijos 
punktą, žydų frakcija, ]xircikš- 
dama savo protestą, apleido 
Seimo posėdžių salę.

Žydų atstovams pasišalinus iš 
posėdžio, Seimas dar atmetė 
reikalavimą, kad Lietuvos val
džios įstaigose ir teismuose 
žydų kallba butų pripažinta 
kaipo oficialinė kalba greta su 
lietuvių kalba.

Žydų reikalų ministeris zol 
to tuojau rezignavo nuo savo 
vietos.

WASIIINGTON, bal. 16. — 
Senatas vakar priėmė atstovų 
buto bilių, kuriuo dabartiniai 
suvaržantis immigraciją įstaty
mai bus prailginti dar dviems 
metams, būtent iki sausio 1 d., 
1924 m. Sulig tais įstatymais 
iš kiekvienos šalies immigran- 
tų į Jungt. Valstijas į metus 
laiko gali įvažiuoti ne daugiau 
kaip 3 nuoš. jau esančių Jungt. 
Valstijose tos šalies ateivių.

Prie biliaus tapo pridėtas ir 
priimtas priedas, kuriuo laivų 
kompanijos, atgabenusios immi- 
granfų daugiau negu paskirtoji 
kvota, galės būt baudžiamos uz 
kiekvieną per perviršį atgaben
tą immigrantą po $200 pabau
dos ir užmokėti tokio immigran- 
to sugrąžinimo lėšas.

Bilius tapo priimtas be dide
lių svarstymų atviru balsavimu.

Vilniaus “Seimas” ir
' teroras

VILNIUS. E. Padaręs pen
kiolikę visumos posėdžių “sei
mas” pabaigė “sprendimos” 
darbą ir, išrinkęs iš savo tarpo 
20 delegatų ir kita tiek jų pa
vaduotojų, jiasiuntė juos “ati
duoti” Lenkams Vilniaus kraš
te.

Per paskutinį posėdį, tarp ki
ta'ko, buvo vėl iškelta neteisė
tų ir neteisingų lietuvių ir gu
dų areštų byla. Buvo balsų, 
kur sakė, jog kardami šunis

Kauno valdžiai dėl lenkų “per
sekiojimų”, čia Vilniuje mes 
pajtys ne geriau darome: Ende- 
kai norėjo ir tą interpeliaciją 
atiduoti Varšuvai, bet kai kitų 
grupių buvo pabrėžia, jog tie 
areštai — tai vietos klausimas, 
ir padarė juos Laik. Vald. Ko
misija, taii šitą paklausimą nu
tarė atiduoti paklausimų komi
sijai. Tik kažin iš komisijoj 
šita byla ar veikiai išeis; gal 
vėl gulės ištisas savaites, kdip 
kad ligi šiol kad gulėjo.

“Vilnietis”

Socialisty laimėjimai 
Rygoj

RYGA, bal. 14. — Įvyku
siuose čia miesto rinkimuose 
didžiumą vietų laimėjo sočia 
tostai. Išrinkta: 34 socialistai, 
17 vokiečių, 5 žydai ir 3 rusai.

Ir ordenus davė...
IRYGA. E. “Scgodnia” rašo, 

kad dalyvavusieji Varšuvos 
konferencijoj minisiteriai Meje- 
rovičius, Pilip ir Holsty tapo 
Lenkų apdovanoti I-jo laipsnio 
ordenais “Polonia Restituta”. 
Kiti delegacijų nariai apdova
nota žemesnio laipsnio orde
nais.

Konferencijoj susitarta (k! 
tautinių mažumų, o taip pat su
sitarta, kad jie kuri konferavu- 
sių valstybių butų prieš savo 
norą įtraukta karan, tai kitos 
valstybės laikysiančios palankų 
nei Irai i tetą.

3 vaikai užmušti.
FORTU W0RTII, Tex., bal. 

16. — Trįs vaikai liko užmušti 
traukinio. Jie, laukdami trau
kinio, atsigulė ant bėgių ir už
migo.

Angliakasiai nedarys1 
kompromisu

SPRINGFIELD, III., bal. 16. 
—Angliakasių unijos preziden
tas Lewis kalbėdamas čia va- I < 

kar pasakė: “Maineris neatsa
ko už blogumus anglių indstri- 
joje ir už netikusius industari- 
jos vedėjus, kurie nežino kito
kio industrijos pagerinimo, kaip 
pavergti žmones ir mokėti uba
giškas algas”.

Dabartinis angliakasių strei
kas yra pasekmė organizuotų 
tasyklų savininkų pastatyti an
gliakasius į tokį stovį, kokia
me yra neorganizuoti angliaka
siai.

“Angliakasiai nesitrauks” sa
kė Lewis. “Angliakasiai, nega
li daryti kompromiso šio strei
ko principuose. ’• Kasyklų savi
ninkų svajone, kad angliakasiai 
sipins j daugybę derybų ir ta

rybų už atskirų distriktų sutar
tis neišsipildys. Unija nenai
kins savo spėkos ir neišduos 
savo narių tokiomis kvailybė
mis.

“Kada dabartnis streikas už
sibaigs ,visi klausimai turės bu- 
;i išrišti nacionaliniu budu. Ar
ba pamatas turi būti nustaty
tas centralinio lauko, kaip iki- 
šiol buvo daroma, arba turės 
juti laikoma nacionalinė bendra 
konferencija, kurioj turės būti 
atstovaujamas kiekvienas lau
kas minkštųjų anglių industri
joj”.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą 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 pilną 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, III.
Bridgeporto Skyrius

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

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

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

523 West 120th St., West Pullman, BĮ.
Rosclando Skyrius

233 East 115th St., Roseland, UI.
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NAUJIENOS, Chlcag^, BL Panedėlis, Balandžio 17,

Kas {Dedas Lietuvoj
Kaunas.

“Žiburėlis” moksleiviams šel
pti Draugijos susirinkimas įvy
ko sekmadienį, kovo 19 d., “L. 
U.” bute. Dalyvavo 29 asme
nys. Susirinkimo tikslas: eina
mieji reikalai bei įstatymų pat
virtinimas. Svarbesnieji nutari
mai: 1} Draugija nuo šios die
nos vatlinsis “'Lietuvos Žiburė
lis,’ 2) pirkti “L. Žiburėlio” 
mokinių prieglaudai namus ir 
pavadinti juos: “Lietuvos ži
burėlio Žemaitės vardo moks
leiviams namai.” Namai tam 
reikalui jau nužiūrėti Kaune 
Žaliajam kalne ir duota rank
pinigių. Namai kainuos iš viso 
apie 400,000 a ūks. “L. Žiburė
lio” valdybon išrinkta: F. Bort- 
kcvičienė, Vencicne, Balutienė, 
J. Višluskienė, J. Barkauskie
nė.

Žemaičių vyskupijos archy-» 
vas. — Žemaičių vyskupijos ar
chyve, kuris įsisteigęs dar 15 
šimtmety, esama labai daug is
torinių dok,limentų. Nesenai 
surasti keli raštai Vytauto lai
kų, rašyti lotynų kalba ant 
pergamento.

Esama kiek vėlyvesnių raš
tų iš Lenkų - 
lių laikų.

Susidomėjus
bei, ir tinkamai jame pasikni- 
sus, galima birtų rasti daug is
torinės medžiagos muzėjams.

Lietuvos kara- 

tuom vyriausy-

Naujos draugijos. — Kauno 
miesto ir apskr. Viršininko pa
tvirtinti šių naujų draugijų įs
tatymai:

1. Šv. Cicilijos draugijos, tu
rinčios tikslo lavintis giedoji
me ir dainavime.

2. “Dainos” draugijos, turin
čios tikslo lavintis muzikoje ir 
dainavime. ' ‘

3. Kauno žydų muzikos ir te
atro draugija “K*un,st Vinkel” 
(mokslo kompoz.)

•b Kauno miesto atsakomin- 
gos darbininkų arteles “Trans
portas.”

5. Lietuvos rašytojų ir žur
nalistų sujungus, kurios tiks
las žinoti ir jugti Lietuvos 
plunksnoj darbininkus ir turėti 
santykių su jais.

(i. Žydų organizacijos “Ceirci 
Isroel,” turinčios tikslo lavinti 
ir stiprinti žydų gyventojų tar
pe žydų tradicijų dvasių ir 
skleisti savo įtakų toje pakrai
poje visose žydų, gyvenimo sri
tyse.

Pabaudimų neboja. — Nežiū
rint į ‘tai, kad iki šiol jau nu
bausta labai daug miesto gy
ventojų už įvairius nusižengi
mus sanitarijos, ugnies pavojo, 
visuomenės tvarkos ir kitais 
atvejais ir kad pabaudos deda
mom ne tik Kauno miesto ir 
apskr. Viršininko, bet ir mies
to komendanto — pabaudų 
priežastys maža kų mažėja. 
Nuo kovo 1 iki 16 d. adminis>t- 
racijos būdu nubausta 121 
miesto gyventojas į 101,950 
au'ks. Pabaudos uždėtos nuo 
50 iki 5,(KM) auks. nors pini
ginė bausme nepasiiturintienis 
ir pakeičiama kalėjimu, vienok 
tokių pakeitimų yra * maža 
2-3%. Daugiausia pabaudos su
mokamos pinigais. Pasiskundi
mų dėl neteisėtų nubaudimų 
beveik nėra.

ŽVIRGŽDAIČIAI, šak. apskr.
žvilgždaičiai pasidarė baž- 

nytkiemiu L917 m., kada čia 
buvo pastatyta bažnyčia ir 
įkurta parapija. Kuriantis mu
sų valdžiai, susikūrė čia ir val
sčius. Pernai buvo sumanyta 
tiesti telefono linijų nuo žvirg
ždaičių iki Naumiesčio. Tam 
reikalui valdžia davė stulpus. 
Nors valsčius tų medžiagų iš 
girios ir suvežė, bet iš to nie
ko naudos nėra, nes 'stulpai 
lauke pamesti jau ilgas laikas 
tebepuna. O telefonas butų to- 
kiolj vietoj labai reikalingas ir 
naudingas. Čia yra mokykki, 
kurioj mokosi apie 70 mokinių. 
Yra šaulių būrys. Yra varto
tojų bendrovės “krautuvė: “Vil
tis.” Kai kas jau smuklę nori 
atidaryti. Bet tur būt nepasi
seks! — (Liet.)

žemdirbių skyrius. — Gar
liavoje susidūrė ir jau pradėjo 
veikti Žemdirbių sąjungos- sky
rius. Įstatai patvirtinti ir val
dyba išrinktų. --.(Liet.)

ŽMOGŽUDYBĖS.

Svivbios bylos.— Balandžio 
1 d. Aukštajam Tribunole bus 
nagrinėjamos bylos: Goštauto, 
kaltinamo nužudymo; Kairaičio 

padegime; Sakalausko — 
sužeidime; Rozenfeldo — ko- 
inunizino platinime iLiertu vojes; 

Icgtdavičiaus. lasnausko, Kiz- 
los ir Tarnauskaiitės — patar
navimuose priešininką kariuo
menei.

Kiek Kaune gyventojų? Ka
dangi, esamuoju laiku nėra tik
slių žinių apie Kauno miesto 
gyventojų skaičių (spėjama 
esant apie 100,000), Miesto 
Valdyba skubiai rengia progra
mų tikslių žinių surinkimui. 
Jei tiktai valdyba asignuos rei
kalingų tam darbui pinigų su
mų, galima tikėtis, kad š. m. 
gegužės mėli, turėsime tikslias 
žinias apie' Kauno miesto gy
ventojų skaičių, žiūrint jų tau
tybės, tikybos bei pilietybės.

Rokiškis. — Moškėnų kaime 
drauge gyveno mergaitė Anas
tazija Gri/gonytė 25 m. su Ro
zalija Grižiene Jnašle) 50 met. 
Vasario 25 d. rytų atrasta Ro
zalija Grižiene vidury aslos, 
kurios galva buvo kirviu su
kapota, visa kraujuose, nors 
dar ir gyva, bet kalbėti nebe
galinti ir, atgabenta į Rokiškio 
ligoninę ji pasimirė. Anastazi
ja Grigonytė rasta lovoje negy
va, galva jos kirviu perkirsta 
ir pribaigta triuškinti kii*vio 
penčia. Apiplėšimo tikslo nebū
ta. Prie užmušimo dalyvauta 
Iii jų asmenų: dviejų butą 
kambary, o vieno lauke —• 
sargyboje. Spėjama, kad tai 
padaryta artimų žmonių; sieki
mas, kad vėliau užvaldžius Gri- 
žienčs žemę.

'Vasario 19 <1. gyvenantis prie 

Rokiškio stoties p. Banda 50 
met. amžiaus -supykęs ant savo 
pussunio Janavičiaus (22 m.) 
už tai, kad šis nedavė jaių sa
vo batų, kuriuos Banda norėjo 
pasiimti, peiliu perdūrė Jana
vičių. Janavičiais išsiųstas į Pa
nevėžio ligoninę. — (Liet.)

NAUJOS MOKYKLOS.

Tauragė, Ek.— Valsčiaus sa- 
vavaldybe šįmet stato dvi 2-ių 
komplektų mokyklas: viena 
statoma Daugtauky, kita Pag
ramanty. Prie mokyklų statymo 
žymiomis pajėgomis dedas bu
simųjų mokyklų rajono gyven
tojai- ; h •

DILDELzIS TEATRAS
DEL

BEDARBIŲ
“Nepasiektas tikslas” arba Kolčako gyvenimas.

Tragedija 4 aktų 7 atidengimų iš paskutinių Rusijos nuotikių, 4 
laike Kolčako viešpatavimo.

Atsibus pirmą seredą po Velykų,
19 d. Balandžio-April, 1922

C. S. P. S. Svetainėje, 1126 W. 18th Str., Chicago
Pradžia 8-tą vai. vakare. Įžanga 15c ypatai.

Rengia A. L. D. L. D. Pirmo Apskričio Teatrališkas Ratelis, kad 
duot progą ir bedarbiams pamatyti didelį teatrą. Nuoširdžiai kvie
čiame atsilankyti į Bedarbių vakarą. RENGIMO KOMITETAS.

|> PirkŠiuosCigaretusir laupylįPinigus

PO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO DE
PARTAMENTO NEW YORKO VALSTIJOS 

KAIP SENIAU®, TAIP IR DABAR
SIUNČIA pinigus į Lietuvą pagal dienos kursą.
BANKAS, turintis geriausius -ryšius Lietuvoje, išmoka 

pinigus greitai ir saugiai.
PARDUODA LAIVAKORTES į Lietuvą ir iŠ Lietuvos 

ant greičiausių ir geriausių laivų.
PARŪPINA PAŠPORTUS, pasirašymus konsulių ir sutei

kia goriausius patarimus keleiviams.
NORĖDAMI GAUTI PREKES auksinų ar laivakorčių, 

rašykite į SENĄ ir gerai ŽINOMĄ:

Henry I. Schnilzer State Bank
111 Washington}St New York, N. Y.

TIKRAS NAMŲ BABGENA?
Turime puikiausių namams vietų mieste, ant kurių statysime na

mus žmonėms ant mėnesinių išmokėjimų. Jei jau turi lotą ir išva
lytas, mes pabudavosime jums namą ant tų pačių išlygų.

DEARBORN BIUG & FINANCE CO.
Room 1625, 127 N. Dearbom St.

Tek: Central 5381.

finišai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun- 

. tė kvitus su paėmėjų parašais.
Pinigus gavo: -

11981.----M. Žitkevičiene 121.67----Iv. Beinavnvičlene
11987j—J. Stumbrą 12179—A. Maurušaitis

11991—J. šermukšnis 12197—J. Bridikis
12005—A. Bražauskaitė 12241—A. Katilis
12006—A. Vilkausienė 
12012—J. Brazys 
12015—M. Pranckevičiutė 
12017—J. Kaminskis 
12018—M. Gauzunaitė 
12020—M. Pockevičius 
12030—A. Markauskas 
12031—K. Kapočius 
12033—J. Saldukas 
12035—A. Viliokas 
12036—E. Zimontienė 
12041—A. Petruševičius 
12042—A„ Virvilienė 
12046—J. Šimkus 
12051—K. Noreikienė 
12052—M. Bagužiene 
12055—J. Drivinskis 
12056—B. Sauseraitė 
12058—O. Bubulienė 
12060—J. Draugila 
12085—J. Pradviliėnė 
12086—B. Urbonienė 
12091—O. Opulskienė 
12094—J. Stonis 
12154—V. Racevičienė

50112—F. Lutinskas 
50149—J. Jeskis 
50153—O. Žukauskienė 
50155—A. Petkus 
50169—Z. Zudickas 
50181—A. Katauskaitė 
50183—D. Kvederienė 
50184—K. Bagdonienė 
50191—V. Pečulis 
50193—M. Marmonytė 
50197—P. Diršė 
50200—Z. Sinkevičiūtė 
50201—II. Rabinovičiutė 
50202—P. Staniunas 
50203—A. Krisi linas 
50204—R. Zavockienė 
50205-—J. Nedvazienė 
50208—P. Bagdonas 
50223—F. Petokienė 
50226—M. Cakalauskas 
75000—A. Buividas 
11173—U. čekięnū 
11023—F. Butkienei 
11693—A. Andruliui 
11694—B. Bagdonienei

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

___L

PALYGINIMAS
" V Lili-11-r-

Antriems darbo metams už
stojus, jau galima spręsti, ar 
įstaiga yra tvirtais pamatais 
pastatyta ir rimtai vedama, ai 
ne. Musų gerbiamiems klien
tams ir šiaip suinteresuotai vi
suomenei paduodame eilę skait
menų, parodančių, kaip auga 
grynai lietuvių įstaiga BALTIC 
STATES BANK. *

Balandžio 1 d. 1922 m., BAL
TIS STATES BANKO atskaita 
parodo šitokias pozicijas:

TURTAS;
Pinigais voltose ir Re

zerve .............  $115,406.12
Su Užsienių Korespon

dentais ..................  94,495.86
Paskolos .................... 72,534.50
Bondai, sąskaitos ir viso

kie investmentai .. 709,608.02

Viso $992,044:50
ATSAKOMYBĖ:

Depozitoriaųis ....... $721,559.14
Kapitalas................... 200,000.00
Surplusas ................... 50,000.00
Pelnas ..........   20,485.36

Viso $992,044.50
Visas BALTIC TATES BANKO 

turtas augo šitaip:
Balandžio 1 d.,- 1921 \

m.......................... $615,068.86
Liepos 1 d. 1921 m....  647,155.54
Spalių 1 d. 1921 m....  709,111.85
Sausio 1 d. 1922 m. 837,122.79 
Bal. 1 d., 1922 m...... 992,044.50
Depozitai BALTIC STATES

BANKE augo šitaip:
Bal. 1 d., 1921 m..... $352,988.53
Liepos 1 d. 1921 m. 380,483.11 
Spalių 1 d. 1921 m.— 433,091.06 
Sausio 1 d. 1922 m. 559,381.91 
Balandžio 1 d. 1922

m............................  721,559.14
Šitie skaitmens parodo, kad vi

suomenė greitai įsitikrino, jog 
BALTIC STATES BANKAS 
yra saugi ir užtikrinta vieta pi
nigams pasidėti. Čia mokama 
4% ant depozitų; nuošimčiai 
paskaitomi yra kas mėnuo; de
pozitu^ galimu,, siųsti per paštą. 
Iškeliaujantiems į Lietuvą, ge
riausia yra pinigus palikti ant 
depozito BALTIC STATES 
BANKE; ačiū tiems ryšiams, 
kokius BALTIC STATES 
BANK turi su Lietuvos ban
kais, pinigus iš Amerikos gali
ma pervesti Lietuvon by laiku 
ir kaip norint, — ar Auksinais, 
ar Amerikos doleriais.

BALTIC STATES BANKAS 
ir savo Užsienių Skyrių labai žy
miai išplėtė. Taip, nuo 4 d. 
Sausio J.921 m., iki 1 d. Balan
džio, 1922 m„ Užsienio Skyriu
je duota patarnavimas 18,000 
asmenų. Iš jų arti 16,000 siun
tė pinigus Lietuvon, lenkų už- 
imton Lietuvon, Latvijon, Vo
kietijon, Lenkijon ir į. kitas Eu
ropos šalis. Suvirs 2000 žmo
nių laivakortes į Europą ir iš 
Europos. Per tą visą laiką Lie
tuvon persiųsta buvo suvirs 80 
milionų auksinų. Per tą visą 
Įniko. Lietuvon persiųsta buvo 
suvirs 80 milionų auksinų. Vien 

tik Balandžio mėnesy persiųs
ta Lietuvon Auksinais 12 mili
onų ir Amerikos Doleriais 26 
tūkstančiai, žmones, kartą pa
bandę siųsti pinigus per BAL- 
T1C STATES BANKĄ, lieka jo 
klientais ant visados, nes žino, 
kad kitur geresnio ir teisinges
nio patarnavimo neras. Per 
BAVHC STATES BANKĄ sium 
čiami pinigai yra išmokami Lie
tuvoje per bankus ir Lietuvos 
pašto Skyriuose. Galima siųs-, 
ti ir Amerikos Doleriais, kurie 
yra pilnai išmokami Kaune. 
BALTIC STATES BANKO per
laidos į Europą yra užtirintos, 
— garantijoms yra paimta 
$l()0„000 kaucijų iš įvairių Su- 
rety Bond kompanijų.

Keliaujantiems Lietuvon per 
BALTIC STATES BANKĄ visa
dos yra užganėdinti. Jie čia 
gauna geriausius patarimus, yra 
aprūpinti. Kelejvių šekiais ir 
Draftais;. neverčiama jų, kad 
mainytų savo dolerius ant Auk
sinų, kaip tai daroma' įvairių 
agentų.

žodžiu sakant, BALTIC STA
TES BANKAS, per vienerius 
savo gyvavimo melus padarė 
tiek progreso, kad jau įgijo vi
suomenėje didelio pasitikėjimo 
ir išsidirbo sau vardą, kaipo 
rimtą ir augštai patikėtina 
įstaiga, ištikimai tarnaujanti 
Amerikos Lietuviams.

Patartina visokiais reikalais 
kreiptis į grynai lietuvių įstai
ga —

BALTIC STATES BANK 
294 Eighth Avė., corner 25 St.

New York, N. Y.
P. S. — Bankas atdaras kas

dien nuo 9 v. ryto iki 5 v. o gu
botomis — nuo 9 v‘. ryto iki 7 v. 

vakare. Tel.: WATKINS: 2142.

ANCHOR - DONALDSON

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

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą. 
CARONIA ...................... Geg. 13
PANNON1A (2 klesos) Bal 18

Antra klcsa $130, 3 klcea $103.50 
Taksų $5.00.

Keliaujant per Chcrbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov
AQUITANIA ...................... Geg. 3
SATURNIA (iš Portland) Bal. 13 
CARMANIĄ'.......................  Bal. 19
MAURETANIA Bal. 25 ir Geg. 16

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va
žiu ja j Danzigą, Piliavą ir Libavą.

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

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėrųis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad lavakorte butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita”ir“Oro- 
pesa”, kurie plaukioja tarpe New Yor- 
ko ir Hamburgo kas dvi savaiti. Jie 
yra lafeai gražiai ir švariai įrengti. 
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. Washington St., Chicago.
325 Second Avė., So. Minneapolis.

Paino Tablets
Skausmas prašalinamas, vartojant 
PAINO TABLETS: galvos skaudėji
mą, nugarkaulio, muskulų jiusilpi- 
mo, rheumatizmo, neuralgijos ir nuo 
kitokių skausmų. Geriausias vaistas 
nuo šalčio ir influenzos: taipgi vidu
rių liuosavimą. Vienas išbandymas 
pertikrins jus. Gaunamas yra visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus.

PAINO CHEMICAL CO.
1824 VVabansia Avė., 

Chicago, III.

Ashland 
Jewelry 
& Music 

Store
užParduodame 

pusę kainos Grafo- 
nolas, Laikrodžius, 
Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus.

i 4537 S. Ashland Av.
Chicago, 111.

JŪSŲ JUASH.UT1ISE
' PROGA.
Nieko nepaliksime, viskas turi 

būti parduota.
Mes esame tame biznyje dabarti

nėj vietoj per paskutinius 12 metų, 
bet kadangi mums randą pakėlė be
veik trigubai, tai mes esame priver
sti išsikraustyti iš čia 1 d. gegužio.

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

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

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

Kotai *iuo lietaus $10.00 iki $18.00, 
dabar $5.00.

Vaikų siutai ir overkotai dabar 
mažiau negu mos mokėjome.

Vyrams darbines ir šventadienes 
kelnės nuo $2.50 ir daugiau.

Vyrų ir vaikinų Mackinaws $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. 
Nedėldieniais iki 6 v. v.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

t

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom 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 vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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, perkant arba parduodant', Lo
tus, Namus, Fasmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmdestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Salle^Stw>i!^f

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Bark 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St. 
Randolph 8899 

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

Sceley 3676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 $o. La Šalie St. Room 324 
Tel.: Central 6890

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.
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S. W. BANES
ADVOKATAS

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

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

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

Room 479
Tel. Main 2593

Vak. 1645 VVabansia Avė.
Tel. Haymarket 3869

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigų -
Laivakortės
Real Estate

- Morgičiai
EUROPEAN-AMERI-

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

Telefonas Boulevard 0611 
(Baltas Namas)

DR. A. MONTVID
Gydytojas ir Chirurgt 

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

Telephone Central 8862 
1824 VVabansia Avė.

Valandos:‘nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzfe 7715 • i

JURGIS HRYNKEVIČIUS 
KRIAUČIUS

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

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

Dresės
50c

Įmokėt ir po 50 
centų į savaitę. 
Daugybė vasari
nių dresių viso
kių spalvų ir 
stailų. Rašyk pa
klausdama pa
aiškinimų.

American 
Dress

Iiihtallnient Co
58-60 West 

Washington St.
Tel. Central 1844
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das reikės mažinti, o gal ir vi
sai likviduoti, nes sunku su lė
šomis.

Žinodamas tai gerai, kad bu

SO. SIDE OMAHA, NEB.

“Naujienose” vasario P.

d.J. Juzeliūnas, o vasario 16 
Buvęs ir vasario 28 d. Proleta
ras, kalba apie $65, kurie, bu
sią yni užsilikę vietos L. G. I). 
ir net užmeta asmeniškai, kad 
yra fifty-fifty; šitokiomis ko
respondencijomis suklaidinama 
visuomenė, nes atrodo, kad pi
nigai, kurie buvo surinkti Lie
tuvos labui, žuvo tarp vietinių 
veikėjų ir vienas asmuo pasi
vadinusia Mes šmeižia vietos 
darbuotojus vien dėl to, kad 
jie nėra jo plauko, -ar pinigą 
nepasiųsti ten, kur viršminė- 
tienis koresinmdentatms patik-

respondentams nežinant.
Nuo 1914 m. iki 1921 m. čia 

darbavosi komitetas nuo įvai
rių So. Oinahos dratugijų, po 2 
nuo kiekvienos draugijos, skai
čiuje 14, o kaip kada ir 18 na
rių; tie nariai apie savo veiki
mą duodavo raportus draugi
jų susirinkimuose ir tarpais 
garsinama apie veikimą laik-

G. D. po šeštam seimui Cbica- 
goje, vietinio komiteto kasoje 
buvo apie $70.00 pinigų, kurie 
ir buvo laikomi iki veikimo 
užbaigimo 1921 m. Bet mokes
tis ir aukos, kurios įplaukė į 
L. G. D. arba Lietuvos Raudo
nąjį Kryžių, yra pasiųstos į 
centrą rugpiučio mėn. 1919 m. 
per dr. J. Sarpalių.

Įvykus suįrutei tarp vietos 
lietuvių nuo 1920 metų jokio 
veikimo nebuvo ir joki mokes
čiai nebuvo renkami ir tik 1921 
met. komitetas sušaukęs savo 
narių susirinkimą, ir užbaigda
mas veikimą, nutarė pinigu- 
kurie randasi kasoje, $77.10 pa
siųsti sekamai: $38.55 Našlai
čių Prieglaudai Kaune ir $38.55 
“Žiburėlio” Moksleivių Draugi
jai, nuo kurių ir turime kvitas 
Mum. 15179 ir 15180 nuo Lie
tuvos Atstovybės Amerikoje 
gruodžio 17 d. 1921 m.

Mes nenorėtume aiškintis 
prieš užmetimus kurio nors 
asmens, bet Nr. 75 “Naujienų” 
P. J. Juzdliunas sako: 
pasitenkinsime tik tada, 
G. 1). valdyba sušauks 
susirinkimą ir išduos 
apyskaitą.”

Kaip buvo augščiau minėta, 
komiteto nariai apie savo vei
kimą išduoda raportus savo 
draugijų susirinki!muose, o 
kadangi korespondentas nei 
prie vienos vietinių draugijų 
nepriguli, tai dėl jo nemanome 
extra susirinkimą šaukti; mes 
iš savo pusės patariame P. J. 
Juzeliūnui pirm negu jis pradės 
kontroliuoti musų veikimą, 
prisirašyti prie kokios nors 
lietuvių organizacijos, o tada 
bus patogiau sužinoti apie vie
tinių draugijų veikimą; o tada 
nereikės savo nepamatuotais 
įtarimais klaidinti per laikraš
čius visuomenę, smerkti tuos, 
kurie iš visų jėgų darbavos dėl 
Lietuvos labo. Re to meldžia
me panašias korespondencijas 
rašant nesivadinli ‘mes”, bet 
“aš.”

Pasirašė:
Bernardas Maslauckas, 
Kotfina Juniavičienė, 
Franciškus Zigmantas, 
Povilas šarpaitis, 
Franciškus Klijunas, 
Konstantas Laučius, 
Kazimieras Kušleika, 
Andrius Ūkelis, 
V. J. Sabaliauckas.

ti. Paprastai jie skelbia ir tuo- 
mi pritraukia lengvatikius, kad 
jie duodą didelius nuošimčius už 
sudėtus pas juos pinigus, bet 
jie negali tų didelių nuošimčių 
uždirbti ir todėl gali nekurį lai
ką savo pažadėjimą išpildyti iš 
vienų imdami, o kitiems duoda
mi, žinoma, kol jiems patiems 
kas iš to lieka. Kada nieko ne
lieka, tąsyk jie apsiskelbia ban
krotais, arba nieko nesakę pa
tylomis išsinešdina.

Man teko su vienu kalbėti 
apie laivakortes. Jis man skun
dėsi, kad jis pirkęs laivakortę 
pas kokį tai nežinomą agentą 
žmogui iš Lietuvos atvažiuoti į 
Ameriką, išsiuntęs ją jau se
nai, bet dar vis nieko apie tai 
negirdi ir mano, kad jo pinigai 
yra žuvę.

Tas gali būti. Taigi čia ir vėl 
aiškiai parodo, kad nežinomiems 
žmonėms negalima tikėti. Ir nė
ra reikalo eiti su tokiais reika
lais pas nežinomus ir neištiki
mus žmones, kuomet “Naujie
nų” pinigų siuntimo skyrius 
taip gerai visiems tame patar
nauja. Bet žmonės tur būt ne
gali pamatyti išsyk to, kas jiems 
yra gera. Jie visuomet slankio
ja šunkeliais iki juos kas gerai 
apkrausto. Tąsyk jau jie pra
deda jieškoti tikrojo kelio.’

Negali juos apsaugoti nuo to.
Rudžių Justinas.

tų didele nelaimė tiems naš-
iaičiams, jeigu jų prieglaudoms 
grėstų toksai likimas, aš atvy
kęs Amerikon ir kreipiuosi į 
moteris nurodydamas į taip 
prakilnų darbą — šelpimą mi
nėtų našlaičių. Gavau labai šil
tą tain reikalui pritarimą iš 
Mrs. Misevičienės Broofklyne, 
Mrs. Rcbnerienės Patcrsone, 
Mrs. Miehelsonienės So. Bosto
ne, Miss Julės Baltrukoniutės, 
Clevelande, Miss P. JurgeMutės 
New Yorke, Miss J. Bauktytės, 
Worcester, Pittsburgo Raudo
nojo Kryžiaus skyriaus ir kitų.

Amsterdaįnie lietuves motdijj's 
žadėjo k negreičiausia tam rei
kalui suruošti koncertą-va'ka- 
rą.

Tvirtai tikiu, kad ir 'kitų ko
lonijų moterys atsilieps ir pa
rems tą prakilnų Lietuvos Ino- 
terų darbų suteikdamos taip 
reikalingos pagalbos Lietuvos 
našlaičiams.

Aukas galima siųsti tiesiai 
Moterų Globos Komiteto pirmi
ninkės D. Šleževičienės1 vardu, 
Kaunas, Laisves ai. 49, arba 
įteikiant atstovui B. Žygeliui, 
lankant lietuvių apgyventas 
kolonijas. Pinigus gulima siųs
ti ir mano vardif 294.Eight 
Avė., New York City, o aukos 
bus kuoigrcičiausia perduota į

pačias pirmąsias rankas iš kur 
bus gražinta dėkingas pakvi
tavimas.

Ladas Natkevičius, Kap.
Lietuvos Steig. Seimo Narys.
Balandžio 9 d.
Clčveland. * .

-------  ------------ - .—X-:

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

Roselando Lietuviai

STERLING, ILL.

Kolonija maža ir ta suvil
gusi munšainej.

čia gyvena mažas būrelis lie
tuvių, viso šešios šeimynos ir 
apie tiek pat nevedusių. Visi la
bai apmirę ir nieko neveikia, 
čia nėra jokios draugijos, ar 
kuopos ir jokių susirinkimų ne
būva. Laikraščių niekas neskai
to, bet nž tai vienas kito neap
kenčia ir vienas kitą apšneka, 
leisdami visokias bjauriausias 
kalbas.

Didžiausias šios vietos lietu
vių veikimas, tai munšainės vi
rimas. Sterlingietis.

E. CHICAGO, IND.

Dar spešelų yra.

Greita kelione
NEW YORK — M'EMEL

LA TA URA INE ................ Bal. 22
S. S. PARIS....................... *Bal. 26
ROCHAMBEAU .............. Bal. 27
LA SAVOJE .............. ....... Geg. 6
S. S. FANCE .............  Geg. 10
"■Jungiasi su S. S. Pologne plau

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

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Jane agentų.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 S'o. Halsted St., kampas 31 gat
Telefonas Yards 1119-J

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

“Mes 
kai L. 

viešą
Lietuvos

Našlaičiai
Jiems reikalinga yra Amerikos 

lietuvių moterų pagalba.

Nors daugelis variusių speše- 
lais biznį pakliuvo, ar šiaip sau 
“subankrutijo” nusinešdami* 
žmonių suneštus pinigus, bet jų 
netrūksta nei dabar; jie varo 
savo biznį tik gal kitokioj for
moj ir nuo jų reikia apsisaugo-

Amerikos lietuvių visuome
nė žino, kad Kaune ir kitose 
vietose Moterų Globos Komite
tas užlaiko našlaičių prieglau
dą.

Tasai komitetas yra gavęs iš 
lietuvių moterų amerikiečių ir 
kitų labdaringų piliečiu (paspir
ties, tečiau prieglaudų laiky
mas, reikalai: ja ireneunaža lėšų.

Lietuvos moterys daug troso 
deda tų našlaičių laikymui, 
auklėjimui ir mokinimui, rink
damos toms prieglaudoms a u 
kų tai iš pavienių piliečių, tai 
rengdamos koncertus, vakarus, 
gegužines... Visatai padeda 
tam, kad daugelis našlaičių 
gauna pastoge.

Moterų Globos Komiteto prie
glaudos taip uoliai prižiūrima, 
kad apsilankę svečiai randa jas 
pavyzdingiausiomis ne tik Lie
tuvoje, bet ir Pabailtjurio val
stybėse.

Aš pats esu asmeniškai girdė
jęs tokią nuoimonę iš Amerikos 
Maitinimo Komisijos Pabalt- 
jurio Valstybėse atstovo gerb. 
Miller. Jis negalėjo atsigerėti 
tų prieglaudų tvarka.

Ta patį sako aplankęs prieg
laudas ir amerikietis lietuvis 
g. Jankauskas iš Jcrsey City.

Pavasario metu ypač daug 
sunkumų turi minėtos prieg
laudos. Išvažiuodamas Ameri
kon daug nusiskundimų esu 
girdėjęs iš Moterų Globos Ko
miteto Pirmininkes D. Šleževi
čienės, kad gal būt prieglau-J

Siųsdami pinigus Lietuvon kreip= 
kitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių Roselande, šis skyrius 
patarnaus teisingai ir širdingai 
kiekvienam. Didelis parankumas 
dėl south sides priemiesčiuose 

gyvenančių lietuvių.
Atdara nuo 9 ryte iki 11 vakare

MELODY PHARMACY
NAUJIENŲ PINIGŲ
SIUNTIMO SKYRIUS

233 E. 115th St.
Pullman 0659 Chicago, III.

Brighton Parko
Lietuviai

Siųsdami pinigus Lietuvon kreipkitės į Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrių jūsų apielinkėje.

Dėlei jūsų patogumo, “Naujienos” atidarė čia, pas jus savo 
skyrių ir teikia visokį patarnavimą, kad jus, kuomažiausiai laiko 
sugaišdami galėtumėt didelius reikalus atlikti.

Visokiuose reikaluose naudokitės tuo patarnavimu.

JOKANTAS BROS
Naujieny Pinigy Siuntimo Skyrius

4138 Archer Avė i Chicago, Illinois.

Phone Lafayette 7674

T

Pinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

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

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per •

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

Rockford, III.

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

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

Parduodamos laiva
kortes Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

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

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PIK IGŲ 
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės j J. E. Bruže vi* 
Čiaus ap tieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 M ari o n Street, 
Waukegan, III.

«■■■'■ ■ K ■■ ■ ■"■■■■■■■■>

jlcbe? *
Kuomet kenti

■ galvos skaudėjimą 
į strėnų skaudėjimų 

dantų skaudėjimų 
neuralgijos

Arba kitok) skausmų, 
mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Filis
One or two and the pain stops 

Contain no hablt-formlng druga 
Have you tried Dr. Milės’ Nervine?

your Druggtgt

l^nn.HERZMAN^l
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.

f Dienomis: Canal 
Telefonai: J 3110 arba 357

Į Nakt. Drexel 950
\ Boulevard 4136

3313 So. Halsted S't.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

f

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47tH St.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų
Tel. Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Of i Kas •
3149 S. Morgan St., kerte 32 St.

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dretel 2880

Dr. Name Kahn
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
DANTISTAS

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

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS h 

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

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

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

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

K_____________ _________________

Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C. I. VEZELIS Į
Lietuvis Dcntistas

4712 South Ashland Avė.,
■ arti 47-tos gatves
'■■■■■■■■■■■■■■■■■■K11
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Published Daily ezcept Sunday by 
The HChuanian News Pub, Co.j Ine.,

Editor P. Grigaitis.

1739 SO. HALSTED ST.CHICAGP, ILLINOIS.
Telephone Rooaevelt 8000

18.00
$7.00
$8.00

8c.

Subscription Kates i 
per year in Canada. 
per year outslde of Chicago, 
per year in Chicago, 
per copgr.

Entered as Second Class Matter 
Mareli 17th, 1914, at the Post Office 
yf Chicago, 111., undar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St„ Chicago, 
JJ1. —r Telefonas: Roosevalt 8500.

o todėl ir SLA. nebegalįs būt 
“bepartinis”.

“Sandaros” bendradarbis pri
pažįsta, kad tik dėl savo politi- 

' nio bepartivumo SLA. iki šiol 
sugebėjo išaugti taip didelis, — 
turi suvirtum 300 kuopų su iš
viso 13 tūkstančių narių, — bet 
visam turįs būt galas: — “SLA. 
‘bepartivumas’ turi užsibaigti 
vieną kartą ant visados”, dėl to 
kad dabar jis esąs “negyvas kū
nas”, arba “gyvas lavonas”, nes

“1. Lietuvos Laisvės Pas
kolos bonų nepirko, nes Ap- 
draudos departamentai nelei
džia... SLA., jei butų buvęs 
partinis, butų sukėlęs tarp sa
vo narių bent pusę miliono do-

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltu:

Metams ------- .. i
Pusei metų-------------—...... ....
Trims mėnesiams —...............
Dviem mėnesiams ..............
Vienam mėnesiui

Chlcagoje per neiiotojusi
Viena kopija ....................... .....
Savaitei------------------- -.
Mėnesiui ___________ —-----

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj 
paštu: 'i ' 4

Metams-----------------------------1 $7.00
Pusei metų ............... ............— 4.90
Trims mėnesiams--------------------2.00
Dviem mėnesiams ...... .......  l>50
Vienam mėnesiui .....................   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ----------------- --- «... $8.00
Pusei metų ------------------------- 4.50
Trims mėnesiams __________ 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
>50
2.25
1.75 
L00

__ 8c.
_ 18c.
... 75c.

c j t
“2. Dabartinėje kovoje už 

pripažinimą Lietuvos nepri
klausomybės 8LA„ būdamas 
ant ‘bępartinio’ pamato, jei 
kur prasitaria, tai daro tą su 
dideliu atsargumu ir rezervu, 
kad, neduok Dieve, nesugru- 
dus savo ‘bepartyvumo” tilto!

Jei SLA. butų buvęs partivi 
organizacija, — įnagis taurinin
kų, butų buvę visai kas kita.

Savo straipsnį Dargvainis bai
gia griežtu klausimo pastatymu: 

r

“Ateiną SLA. Seimas ir ja
me renkia padaryti tai ligai 
galas: Seime Susivienijimas 
turės pasisakyti, ar jis eina

l..  ----I; .....g

su Sandara kovoje už Lietu
vą ir jos demokratinę laisvą 
ateitį, ar ne. Jei jis pasisar 
kys neinąs su Sandara tai bus 
suprasta, kad jis yra priešas 
jos ir, kaipo bepartyvis, yra 
priešą^ jos politinės ideologi- 
jos, kurią atstovauja Ameri
koje Sandara, gi Lietuvoje 
Valstiečių Sąjunga.
Nieko sau apetitai. Tautinin

kai iki šiol valdė “bepartyvį” 
SLA., dažnai išnaudodami jį s&- 
vo partijos tikslams. Bet to ne
pakanka. Dabar ta apolitine 
Amerikos lietuvių susišelpiamo
ji organizacija turi patapti tau
tininkų politinės ideologijos krū
melis pure and simple. -

Bet Susivienijimui priklauso 
nemažiau, turbut, netautininkų 
partijos žmonių, kaip tautinin
kų. Jam priklauso daug socia
listų, daug komunistų; priklau
so nemaža taipjau katalikų lin
kusių labiau klerikalų pusėn ne 
kad liberalų tautininkų. Visi 
kartu jie toli toli nusveria tau
tininkus. Jei tautininkai reika
lauja iš SLA., kad jis pataptų 
grynai jų partijos įnagis, lygia 
teisia to pat gali reikalauti ir 
socialistai, ir katalikai. Bet kas 
tada belieka iš Susivienijimo?

Sandaros bendradarbis, užsi
mojęs padaryt SLA. savo parti
jos įnagiu, skelbia Susiviepįjimo 
skaldymą.

laikoma iš to, ko jų namiškiai 
arba giminės atsiųsdavo jiems 
iš kaimo. Jie turėjo visai ma
žai šiltų drabužių; didžiuma vi
sai neturėjo batų...

“Kiekvieną sykį, kai aš at
lankydavau mokyklą, man vis 
labiau ir labiau rodėsi, kad 
kas nors, kame nors buvo ne
gerai. Kaip-gi kitaip išaiškinti 
tą taip didelį skirtumą tarpe 
padėties kūdikių Ilotel de TEu- 
ropc mokykloje ir tarpe mo
kyklos ant Kronversko pros
pekto?

“Greitai aš patyriau keletą 
faktų. Rusijoje neišteko mais
to kūdikiams. Bolševikai ma
nė esant reikalingu turėti kclcr 
tą “parodos” mokyklų kiekvie
name mieste parodymui sve
timšalių misijų, delegacijų ir 
ivpoi terių. Kūdikius tų mokyk
lų parodyta prie kiekvienos 
progos ir rašyta apie jas. Kūdi
kiai šitose mokyklose gaudavo 
smetonėlę nudk visa/ko. O kas 
likdavo nuo jų, įlėkdavo ki
toms mokykloms, kurių, žinia, 
buvo, didžiuma. (

“Ypatus, kurios atlankydavo

vien “parodos’ mokyklas ir 
spręsdavo apie rūpinimąsi kū
dikių gerove Rusijoje, apleis
davo tas mokyklas visai neži
nodami nieko apie tikrą padė
tį didelės didžiumos kūdikių 
bolševikų surėdyme.”

Bet užteks...
Kokis milžiniškas skirtumas 

tarpe to, ką rašė Goldman 
pirma, kol nebuvo Rusijoje ir 
šiandien! ų

Musų komunistinė spauda 
kaip, pavyzdžiui, “Laisve” sa
ko, kad buržuazinė spauda 
džiaugiasi Emmos Goldman 
straipsniais. “Laisvė” kaltina, 
kad Goldman patarnaujanti sa
vo straipsniais buržuazijai, Ru
sijos revoliucijos priešams. Da
lykas betgi tame, kad visa tai, 
ką sako Goldman, jau senai 
yra žinoma visam pasauliui, 
išskyrus mažus burėlius komu
nistų. Ypač čia, Amerikoje, ku
riom vadovauja tokie laikraš
čiai, kaip “Laisvė.” Taigi, jei
gu ką nustebins Goldman 
straipsniai, jeigu kam atidarys 
akis — lai tik komunistuojan- 
tienis šios šalies elementams,

Pramones Darbininkas
Scott Nearing.

(Pabaiga)
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lis kuria naują gyvenimo for
mą, kad jip pagimdė naujos
rūšies žmogų — burinį veikėją, 
grupės narį, kuris gyvena, 
mąsto, funkcijuoja ir veikia 
grupiniai.

Paskutinio laiko įvykiai ne
atitiko buvusioms teorijoms. 
Tam reikalingas išaiškinimas. 
Ekonominio žmogaus, apie ku

rį Marksas rašo, nėra. Pramo
ninio darbininko Marksas ne
pažinojo. Gompersas jį pažįs
ta; jį pažįsta didžiulma vadų. 
Ir jei mano teorija yra sveika 
ir jei pramoninis darbininkas 
yra toks, kokiu aš jį laikau, 
tai mums teks perdirbti dauge
lis pamatinių teorijų apie vi
suomenės revoliuciją.

Bukime Atsargus!
(Atsiųsta)

P Apžvalga j
LIETUVOS KLERIKALŲ . 

) ŽYGIAI.

Dar Vienas Apsivylimas
Sočius.

“Lietuvos žinios” rašo:
“Gauname žinių, kad, besi

artinant Seimo rinkimams, 
kai kurie krikščionys-demo- 
kratai galvoja smurtu paimt 
į savo rankas visą šalies ad- j 
ministracijos aparatą. Tuo 
tikslu jie mano netrukus pa
šalint iš atsakomingų įstaigų, 
susiduriančių su liaudimi, ligi 
šiol buvusius tarnautojus ir 
pastatyt ten savo žmones.
Bet to negana. Tasai pats 

laikraštis sako, kad klerikalai, 
diskreditavę save savo darbais 
Steigiamajame Seime ir jausda- 
mies, kad per ateinančius Sei
mo rinkimus nelaimės savuoju 
partijos vardu ir Darbo Federa
cijos priedanga, nutarę susidėti 
su “pažangininkais” ir sudaryt 
naują partiją. * Kad geriau ga
lėtų klaidinti žmones, nutarę tą 
naują partiją pavadint “Liau
dies partija”.

Ne kitokiais kaip žmonių klai
dinimo tikslais klerikalai ir sa
vo laikraščius krikštija sveti
mais vardais, kaip pa v. “Ūkinin
kas”, “Laisvė”, “Darbininkas” 
— Lietuvoje, lygiai taip kaip 
Amerikos klerikalai čia leidžia
miems savo laikraščiams davė 
vaidus “Draugas”, “Darbinin
kas” etc.

Žino mat vilkai, kad prie kai
menės prisigriebti lengviau avi
nėlio kailiu prisidengus.

.......
Rasi joikis kitas komunistų 

darbas Rusijoje nebuvo taip
garbinamas, taip keliamas pa
dangėn, kaip komunistų val
džios rūpinimosi kūdikiais, jų 
auklėjimu. Žmonėms, kurie ži
nojo švietimo dalykų stovį Ru- 

bolševikų 
darbe iš- 
Ištikrųjų, 

reikalai

sijoje caro laiku, 
švietimo 
keisti.
švietimo

kuro 
stoka 
kurie

žymiai sflcirtųsi
padėties, buvo

O vienok ko-

rodė la ba i 
pirm karės 
buvo nekokie. Karės laiku jie 
turėjo nukentėti, nes pirmon 
vieton rūpintasi kariuomenės 
reikalavimais, ne mokjklų. 
Paskui prasidėjo civilė karė, 
o su ja stoka maisto, 
krizis, stoka popieros, 
meiliausių patogumų,
taip reikalingi yra pa'sckmin- 
gam švietimo darbui. Tikėtis 
ką gero iš švietimo darbo šito
kiose apystovose, tikėti kad kū
dikių padėtis 
nuo suaugusių 
veik negalima.
munistai, svetimšaliai lankyto- 
jai-keliauninkai aprašinėjo mil
žinišką regresą švietimo dar
bo sovietų Rusijoje, nepaprastą 
rūpinimąsi kūdikių padėčia. 
Išrodė tiesiog stebuklu. ,

Dabar Goldman išaiškina 
šitą “stebuklą.” Apie mokyklas 
sovietų Rusijoje ji rašo taip:

“Praslinko keletas savaičių 
nuo to laiko, kai aš atvykau į 
Rusiją, pirm negu pasitaikė 
man proga atlankyti pirmąją 
mokyklą, geriausią Petrograde. 
Ji vadinasi “parodos'mokykla”

SKELBIA SLA. SKALDYMĄ.

Tautininkų “Sandara” savo 
15 num. įdėjo straipsnį “SLA. ir 
partijos” Jonio autorius Dargvai 
nis trumpai ir storai reikalauja, 
kad SLA: butų padarytas gryna 
tautininkų partijos organizacija. 
Ilgiau SLA. nebegalįs būt bepar- 
tyviškas, nebegalįs būt “drung
nas” — tarnauti ir “mums” ir 
“jums”, ,; ’

“SLA. galėjo pakenčiamai būt 
bepartinis, kol neturėjome 
partijų, kol neturėjome tam 
tikros politinės ideologijos, 
kol neturėjome politinio cent
ro”, l

pabriežia “Sandaros” bendradar-) 
bis, o dabar, girdi,

...“turime Lietuvos Respubli
ką, kuri tvarkosi partijų pa
matais,”'

ratau tikros tos mokyklos var
do reikšmės iki gerai vėlesnio 
laiko. Mokykla radosi trobe
syje viešbučio “Halei l’Europe,” 
vietoje, . kuri vis dar.palaiko 
didėlę dalį savo buvusio puoš
numo, su dideliais kambariais, 
puikiomis lempomis, puošniais 
rakandais.

* “žiemos laiku, 1920 metuose, 
stoka kuro buvo taip baisi, kad 
Petrogrado gyventojai kone

dikius į jo mažiausių kambarių 
skaitlių. Tečiaus, nežiūrint to, 
kūdikiai kalbamoje mokykloje 
išrodė švarus, gėrai užlaikomi 
ir turintys patogumus. Kūdi
kiai, kurių vidutinis amžius 
siekia nuo 6 iki 13 metų, išro
dė sveiki, gerai maitinami ir 
patenkinti, Daktarai, kurių 
globoje mokykla buvo, palydė
jo mane per visų platų trobė-

i

sj, priskaitant virtuvę, švietu
sią maloniai žybėjusiais vari
niais indais, ir aiškino viską 
sipulkmeningai.

“Mokykla £>uvo lyg kokis pri
ėmimo ir paskirstymo centras. 
Kūdikiai buvo atgabenami iš 
visų Rusijos dalių, daugiausia 
iš provincijų. Jie čia būdavo 
atgabenami kirminų suėstuose 
drabužiuose, sunykę, liguisti. 
Juos čia nuplauta voniose, 
pasverta, matuota, atpenėta/ir, 
abelnai, rūpintųsi jų gerove. 
Trumpam laikui jie pasilikda
vo mokykloje;
mokinta, 
išsiunčiami
mus.

čia juos šio-to 
o vėliau jie buvo 
į kitus kūdikių na-

“Tai, ką aš mačiau — sako 
Goldman padarė į mafie mil
žinišką įspūdį. Čia, šioje mo
kykloje, buvo gyvas prirody
mas raportų (pranešimų) tūlų 
amerikiečių apie -stebuklingus 
dalykus, turinčius vietą Rusi
joje.” (Straipsnis : kovų 30,

Minios veikimas šiandien.
Ką šitas darbininkas, gyve

nąs šitoj* naujovinėj bendruo
menėj dari-s?.Viena, jis veiks 
tik minioje; jis gyvena, dirba, 
funkcijuoja minioj ir minioj 
jis turi veikti. -Kada pienino 
gano avis, vilkui atėjus, jis tu
ri veikti kaip jis pats išmano. 
Ūkininkui esant laukuose ir jo 
arkliui apšlubus, jis turi pats 
ką daryti. JMedžiakirtys, me
džiotojas turi veikti patys kaip 
pavieniai. Pramonės darbinin
kas yra masinus dalis; jis ne
privalo veikti. Ūkininkas, me-' 
džiotojas turi veikti pavieniu, 
o pramonės darbininkas yra 
didžiulės organizacijos dalis ir 
jis turi veikti tik kaipo būrio 
narys. Jis paisišvęs drauge su 
minia, kentęs ir mirs drauge 
su minia, gėrėsis, puolaus drau
ge įsu minią, o ne vienas. .Jis 
nuėjo karau, ^kovojo būryj ir 
gėrėjosi paliaubomis būryj. 
Naujovine visuomenė veikia 
Jūriais, nes yra išdalinta bū
riais, dirba ir funkcijuoja bū
riais. Žmonių dar vis yra nar
sių, tingių, laimingų, ir lt., bet 
jie funkcijuoja būriais, beveik 
išimtinai.

O štai ką patyrė Emma Gold
man apie bolševikų mokyklas 
vėliau:

“Aš užkviečiau savo draugę 
pasilikti su manim vakarienei. 
Mes šnekėjomės apie žmones, 
kuriuos abi jau žinojime Ame
rikoje, apie spalių menesio re
voliuciją ir jos įtaką į paverg
tuosius pasaulio žmones, ir 
tuo pačiu laiku aš lupau bulvių 
luobas.

“ ‘Nemeskite luobų laukan,’ 
perspėjo mane manoji draugė.

“ ‘Kodėl, ką jus darysite su 
luobomis?’ paklausiau aš.

“ ‘Kūdikiai kepa bulvių bly
nus iš luobų i ir jie taip dar 
džiaugiasi gavę luobų.’

“ ‘Kūdikiai? nusistebėjau aš. 
‘Kaip tai galima? Argi jie ne
gauna geriausio maisto? Aš 
pati mačiau viešbutyje Ilotel 
de l’Europe, kad kūdikiai buvo 
maitinami pienu, kakao, ry
žiu įs, balta duona, šokoliadii, 
net mėsa.’ *

“Manoji viešnia nusišypsojo, 
‘Atlankykite mano mokyklą’—

Minios nesukįla, išskiriantį 
patį didžiausį sukiršinimą. Su- 
■ųlitmas yra mažumos dalykas. 
Jį sugalvoja, sustato, apdirbu 
ir įvykdo kiti. Kas sukilo? Ru
sija. Kodėl? Nes Rusijoj nedi
delis proletariatas. Vokietijoj, 
Belgijoj, Anglijoj; Franrijoj, 
kur yra didelis proletariatas, 
nebuvo sukilimo.

Verslas nėra sukilimas,

“Aš atlankiau ne vieną, bet 
daugelį sykių, čia pamačiau ki
tą pinigo pusę. Bet net tada aš 
negalėjau Maip lengvai persi
tikrinti. šitoje mokykloje 65 
kūdikiai. Maisto buvo mažai, 
o ir tas pats maistas buvo pras
tas. Dauguma kūdikių buvo pa

Pramonės darbininkas kovo- 
,a, streikuoja, retkarčiais, ne
dažnai. Kada jis streikuoja, tai 
tas esti organizacijos vendas, .o 
ne sukilimas. Tarptautinė Mo
terų Rūbų siuvėjų Unija išlei
do milioną dolerių savo pasku
tiniam streikui; Amalgameitai 
išleido du milionu. Streikai 
tapo Suplanuoti ir streikinin
kai su atsidėjimu sumobilizuo
ti kaip armija. Naujovinis 
streikas nėra sukilimas: tai yra 
verslas. Vakarų Virginijoj gali 
'būti sukilimas vielomis — ne-; 
didelis; įgali būti maistinis 
streikus, kuris panašus į suki
limą, bet didieji naujoviniai 
darbininkų vadai yra verslinin
kai. Darbdaviai turi savo orga
nizacijas, o darbininkai savo ir 
jie konkuruoja dėl piiųnones 
antvirtio pa skaldos.

Darbininkas nesukįla, nes jis 
veikia -buriu. Eidamas strei
kuoti, eidamas protestuoti 
gerai apgalvoja, gerai 
ganizupja ir apsirūpina 
sais. Atatinkamai šilai

tisyklei jis organizuojąs ir kas 
sykis vis didėjančiu solidarumu 
laikosi. Jis vis daugiau laiky
sis minios ir vis labiau priešin
sis mažuniojs veiklumams. Jis 
grupiniai protauja ir grupiniai 
veikia. Tai jo normalinis ke
lias. Kas yra grupe?

Kairi — Radikali. ♦
Vidurinė — Nuosaiki.
Dešinė -r- Konservati.
Štai yra 100,QOO darbininkų 

ir jie šitaip pasiskirstę, su di
dele didžiuma vidury. Tą patį 
galima pasakyti apie visas gru
pes — radikalus ir konserya- 
tujs. Tas pats yrą su komunistų 
partija, socialistų partija, A. D. 
F., Amalgameitais, Amatų Ta
ryba — su kiekviena gerai or
ganizuota grupe. Kas turės 
atsitikti? Štai yra 100,000 dar
bininkų; -ką jie daris? Nuosai- 
kiuosųis dalykus. Jie seks nuo
saikiuosius vadus. Gal atsitiks 
karas, ar kokia katastrofa, kuri 
išmuš juos iš to kelio. Radika
lai gal suisiskaldis ir ką nors 
sutvers. Konservatai gal ką 
kitą padaris. Vidurys mokės 
sau duokles toliau. Jie nusileis 
ir veiks iš vieno su savo prie
šininkais.

Nuosaikieji išliks.
Kas atsitiko Vokietijoje? Bel

gijoje? Anglijoje? Jungtinėse 
Valstijoje? Vadovai yra nuo
saikus; radikalai ir konserva
tai abeji atmesti. Vadai atsto
vauja didžiumai, centrui ir mi
nios seks kol jie eis ne per 
greitai, ar nesustos ėję. Jei ma- 
žulmos veiklų, butų sukįlimas, 
bet minios veikia ir‘ mažumos 
erti sutrypiamos po kojomis. 
Pav.,. Pas. Pram. Darbininkus 
vadovai skaito aršiausiais dar
bininkų priešais ir juos darbi
ninkų organizacijos visaip truk
do ir jiems kliudo.

Marksas savo teorijas parė
mė idėja, kad žmogus tolygio
se ekoiuyminese apystovose to
lygiai elgias, bet istorinės apys- 
tovos kitokios. Marksas nie
kuomet nematė . organizuotos 
pramonės visuomenės, kokią 
mos turime šiandien. Francuzų 
revoliucija skiriasi nuo vokie
čių revoliucijos taip kaip ran
kų darbininkas skiriasi nuo 
mašinų žiūrėtojo.

Jei tas, ką aš sakau, yra lie
sa, tai nei viena didelė pramo
ninė šalis neišduos mažumos 
revoliucijos, nei veikmingo 
mažumos radikalų judėjimu. 
Antra vertus, didelėse pramo
ninėse šalyse liūs nuosaikus va
dovai ir minios seks juos, kol 
jos manys, kad jie truputį 
žengia pirmyn. Ar tas reiškia,

jis
susior-
finan- kad žmones eina blogyn? Vi- 

miniossai ne. Tas reiškia, kad pasau-

Jau arti dvejų melų kaip p. 
A. Strimaitis, dar tebebūda
mas SLA. sekretoriumi, sakė 
man apie derybas tarp SLA. ir 
vienos Nėw Yorko organizaci
jos, kuri norinti ‘pasiskolinti 
iš SLA. $60,600 (šešias dešim
tis tuksiančių) ant morgečių. 
Man ta naujiena labai (linkte
rėjo, nes, kiek galėjau matyli 
tos organizacijos nejudinama- 
sai turtas vargiai siekė $60,000, 
nore valdyba vertino jį šimtą 
tuksiančių. ‘ Bet laimei, dery
bos, kaip girdėjau, pasibaigė 
be pasekmių, ir rodėsi galima 
buvo nusiraminti.

Tik praeitą rudenį “Senas 
Socialistas” pradėjo rekomen
duoti Susivienijimui naujas re
formas — atiduoti sekreto
riaus ir iždininko urėdus į vie
nas raukais. Jis rėmėsi tuo, kad 
reiklią taupyti Susivienijimo 
turtą ir jiašalinus atskirą iždi
ninko urėdą buk attiksią 20 
dol. į savaitę; bet ten pat pats 
pripažino, kad iždininko dar
bui atlikti reikėsią pasaimdyti 
mergaitę ir jai mokėti dvide- 
šinitj dolerių ai* ir daugiau. 
Kame čia taupymas? Ką jis 
čia dūmina? Abelnai, visuose 
jo išvadžiojimuose nebuvo nie
ko įtikinamo ( apie naudingu
mą tokios reformos ir tik bu
vo matyti, anot p. Paukščio 
atsiliepimo, koks tai užpakali
nis autoriaus tikslas nuvesti 
S|LA. pinigus į kokį nors ban
ką, kuriuo “Senas Socialistas” 
yra užintercsuolas.

Tuo reikalu aš kalbėjaus su 
žinovu-advokatu ir jis neabe
jodamas pasakė, kad tik tose 
organizacijose yra sujungia
mi urėdai sekretoriaus ir iž
dininko, kur norima, kad tas 
sckrclorįus-iždi ninkas galėtų 

daryti su pinigais kas tik jam 
patinka, ir niekas nepartprie- v • .
SIUS.

Negavus “Senam Socialistui” 
tam pražūtingam sumanymui 
pritarėjų, rodėsi, kad ir tas 
pavojus praėjo, ir aš nebema
čiau reikalo tuo dalyku ką 
nors sakyti.

Tik štai iš tos pačios puses 
ir vėl pavojus. Tik šį sykį daug 
didesnis, daug rimtesnis, nes 
atrodo, kad tie žmonės, kurie 
jau dveji metai kaip suka apie 
SLA. turtą, yra susiinObiliza- 
vę ir turi aroniją iš 316 asme
nų, dauguma kurių, neabejo
ju, nesižino, jfcj darą, nežino 
kur vedami. Kalbu apie išsta
tytą A. B. Strimaičio kandida
tūrą į SLA iždininkus.

A. B. Strimaitis ir ‘Senas 
Socialistas” — tai seni drau- 
gąi-dvyniai, ir abudu yra už- 
interesuoti ta organizacija ar
ba jos suborganizacija, kuri 
mėgino pasiskolinti šešias de
šimtis tūkstančių dolerių iš S. 
L. A. .

Aš ir nemanau įtarti arba 
tvirtinti, kad Strimaitis ir “Se
nas Socialistas” betarnaudami 
kitai organizacijai nori nuves
ti į neatsakomą vietą SLA. 
turtą. Aš kalbu tiktai, kad tas 
yra didelė galimybė, ypač aky- 
vaįzdoje jau mėgintų pasko
los bandymų, aky vaizdo j e 
“Seno Soc.” siūlomos refor
mos ir akyvfarzdojc Strimaičio 
kandidatūros.

Kas svarbiausia, tai kad ta 
organizacija, kuri nori pri
traukti prie savęs SLA. turtą, 
jau turi tvirtas šaknis musų4 
Susivienijimo valdyboje, ir 
jiems lik to ir bereikia, kad 
dar savo žmogų turėtų kaste
ri um.

Gal nei “Senas Soc.,” nei p. 
Strimaitis nieko blogo nema
no, bet aplinkybės taip susidė
jo, tiek jos gręsia musų Su
sivienijimui pražūtim, kad mes 
turim būti atsargus, neprisileis
ti pavojaus ir nepriklausyti 
nuo kieno nors malonės.

Jeigu tikrai taip yra, kad p. 
Strimaitis nieko bloga nemano, 
tai jis 'labai dailiai padarytų, 
jeigu savo kandidatūrą atšauk
tų ir tuo paliuosuotų mus, ži- 
nančiuosius dalyką, nuo susi
rūpinimo. To aš laukiu iš p. 
Strimaičio tuo labiau, kad jis 
praeitame seime dėkojo dele
gatams už paliuosaviiną jo iš 
tarnybos, kurioje jis, anot jo 
paties žodžių, tarnavęs už uba
gišką algą; tuo tarpu gi ka- 
sicriaus alga beveik dvigubai 
mažesnė, ir prisieitų būti dar 
didesniam ubagui.

Jeigu gi p. Strimaitis savo 
noru kandidatuoja, tai iš kur 
jis ima tiek drąsos rekomen
duoti save į , iždininkus,\jęūpt 
dar tiek nesenai bcsekrcloLiau- 
damas pridaro Susivienijimui 
tiek klapatų ir nuostolių su sa- 
vo “tekniškomis klaidomis?” 
Kur mums garantija, kad tos 
“tekniškos klaidos” ir vėl ne- 
atsikarlos, jeigu lik Strimaičiui 
atsiras reikalo?

Be to, ar nesižino Strimaitis 
koks iš jo biznierius ir kaip 
jis moka 'sunaudoti pavestą į 
jo rankas turtą? Toli eisi, kol 
kitą tokį atrasi sugabų pražu
dyti sunkiai pražudomą daik
tą. Gal p. Strimaitis teiktųsi 
mums pasakyti, kaip atsitiko 
su tais Lietuvos Atstatymo Bend 
rovės 25 tuksiančiais niogečių ? 
(Strimaitis ne vienas tebuvo 
tame morgečių “biznyje”: su 
Strimaičiu buvo dar Žuvis ir 
Busb, bet Strimaitis atstova
vo L. A. B-vci teismuose. Ta
sai “biznis” lai buvo šėrai be 
pinigų ant $15,000). Arba kas 
toks užstatys žydeliui ir neat- 
siims pusketvirto tuksiančio 
vertės diržų už neva šimtą 
dolerių skolos, kaip kad Stri
maitis su Žuriu padarė. Katras 
toje biznio tranzakcijojc dau
giau kaltas, — negaliu tvir
tinti.

Arba kas mokės taip gerai 
parduoti dirbtuvės inventorių, 
kaip p. Strimaitis kad pardavė 
Resorcino Mfg. Ko. turtą (ma
šinas ir medžiagą) siekiantį 
apie 15 tūkstančių dolerių už 
365 dolerius. Apmokėjus advo
katus, teismą, šerifą ir paties 
Strimaičio keliones bealslovau- 
jaut tame reikale, ar nepri
dėjo Liet. Alslat. ILvė iš sa*- 
vo kišeniaus?

Taigi, tokių sugabių turto 
vartotojų nemanau kad kas iš 
SLA. narių norėtų savo pini
gams rėdyti, jeigu tik jie žino
tų apie tai.

Re to, būti Susivienijimo iž
dininku nereiškia mokėti pak
vituoti narį ar kuopą, bet rei
kia būti ir gerai nusimanan
čiam, kaip pelningai ir kariu 
saugiai pinigus investuoti. Tą 
dariią tegali atlikti pasekmin
gai tik prityręs žmogus. Ir ne
matau reikalo mainyti gerą, 
ištirtą į abejotiną ir dar neiš
tirtą. Nė jokia rimta organi
zacija to nedaro, kad senus ir 
gerai vedančius reikalą žmo
nes mainytų į naujus, neištir
tus. -r-R. Pocius.

GATVEKARI.Ų NELAIMĖS.
Užvakar galvekaris suvažinė

jo Mrs. Himną Slewarl, 72 m. 
amžiaus, kai/ ji ėjo skersai gat
vės kampe Kcdzie ir Madison.
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Detroito Žinios Įvairenybės

Grįžta “tėviškėn”. — Pradė
jus darbams šiek tiek taisytis, 
darbininkai, kurie nedarbo me
tu buvo apleidę Detroitu, da
bar iš vfeų kraštų pradeda grįž
ti. Kasdien gatvėje matai sug
rįžusį tai iš kasyklų, tai iš 
ūkių. Detroitas tai tėviške, nes 
automobilių dirbtuvėse gali
ma daugiau uždirbti ir darbai 
nėra blogiausi.

Kaip visokių organizacijų 
vedėjai nupasakoja, organiv t- 
cijosc ir draugijose buvo pasi
likusi tik pusė narių; dėl ne
darbo visi išsisklaidė į visas 
puses, bet išvažiavusieji, kur.e 
tik išteko, visuoįatiet prisiųsda- 
vo savo duokles draugijoms; 
krizini truputį praslinkus 'si 
vėl grįžta ųtgal. Dirbtuvėms 
pradėjus dirbti “biznis” taiso
si. Lengviau atsikvepia lietu
viai barzdaskučiai, rubsiuvial, 
bučeriai ir šiaip visoki vertcl- 
kos, i u '• k?

t I

Black upė patvinus. — Tovyer, 
miestelio (Mieli.) gyventojai 
veda smarkių kovų su pakilu
siu vandeniu upėje JJlack. Upė 
yra labai patvinus ir gyvento
jams baisu, kad vanduo icsu- 
draskytų damo ir nenuneš u 
tilto, per kurį eina gclžk Jis iš 
Detroito į Maekinac’ų. Gy<?n- 
tojai verčia didžiausius akme
nis į upę, kad sustiprinus da
mų; jie pakaitomis dirba die
nų ir naktį. Jie suvertė upėn 
šimtus tonų akmenų.

Damas kol kas laiko, bet 
vanduo siekia gelžkelio sijas ir 
gali tilta nunešti.

Cheboygano miestelio gyven
tojai taipgi be perstogės dirbo 
tris dienas kol vanduo Black 
ir Gheboygan upėse atslūgo. 
Didelis potvinis buvo East Lau- 
singe, bet daug žalos nepadarė. 
Alpinoi miesteliui potvinis pa
darė žalos apie ant $100,000.

Henry Fordas įveda savo 
dirbtuvėse penkias darbo die
nas, arba 40 vųįandų darbo sa
vaitę. Fordas sako, kad darbi
ninkui neužtenka ilienos irxpu- 

jam reikaliriga turėti sa- 
kad 

pasi-

darbo

kad 
dvi

turi

sės 
vaiteje dvi lliuosi dieni 
tinkamai pasilsėtų ir 
džiaugtų su šeimyna.

Kad prie dabartinės
sistemos darbininlkui perdaug 

yra iščiulpiamos jėgos ir 
jam reikia turėti savaitėje 
dieni tinkamai atsilsėti, tai 
sa. Bet kad Henry Fordas
kitokių motivų negu suteikimo 
darbininkams poilsio ir laiko 
pasidžiaugti su šeimyna, Jai yra 
kita tiesa. Henry Fordas žino, 
kad geriau pasilsėjęs darbinin
kas inidarys jam į 40 valandų 
čiaugiau darbo, negu dabar pa
daro į 48 valandas laiko.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

A

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę tr toliregystę; Pri
renka teisingai, akinius. Visuose at
sitikimuose egzanųnavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1553 W. 47th St. Tel.: Blvd. 9660.

T

ŠIANDIE PINIGŲ
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon peš mus: 
38 cent. už 100 auks.

arba
263 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

. Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank ■ 
1112 VVest 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

■i .... ■ z
1

t

T. Pullman 5432

BANDĖ NUSIŽUDYTI.
Eric Christensen, 52 metų 

amžiaus, 1862 Milvvaukec avė., 
užvakar bandė užsi troškinti ga- 
zu savo (kambary.

Morgan Park Lumber Co.
Mes turimo visuomet ir visokių naujų lentų pigiausiomis kaino

mis. -Taipgi stogdengių fireproof. Ir pleisteriui lentelių. Prista
tome visur.

Per maža lietuvių vertelkų • 
Lietuvių apgyventuose kvarta- 
luose pas lietuvius matos ap
sileidimas biznio žvilgsniu. To- lviratvia; 
kiam lietuvių skaičiui, kokis ! 
čia yra, per mažai lietuvių už-[ 
siinia vertelkyste. LietuviųI 
apylinkės daugiausia aptarnau- 1 
jamos i‘ “ 
nors 
sumaniai veda ha indelį su lie- turinčiais, 
tuviais, rusais ir lenkais. Visa ■ yra pusėtinas skaičius,

I Naujai atvykusiam į Detroi
tu miestas 'gerai atrodo: visur 

gana švaru, gatves plačius, ša- 
didžiumoje apsodinti 

Į medžiais; ypatingai vasaros 
į metu jis gražiai atr(xlo.

’•
Nors lietuviai ir išsiskaidę 

. žydų krautuvių. Žydai,' po visų miestą, bet gyvena 
pusėtinai purvini, bet jie švariose vietose ir atrodo pasi- 

Lietuvių vertelkų 
bet

Westminster gatvė, įsidavusi į 
lietuvių (kolonijų turi «■< /V>| 
krautuves. Lietuviai laiko porų 
valgyklų, kelias bučernes, yra 
Lietuvių Koperacija, • kuriai, 
kaip girdėti, neblogiausia klo
jas; yra siuvėjų, keli kurpiai, 
bažnyčia ir ketlios “minkštųjų 
gėrimų” vietelės; tai ir visi lie
tuvių bizniai.

Sąlygos bizniui labai pato
gios, nes darbininko padėtis be
veik geresnė negu biznieriaus. 
Darbininkas dirbtuvėj išdirbęs 
8 ar 9 valandas, gauna $5 ar 
$6 ir likusias dienos valandas 
praleidžia kaip jam patinka. 
Biznierius gi dirba po 14 ar 
16 valandų į dienų ir nėra tik
ras, ar jam atliks $5 ar $6, ar 
ne. Dėlto lietuviai ir nesipučia 
į biznį.

daugiausia lietuviai dirba auto
mobilių fabrikuose.

Darbai po truputį gerėja; be
darbių lietuvių tarpe mažai te- 
siranda', ar ir visai nėra.

Lietuviai, didžiumoje, dirba 
F&rdo dirbtuvėse; uždirba po 
$6 ir $7 į klienų — darbo die
na 8 valandos. Uždirba gerai, 
bet turi gerai ir dirbti.

Iš politinio gyvenimo nedaug 
teko man patirti, bet visokių 
organizacijų, draugijų draugi
jėlių netrūksta.

Bal. 2 d. teko būti Liet. Sus. 
susirinkime; žmonių svetainėj 
ne .perdailgiausia, bet organiza
cijos reikalus apkalba gyvai ir 
žmonės matyt nėra per daug 
vargo įpiauti; ant vietos užsi
rašė dešimts “Naujiėnų” sikai-

Moteris paleido 3 šuvius j j lytoj ų.
valgyklos savininkų. — Geo. 
Vlahos, savininkas valgyklos 
po mini. 4708 Cass avė. guli 
ligoninėj su kulka šone, kurių 
jis gavo nuo savo pusiriinko 
pačios, Effie Gulas. Kada Vla
hos dirbo, ji įėjo į valgyklų ir 
paleido tris šuvius į jį. Ji tapo

Tų pačių dienų buvo ir bol
ševikų susirinkimas A. D. P. S. 
S. 8 kp. vardu, kur buvo pra
kalbos ir diskusijos, bet ne
suspėjau nuvykti, —■ gaila.

I * * * *

Detroitas progresuoja. Toj
tuojaus sulaikyta ir, tardyto-(vietoj, kur dar, rodos, nesenai 
j u i pasisakė tų padariusi dėl katalikų ir pažangiųjų (sočia; 
meiliškų dalykų. Vlahos liepęs • listų) lietuvių kraujas liejos, 
jai apleisti miestų, kad i įgi jis, šiandien visi dalina visokius
taip įsimylėjęs į jų, kad plakatus ir niekas dėl vietos ne- 
negalįs jos matyti; jai neaplei-' si varžo. Aš ir, atsistojęs, UŽra- 
dus miesto Vlahos žadėjęs jų šiau apie pusantro tuzino “Nau- 
nušauti. Ji tatai pasiskubino, l jienų” skaitytojų. —J. Dagis.

Telephone Beterly 1279 ir 0397 
1955 Wcst 111 Street.

DETROITO LIETUVIAI
Del Jūsų patogumo ir gerovės Naujienos įsteigia savo skyrių 

ir stotį Jūsų mieste. Dabar Jus turėsite progų gauti’ naujas- 
naujutėles “Naujienas” tų pačią dieną ir atlikti visokius reikalus 

1surištus su “Naujienomis” be jokiu keblumų.

Turėdami kokį nors spaudos darbą atneškit j “Naujienų’' 
Skyrių ir bus padaryta taip,' kaip jus norėsite. '

Norėdami gauti khygų ateikit į skyrių ir gausite užganėdi- 
nimą.

Visada ir visokiais reikalais kreipkitės į Naujienų. Skyrių, o 
rasite kuogeriausį patarnavimą.

NAUJIENŲ DETROITO SKYRIUS
9249 Cardoni Avenue, Detroit, Mich.

• J. Dagis, Vedėjas. Tel.: Hemlock 3050 W

NAUJIENŲ
PARKO

BRIGHTON
SKYRIUS

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidSs susilieja,
Jei it raidas darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skan- 

cla, tuomet reikalaukit akiniu.

John J. Šmote
Akiniu specialistai

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gaivia.

Ant trečio augtto viri Platt’o ap
tiekęs, kambariai 14, 15, 16 Ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Dr. AL. DAVIDONIS 1 F
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 8o. Michigan Avė. 
Valandos:

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

A.SHUSHC 
AKUSEfiKA
Turiu patyrinu 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kudi 
k| laike ligos.
10929 S. State St, 

Chicago, III.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro

< Reaidencija: 2811 W. 63rd Si.
Tel. Prospect 8466

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 263

8107 So. Morgan Si. 
CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakaro

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKIA. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopiglau 
šiai, 
grabus 
nuo $3 
šėlau, 
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobiliui, krl 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Aubnrn Av(».

Tel.: Boulevard 4139

•pigiau 
Mažus 
turime 
ir aug-

dide-f

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fftetures

Darbų gvarantuojame.
Elektriškam darbui

7101 
1892Telefonai Boulevard

$59

1619 W. 47th Street
Ant išmokesčių, Jei pagei

daujama.

Telephone Van Buren 294 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago 

*Dr. A. A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,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. Nedaliomis 10—12 dieną.

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL,

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS.

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

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

vakare išskiriant nedėldienius.

čia gyvenančius
lietuvius ir lietuves pinigų siunti-
Kviečia visus iiiiiiiinihiiriii m m iiiHiiinuiiiitn lininį IIIIIIIIIIHllllllllllMH □

CATARRH
OF THE STOMACH

Del Sveikatos Meilės 
Gerkit Daugiau Pieno

v*- Gėrymas pieno toks yra mais 
tingas, kad nei jokis kitas mais

tas nedali tiek apsaugas sveika
tai priduoti.

Ant šito, visi mokslininkai su-
7 tinka. Ir, jei jus apeina ‘Ypa

tybė’ jus visuomet pasiskirsite
Bordeną.

Telefonuokite musų atstovui.

.B0R.DENS
Fann Products Co, Ine.

FKANKLIN 3110

O iiiiiiiiiiimiiiiiiimii

mo reikalais ar kokiu kitu kreip
kitės pas mus, o rasite geriausj

patarnavimą.

JOKONTAS BROS
NAUJIENŲ BRIGHTON 

PARKO SKYRIUS
4138 Archer Avė Lafayett 7674

CHICAGO, ILL.

□

TJIOU CAN’T ENJOY LIFE 
y** vvith a sore, sour, bloatcd stom-l j a ouiv, ouui, uiuaicu aiuni-

■“*“ ach. Food does not nourish. 
Instead it is a source oi misery, causing 
paini, bdehing, dizziness and head- 
achcs. >
U The persoh vvith a bad etomcch 
should be salisfied vvith nothing lew 
than permanent, lasting relicf.
•J The right remedy vvill act upon the 
linings of the stomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catarrhal poisons 
and strengthen every bodily funetion.
<J The large number of people vvlio 
have dųccessfully used Dr. Hartman’s 
famous medicine, recommended for ai! 
catarrhal conditions, offer the strongest 
possible endoriement for

IH SERVICE FIFTY TEARS

□

Canal 0257
Naktinis /Tol. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 

po piet, 6 iki 9 vakare
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte

1821 So. Halsted St..
Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 1582

DU. J. KUUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted S t., Chicago.

Telephone Yards 5884

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

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

□sn 
0

nm

STABLETS OR L!QU!D
SOLO EVKRYWIIERE

tna CTsaroaia mehumiJ i1 a'iv

įHiiiiitmuniiiiiy m I... ĮUiauki EZI

n lumiiutimiyiuiu

OERR Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti (tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3461 S’o. Halste’d St/ 
Chicago, III.

Ofiso Valandos: £—8 vak. 
Tel. Boulevard 5913 

Residencijos Tel. Boulevard 1042
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Harringtono kredito- 
riŲ komitetas veikia.
Pereitos potnyčios vakare į- 

vyko susirinkimas Harringtono 
kreditorių komiteto, kurs buvo 
išrinktas nesenai buvusiame vi
suotiname kreditorių mitinge 
7-to regimento salėje.

Įvairios komisijos išdavė sa-
ke ištyrinėjant dalykų stovį 
apie .United States Novaculite 
Kompanijos turtų.

Indomiausias iš raportų buvo 
apie U. S. Novaculite Kompa
nijos tekylinio akmens kalnų, 
kurs randasi pietinėj Illinois

Komisija pranešė, kad ji ne
galėjusi spręsti apie to kalno 

todėl pasikvietusi į pa
gerinusių biznio žinovą, 

galėjusi rasti,
advokatą Kleotfą Jurge- 
ir prašiusi jo, kad jis 
su komisijos nariais pu

bu-

NAUJIENOS, Chicago, IH. Panedėlis, Balandžio 17, ’22
AMALGAMEITAI STEIGIA 

SAVO BANKĄ.

Cliicugos ruibsiiiviųi Anialga- 
meitų unija, turinti narių 46,- 
000, steigia savo nuosavą ban
kų, kuris vadinsis “Amalgama- 
ted Bank and Trust Compa- 
ny”, su $200,000 kapitalu ir Į 
$100,000 antviršiu.

Užvakar tapo išnuomuota 
vieta banu!ki po nuo 371 W. 
Jackson blvd. Bankas busiąs 
atidarytas šį pavasarį.

APVOGĖ LlETUVŲ
BARBERNĘ.

Praeitų trečiadienį, balandžio 
12, anlcsti i-yttj 7>loži<l<ai įsiver
žė barbernėn, 3336 So. Halsted 
gal., ir išnešė skustuvus, žirk
lutes, šukas, cigarus, ir iš re- 
gisterio pinigus ir Chicagos 
Lietuvių Auditorium bendrovės 
šėrų knygutę (koks serų kny
gutės numeris? —Red.). Matyt, 
plėšikai norėjo išsivežti ir re- 
gisterį, nes jie paliko maišų, o 
registerio raktus pasiėmė. Tur- 
>ut kas nors juos sutrukdė ir 
jie turėjo nešintis lauk, nebe- 
suspėję su savimi registerio pa
siimti.

Jeigu kartais vagiliai bandytų 
bendrovės (Chicago Lithuanian 
Audi tori um Corporation) Še
rus pardavinėti, tai patartina 
visiems skaitytojams apsisau
goti ir nepirkti šėrų nuo nepa-

vertę, 
geibų 
kokį 
tent, 
lionj, 
kartu
važiuotų apžiūrėti kompanijos 
nuosavybę. Adv. Kl. Jurgelio
nis tai sutikęs padarj’ti ir nuo 
savęs dar pasikvietęs chemikų 
ir inžinierių akmens ypatybių žystamų žmonių.
įštyrimui. —Y. K. Malela.

Komisija kartu su pakviestais -----------------
žinovais apžiūrėjusi kalnų, o DVASIOS NEŠIOJA KELINES, 
taipogi kelius, kurie yra nu------------------
tlhsti iš novakulito akmens. No- West Side Masonic Temple 
vafculito kalnas esųs apie 800 “tik per žingsnį nuo kapų”, 
pėdų aukštumo ir galįs turėti Mat ten Iliinojaus Valstijos 
savyje ne mažiaus kaip devy- spiritualistai laiko savo konven- 
niolikų milionų kubikinių jar- cijų.

. dų novakulito akmens. Pigiau- Kalbėtojai kalbd apie mirtį 
šia kaina kubikiniam to akmens tokiu jau ramumu kaip ir apie 
jardui toįj apielin'kė yra 50 cen-1 persikėlimų 
tų ant vietos.
sisektų tų visų akmenį parduo
ti kelių tiesimui ir taisymui, 
tai iš jo galima butų išrinkti

noma, <tas akmuo tik tada to
kių vertę turės, jeigu įvairios 

atras, kad 
nauji kefliai tiesti ir seni takiy- 

i'š novakulito

valstijų valdžios

t i yra geriausia 
akmens.

Kaip pripažįsta žinovai, ka
lias iš novakulito išeina lab ii 
geras ‘lygus, kietas, nepasidaro 
<lnc>bčtas ir nedulks'ta. Nors 
jis iš pažiūros išrodo kaip žvy- 
rinis kelias, bet važiuojasi no
vakulito ‘keliu beveik taip pat 
kaip ir cementiniu keliu. No- 
vakulitinis kelias butų puikiau
sias kelias trokaans važiuoti, 
ypač kad t rokų neleidžia, va- 

cementmiu keliu, ka
sa vo sunkumu jie ce- 
greit išdaužo. Novaku-

žinoti 
dangi 
mentų 
litas taip-jau galima esu pui
kiai vartoti geležinkeliams su- 
pylimui tarp špalų. Žinoma, 
esą išplėtoti šitą biznį imtų ke
letą metų. Haringtono kredito
riai visi norėjo prabagotėti per 

ar
turės kantrumo laukti po- 

š ir

porų (mėnesių, taigi dabai 
jie
rų metų, kol jų pinigai grį 
pradės atnešti nuošimtį?

Kitos komisijos pranešė: vie
na, kad tapo paimtas advoka- 

atėmimui kompanijos tur
inio resyverio; antra, kad

VAIKeZAI GAVO NUO 1 IKI 10 
METŲ KALĖJIMO Už APIPLĖ

ŠIMĄ SAVO TETOS.
REIKIA DARBININKĮĮ PARDAVIMUI MOKYKLOS

Teisėjas John J. Sullivan pri
teisė tris vaikėzus nuo 1 iki 10 
metų kalėjimo už vagystę. 
Frank Goodert, 17 m. amžiaus, 
ir F'ra’iik Ako, 21 m. amžiaus, 
pasivogė taxicabo šoferį ir po 
to jo automobiliu išsivežė savo 
teta, Mrs. Tillic Nork, atėmė I kaipo Atstovų, Agentų ar Par- 
iš jos da'imontinį žiedų vertes 
$800. .

AUTOMOBILIŲ PLĖŠIKAMS 
TEKO IR VVAČMONAS.
Penki apsiginklavę plėšikai 

pavogė iš Continental Garage, 
3226 W. 63 gat., registerio 27 
dolerius, automobilių iiĄ sykiu 

watčnionų. Pasivcžę kiek jie 
pagalios vratčinoną išmetė iš 
autemobiliaus gatvėn.

MARŠALAIS JOSEPII JOFFRE 
CHICAGOJ.

Maršalo Joseph Jofire atva
žiavo vakar Chicagon. North- 
Nvestern Un i vemtas suteiks jam 
šiandie teisių daktaro garbės

Pranešimai
Vitauto Beno repeticijos įvyks ant

radienį, balandžio .18, McKenley Park 
svet., lygiai 8 vai. vak. Visi lietu
viai muzikai kviečiami susirinkti, nes 
šiose repeticijose dalyvaus garsus ly
deris Max Boheme, baigęs konserva
toriją Breslau, Vokietijoj, ir Musjcal 
Art Institutą Ncw Yorke. Be to, 
Jungt. Valstijų armijoje 8 metus bu
vęs bendmasteriu. Sekamai vasarai 
turime daug koncertų. Taigi reikia 
išanksto gerai prisirengti.

— Valdyba.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių kolonijoj; biznis senas. 
Parduosiu pigiai.

3347 S. Wallace St.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

VYRŲ;
REIKALINGA-

Didelė ir tvirta visur žinoma 
Nuosavybes, Real Estate, Bonds,
Insurance, Transportation, Tru- PARDAVIMUI galiūnas. Ge- 
stee ir Foreign Echange valsti- ras biznis; priežastį pardavimo 
jos korporacija reikalauja vyrų patirsit-ant vietos.

davėjų atstovauti šia kompani
jų Chicago ir kituose miestuose. 
Geriems ir teisingiems vyrams 
yra duodama geras uždarbis ir 
ateityje dar geresnis su puikiau
sia proga pasilikt prie kompani
jos ant visados ir likti žmonių 
guodonė ir turtingu. Aplikan- 
tas (su patyrimu ar be patyri- 

mo) turi mokėti rašyti ir skai
tyti ir maždaug žinoti anglų kal
bų. Taipgi yra reikalingas vie
nas geras Lietuvių kalboj rašy
tojas. Ypatos turėjusios nors 
kokius agentinius ryšius su Bi- 
šopiniais spešelais, meldžiam ne
atsiliepti. Geros valios vyrai no
rintis įeiti ant visados į gerą ir. 
gerai apmokamų darbą, rašykite’ 
savo rankraštyje ir atsiliepkite 
tik per laišką.

FEDERAL BOND & LAND 
COMPANY,

‘602-604 Association Bldg., 
Chicago. i

RAKANDAI

5301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNO FIXTU- 
res, pilni setai visokio dydžio, 
ir aukščau.

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

NAMAI-ŽEME

$250

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos blz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

PARDAVIMUI lietuviu kolonijoj 
fanuos:

1. — 120 akel ių su bu įlinkais, gy
vuliais ir mašinomis, .$4,000.

2. — ICO akerių su budinkais, be 
gyvulių, $4,000.

3. — 259 akerių, budinkai, 3 arkliai, 
karvės, vištos ir visos mašinos. Maino 
ant prapertės arba už cash .$7,000.

4. — 80 akerių po 12 dol. akeris;
15 dirbamos. Mokykla ant tos far- 
nvos.

5. — 150 akerių su budinkais, prie 
upės. Budinkai verti <$5,000.

6.i— 360 akerių po .$16 akeris. Pu
sė dirbamos. Kas pirks, tam pasta
tys stųbą ir šilo.

C. KUNZA, 
Nccedah, Wis.

s

MOKINKITĖS MADŲ 
PELNINGO AMATO

P-lės E. Kazlauskaitės 
I-#i ctuviška,

SIUVIMO IR KIRPIMO
MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais.
NAUJA VIETA

Evelyn Academy of 
Gown Designing

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

Chicago, III.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

PARDAVIMUI 6 kambarių 
moderniška Cottage, 14x16 dėl 
miegojimo porčiai, dailioji vie
toj. Atsišaukite.

6343 So. Paulina St., 
Plione Prospect 4512.

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairis 
3247 W. Division Sf.; prot. sekr. 
-A.. Lungevicz 17<37 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 raštj Vincentas Dargia 
10520 So. State St.; kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing- 
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E. 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

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

DRAUGYSTES ŠV. ALPONSO VAL- 
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, d 138 S. Eme- 
lald Av., nut. rašt. J. V. Pirnša, 
3242 S. Emerald A ze , iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka Fr. Kuznrinc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

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

I

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

PARDAVIMUI 5303 Princeton Ay. 
6 flatų muro namas ir 7 kambarių 
cottage užpakalyj. Elektros šviesa, 
maudynės, pečiais šiluma. Kaina tik
tai $11,000.00. /

Šiaur-vakarinis kampas 43rd PI. ir 
Wallace St., 2 flatų medinis, 1 ir 7 
kambarių ir antaukštis; elektros švie
sa ir maudynė. Kaina $4,000. Mokė
sim komdžiną. Foerster, 7006 Eme
rald Avė.

FLORIDOS ŽEMĖ
Važiuoju į Floridą pirkt žemės na

mams. Noriu, kad keletas lietuvių 
važiuotu su manim, kad galėtume 
lietuvišką koloniją užvesti. Važiuo
ju ten, kur gausiu geros žemes pi
giai ir žiemos laike daržovės auga, 
kurias galimu parduoti už didelius 
pinigus. Arti geležinkeliai ir mar- 
ketai. Turiu išvažiuoti pirm pasku
tinės dienos šio mėnesio. Rašykit

FRANK GEISTAR
5406 South Nordica Avė.

arba telefonuokit Canal 4495

Nepraleiskite šio bargeno
Priversti urnai parduot mahogany 

grojiklį pianą, su prijungta ukulele, 
šėputė, roliams ir 10 metų gvaranta- 
vimas ir didelis dubeltava Springsa 
plionographas su rekordais ir dai- 
mantine adata. Taipgi vėliausios ma
dos fruntinei setas, daining ir bed 
ruinvio. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai, lan
gams užlaidai etc. Parduosiu ant syk 
ar atskirai. Rezidencija 1922 South 
Kedzie Avė.

ASMENŲ JIESKOJIMA!
JIEŠKAU SAVO BROLIO STANI- 

slovo šakynio Kauno rėd., Telšių pav. 
Plungės valsčiaus, Vištuvėnų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti, nes turiu labai 
svarbų reikalą.

J. F. ŠAKINYS, 
3639 U St., So. Om-aha, Nebr.

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

fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. J. Varams, J. 
Martinkus ir A. Stanišauskas, 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P.” K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 

' kas mėn. antrą pėtnvčią, vakare, 
Tamuliunienės svet. 1747 S. 49th 
Avenue.

AUTOMOBILIAIvieno “Pleto” į 
Todėl, jeigu pa-1 kitų. Vieną moteris aiškiai pa

sakė, kad jei bustų nuomai ne- 
nupigs, tai verčiau kraustytis 
“didįjin anapusin”.

Apie “didįjį anapus}” buvo 
kalbama kaip apie kokį Chica
gos kvartalą, kuris galima pa
siekti 8 centu važiuoto. Žmo
nės numirusioj i kokie'’ 
atgal kalbėjo kaip kokios ple
piosios bobos. Pasak spiritualis- 
tų jie sėdi susėdę aplink uidži- 
nės lentos žinovus ir laukia 
progos, kad jų kurio paklaustų.

Kim. Oscar A. Edgerly, gal
va spiritualistų bažnyčios po 
num. 1401 W. Adams gatves, 
vakar davė kaikuriuos nurody
mus apie madas dvasių žemėj. 
Pasalk jo, tai ne tiesa, kad “mu
sų dvasios ^nešioja palaidus ru
blis ir 
nešioja 
(menes, 
Bet jų 
jei suprasi, ką tas 
eteringesni. Kelinės 
nesukumpa per kelius”.
Kun. Fzlgerly netrukus ren

giasi turėti pasikalbę j ima per 
didelį tolį su nesenai pakartu 
Čhicagoje žmogžudžiu Harvev 
Church. Jis pasalcė konvenci
jai, kad jis dar nekalbėjęs su 
Church’u po jo pakorimui, bot, 
girdi, “aš žinau,, kad jis nėra 
pasmerktas amžinoms kan
čiomis. Esama angelų sargų, 
kurie rūpinasi kiekvienu pa
kartu žmogum ir prirengia jį 
augiui dvasiniame pasauly”.

“Palaiimnti tie, kurie tiki”.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
TeMYKITE bizniariai

Reikalaujame bučęrnę ąrba grosor- 
ne mainymui ant namo nenąįsant ko
kioj apvlinkči butų ir kokia kaina. 
Turim keliolika namu dėl pasirinki
mo visoje dalyse Chicagoj. Dabar 
geras įaikas. Mrinytojai laukia afise 
Atsišaukite' ypatišktii arba telefonuo- 
kit tuoj naduodami savo antrašą. Pas 
mus teisingas, greitas ir pigus pa
to r n avimas.
BRIDGEPORT REAL FSTATE CO., 
808 W. Sfird Plane, arti Halsted St. 
Vai. nuo 9 rrio iki 9 vak. kasdien.

Tel. Boulevarde 1550

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos' kainos.' 
Atvažiuokite savo automobilių pas

DORCHESTER MOTOR SALES 
COMPANY,

1401 E. 67th St.

Parsiduoda “Jeffery Car” 1917 m. 
geram stovyj, parduosiu pigiai, nes 
turiu du carų ir neturiu vietos kur 
laikyti. Kreipkitės: JONAS KINAS, 
3300 Union Avė., Tel. Yąrds 7298.

Galima matyti iki 8 vai. ryte ir 
po 7 vai. vakarop"

to
apžiurėjo U. S. Novaculito kom
panijos turto “deecį’ą”. Komi
tetas betgi pavedė komisijai, 
kad “deed’ų” pažiūrėtų dar sy
kį kartu su advokatu. Komite
tas betgi nutarė susirinkti dar 
sykį, ir sekančiame siu.* dūki
me išgirsti pilnus advokato nu- 
rodjmirs,. kaip išreikalauti U. 
S. Novaculito Kompanijos šė- 
rus, kaip pasiimti tos kompani
jos turtų, pinigus, kalnų, gele
žinkelį ir t.t.

Po sekančio susirinkimo nu
tarta šaukti visuotinų kredito
rių susirinkimų.—Rep.

O TOS VIŠTOS, VIŠTOS!

arpomis groja. Vyrai 
kelines, švarkus ir lie
ta ip kaip nemirusieji, 
drabužiai —• klausyk, 

reiškia — 
niekuomet

PLĖŠIKAI Už $2 ATĖMĖ ŽMO
GUI GYVASTĮ.

Suareštuotieji IIo\ver Boird ir 
John Johnson, abu negrai, pri
sipažino užvakar policijai, kad 
juodu šio mėnesio apipulė ir 
atėmė $2 iš 11. L. Boimian. 
Beto juodu jį taip apmušė, kad 
jis už kiek laiko pasimirė.

MERGINA Už PAVOGIMĄ
KAPŠIO GAVO 10 DIENŲ 

KALĖJIMO. /

Užvakar teiseias William R. 
Feter priteisė Misa Pauline Mil-

$20 Instrukciios $25
Jri nOri turėt gera darbą, tnd ateik 

ir T'n'dmntvk mumies. Mokiname 
vaziunt i’’ taisyt praktiški nu siu bildu, 
visokio išrllrbimn automobilius. Lais- 
niirs ir darbe užtikrinamo.

D’onnrus ir vnkorąįs VInoną.
MUNSON MOTORING

1507 W. Madison St.

JIESKO DARBO

NEGIRDĖJA PROGA!
Pardavimui Atlas trokas su išdirb-, 

tu routu, žalių ir visokių fruktų. Biz- ; 
nis geras ir pelnineas Pardavimo ’ 
nrieža«tis — KreipKites j Nau
jienų Town of Lake skyrių, 1614 W. 
46th St., No. 7, Tel. Boulevard 0672.

PARDAVIMUI Olympion . : “ 
J919 m. 5 nąsažierių, 5 naujos cord 
ąunvos ir visi kiti extros, kas tik rei- ‘ 
kąlinga prie mašinos. Verta $900 
iš priežasties išvažiavimo į kitą mies
tą turiu parduoti už pusę kainos 
.$450. Meldžiu atsišaukti greitai. 
^1522 So. Ashland Av«,, no 6 vai. va
kare, antros lubos iš fronto. Tel. 
Boulevard 1152.

PAMATYKIT šį BARGENĄ
Greitam pardavimui $3,500 ,5 ir 5 

kambarių mūras: elektros šviesa, 
tuoj gali kraustytis.

3722 Union Avė., 
ant 2-rų lubų nuo 4 ikį 7 kasdieną.
PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ RE- 

zidenciia, 2 lotai, elektra, maudy
nės, 2 karvės, 4 ožkos, vištų ir paukš
čio.
reikia $1,560.
vietoj 
pinus. 641 h ir Tol—.-”-< C. "P. S
romski Co., 3346 So. Halsted St.

RYTINES ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 metams: 
Pirm. A. KadŽevskis 1143 Berwyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma- 
krickas, 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
raŠt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
Vlvd.; iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. nagelb. J. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadieni kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

JIEŠKAU DARBO T DUONKEPY- 
klą už antraranki kerėją. Moku dar
bą pirm įrankio kenėio, bet tuo tar
pu norėčiau dirbti kaipo antrarankis.

M. G..
3546 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALAUJAME 50 APSUKRIŲ 
merginų nrie skirstvmo žarnų kilba- 
sarr-3. Nuolatinis darbas, rera alga 
ir tinkamos darbn sa^v^os. Kreipkitės 
į Sunnvjpfn.v ’c; Office.

OPPENHETMER CASING CO., 
1016-26 W. 36th St.

REIKM.AU.TAME 6 KIAULIŲ 
žarnų pariiriojų — tivi būti poty
re tame darbe. Nuolatinis darbas, 
gera aiKreipkitės į Superinten- 
dert’^ of-f.'z'n,

OPPEnV-TETMFR CASTMG CO., 
1016-26 W. 36th St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

NETURI DARBO?
Ateik nas mes nurodysime

kaip nudaryti $59 iv daugiau į savai
te, parduodant aukštos rūšies i n vest' 
mentus ir Real Estate prapertes, k. 
t. lotus, formas namus. Patvrir 
Ynas noveikal'ngas. nves namokvsim, 
atsišaukit i ofisą. TJhertv Land In- 
vestment Co.. 3301 So. Halsted St.

REIKALINGAS PlATYBĘS 
Jirush niakeris; mokestis gera,Užvakar teisėjas priteisė Jo-

seph Kunken, 22 Vinceimes avė., jier, 23 m. užsimokėti 25 dol. bartais ant visados. Atsišaukite 
užsimokėti 1 dolerį pabaudos ir‘pabaudos ir 10 dienų kalėjimo ’ 1314 W. 21st St.
30 dienų kalėjimo už vagimų,už * ‘ “
vištų Velykų pietums, Wallbaum kapšio.

pavogimų Mrs. Paulinę FOUNTAIN PAINT BRUSH 
and SPRAYER MFG.

K. MTNDAUGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 30'40 S. Union av., nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Califi.rnia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskas 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

parsiduoda už $4.500, įmokėti 
Randasi labai a'ražjoj 

?v. Kazimiero kliošto-
64th ir a— C. P. Su-,s A EX-KARFIVIŲ VALDYBA

1922 metane,—Pirmininkas J. Ma
tulaitis 1237 W. Madison st.; pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di
vision st.; nut. rašt. Jos. EĮvikis 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Fra- 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi
tage av.
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

VITAUTO BAND valdyba 1922 m.- 
Pirmininkas J. Keturakis,

padėjėjas J. Balakas. nut. rašt. J 
Barcis. fin. rašt. J. Philips, kasier. 
Kast. Shaulitis. kasos glob. Ign. Ju
revičia, maršalka M. Adomaitis. 
Delegatas i Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas.

PĄRDAVIMUI 6 KAMBAR'H
TnaglI1!; namas prie 4011 S. Campbell 

Avė. Furnace šiluma, elektros 
šviesa. Savininkas.

6028 So. Racine Avė.
Tel. Wcntworth 0495.

Susirinkimai laikomi

•PARSIDUODA GRAND UN1VER- 
sai kukninis pečius, mažai vartotas, 
labai pigiai.

3202 So. Halsted St. 
Ant antrų lubų. 
Tol. Bul. 57g8

GERA PROGA.
Parduosiu nrba mainvriu 

cnpns prap^rtės, n rhq.
nn f^rmn. 80 ar 120 ak^iu 
žemės. Oneidn County Wisconšin, že
me derlinga.

Atsišaukite pnq
.TTTTJTTg CTTEKEN, * 
3301 So. Halsted St.

nnį Chl- 
lotn. ma- 
nedirbtos

MORTGECIAI -PASKOLOS
._....i_.ii.* • 1 Skoliname Pinigus ant ant---------  -----biznis išdirbtas . v. 

Parduosiu už tei- ro mortgeciausgražiais rakandais, 
per daugelį metų, 
singą pasiūlymą.

Atsišaukite:
3256 So. Morgan St.

uz
Galite 
čiais. 
kontraktus.

išmokėti mėnesiniais mokės-
Perkame bondsus, notas ir

PARDAVIMUI ČEVERY] 
symo šapa, geroj vietoj ir 
rai išdirbtas. Parduosiu už prieina
ma kaina.

Kreipkitės:
1607 W. 55th St. 

Chicago, III.
, • \  J

SnJge-l IX)UIS STERN & CO

PARDAVIMUI VALGYKLA (RE- 
staurant) kampas Greely ir West- 
minster gatvių. Vieta labai paranki 
)izniui,« nrie nat dirbtuvės ir per 3 
dokus nėra kito restauranto. Apsu
krus žmogus gali padaryti gerą pra
gyvenimą. Taipgi parsiduoda ir 5 
<arnbariu rakandai, gyvenimui vieta 
nrie pnt biznio. Viskas parsiduoda la- 
>ai prieinamą kaina, 9511 Greely Av. 
Detroit, Mich.

PARDAVIMUI pusė bučemės ir 
grnsprnės biznio. Ant Michigan Avė., 
arti Visu Šventų parapijos bažnyčios. 
Su visais natogumais, mašinomis ir 
i.roku (ford). Biznio išdirbtas nuo 
daugel metu. Noriu ,parduoti greit, 
nes pirkau kitą biznį, parduosiu Bi
riai. Atsišaukite: M Mazur”. 10742 
So^ lyiichigan Avė., Chicago, III..

f

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. 
Arunvinas ir Ant. Strumbris; mar
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimai 
laikomi kas mėn. trečia nedėldieni, 
1 v. no n. Urbono salėj 3338 So.
Auburn Avė.

VITAUTO BANĮ) Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh
ing Rd.: padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct., Cicero, UI.; nut. raišt. J. 
Barchis 1337 So. 50th A v., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI ; ’ 
5931 S.
Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.; mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Persh
ing Rd.; delegatas j Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadieni B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimam! geri muzikantai.

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

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

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

kasierius Kast. Shaulitis 
Albany Avė.; kasos glob.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
?igiai, geroj vietoj. Kas pirmes
nis pasinaudosite šia proga!. 
Skubinkite. . (

1400 So. Union Avė.

t

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinamai an^liikos ir lietuviško* 

kalbų, aritmetikos, knygvedystis, st« 
nografijos, typewriting. pirklybos tei 
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel 
nos istorijos, geografijos, pnlitikinit 
ekonomijos, pilietystės, dailiaraiye 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iir 
4 valandai po platų. Vakarais nuo t

IBRTDGEPORTO LIETUVIŲ NAMU 
,311)6 SO HALSTED ST.. CHTCAGG | SAVININKŲ SUSIVIENIJIMO 

valdyba: — Pirm. St. ^Mažeika, 
31^9 So. Halsted St.; padėjėjas 
Vac. Andrulis, 3604 So. Lowe Avė.; 
nut. rašt Kaz. (Vi^as, 944 Mar- 
ouette Rd.; fin. rašt. A. Bugailiš- 
kis*. 3337 So. Wallace St.; iždin. 
Aleksandra Bijanskas. 840 W. 33 
PI.: kontr. ra^t. Balt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.; kasos glob 
V. Tamašauskas, 3114 So. Wallaco 
St.; maršalka K. Giedrikis, 3122 S. 
Wallace St. Susivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pjvmą trečiadienio vakara Mildos 
salėj, 3140 So. Halsted gat.

— K> Vičas.

LEVESKIO MOKYKLA
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.

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

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

NORTSIDES DRAUGLHJ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvba 1922 
m.: Pirrfi. K. Rugis 1614 N. Win- 
chester av.; Sekr. J. Penkauskas 
1649 Girard st..:Kasierius F. Her
manas 1645 Wabaisia av. Svetai
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie
šojo Knvgvno adresas: Liuosvhėg 
Svetainė, 1822 Wabansia av., Chi
cago.

.Uit
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