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usijai

Karas Chinijoj prasidėjo
Hardingas atsisakė matyti 

nuteistųjų vaikus
Duos Rusijai pagelbą ! aktorių, 1,200 garve- 

(X)0 tavo-rinių ir 3,500 
pasažierinių vagonų.

Talkininkai siūlo finansinę ir (Italija prižada finansinį ko- 
medžiaginę pagelbų 
bet reikalauja, kad 
užmokėtų skujas.

Rusijai, 
Rusija

1 opera viiną ir pa geibų a įsteigi
me gelžkelių ir vandens trans- 
įMir.lacijos Rusijoje, taipjau at- 
steigiime žemidirbystės.

Japonija turi 8^000,000 venų 
apie $4,000,000) pageįbėiiniui 
Japonijos imlbslrijų Rusijoje.

Belgija nutarė, duoti 25(V\ 
000,000 frankų (apie $22,000,- 
000) kreditų pagelbai vedan
tiems prekybų su Rusija savo 
eksportuotojams.

Pripažins nacionalizavimo 
teisę.

Sprendžiama, kad dar nepa- 
skelbtoj atsakymo dalyj, talki
ninkai, taipjau ir Francija, su
tinka, kad Rusija turi teisę na
cionalizuoti industriją. ■ Talki-' 
ninkai siūlo sąlygas, kuriomis 
Rusija sugrąžintų vartojimui 
nuosavybes jų pirmesniems sa
vininkams, bet ne tikrąjį nu
savinimą.

Rusijos karo skolų klausi
mas tapo pavestas komitetui, 
kuris nustatys ant kiek tos 
skolas galima sumažinti. Lloyd 
George siūlė sumažinimą pa- 

; Jungi. Valstijų aujgščia- 
jei talkininkai tuojaus nealsa-; šio teismo ar tautų sąjungos 
kys į hal. 20 d. Rusijos pa-: arbitracijai. Prieškarinės Ru- 
siulymųs, Rusija savo pasiuly- sijos skolos ir atlyginimas nuo- 
mus atsiims ir pastatys daug 
a ši resni u®‘ reikalavimus.

'ralkininkai nors siūlo dide
lius kreditus ir išreiškia pa
geidavimų įvykini taikų visoje 
Europoje, betgi aiškiai pareiš
kia Rusijai, kad /jie nors ir no-

GENOA, bal. 29. —t Europa 
yra pasirengusi sudėti dau
giau kaip $260,000,000 į Rusi- 
ją pinigais, kreditais, ’ garve
žiais, ūkio mašinomis sėklo
mis ir kitomis reikmenimis. 
Europa taipjau sutinka pa
siųsti į Rusiją mechanikos ir 
agrikultūros ekspertus, 4 kad 
pagelbėjus Rusijos rekonstruk
cijai.

Europa už tų reikalauja iš 
Rusijos, kad Rusija užtikrintų 
saugumų svetimų šalių invest- 
meptų ir pripažintų savo sko
las.

Talkiuinai tai pareiškia, šian
die paskelbtoje įžangoje į tal
kininkų ruošiamąjį atsakymų 
Rusijos užsienio reikalų minis
terini čiččrinui į reikalavimus 

irpripažinti sovietų valdžių 
suteikti didelę paskolą.

Įžanga į atsakymų tapo 
skelbta už kelių valandų 
to, kaip čičerinas pasiuntė 
tų Italijos pretnieruLFacta, kad. Utfkt 

i nealsa- šio

pa
po 

no-

gijoje, bet, jei bus reikalas, Eu- 
roj>os šalįs gali apseiti ir be 
jos—'Rusijos. /
Siūlomoji Rusijai pagelba.

S i ulpmoj į Rusijai pagelba 
pinigais, kreditais' ir medžiago
mis jfra sekama: 
L>Sutartoji Paryžiuje $88,000,- 
(X)0 internacionalinė korpoita- 
cija pagelbės Rusijos prekybai. 
Korporacija susideda iŠ Angli
jąs Francijos, Italijos, Belgijos 
ir Japonijos finansistų.

Anglija paprašys parlamento 
padidinti paskyrimų £26,(XX),- 
000 (apie $114,40(^000),. pir
miau paskirtų paskolom inves- 
toriams Rusijoje. f

Francija negali prižadėti fi
nansinės pagelbos delei savo
šalies nuteriotų apygardų at- giau žmonių liko areštuota. Vi- 
statinėjimo, bet <luos Rusijai si jie yra iš UniontoKvn.

stolių delei bolševikų naciona
lizavimo privatinės nuosavybės 
taipjau pa vestas legaliajam ko
mitetui.

Nori tarybos susirinkimo.
Anglai • paskelbė,, jog Lloyd 

George -nori, kad Vyriausios 
talkininkų tarybos susirinki
mas įvyktų prieš gegužės 31 
d., o ne paskiau kaip kad Po- 
incare siūlo, taipjkad prieš su
sirinkimų nebūtų sulaužyta 
Versailles sutartis, jeigu Vo
kietija negalėtų užmokėti kon
tribucijos. 'Lloyd George taip
jau reikalauja, kad susirinki
mas butų laikomas Genoa, nes 
čia yra atstovaujamos visos 
už interesuotosios šalįs.

Areštuoja angliakasius
UNION T0WN, Pa., bal. 30. 

—Keturi kazokai ir 6 anglia
kasių streiko šalininkai liko 
sužeisti riaušėse prie Hillman 
Coal Co. kasyklos. 50 ar dku-

Šiandie
Pirmoji Gegužės - Darbininku Šventė

L. s: L. VIII Rajonas rengia didelį apvaikščioji- 
mį tarptautinės Darbininkų šventės — Pirmosios 
Gegužės •«- ŠIANDIE, 7:30 v. vak., MILDOS SVE
TAINĖJ, 3140 So. Halsted St. Kalbės Dr. A. Mont- 
vidus ir adv. K. Gugis. Be prakalbų bris dar gražus 
muzikalis -programas. Visi lietuviai darbininkai ir 
darbininkės kviečiami dalyvauti šiame Darbininkų 
Šventės — Pirmosios Gegužės apvaikščiojime. Įžan
ga dykai.

Civilinis karas Ghinijoje 
jau prasidėjo

siaučia veik visu frontu 
tar)? generolų čang ir Wu 

ijų.

Mu^

arų /

Tso 
jau 
ap- 

nuo 
nuo

Mušis

■PEKINAS, bal. 30. —- Civili
nis karas tarp gen. Čang 
Ling ir gen. Wu Pei Fu 
prasidėjo. Kiek galima 
skaityti frontas siekia 
Mančang iki Poatinfu ir 
ten iki netoli Pekino.
prasidėjo Mačange artilerijos 
apsišauditmu ir greitai persime
tė visu frontu. Artilerijos šau
lį imąsis girdėti ir pačiamfe Pe
kine. Mušis vis dar lebesiau- 
čia. j

Gen. Wu Pei Fu, matyt, nori 
nukreipti vienų gen. čang Tso

a;

Chinijos laivynas prisidėjo 
prie Wu Pei Fu ir keli kari
niai laivai išplaukė, kad už
ėjus gen. čang Tso Ling spė
koms iš užpakalio. Admirolas 
savo pranešime valdžiai sako:

“Priežastis kodėl Chinija 
yra pasidalinusi, yra militaris- 
tai: Čang' 'į&o Ling be prie
žasties įėjo į didžiąsas sienas 
(Pekiną). Jeigu manžurai ne
pasitrauks, mes panaudosime 
laivynų sunaikinimu čang Tso

Aeroplaani nuveikė laivyną.
Š^NGHAT, b. 30. — Trįs 

aeroplanai nuveikė kanuolinių 
laivų esjkadrų ties Kantonu. 
Tai buVb Kantono (pietinės 
Chinijos) aeroplanai. Buvo nu
žiūrima, kad laivai remia Pe
kino valdžią, tad pietinės Clii- 
nijoįr prezidentas Dr. Sun Yat 
Šen pareikalavo iš jų neutralu
mo laike jo puolimo ant Peki
no (Pietine Chinija remia gen. 
Wu Pei Fu). Laivai atmetė 
neutralumą ir prisirengė pra
duti bombarduoti Kantonų..Ta
da išskrido trįs aeroplanai ir 
pradėjo mėtyti bombas ant 
laivų. Vienam kruizeriui liko 
gerai pataikinta, taip kad 20 
jurininkų liko užmušta ir pats 
laivas sugadintas. Tada ir li
kusieji 8 laivai pasidavė. Tai 
buvo paskutiniai 
džios laivai.

’ekino val-

Prezidentas atsisakė ma 
tytis su nuteistyjy 

vaikais
WASIIINGTOiN, bal.

37 vaikai ir jų molinos, kurie 
atvyko į Washingtonų parei
kalauti amnestijos dar tebesan
čių kalėjimuose 113 politinių 
kalinių, negalėjo pasimatyti su 
prezidetstu. Prezidentas Har- 
ding, pas kurį jie vyko, atsisa- 
ke\su vaikais matytis ir pa
siunti juos pas generalinį pro
kurorą. 'Daugherty gi/^iža- 
dėjo peržiūrėti kiekvienai nu
teistojo bylas atskirai ir (spręs
ti sulig “jų vertes”..

Visi vaikai yra vaikai ir 
šiaip labiausia artimi giminės 
nutęstųjų. Jie atvyko pas pre
zidentų iš Oklahomos ir kitų 
vakarinių valstijų.

30. —

Švęs Pirmąją Gegužės
,MEXįICO CITY, bal. 30. — ( 

Visos Meksikos darbininkų uni
jos švęs Darbininkų Šventę— 
Pirmųjų Gegužės. Tų dienų 
visos dirbtuvės, sankrovos ir 
viešosios įstaigos bus uždary
tos. Ant darbininkų šalių, 
taipjau ant unijų’ narių namų 
bus iškeltos raudonos vėlia
vos.

Rusijos delegatai Genoa konferencijoj
t

Grupė Rusijos delegatų Genoa ekonominėj ir finansinėj 
konferencijoj, kuri dabar svarsto Rusijos klausimą. Iš kairės 
į dešinę sėdi: užsienio ininisterio pagelbininkas Maksim Lit— 
vinov, Rusijos atstovas Hali jo je VorovisCd, paskelbęs taikos 
sutarčių darytojas Joffe (jis vedė taikos tarybas su Len
kija, Piabaltijos šalimis ir k.)„ Vachovski, Novickį ir LSlivkin.

Socialistu FParti 
jos Konvencija

Konvencija nutarė tuojaus pri
sidėti prie Vienuos Interna
cionalo.

GLEVELAND, ()., bal. 30.
Vakar atsidaro čia Socialistų 
partijos konvencija. Josios 
pirmininku tapo išrinktas Mor-

Pirmųjų dienų po ilgokų 
svarstymų konvencija nutarė, 
kad Socialistų partija tuojaus 
prisidėtų prie Vienuos Inter
nacionalo. Tą prisidėjimų prie 
Vienuos Internacionalo rome ir 
Morris, Hillųuit. Jis tarp kit
ko pasakė: 

t J
‘‘Internacionalinės Veikiamo

sios Unijos (Vieilnos Interna
cionalo) yra suteikti daugiau 
revoliucinio entuziazmo An
tram' Internacionalui ir duoti 
daugiau realizmo ir protįngu- 
mo Trečiam (Maskvos) Inter
nacionalui”. ♦

Visi delegatų pripažino, kad 
Socialistų partija turi gabaus 
prjsidėti prie kokio nors In
ternacionalo, nes ji dabar nie
kur nepriklauso^ tik kiti norė- 

ar prie 
interna-

komi te- 
iš 

Raportas

antro? ar prie trečio 
cionalų.

Partijos pildomasis 
tas išdavė platų raportų 
partijos darbuotes,
apėmė ir amnestijos kampani
jų, kurioj liko paliuosuoti iš 
kalėjimų Eugene V. Debs ir 
kiti socialistai. Betgi raportas 
pažymi, kad nors socialistai ir 
tapo paliuosuoti, kalėjimuose 
pasiliko daug I. W. ,W. narių 
ir Oklahoma ir Texas nuonri- 
n ink ų-f ari neri ų,( kuriems dar 
nežinia kada bus suteikta am
nestija ir jos nenumatoma ar
timoj ateityj.

Natkevičiaus ir Žygelio 
., prakalbos.

Lietuvos Steigiamojo Sei
mo atstovai, kapt. Ladas 
NaUkevičius ir mokytojas Bo- 
lys Žygelis kalbės šiandie va
kare, gcg. 1 d., Strumilo 
svet., 158 E. 107th St. Rose- 
land. ' d

Lietuvos žinios
Slapti protokolai Varšuvoj Vokiečiu priekaištai

Ragina kovot su 
kontraktoriais

bu-
Kalbėjo

Gompersas pritaria namų 
davotojų kovai, 
milžiniškoje demonstracijoje.

CHICAGO. — Subatoje ko
vojau lįs* su arbitrą t oria u s ex- 
teisėjo LaitfEHfe nuosprendžiu 
namų budavotojai buvo suren
gę milžiniškų demonstracijų, 
kurioje dalyvavo apie 100,(MM)

ir įvesti prie 
budavojimo “open 

Jis buvo pradėjęs ga
ni iesta ir streiklaužius, 
streiklaužiais jam ne

neš tieji' paskui atsisakė

džiosiomis miesto gatvėmis, 
reikšdami protestų prieš tą iuiq- 
sperendį, kuriuo ne tik algos 
liko nukapotos, bet ir susiau
rinta unijų galia. Jie protes
tavo ir prieš taip vadinamų 
“piliečių komitetų”, kuris su
sideda iš stambiųjų kontrak- 
torių ir kuris yra nusisprendęs 
kaip nors nuveikti organizuo
tus darbiu i nk m 
namų 
shoip”. 
benti į 
bet su 
vyko, 
dirbti.

Po demonstracijos minicipa- 
linėj prieplaukoj įvyko milžyi- 
niškas darbininkų susirinki
mas, kurianle kalbėjo ir Ame
rikos 'Darbo Federacijos prezi
dentas Samuel Gompers.

Apie savaitė laiko atgal Cbi- 
sagoš prekybos kamera pa
siuntė Gompersni paklausimų 
kokis yra jo nusistatymas lin
kui* atsilsalkančių priimti arbi- 
tratoriaus nuosprendį Chicagos 
namų būdavotojų, kurie neina 
dirbti Landis sąlygomis. Gom- 
perso prakalba ir buvo kaipir 
atsakymas į tų paklausim^.

Gompersas pareiškė, kad jis 
stovi su namų budavotojai ir 
prieš tą nuosprendį ir kakl 
Amerikos Darbo Federacija 
pilnai rems streikuojančius na
mų budavotojus ir teiks jiėms 
visų galimų pagelbų. Jis taip
jau pabarė darbininkus, kam 
jie sutiko Landis priimti arbi
trą tori um.

Gompersas kvietė namų bū
davot ojus laikytis ^yienybes ir 
savo organizacijos. Jis sakė, 
kad kada darbininkai nustos 
pasitikėjimo savo organizacija, 
jie pradės pulti ir silpnėti ir 
bus lengvai nuveikiami. Tvir
tai gi laikydamies organizacijos 

y jie visuomet savo kovų laimės.

KRAUNAS E. Ministcris Pir
mininkas Galvanauskas p 
kė St. Seime seniūnu, p: 
jog Latvijos, Estijos ir Suomi
jos politinė sutartie Varšuvoj 
reikia laikyti nedraugingu ak-j 
tu Lietu va į Lenkijos ncaprcn-i 
dimas aneksuoti Vilnių tuojau 
po Varšuvos konferencijos yįa 
neabejotinam ryšy su ja ir 
seka iš slaptųjų pro lokalų dva
sios, kurie tų valstybių pasira
šyti Varšuvoje. Minis’crs Pir
mininkas pabrėžė, kad toks 
minėtų valstybių pasielgimas 
laužo jųjų pasižadėjimus, pa
darytus Baltijos konferencijo
se, yppč iš Latvijos pusės, pa
darytus pareitųjų metų gegu
žės mėnesį.

Reikia čia pridėti, kad per
eitų metų gegužės mčn. Latvių 
ir mi;sų Užsienio Reikalų Mi
nis torių buvo pasiekta tam tik
ro su itarlmo, -kuriuo buvo 
pripažinta, jog ligi teritorialis 
ginčas su Lenkija nėra išriš
tas ir- Lenkija per smurtą ir 
karo pajėgomis laiko paėmusi 
Lietuvos žemes-, bet koks poli
tinis ar militąrinis susitarimas 
su Lenkija turės įžeidžiančios 
Lietuvos tautų ir Valstybę 
pradinės. Varšuvos konferen
cijos metų tas Lenkijos smur
tas ir pilnas ipašitikėjimas sa
vo karo pajėgomis prieš Lietu- 
vų gavo ryškiausių formų. Ir 
tuo metu Latviai, Estai ir Suo
miai atrado sau patogų momen
tų padaryti politinę sutartį su 
Lenkija, kuri delkeravo, kad tc- 
ritorįalį ginčų su Lietuva ji 
laiko “išrištu”. Ponai Estų, 
Lat/vių ir Suomių Minis toriai I 
priėmė domėn tą deklaraciją be 
jokių sąžinės skrupulų nepai
sydami, kad Želigovskio aktą 
ir Vilniaus rinkimus tiek Tautų 
Sąjunga, tiek Didžiosios Vals
tybės laiko neteisėtais ir prie
šingais .tarptautiniams pasiža
dėjimams.

KAUNAS E. Del susisieki
mo trukdymo tarp Vokietijos 

.v | ir Lietuvos mums pranešama, 
! kad Vokiečiai Lietuvą kaltina, 
kad perilgai laikomi vokiečių 

(Vagonai, ir Lietuva neatsiskai- 
(tnnti už vagonų nuomą. Mes 
i gąjim pranešti, kad iki šiol

genais taip, kad už vieną lei
džiamą vagoną į Lietuvą buvo 
Ieidlj’amr.3 vagonas į Vokiečių 
pusę.1 Tuo būdų atpuola Vo
kiečiu sakymas, kad Lietuva 
sulaikinli perilgai vagonus sa
vo teritorijoj. Toliau už va- 
gqnų vežimą Lietuva jau atsi
skaitė iki kovo 1 dienai.

“Ko:nigsbcrg?r • Allgemcine 
Zeitung”* pranešimu, Vokietija 
tol nckeisiant savo.taktikos kol 
Lietuva nepripažinsianti tarp
tautinės kraujamųjų. vą^onu 
teisės. Eitkūnų stotis yra už- 

prekčmis ir
priėmimas į minėtą

sensta
prekių
punktų busiąs sulaikytas.

laikinai

. Klaipėdoj >
Netiki Freištatuti.

KARALIAUČIUS E. Kovo 
23 d. “gekerallanscliafl’ės” su
važiavime paaiškėjo, kad Ry
tų Prūsų valdžios sferos vis 
jau rimčiau skaitosi su svar
biomis permainomis Klaipėdos 
krašte ir todėl stengiamasi ati
trauk ii iš tčn visus tluotus že
mės ūkini kreditus. Iš to ma
tyt, kad į Klaipėdos Freištata 
Karaliaučiuje jau nebetikima.

Kiek lietuviu išvažiavo Lie 
lovon kovo m.

WASH1NGTONAS, bal. 27 
d. (Elta) — Š. m. kovo mė
nesį iš Amerikos išviso lietu
vių išvažiavo Lietuvon 554. Iš
važiuojančių skaičių sudarė 355 
Vyrai, 59 moterys ir 130 vaikų.

100,000,000
auksiną

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

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

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir p visus 
kitus svieto kraštus.

Rusijon tuo tarf)u galima siųsti tiktai taip va
dinamus maisto draftus.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663

TOWN OF LAKE SKYRIUS
Weet 4Ct’i Street. Tel. Boulerard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
Archer Avė., Tel. Lafayette 7674

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

- ROSELANDO SKYRIUS
233 Eaut 115-th St., ! Tel. Pullman 0659
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Detroito Žinios
Spaudos darbai.

Detroitiečiai lietuviai nuo 
seno papratę nepaisyti to, kaip 
atrodo jų spaudos darb&i. Pa
sižiurėjus į jų apgarsinimus 
koktu daros, kaip jie skelbia 
savo biznius ar • parengimus 
ant visokiausių popiergalių ir, 
visokiomis kalbomis bei tar
mėmis kaip kas moką, ar ne-

tyli languose daro labai blo
gi) įspūdį; vieni kažkokiu ang
lų kalbos žargonu, kiti žemai
čių tarme be jokios sintaksės

visų litanijų, iš kurios sunku 
yra suprasti, kų rašiusia norė
jo pasakyti. Pav., lange įdėtas 
apskdlbimas.' šitaip skambir: 

“Teatras, Dpiiibs ir špkiai, 
Rengia Lietuvių Pilietinimo 
Kliubas “Nesusipratėliai” vei
kalas iš Amerikos gyvenimo.” 

liesus i prate- 
kliubas, 
Rodosi, 
ir būti

— Čia nežinia, 
liais yra pilietinimo 
ar statomasis veikalas, 
kad Pilietinimo kliubo 
negalėtu; manau kad
būti Piliečių kilubas (Pilietini- 

• mo kliubas gali būti, jei jo tik
slu ir uždaviniu yra nauji pilie
čiai rengti; bet jei kliubas susi
deda iš piliečių turinčių kito
kių tikslų, tai, suprantama, 
kad tokis kliubas .gali būti tik
tai piliečių kliubu. — Red.).

Nebūtų nuostabu matyti ap
skelbimai atspausti tokiu žar
gonu, jei nebūtų jokių įstaigų 
prideramai spaudos darbams 
atlikti; bet dabar, kada “Nau
jienų” skyrius' Detroite atlieka 
visokius spaudos darbus gerai 
ir greitai, šitokiu žargonu gar
si n t is yra tiesiog gėdjZ Išlikas 
dėtroitiečiams suprasti, . kad 
ne tik gražus ir tinkamas dra
bužis žmogų papuošia, bet ir 
gražus ir tinkamai pasakytas 

jie 
sii

va-
turės didesnio pasisekimo 

. visais savo parengimais ir
karais. ' ’ )

Kaip kunigas) supranta 
Kristaus mokslų.

Šv. Jurgio parapijaiMusų 
nesenai paskirtas klebonas J. 
Bareišis 
kur ir 
ti. ">štai nedėlioj, balandžio 23 
dienų, kuinai su kūdikiu atvy
ko į bažnyčia ir prašė klebono 
Bareišio pakrikštyti. Bet^dva
siškas tėvelis atsisakė krikšty
ti, sakydamas, kad jam kuinas 
p. L. aiepatinkųs. Bet kų pra
sikalto klebonui J. Bareišiui 
kūdikis ir jo tėvai, ir kas turi 
Tinkti krikšto tėvus (kuinus) ?

Stebėtis tik*, reikia, kad mu
sų kunigai, Kristaus mokslo 
skelbėjai, dusių ganytojai, o 
atstumia nekalto kudiko du-

toks dusių ganytojas 
vaikų atsisako k riks t y- 

">štai nedėlioj, balandžio 21

Bažnyčia ant ratų.
Michigano valstijos episiko- 

palų bažnyčia šį pavasarį ren
giasi paleisti kelionėn bažny
čių ant ratų. Toji bažnyčia 
susittūs iš gražiai pataisyto al
toriaus, dviem kunigam kam
barių ir virimui bei kepimui in
dų. Jie lankysis po nuošalias 
ūkininkų apgyventas vietas, sa
kydami pamokslus^ dalindami 
komunijų ir prirtiošdami vai
kus septintadienio mokyklai, 
kuri iš Detroito bus vedama 
paštu. Pirmiausia bus pasiųs
ta tam tikri agentai, kurie pri- 
ruoš žmones prie visų tų mi
sijų. Visi šitos darbuotes .pla
nai yra padaryti ir yra paduo
tas užsakymas dideliam mo
toriniam trekui padirbti.

Fordui pavogė fordų.
Henry Fordui atsitiko nclai- 

ihe— vagys nuvažiavo jo for
dų ir jį paliko be mašinos. Hen
ry Foixl palikęs savo “limuzi
nų” prie Jefferson ir Baldvvin 
avė. nuėjo reikalų atlikti. Va
gys pamatę tai, atėjo, rainiai 
susėdo ir nuvažiavo sau.

Fordas, žinoma, tuojaus tele
foną vo policijai; tpji klatfsia 
jo —Ar naujas?
jis. — O kiek vertės? —Penki 
šimtai dolerių, pasakė Fordas.

P-n ui Fordui teko grįžti 
dirbtuvei! ir pasiimti nuo len
tynos kilų fiordų; bet sulaukęs 
vakaro jis įsrado užraktų sa
vo f ordų i, kurio daugiau nie
kas neįstengs pavogti.
Išmetė mynšainų pro langų.

Smuklininkas po mini. 547 
Abbot gat., pamatęs ateinant 
pas jį “sausuosius” agentus, 
nutverė munšaįnūs ųsočių ir iš
metė jį pro langų, manyda
mas, kad jis susikuls ir sau
siesiems nebus kas imti. Bet 
jo nelaimei, lufočius nupuolė 
ant smilčių ir liko sveikas. 
“Sausasis” išėjęs pasiėmė ąso
čių ir suareštavo\®miklininlkų.

Užsidegė gatvekaris.
Beveik pačiam miesto vidu

ry Wot)dawrd avė, gatvėje per 
lubas užsidegu karas. Nors ka
ro tarnautojai greitai ugnį už
gesino ir žm ės jokių nuo
stolių neturėjo, liet karų judė
jimas tapo sulaikytas pusei va
landos.

..... *.... . . ... . ■'■—ii- 'i^ 
/........ ! sachusettso ir* Comiecticuta

i valstijų. Paskiausiai jis apsi- 
. |vedė ir gyveno viename pui- 

___ J klųjų ^viešbučių Poughkeepsie, 
N. J. norėdamas atidaryti ofi
sų kaip valdžios oficialus. Jis 
gjalįsis, kad suviliojęs tokių 
daugybę merginų ir moterų.

—J. Dagis. ,

CIMMR
ANCHOR - DONALDSON

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

Plaukia į Uetuva, Lenkiją, I Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą.
CARONIA  ..................  Geg. 13
SAXONIA..........................  Geg. 25

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

Keliaujant per Cherbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
CAMERONIA ....................  Geg. 6
CARMENIA ......................  Geg. 17

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus SouHiamptoną, kurio va
žiųjų į Danzigą, Piliavą ir Libavą. 
AQUITANIA .... Geg. 2, Geg. 23 
MfAURETANIA Geg. 16, Birž. 6 
BERENGARIA Geg. 30, Birž. 20

Per Angliją ar Hamburgą j Dan- 
zigą $106.50 i Liepoją $167. Tak
sų $5.00.

aip, atsake
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AR REIKIA JUMS NAUJO STOGO?
Jei stogas kiauras, vanduo bėga, arba nori naują stogą uždėti, 

motykite mus. Mes padarome už speciales kainas visokios rūšies sto
gų dengimą, pkvizdžiui: žalios ar raudonos dengimui skalos po $1.25 
ir $2.85 rolis. sKecialč kaina daugiau imant.

“Visokis Lumberis” 4 ,

Morgan Park Lumber Co.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. . 1955 W. lllth St.

iaiKISE3HIIHIIRIGIBIIIIIKIIRIRBBaiKBBn 
Dainos Vienam' Balsui I

‘ Parašė
Stasys Šimkus
Kaina — 85c.

Bet mes ^abar parduošime atpiginta kaina — 
po 25 centus ^kiekvieną. ' ■ *

Sekančias dainas galima gauti:
1. ‘Lopšinė
2; Sunku man gyventi

Ne dėl tavęs aš, mergelė. 
Pamylėjau vakar 
Vai varge, varge 
Vai putė, putė.
Era mano brangi. *

Užsisakykit tuojau iš
NAUJIENŲ KNYGYNO

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

3.
4.
5.

t

St. Seimo Nariai
KAP.LADAS NATKEVIčIUS

MOK. BALYS ŽYGELIS
Kalbos šiandien, partedelyj, gegužio 1 

Roselande 
STRUMILO SVETAINĖJE, 

158 E. 107th St.
Pradžia 7 vai. vak. . i .

Visi, kas tik gyvas į šias prakalbas.

Išgirsite ko negirdėjote nei nesitikėjo-

te. rKviečia Komitetas.

Lietuviška Vakariene
Išleistuvėms Geležinio Vilko organiza

toriui kap. Ladui Natkevičiui ir 
mok. Boliui žigeliui

Rengia
Susiv. Amerikos Lietuviai Ex-Kareiviai

MILDOS SALĖJ, 
3138 So. Halsted St.

Utar., Gegužio t, 1922
Pradžia 8:30 vai. vak.

Įžanga tiktai vienas doleris ($1.00 f 
Tikietus nariai pardavoja ir prie durų.

Šerifo imtynės su plėšiku.
Šerifo pati Mrs. Cascy sėdė

dama po Ihngu savo name, 229 
Palmei’ avė. pamate, kad vie
nas vyras vaikščioja ties jų na
mais -lyg ko laukdamas. Pusiau 
antrų Valandų ryto ji pamatė, 
kad jis sulaiko einančius ir 
apkrausto jiems -kišenius. Ji 
paltylotmds pašaukė savo Vyrų 

_______ ___ ir parode jam plėšikų. Šerifas 
šulę tik dėl to, kad kito žmo-.-pasiėmė revolverį ir išėjo jį su-
gaus nosis jam nepatinka. Ar 
tai šitaip Kristaus mokslo skel
bėjai Kristaus mokslų pildo?

Parapijonas buvęs zokristijoj.

• Vietos spaudos perlai.
Mūšų skelbimų rašytojai yra 

tokie gabus kalbos darkytojai, 
jų \iarkymo specimenaikad 

tikrai reikėjų padėtį į mnzėjų 
ateinančioms kartoms pasiste
bėti. šitai vienas tokių:

“Apvaikščiojimas darbininkų 
Pirmosios Gegužes • Teatras ir 
koncertas. Svet. duris atsida
rys 6 v. v., Programas prasi- 
der punk t itališka i 7 ta v v. Sis 
veikalas* Paskutine Banga pef- 
stato Russijos revoliucija — 
Sunku kelias žodžeis viskas iš 
aiškinti to veikųla svarba. Tik
tai tie galės pavertinrti Russijos 
ir Lietuvos * revaliuocijonieriu 
darbus—Todėl kiekvieno darbi
ninko ir darbininkes' yra 'už
duotis —• Nes šis veikalas yra 
darbininku mokykle, parodan-j 
tis kaip darbininkai tiu*i ko
voti už sava klasei reikalus—”

Tokis žargonas tai tikra re-

i;

DETROITO LIETUVIAI
imti. Vienas kitų pamatę jie 
pradėjo šaudylis. Išsišaudč vi
sus šūvius jiedu šoko viens 
prie kito ir pradėjo glėbiuotis; 
šerifas buvo pašautas į kojų ir 
negalėjo* taip vikriai sukinėtis 
kaip plėšikas . ir tatai pdėšikas 
paspruko.

♦ 
Suviliojo 78, apsivedė su 8.

Le Clare buvusis karys

čio kalėjimo. Tyrinėjimuose 
jis papasakojo teisybę ir pri
sipažino prie kaltes. Jis papa
sakojo kokiu budu jis galėjo

dėvėti 
ir gražiai at- 

loms jis daug 
viena nuo jo 

jiis tve .^lavos

pinriiausia jis stengus 
gražius drabužius 
rodyti. Su inergi 
nesiderūdavęs; je 
atsisakydavus, 
už.t kitos nepaisyllamas to, ko
kia ji butų — laiba ar stora, 
geltonais, ar juAlais plaukais 
jam vis viena ir visos jis būg-

aiba ar stora,

jis niekuomet nemainęis savo 
pavardes. t

Policija gauna daugybę va
rant ų prieš jį iš visų Amerikos

— daugiausia iš Mas-*

Dėl Jūsų patogumo ir gėrovės Naujienos įsteigia savo skyrių 
ir stotį Jūsų mieste. Dabar Jus turėsite progą gauti naujas- 

• •

naujutėles “Naujienas” tą pačią dieną ir atlikti visokius reikalu^ 
surištus su “Naujienomis” be jokių keblumų.

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

Norėdami gauti knygų ateikit j skyrių ir • gausite užganėdi- 
nimą. : ■ - * ■-

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

NAUJIENŲ DETROITO SKYRIUS
9249 Cardoni Avenue, . ' Detroit, Mich..

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

rr

a *

Lengvai gydo, greitai ir 
antiseptiškai.

"Tht Little Nursut
forLuuei^ sauie nudegus nosį

Vartok apšilai šaldančio

Garsinkities "Naujienose”

Ji che? ?
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

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

Contain no hablt-formlno druQ8
Have you tried Dr. Milės’ Nervina?

Aok vottr Drųggist

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat 
Telefonas Yards 1119-J

Baigusi Aku
šerijos kol egi- 

*- ją j ilgai prak- 
( tikaVtisi Fenn- 

silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duc 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

=====^

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

-<

i
-■ -

f^OR.HERZMAN^a
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 15 
motų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas liga^ki 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Chnal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

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 
teisiuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 2898

Telefonai:

ADVOKATAS
Ofisas vidurriSfegtyj. •’

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

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 pO pietų

. Namų Tek: Hyde Park 8395

Dr. A. R. BlumenthaP
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

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

Tel. Boulevard 6437 
m i..........■■!■■■■..... i ■ ... i ,
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GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR JPATARftJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St. 
Randolph 8899

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 $. ASffland Blvd. 

Seeley 3676

Tel, Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

, iki 9 vakare.

$

■
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DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

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

’ Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir-Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

vakare. Nedaliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Tėlephone Yards 687

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vak: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rocter Building 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

O •f j s 3, s
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

. Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS*
20 iki 12 vai. ifyte niio 2 iki 

:30 vai.
Nedaliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

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

Room 479 •
Tel. Main 2593

Vak. 1645 VVabansia Avė.
Tel. Haymarket 3869

Nuo 10_________
5 vai. po piet ir huo 
vakaro.

Dr. Maurice Kaliu
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. nedėldieniaią. nuo 10- 
iki ■ 1 vai. po pietų.

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Piiiigų

“Laivakortės
Ileal Estate

' Morgičiai
EUROPEAN-AMERI-

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

Telefonas Boulevard 0611 
(Baltas Namas)

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. ' Seredom 9 v. j-yto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, UI.

5 Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos “gatvės

JURGIS HlįYNKEVIČIUS 
KRIAUČIUS

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

te ,mes ateisime į namus.
1504 W. Division. St. Chicago, III.
— - e
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CATĄRRH
OF THE S
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TnJOU CAN'T LIFE
with a sore, eour7bloatcd stom- 

“™“ ach. Food doe« not nourish. 
Io»tead it is a »ource of misery, causing 
pains, L'dching, dizziness and head- 
aches.

The person vvilh a bad atomach 
should be satisfied vvith nothing lest 
than permanent, lasting relief.

The right reinedy will act upon ihe 
linings of the stomach, cnrich the blood, 
aid in castmg out the catarrhal poisons 
and strengthen every bodily funetion. 
4J The large nurnber of pcople vvho 
have Miccessfvlly used Dr. Hartrtian’s 
fatnous medicine, recoihmended for all 
catarrhal conditions, offer the stroognsl 
possible endorsement for 

Pe-ru-mA
IN SERVICE FlrTY YEAK
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B E3 EZZZZ3 g" 11—— 
TABLETS OR LIQUID 

g *- SOLO EV£nYWHZRE 
«3 gnizu;m nwm.ffl.uni.in m r-

IMPERFECT IN ORIGINAI
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Pats pirmutinis dalykas nau- 
* juose namuose tai Grofonola. 
V Juokai, Laimė, ir Palinksmini

mas'palaiko medaus mėnesio 
ūpą gyvenimo kelionėj.

Ir jums pristatysim kurį tik 
norite Grafonolą Į Namus

Kokis pas tamstą ūpas ar atsitikimas nebūtų, 
COLUMBIA GRAFONOLA vis-suteiks tamstai senai 
tamstos pageidaujamos muzikos įvairybę. — Vėliausius 
Dainos, Džiuginius; Naujovinius Šokius, Sujudingus 
Benu Maršus, Kvartetus, Seno Laiko Melodijas, Įkvė- 
pingą Bažnytinę Muziką ir Operas.

• Paskutinis dalykas vakare tai 
“labąnąkt” daina' vaikučiams. 
Saldi daina greitai juos nuva
ro į miego — šalį.

DABAR yra proga įsigyti gerą instrnmentą — in
strumentą, kuriuo tamsta gali labai didžiuotis. Kad pa
gelbėjus tamstai, mes pastatysime Grafonolą tamstos 
namuose. Šimtai žmonių tamstos paties apylinkėj šitaip

■ nusipirko. PIRK DABAR.
-»»A

P&L.

Skaityk 'Musū Pasiulyma
Tik pasirinkit sau stylių ir baigimą, kurie pritiks prie jūsų 
namų, įnešk pirmą mokesnį ir mokėk likusius išmokėjimus 
pagal savo išgalę.
Tai yra jūsų paskutinė proga. * VEIK ŠIANDIEN.

Musų numažintos kainos reiš
kia TAMISTAĮ DIDĮ SUTAU- 
PYMĄ - BET VEIK TUOJ!

■ į

>

Motinos lopšinė • temstant! 
Kas išreiškia, daugiaus meilės 
ir jausmo kaip lopšinė. Kolum
bijos lopšinės rekordai tiek pa
našus motinos lopšinėms, kiek 
muzikai tas galima.

v

Nustumk kilimą, užstatyk 
Grafonolą ir šok. Kiekvienas 
pasakis, “Broleli, 
trauk vėl”.

Tamsta su draugais daugiaus 

gėrėsitės vakarais kada Orą* 
fonola suteiks jums “visą viso 
pasaulio muziką ir dižiumą jo 
juokų”. ' . S* •

Išimtinai Columbia 
Grafonolos 

Dalykai
• ; /

1. Gražios Columbia rųšies dėžės 
pritaikymui prie gyvenamojo 
kambario rakandų.

2. Specialis Columbinis balsodaris
— instrumento širdis, kuris pa
daro muziką žmogaus balsu.

3. Patentuoti Balsui Lapai garsui 
kontroliuoti, — tylus ar skar
dus balsas, kokio nori.

4. Columbia mados Tono Plėtėjas
— padarąs 'gausy, saldy, tyrą

Columbinj toną. ’ ■
Pirk naujovinį instrumentą 
šiandien.

Numažintos kainos ge?
riausio darbo in- \ 

strumėntams i

$275 
225 
165 
150 
140 
125 
75 
50
32.50

Norint patikrinti čia

Modelis numažinta iki $175 
n

D

D

D

D

»

»

D

150 
140 
125 
100 
85 
60 
45 
30

o

n
paduotus 

pareiškimus, reikia, tik ištirti ir 
palyginti vertybės.

34 Modeliai 6 Į vairių Apibaigimų

puiku. Už-'

Kada gyvenimo žvake dega 
silpnai, muzika suteikia pasi
tenkinimą ir ramumą ir pas
kutines gyvenimo dienas pri
pildo praėjusių metų dainomis.

Ateik* šiandien, kol sąranka yra pilna
4
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Apžvalga
| MASKVĄ, IR GANA.

Siuvėjų Amalgamėtų Unijos 
lietuvių skyrius 58, Brooklync, 
savo mitinge balandžio 13 d. pil
ėme rezoliuciją, kuria reikalau-, 
ja, kad Amerikos Siuvėjų Amal
gamėtų Unija dėtus prie mas
kviškio Raudonojo sąjungų in
ternacionalo. Rezoliucja, ištisai, I 
skelbia:

. “Kadangi viso pasaulio dar
bininkams reikia jungtis politi
niai ir ekonominiai netik į loka- 
les ir šalies organizacijas, bet ii* 
į tarptautines organizacijas 
delei pasekmingesnės kovos už 
tuojautiniuš musų reikalavimus 
ir delei atsiekimo galutino tiks
lo — išsilinosavimo iš alginės 
vergijos panaikinant kapitalis-j 
tinę sistemą;

"Kadangi Profesinių Sąjungų 
(Amsterdamo) Internacionalas 

•nėra kovojanti už darbininkų 
reikalus organizacija, bet bur
žuazijos įrankis pastojimui ke
lio revoliuciniam darbininkų ju
dėjimui;.

“Todėl mes, A.C.W. of A. sky
rius 58, saVo susirinkime, lai
kytam 13 d. balandžio, 1922, 
New Plaza Hali, Brookjyn, N. 
Y., nutarėme reikalauti, kad 
musų Unijos nacionalė konven
cija' kuri įvykš 8 d. gegužės, 
Chicago, III., nutartų prisidėti 
prie Raudonųjų Prof. Sąjungų 
(Maskvos) Internacionalo, kuris 
nors dar nesenai susiorganiza
vo, bet jau pritraukė prie savęs 
didelę didžiumą pasaulio darbi
ninkų profesinių sąjungų, ir ku- 

. ris veda griežtą kovą prieš vi
sus darbininkų kiesos priešus 
visame pasaulyj. Mes griežtai 

. reikalaujame, kad viršminėtą 
musų Unijos konvencija nutar
tų dėtis prie R.P.S.I ir kad Uni
jos viršininkai netrukdytų prisi-j 

(dėjimo.” •’ p . . ;
Sakymas, kad Amterdamo 

Internacionalas nesąs kovojanti 
už dkrbininkų reikalus organiza
cija, bet esąs “buržuazijos įran
kis pastojimui kelio revoliuci
niam darbininkų judėjimui”, tai 
paprastas bolševikų melas ir 
šmeižtas, .kuriais jie siekiasi 
diskredituoti organizuotąjį pa
saulio darbininkų judėjimą nešo
kantį pagal Maskvos diktatorių 
nqrą. Antra, sakyti, kad mas
kviškis raudonųjų sąjungų in- 
ternac’onalas jau pritraukęs prie 
sąvęs "didelę didžiumą pasaulio

naujienos, chieago, m Pagedėlis, Gegužio 1 d., 1922

darbininkų profesinių sąjungų”, 
tai reiškia nieko nežinoti, arba 
žinant per akis meluoti ir mul
kinti mažiau susipratusius dar
bininkus. Ištieaų, raudonųjų 
Maskvos internacionalui priklau
so visai nežymi darbininkių j udėi 
j inw dalelė, kuomet Amste 
Internacionalas
apie 25 milionus tvirtai organi
zuotų profesinių pasaulio darbi
ninkų.

mo
reprezentuoja

pa-Apie revoliucinį ir ki 
šaulio darbininkų judėjimą Ame
rikos Amalgamėtų siuvėjų uni
ja, kurioj lietuviai išviso sudaro 
nedidelę dalelę, be abejo žino 
daugiau ir geriau negu mūsiš
kiai bolševikuojantys joje ele
mentai; deltogi ir į šitą jų re- 
zoliuciją^greičiausiai pažiūrės 
tik kaip j neatsakomų žmonių 
provokaciją, kurią jie nori pasė
ti organizacijoj suirutės.

“A.L.T. Sandara ir jos Cen
tro valdyba neturi nieko ben
dra su agitacija vedama SLA. 
rinkimų metu;

‘‘Kandidatai, kurie yra agi
tatorių surašuosę skelbiami, 
nėra A.L.T Sandaros centro 
valdyboj; • ;

“A. L. T. Sandaros centro 
valdybos nariai jokio asmeniš
ko biznio ųejieško.”
Sąvo pastaboj prie p. Račkau

sko laiško “Vienybė” atkerta:
“‘Toks užginčijimas savo 

tikslo neatsiekia, nes ši agita
cija ir musų srovės reikalų 
painiojimas su privačiu keleto 
asmenų biznio po senovės te
bevedama.” »
Brooklyno tautininkų orga- 

mas, arti stovėdamas, dalykus, 
matyt, žino. .

i

NEĮTIKINĄ.

“MONKINA” IR IŠ
NAUDOJA,

Kas Dedasi
Lietuvoj j

—-------- - A’
Kova su brangenybe

kada tarpe darbininkų bus tik
roji vienybė, vadinas, kada 
darbininkai savo klasės reika
lus supras ir juos gins, tąsyk 
pas juos bus nepergalima gąr 
lybė. ' ‘

Bet šilas atsiekti ima daug 
laiko, pasišventimo ir kantry
bės. Tie, kurie rengė Gegužės 
Pirmos iškilmes manė atrieksią 
tą tiesesniu budu, vadinamuo
ju “masiniu” veikimų, laikant 
minioms revoliucines kalbas ir 
keliant jų revoliucinį ūpą. Pas 
juos buvo viena mintis: su
griauti dabartinę tvarką. Kas 
bus ją sugriovus; kaip įkurus 
naują, jiems tas mažiausia ru-i 
pėjo. Kaip bus, mes to nega
lim pasakyti; tas priklausis 
nuo tų, kurie padarys pervers
mų, —. sakydavo jie. •

įPrie šitokio- darbitunk\j vadų 

nusistatymo jvyko didysis pa
saulinis karas. Buvo sakyta,, 
ir tas gali būti tiesa, kad vie
na priežasčių pagimdžiusių, ar 
bent paskubinusių pasaulinį ka
rą buvo’valdančiųjų klasių no
ras karo paskelbimu revoliuci
jos išvengti, kurios bijota ypa
tingai vakarų Europoj, Vokie
tijoj ir Rusijoj. 

/ M

Šitas karas, ištikro, buvo di
džiausias smūgis darbininkų 
judėjimui, ar gal išblaškytoju, 
tų prietarų, kurie buvo įsigy
venę darbininkų judėjime. 
Prieš karą buvo numanyta kad 
socialistų ir kitų klasiniai są- 
ftioningų darbininkų pajiegęs 
yiu tokios jau didelės, kad pa
saulio valdovai negalį karo ap
skelbti ir jo vesti be darbinin
kų sutikimo, o darbininkai, ži
noma, bus tam priešingi.

Bet išėjo- visai kitaip. Karas 
tapo apskelbtas ir visų šalių 
socialistai patys vargai bežino
dami kokki budu, atsidūrė di
džiajame pasaulio gaisre. Ne
žinia kodėl viša to kaltė buvo 
suverčiama ant Vokietijos so
cialistų, busią jie drauge su 
kaizeriu norėję pasaulį užka- 
Hua ■ ■■ i
Zivad šitam manymui nebuvo 
pamato ir kad visų šalių so
cialistai ir. kiti klasiniai sąmo
ningieji darbininkai buvo tiek 
pat kalti, jei galima jie kaltin
ti, tai" šiandien tas t yra aišku. 
Bet šitas kaltinimas vokiečių 
socialistų ir vėliaus bolševikų 
revoliucijos laimėjimas Rusi
joje buvo tomis bombomis, ku
rios galu Inai suskaldė darbi
ninkų partijas į atkakliai be
sivaidijančius savo tarpe bū
rius. Kairieji būdami geguži
nių iškilmių, masinio veikimo 
ir greitos revoliucijos įvykini- 
mo garbintojai buvo tikri, kad 
šeidemaniniai buvo darbininkų 
klasės pardavikąi, o Leninas ii1 
Trockis tai darbininkų klasės 
Možčs. Dešinieji šalčiau žiū
rėdami į dalykus ir neri jausda
mi esą kaltcsniais už visus ki
tus,, ątsakinėjo į jiems daro
mus priekaištus ir rodė Leni
no ir Trockio klaidas.

Jie sake, kad Rusijoje nėra 
tokių sąlygų, kuriose socializ
mo tvarka galėtų prigyti ir 
Leninas kartas nuo kario pasa
kydamas savo “mea culpa” pri
pažink jiems teisybę. Dabar 
po keturių metų “socialistines”, 
ar “komunistinės” valdžios.Ru
sijoje ir patiems komunistams 
yra aišku, kad socializmo ar 
komunizmo tvarka Rusijoj vy
kinti peranksti dar.
"Man irgi tas aiškių Tokia 

taktika ir1 tokiu programų, ko
kius vartojo bolševikai, negali
mo koperatyvines darbininkų 
tvarkos įvesti ne tik Rusijoj,, 
bet nei Amerikoj, nei kokioj 
kitoj šaly, kur pramonė tam

Darbai ir darbo 
jieškojimas

šalčio suimtas sapnuoju Abrao- 
'mą. Susirinkimas įvyko vieno 
kumačiO 'surukusioji bakūžėj. 
Lankeliškių skyrius geriau gy
vuoja, kaip apylinkės skyriai, 
nes yra kam vesti. Sąjungai 
priklauso daug jaunimo, kuris 
turi savo sekciją. Darbi ninKąi 
dęl visų produktų brangumo nu
tarė prašyti apskrities viršinin
ką, kad panaikintų smuklę Lan
keliškiuose. Atsakymo ligi šiol 
nesulaukiam. Lankeliškių, sto-' 
rasakilai neturi pinigų parapijos 
namams pataisyti, o degtinei, 
kaip vandens.

Duąuesne, Pa. — Balandžio 
28 d. man teko užkliūti į šitą 
lietuvių koloniją darbo bejieš
kant. Didžiuliai Carnpgie’o 
plieno fabrikai Duųuesnėj dir
ba pilną laiką, bet iš kitur at
vykusiam darbas sunku/yra 
gauti ir paprastas mokesnis 
darbininkams yra 30 centų. į 
valandą. Dirba ilgas valandas, 
dienomis po dvylika valandų, 
o naktimis net 13 valandų.

Kas gauna darbą.
Nuvykęs tuoj aus. ėmiau j ieš

koti savo pažįstamo, kurio tu- 
rėjavradresą, bet mano nelai
mėn jis buvo išsikėlęs į kitą 
miestelį ir aš jo neradau. įsi
šnekėjęs su viena moteria ji 
man papasakojo, kad jos vyras 
plieno fabrike ‘dirbęs septyiiia- 
lika metų ir kad z dabar grįžta 
atgal tie žmonės, kurie streika
vo 1919 m. "Streiką pralaimė
jus daugumas darbininkų bu
vo išvažiavusių kitur; dabar 
jiems sugrįžus bosa^ pabarąs 
juos už streikavimą ir duodąs 
darbą. Kiti, kurių paklausiau 
taipgi jos papasakojimą pa tvir
kino, taigi sumaniau ir aš nu
eiti pažiūrėt’, ar negausiu; nors 
sunku yra dirbti 12. valandų^ į 
dieną po 30 centų į valandą, 
bet vis yra geriau, kaip netu
rint darbo visai. , V.\ r
Nuėjus į samdomąjį ofisą, ofi
so vedėjas pažiurėjo į mane ir 
paklausė kur aš gyvenu. Pa
sakiau jam, kad atvažiavau iš 
kitur kr norėčiau gauti čia dar
bą. Jis man pasakė trumpai, 
kad “šiandien nėra darbo”. .

Nieko nepešęs užėjau(>į lie
tuvių smuklę; ^čia radau dali-*“ 
giau lietuvių ir pradėjau su 
jais kalbėti apie darbus. Man 
pasisakius, kad aš buvau nu
ėjęs darbo prašytis, jie ėmė iš 
manęs juoktis. Girdi; tamtsa 
šitaip apsitaisęs čia negali gau
ti darbo; tie kurie čia ateina 
su/rašomąja plunksna ir laik
rodėliu kišenių j negauna dar
bo; darbo reikią j ieškoti nu
plyšusiais drabužiais ir apy- 
purviniam, kAd atrodytum iš
alkusiu ir biednu.

Ant galo vienas paaiškino, 
kad Gąrnegie plieno kompani
ja esanti gera ir' gailestingą 
biedniems darbininkams, 
tingai meksikiečiams ir 
rams. r '

Iš šito jo paaiškinimo

Kovo 25 dieną Raseinių 
s to darbininkų profesinė 
junga svarstė tdsuotinam savo 
susirinkime JkovoS priemones 
su pabrangusiu gyveniniu.

Susirinkimas nutarė: \ 1)
kreiptis į Seimo Socialdeino-! 
kratų, Liaudininkų ir Valstie- 
šių Sąjungas frakcijas, reika
laujant, kad valdžia nebeleistų 
išvežti užsienin valgomųjų dai
ktų; 2) kreiptis į vietos savi
valdybes ir valdžios organus, 
kad butų sutvarkytas produk
tų išvežimas iš miestu

^JPrie to nutarimo prisidėjo ir 
ž; u. darb. prof. sąjungos val
dyba. i. J. J:.;

Vietos biednuomenė . labai 
nerimsta, nes ir čia spekulian
tai superka maistą gabenti 
sienin ir, tuo nežmoniškai 
kėlė produktų kainas.

JURBARKAS (RASEINIŲ 
APSKRIČIO).

Kovo (m. 19 d. buvo atvykęs 
klerikalų klapčiukas Seimo na
rys Ambrozaitis. Papasakojo 
apie Seimo darbus. Suprato
me, kad žemės negaus tie, kurie 
pinigų neturi, kad geriausi.že
mės plotai lieka dvarininkams, o 
visą kitą žemę sudoros musų, 
darbininkų naudotojai — stam
bus ūkininkai. Toliau klapčiu
kas Ambrozaitis aiškino konsti
tuciją. Išrodinėjo, kad mirties 
bausmė ir prezidentas esą reika
lingi. Mes klapčiuką taip ir su
pratom, kad be 'šitų “mandriųV 
dalykų negali būti.ir tikrai de
mokratines respublikos. Visiš
kai pritarėm pranešėjui, kai jis 
ėmė peikti socialdemokratus ir 
agituoti mus nerinkti jų į kitą 
seimą.

Taip, į kitą seimą mes rink-, 
sim tik ilgaskvernių bernus Am- 
brozaičius.

už- 
pa-Bostoniškio brostvininku or

gano “Darbininko” bendradar
bis, ar šiaip pripuolamas, skaity
tojas /pasipiktinęs rašo: o „

“Mes čia [Amerikoj] gyve
nom taip sau ramiai ir retai 
kokis “spykeris” atsilankyda
vo. Dabar pradėjo lankytis 
visokį agentai... ir menkina 
amerikiečius ir išnaudoja de
lei kokios nusmukusios savo 
partijos ir už amerikiečių pi- 

• nigus turi sau gerus laikus.” 

' Pikta tiesa. Bumšai, Garniai, 
Bagdonai — ar maža jie pri- 
monkina ir naudoja tamius,

Nesenai “Vienybė” išdrįso 
pakaltinti savus žmonės, tauti
ninkus, kad S.LA. viršininkų 
rinkimais jie veda už save agi
taciją, norėdami įsisprausti 
SLA. centro valdybon savo pr^- 
vačio biznio jieškodami. “Vie
nybė” nurodė ir kas tie žmonės: 
tie patys, kur tautininkų parti
jos (Sandaros) vairą laiką savo 
rankose ir arti stovį prie SLA. 
centro. '*

Sandaros pirmininkas p. V. K. 
I Račkauskas ilgu laišku “V-bės” 

: visa tatai
užginčyti. Jis sako:

Gegužčs Pirmosios Šventė

redakcijai stengiasi
ližcinevt.i Jis rjiVc kunigams tikinčius žrfiomelius!

4.......... ■ m " Ii,................. »'

Ką ji davė darbininkams
Trisdešimts treji metai at

gal tarptautinis socialistų kon
gresas Paryžiuje nutarė švęs
ti ^gegužės pirmą dieną kaipo 
darbininkų klasės šventę, šitos 
šventės tikslas dvejopas: viena, 
parodyti dirbančiosioms mi
nioms kad jų vienybėje yra ga
lybe; kita, paskleisti tose mi
niose didesnį klasinį sąmoningu 
mą ir darbininkų vienybę dau
giau išplėsti.

Nuo to laiko visuose civili
zuotuose pasaulio kraštuose 
klasiniai sąmoningasis proleta
riatas be nusistatymo skirtu
mo šventė darbininkų atbudi
mo šventę daugiau ar mažiaus 
pakilusiu, upu ir vis didėjan
čiais skaičiais iki didžiojo pa- 
saulinio karo pradžios. Visur 
didesniuose pramones centruo
se Europoje^ šiaurės ir pietų 
Amerikoj bei Australijoj Ge
gužės 7 Pirmosios Šventė buvo 
nemažas dalykas, ne tik vi
soms apšviestesnėms darbinin
kų klasėms, bet ir darbininkų 
klasės išnaudotojams. Kiekvie
nas klasiniai sąmoningas dar
bininkus, nesąmoninguosius, sa- 
dieną nedirbti ir kiek galint 
atitraukti nuo darbo kitus dar
bininkus nesąmoninguosius ’fca- 
vo draugus. Paifadai gatvėse 
sil raudonais vėlokais ir trans
parantais, skambiais obalsiąs, 
ugningos oratorių kalbos apie 
darbininkų klases skriaudas da
romas darbdavių klasės, kapi
talistinės tvarkos netikumą ir 
būtiną reikalą ji pakeisti n$hl- 
jB socializmo tvarka, kur stip
resnis negalėtų silpnesniojo 
skriausti, kur kiekvienas turė
tų lygią progą gyventi, plėtoti 
savo jiegas ir būti lamingu di
dino ir gilino minių sąmonin
gumą, kėlė jų revoliucinę dva
sią ir Gegužės Pirmosios Šven
te ištikro virto darbininkų vie
nybės ir jų galybės mastu. Ši
tas mastas kas metai vis didė
jo; vis didesnės darbininkų mi
nios dalyvavo šitos šventės iš
kilmėse;' vis daugiams pramo
nės ratų sustodavo sukęri, vis 
drąsiau minios statė reikalavi
mus savo išnaudotojams ir vis 
labiau varė juos į neramumą; 
Jiems baisu buvo, kad iš šitų

Gegužinės šventės pavaikščio
jimų iškilus revoliucinio gais
ro liepsna jų neprarytų, jie. 
prieš šitą reiškiamą ir, augaj« 
cią darbininkų vienybės galjjįi 
pradėjo statyti savo galybę — 
ginkluotą policiją, ginkluotą 
miliciją ir net kareivius.

Rezultatai buvo skaudus dar
bininkams. Raitoji policija 
puldama darbininkų paradą, 
sutrypdavo paraduojančius ark
lių kojomis, apkuldavo juos 
savo lazdomis, ar kardais ir 
iškilmės vadus sukišdavo į ka
lėjimą, kad paskiau atidavus 
juos teismams, kurie visuomet 
rasdavo juos kajtais.

Darbininkai,’ kurie iškilmėje 
rodė savo vienybės galybę, ne
įstengė su ja apginti nei sa
vęs, nei savo vadų. Jų išnau
dotojai šalies valdžių pagalba 
darė su jais kaip jiems patiko 
ir jie savo tariamaja vienybės 
galybe negalėjo nei jų nubaus
ti už tai, nei jiems atkeršinti, 
nei teisingumo sau rasti. Prie
žastis to buvo tame, kad jie 
vienybės principą klaidingai su
prato. Būrio jiega yra dides
ne tik to palties būrio vienetams, 
o ne vienetams turintiems pa-* 
jiegą didesnę, negu sudėti
nė jų būrio pajiega. Vienas ka
reivis apsiginklavęs kulkasvai- 
džiu ar dujinėmis bombomis 
nesibijo nei didžiausio būrio be 
ginklių. Bet nei nuodingosios 
dujos,, nei kulkasvaidžio bom
bos negali priversti darbininko 
stovėti pas mašiną ir gaminti 
kapitalizmui peln^r ^Kapitalis
tas sumuša darbininkė ekono
minėj kovoj ne nuodingomis 
dujomis, ar kulkasvgidžiais, o 
skebais. Tatai darbininko pa
dėtis yra aiški: jei nebus sko
bų, darbdžvis turės skaitytis su 
savo? darbininkais ir jo reikalą-1 
vimus išpildyti; kad skebų ne
būtų, pas darbininkus turi būti 
vienybė, nes škebai yra* tie pa
tys darbfninikai, tikta,! jiems 
trūksta arba savo klasės rei
kalų supratimo, ar gyvenamų 
sąlygų; kitokių, jei ir randasi, 
tai labai mažai.

Šitie trys skebų tipai ir tu
ri labiausiai darbininkams rū
pėti. Kaip jie bus išnaikinti;

bininikiai nori paimti pramones 
į savo rankas, tai jie turi pri
sirengti prie to, kad jie gale- 
tų jas vesti, kada kapitalistai 
nuo jų atsisakys ,ar kada Jos 
bus iš jų atimtos. Jie turi būti 
pakankamai . susiorganizavę 
tam darbui visose šalies pra
monėse, o tąsyk nebus tokio 
fiasko,, kurį dabar matome iš 
bolševikų Komunizmo Rusijoj.

UTĖNA.

Musų apylinkėje yra 
susipratusių darbininkų, 
tpri didelio noro steigti

daug 
kurie 
kuo

pas arba profesinę sąjungą, bet 
būdami labai prižiūrimi kirkš-

žvalgybininkų, nedrįstame išsi
žioti. Jau, kad buvo areštuo
jami “Aušrininkai”, tai inųs, 
profisenes sąjungos narius ir 
supūdytų kalėjime.

TRYŠKIAI (TELŠIŲ AP.)

Mes turime uolų krikščioniš
ko demokratizmo platintoją ku
nigu Narmontąj kurs negana to, 
kad kiekvieną sekmadienį iš sa
kyklos “garbavoja” socialistus 
ir susipratusius darbininkus, 
bet ir vaikščioja po jomarką ir 
supirkinėja iš škaplerninkų “pa
piktinančius raštus”. Nupir
kęs čia pat juos sudrasko. Tci; 
kia jau, matyti, klerikalų takti
ka, kad ko liežuviu nepadaro,- 
tai Rankomis bando daryti.

JOSVAINIAI (KĖDAINIŲ 
APSKRIIO).

i ■ '

LANKELIŠKIAI (VILKA
VIŠKIO AP.)

ypa- 
neg-.

man 
buvo aišku,, kodėl ji nenori 
švarių, žmoniškai apsitaisiusių 
ir ne per daug'išalkusių darbi
ninkų: viena, jie nebus paten
kinti' tokiomis baisiomis išnau-’ 
dbjimo sąlygomis; antra, pas 
juos daugiau yra susipratimo 
ir energijos kovoti su savo iš
naudotojais.' Bet šitos kapita
lizmo aukos taipgi reikia gel
bėti, rcikja skleisti tarp jų su
sipratimas ir plėsti solidaru- 
mas.-^S. B.

Sausio m. 22 d. čia buvo ž. U. 
D. P. S. skyriaus susirinkimas. 
Nežinia kodėl, Lankeliškių mo
kytojai neleido susirinkimo da
ryti mokykloje O šaltis tuomet 
buvo didelis. Susirinkę žmonės 
nežinojo kur dėtis. Aš ir dabar

Darbininkų gyvenimas smar
kiai eina sunkyn. Brangumas 
didžiausias. Kai pabrango kvie
čiai ir rugiai, dar nebuvo taip 
baisu, kaip dabar, pabrangus 
paskutiniam maisto produktui 
— bulvėms. Jomis vargšai gy
nėsi nuo bado, gyvendami ištisas 
savaites be duonos. Ligi šiol 
bulvių pūras kainavo 40 auk., o 
dabar jau moka po 120 auk. 
daugiau. Spekuliantai nuo ryta’ 
ligi vakaro važinėja po kaimus 
ir nesideredami jas supirkinėja. 
Darbininkui bulvių nusipirkti 
beveik negalima, nes ūkininkai 
abejoja, kad kitą dieną mokės 
dar brangiau, ir lodei nenori par
duoti. Sako, ryto bus bran
giau. Bulves superka,t žinoma, 
degtinas varymui. Kas gers ir 
linksminsis, o kas" badą kęs.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

y........ ............................ 1 ■ "■ "T

• KAS SIUNČIA PIGIAUSIA 
LIETUVON PINIGUS?

4
Ogi Clevelando Rea ir Informacijos 

Biuras 1000 Auksinų už $3.95 . Da
bar Lietuvoj pavasario reikalams 
kiekvienas nori iš Amerikos nuo sa
vo giminių gauti pinigų ir kada sių
si jiems, tai,siųsk per musų Biurą. 
Mes siunčiam, pinigus ir laivakortes 
parduodam. Pinigų kursas pradeda 
kilti, nelauk kol pakils, bet siųsk tuoj, 
Išpirk savo mieste money orderį ar 
bankavą čekį ir prisiųsk mums, o ! 
Lietuvoj pinigus gaus i 28 dienas. į 
Musų antrašas ^ra šis: ■ ,
CLEVELAND REA IR INFORMA- 1 

ęiJOS BIURAS, U
1419 E. 21 St., Clevelando Ohio. ’

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rioj tutras arti $400,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiamiaikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA? kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauita laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už iiusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
( PAŠALPOS SKYRIAI — V ’

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
t 1 <

Del platesniu informacijų kreipkitės šiuo adresu: 

LITHUANIAN ALLIANCE OF . AMERICA, 
307 W. 30th Street, ' . • New York, N. Y.

*"■' —...... t II <i. .1- ■ '■ ■ ■■

.......   - "T *" 1 ... ... .....

RALTIJO8-AMER1KOC 
■J-LĮNIJA 9Bi'oadvay, ’ Nev^rk.NY L> 

iLIETUV2\ 
bLAM13UR.GA.PlUA\Ą 

. . ARbA LIEPOJIL
^ 'Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja į Piliayą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA Į KAMBARIUS
ANT 2-jų, 4-rių, (į-šių ir 8-nių LOVŲ 

L1TUANIA .............................................. Geg. 3
LATVIA .... .. ......................................... Geg, 10
POLONIA ............................ .i........ :...... Geg. 17

' TREČIOS KLASOS KAINOS J: 
HAMBURGĄ $103.50 — FIL1AVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

/

IMPERFECT IN ORIGINAL

R40MT.lt


ry—m

DR. VAITUSH, O. D

CH1CAO0S Lietasis Aki a Specialistai

VAIKAS NUŠOVĖ VAIKĄ
VIKTORAS BOBINAS

RUSSIAN-AMERICAN

Puikiai

BULLDOGBLUE
CORtJtrt*

Amerikos Pilietis

auj ienas

Telefonai Boulevard

____:________

Pinigai Iš
Kenoshos

■ ■ IVPinigai is 
Rockfordo

Geriausios lazurkos namų 
darbo drapanoms, kurios pa
darys baltas kaip sniegą.

laiva- 
ir iš

BRIDGEPORT 
ELECTRIC Cd.

Reikia tą atsiminti, kad tur 
tas galima padauginti tiktai iš 
minčių ir darbu.

viską laikraštį pats sau arba nori užrašyti savo draugams į Lie 
tuvą — kreipkitės tuoj j “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

eipkitžs 
\AnVun^Avė. 
Kpulevazd 4139

u pa- 
kreipkites į

DR. A. MONTVID .
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 VVabansia Avė.

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

Duoda pasiaiškinimą 
. ketina sugrįžti.

leiuvon
Kas nori siųsti pini

gus iš Kenoshos savo gi' 
minSms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais teguk kreipiasi pas

Naujienoms” arba 
— tuoj kreipkitės į

sutaisytos, dvidešimts kartų 
smarkesnėms, negu papras
tos lazurkos; tik keletas la
šų reikia, kad aplaikius ge
riausius rezultatus.

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

T. Pullmaft 5482 

A.SHUSHO 
AKUSERKA 

^Turiu patarimą 
moterų ligose; rū
pestingai priiiu’ 
pu ligone ir kudi H laike ligos. 
10929 S. State St, 

Chicago, III.

NORI AŠTRIAI CENZŪRUOTI 
VAIZDELIUS.

Antro wardo aldermanas R. 
R. Jackson, negras, įnešė patai
symą prie vaizdelių cenzūravi
mo, kad visi pravardžiavimai, 
kurie bent kokiu' budu įžeidžia 
tikėjimų sektas, rases arba tau
tas butų draudžiami rodyti ant 
ekrano.

Pataisymas svarstoma.

todelgi visais “Naujienų” reikalais
’ [ — sekamu antrašu

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gjįytojps ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted Št.

' ' Tėl. Canal 2118' 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St 

Tel. Prospect 8466

tuvą — kreipkitės tuoj į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.
Jei Tamsta nori duoti bile spaudos darbą. “Naujienoms” — 

tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town of Lake. „
Jei Tamsta nori nusipirkti pavienių numerių “Naujinu” ar

ba ir kitų laikraščių tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town 
of Lake. ' ; r

Jei Tamsta nori atlikti bile reikalus su “Naujienoms” arba 
turėti bili kokius reikalus su “Naujienoms 
“Naujienų” Skyrių Town o f Lake. > ‘ ,

> “Naujienos” atidarė ir užlaiko sayo Skyrių ant Town^of Lake 
tik todėl, kad Town of Lake ir apielinkių lietuviams-ger 
tarnavus
“Naujienų” Town of Lake Skyrių

3107 So. Morgan St, 
CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakarą

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZAlzATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Ghirųtgas^

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos: 

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

brings in its pi 
comfort. Just C

It is a clcnriį 
with bil bf mustard. <___
toclay at your-irug store. 35c and 65c 
jn'jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN Ą MUSTARD PLASTEF

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon pef mui 
.42 cent. už 100 auks. 

arba •* 
. 238 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintai 
Trumpame ‘laike

Central Manufacturing 
District Bank > 
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 We«t 35th Street / 

Turtas $6,000,000.00

draugą Raymond Cer- 
taipgi 12 metų amžiaus, 
Vau Buren gat 
sudiev.

kraustėsi

David Algrcn, 12 m. amžiaus, 
3916 Jackson blvd., nuėjo pas 
savo 
mak, 
3811 
jam 
nion 
vent.

David radęs

' » Puslapių 63.
' Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų 

piliečfų. Lietuvių ir anglų kalboje. " Taipgi-'Sutrauka 
suvienytų Valstijų konstitucijos. . ' . 4

Kekvienas norintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu, 
privalo įsigyti šią knygelę. Pinigus galima siųsti grasos 
ženkleliais.

Kaina 25c.
«• NAUJIENŲ KNYGYNAS V

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Yards 5£84 ‘

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3J25 So* Halsted St., Chicago, III.

, — perlaidoms, če- 
tuoy. kreipkitės į “Naujienų” Skyrių

“Vienok aš noriu pareikšti, jog 
nei vienas iš mano žmonių ne-1“ 
pairtos nei vieno dolerio, jeigu 
galima bus išlyginti dalykų pa
dėtį ir atmest kriminalį kaltini
mą, kas aš manau yra galima.

“Idant apsaugojus mano kos- 
tumerius nuo panašaus atsitiki
mo, kok$ dabar įvyko, aš ir da
viau jiems užstatą (collateral 
security) pavidale šėrų Novacu- 
lite kompanijos, kuri turi savo 
nuosavybėje novakulito žemes, 
kurios ekspertų buvo pa
vėlintos, kaipo turinčios daug 
didesnę vertybę liegu visos iš
duotosios notos.*

“Ir aš noriu pasakyti, kad 
kiekvienas žmogus, kurs turės 
Novakulito kompanijos Šerus, 
savo laiku bus pilnai aprūpintas 
.(amply*taken care of).

“Aš sugrįšiu į Chicagą tinka
mu laiku ir aprūpinsiu visus rei
kalus/ x 1

“Tikėdamasis, jog mano kos- 
tumeriai veiks išvieno su manim 
dėl naudos visų už-intercsuotų 
tame žmonių,

Aš lieku "Su pagarba
L. Harrington.”

Tai taip rašo L. Harringtonas.
L. Harringtono kreditoriai 

paskutiniame savo mitinge nu
tarė priimti Novakulito kompa
nijos serus ir turtą, ir jei teis
mas leis, vesti patiems biznį. 
Jeigu Harringtonas išpildytų ką 
jis čia žada ir sugrąžintų nors 
dalį pinigų, ir jeigu žmonės biz
nio vedimui Novakulito kompa
nijai gautų gerą ir smarkų biz
nio vedėją^ tai su laiku gal ir 
grįžtų jų pinigai. ’

Jei Tamsta nbrit duoti paskelbimus pei apgarsinimus į “Nau- 
kyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori nusipirkti visokių knygų, čia randasi ir 
AUŠROS KNYGYNAS, kuriame-galima gauti tokių knygų kokių v 
tik Jums bus reikalinga — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake. 1 - - ’ l

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

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ!*!

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas :3354 So. Halsted St. Ckicago. 
Valandos: 10—11 ryti 
7—8 vak. Nedėliomi;
Res. 1139 Independencž Įilvd

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
DOWIATT^-SASSi

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

5208 W. Ilarrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—C 

vakare išskiriant nedėldienh^T4'

Subatos vakare į Naujienų 
ofisą tapo pristatytas laiškas, 
kurį pristatytojas palikt/ tiktai 
po parašu. Atidarius 'laišką pa
sirodė jog jis yra rašytas L. 
Harringtono, kurio’jieško tūk
stantiai Chicagos lietuvių. .Sa
vo lajĮske L. Harringtonas nuro
do, kįid jis nieko bendra netu
rėjo nei su Bischoffu, nei su 
Appelu, nei.su VVestu, ir pasi
aiškina, kodėl jis pasišalino, ke
tindamas su laiku sugrįžti ir net 
atsiteisti .

Kadangi L. Harringtono laiš
ko turinys bus žingeidus tuks- 
stančiams 'lietuvių, tai čia jį pa
duodame ištisai:

“Gerbiamas Ppne: <
“Tamsta padarysi man malo

nę, jeigti teiksies atspauzdinti 
šį lašką savo brangintiname laik
raštyje.

Visos šalies laikraščiuose 
buvo prispauzdinta tiek mela
gingų ir klaidinančių pranešimų, 
kad aš manau jau 'laikas man 
išleisti šį pareiškimą mano žmo
nėms ir draugams, ^su kuriais 
aš vedžiau biznį.

“Aš noriu pabrėžtinai užreik- 
šti, kad aš nei šiokiu nei kitokiu 
budu nebuvau susirišęs su Bi- 
shoffu, Appelu, Westem Land 
Company, ar kokia kita organi
zacija, ir toks paskalas yra me
lagingas; ištikrųjų, kiek pame
nu, aš niekad nebuvau su Bi- 
shoffu net susitikęs# >

“Visi piano kostumeriai turi 
atsiminti, kad lig kol val
džia įsikišę į mano biznį, kiek
vieną savo skolą tr nokė jau
ant laiko ar net pirm .o.

“Tvirčiausias bari k s z sviete 
negalėtų išlaikyti, kada visi žmo
nes antsyk pareikalautų iš jo 
pinigų, o kada visi žmonės pra
dėjo reikalauti iš manęs pinigų 
ir dar kriminaliai' kaltinti, tai 
tas neišvengiamai sustabdė visą

GyDYTOJAS IR CHIRURGAS 
W 34^4 S'o. Halsted St. (

7 Chicago, III. '
Ofiso Valandos: 6—8 vak. -

< x Tel. Boulevard 5913 
|iesidencijos Tel. Boulevard 1042

Ashland 
Jewelry 
& Music

* , Store
'Parduodame už 

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

T

Chicago, 111.

Palėngviną akių {tempimą, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt},' atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose 
sutikimuose egzaminavimas daromas 
su a elektrą, . parodančia -mažiausias 
klaidas. Speciali atydą atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

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

Įiasakyt 
Nes mat Ray 
kiton vieton gy-

lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PIMfcį 
gayo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į .J. E. BružęviI 
čiaūs aptiekę: .

WAUKEGAN \ 
\ , PHARMAGY. 
1005.Marion SWį 

y * Waukegan, H1X x •

Mirė balandžio 28, 19^2 m* 
8 valandą iš ryto. Sulaukęs 
5 ir puses menesių. Laidotu
ves atsibus panedelį Gegužės, 1, 
12 valandą Hdieną iš namų 2027 
Canalport Avė. 1 Tautiškas ka
pines. Giminės ir pažįfctanius 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse. 
Palieka dideliam nubudime' tę
vus ir seserį Petronėlę.

D. Bobinai.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures' .

Darbą gvarantuojame
Elektriškam darbui

7101 
1892

1619 W. 47th Street
Ant Ilmokesčių, jei pagei

daujama.

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI

ten šautuvą no- 
rėj6 su Raymondu pažaisti. Jis 
jam, šautuvą atstatė ir norėjo 
padaryti “holdupą”. Tuo tar
ini šautuvas pykšt ir Raymond 
ant vietos krito.

Policija David neareštavo. <

Leonas Ruseckis persiskyrė 
su šiuo pasauliu balandžio 27 
d. — 1922 m. Velionį patiko 
nelaimė dirbant saliune apie 11 
vai. vak. nežinomi užpuolikai 
atėmė gyvastį. Velionis turėjo 
37 m. amžiaus, paėjo iš Kur
šių kaimo,' škllavos vai., Rasei
nių apskr. Amerikoje išgyveno 
14 metų. Lietuvoj paliko tėvą 
ir seserį, tris pusbrolius ir vie
ną pusseserę Amerikoj. Pašar
votas pas savo seserį Amiliją 
Ručinskienę 3559 S. Emerald 
Avė Chicago. Laidotuvės 
įvyks gegužio 2 d. į šv. Juoza
po bažnyčią So. Chicago. Iš ten 
į šv. Kazimiero kapines. Gimi
nės ir pažįątami kviečiami daly
vauti laidotuvėse.

Palieka nuliūdima, sesuo, ir 
švogeris " KUČINSKAI.

Fine for Lumbago ® 
m<sterole -Prives pain away and 

’ape delicious, Boothinc 
tlb it -in ąęntly.
white ointment, made 

Cet Mugterok

Naujienu Town of
Lake Skyrius

Jei Tamsta nori siųsti pinigus į Lietuvą 
kiais arba telegramais — 1 
Town of I*ake. / .

Prašyk savo groserninko Bull Dog 
lazurkip ,

J. L. PRESCOTT C0„
Wew York

‘ * 1 \

TOWN OF I.AKĖ SKYRIUS
1614 West 46th Street (Prie So. Ashland AveJ^ 

Telefonas Boulevafal 0672^

Paino Tablets
Skausmas prašalinamas, vartojant 
PAINO TABLETS: galvos skaudėji
mą, nugarkaulio, muskulų' nusilpi
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.
$24 Wabąnsia Avė., 

(Chicago, 1117

x Reikali|igi akiniai.
Jei kenti gąlvos skaudėjimą, 
Jeį skaitant raidės susilieja, 
Jei iš raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimą akių, L z 
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John LSmetana
Akintų specialistas 

» 18ftl So.?Ashland Aven / 
'Kampąs 18-os gatves/ 

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9*val. vak. 
Nedėliotais kuo 9 r. iki 12 pietų.

L. Harringtonas 
atsilieps

Ofiso Tol. Blvd. 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS 

/ 4 Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
z 4601 SO. ASHLAND AVĖ. 

VaK: 10:3Q iki 12; 3:30 iki 5 ir
<bJ0 iki 8:30. Ned.: 10'30 iki 
IMTO dieną.

Nam.: 29f4 W. 43rd Street. 
-Tel. I>afayette 0263

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopigiau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir 'aug- 
šČiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus 
tomobilius 
kštynų ir’

Reikale

"KURSAS MARKIŲ
(AUKSINĮ!) ŠIANDIEN

Prigulintis permainai
1,000 Markilį $4.20

~ 5,000 Markių 22.00
10,000 Markių 41.50

. Ant didesnių sumų speciališkai 
žemos kainos. Pinigai yra prista
tomi Lietuvon į trumpinusi laiką. 
Parduodame laivakortes į ir iš 
Lietuyos. Atsišaukite apatiškai 
arba .laišku i '

Telephone Yards 1582 

z DR. J. KULIS r 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą.

Ofiso vai.: 9 i|p 12 pietU, 
. i( x. 6 iki 9 vakare^

3259 So. Halsted St., Chicago.

LAZURKOS _______ , ' , « . _________ _
Dabar geriausios

Lietuvon
■ • /

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

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

* ■ Siųskite pinigus Lie- 
’ tuvon per \

J.SMauskas
809 So. Main Str.,

Rockford, III.

Ofisas atdaras kasdien: nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. Nedėldieniąis hu^
10 vai. ryto iki 2 po piet. ' < *

K CHICAGO, ILL.
Valandos Biuro: Kasdiena iki 7-ai 

j x

vai. vakaro. Nedaliomis iki

, 1-mai vai. po pietų.

gų siuntimą pilnai atsa 
; koma.

Parduodamos
kortes Lietuvon
Lietuvos.

Kreipkitės pas;

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

nei.su
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CH1CAC-OS 
:: ŽINIOS ::

Reikia tą atsiminti, kad tur
tas galima padauginti tiktai iš
minčių ir darbu.

VAIKAS NUŠOVĖ VAIKĄ.

[L Harringtonas
Blsiliepe

David Algren, 12 m. amžiaus, 
Jackson blvd., nuėjo pas 
draugą Raymond Cer- 
taipgi 12 metų amžiaus, 
Vau Buren gat., ^pasakyti 
sudiev.

kraustėsi

Duoda pasiaiškinimą
> ketina sugrįžti. *

Subatos vakąre į Naujienų 
ofisą tapo pristatytas laiškai 
kurį pristatytojas paliko tiktai 
po parašu. Atidarius 'laišką pa
sirodė jog jis yra rašytas L. 
Harringtono, kurio jieško; tūk
stančiai Chicagos lietuvių. ^San 
vo laiške L. Harringtonas nuro
do, kad jis nieko bendra netu
rėjo nei su Bischoffu, nei su- 
Appelu, nei su VVestu, ir pasi
aiškina, kodėl jis pasišalino, ke
tindamas su laiku sugrįžti ir net 
ątsiteisti .

Kadangi L. Harringtono laiš
ko turinys bus žingeidus tuks- 
stanęiams 'lietuvių, tai čia jį pa
duodame ištisai: *A

“Gerbiamas Pone:
“Tamsta padarysi man malo

nę, jeigti teiksies atspauzdinti 
šį lašką savo brangintiname laik
raštyje.

Visos šalies laikraščiuose 
buvo prispauzdinta tiek mela
gingų ir klaidinančių pranešimų, 
kad aš manau jau laikas man 
išleisti šį pareiškimą mano žmo
nėms ir draugams, «su‘ kuriais 
aš vedžiau biznį.

“Aš noriu pabrėžtinai užreik- 
štr, kad aš nei šiokiu nei kitokiu 
budu nebuvau susirišęs su Bi- 
shoffu, Appehų Western Land 
Company, ar-kokia kita organi
zacija, ir toks paskalas yra me
lagingas; ištikrųjų, kiek pame
nu, aš niekad nebuvau su Bi- 
shoff.u net susitikęs.

“Visi mano kostumeriai turi 
atsiminti,- kad lig kol val
džia įsikišę į mano biznį, kiek
vieną savo skolą a?
ant laiko ar net pirm

“Tvirčiausias banka
negalėtų išlaikyti, kada visi žmo
nės antšyk pareikalautų iš jo 
pinigų, o kada visi žmonės pra
dėjo reikalauti iš manęs pinigų 
ir dar kriminaliai’ kaltinti, tai 
tas neišvengiamai sustabdė visą

Nes mat Ray- 
kiton vietAn gy-

NAUJIENOS, Chicago, HL
4V..V '"’flHHMH

Lietuvis Aklą Specialistu

VIKTORAS BOBINAS’

Mirė balandžio 28, 1922 m. 
*8 valandą iŠ iyto. Sulaukęs 

5 ir pusės mėnesių., Laidotu
vės atsibus panedėlį Gegužės,!, 
12 valandą dieną iš namų 2027 
Canalport Avė. į Tautiškas ka- • 
pines. Gimines ir pažįstamus 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse. 
Palieka dideliam nuliūdima ^ė- 
vus ir seserį PeKonėlę. ,

y D. Bobinai.

DR. VAITUSH, O. D- *

3916 
savo 
ifiak, 
3811 
jam 
mon 
vent.

David radęs
rėjo su Raymondu pažaisti. Jis 
jam šautuvą* atstatė ir norėjo 
padaryti “holdupą”. Tuo tar
pu šautuvas pykšt ir Rayinond 
ant vietos krito.

Policija David neareštavo. K

NORI AŠTRIAI CENZŪRUOTI 
VAIZDELIUS.

Antro vvardo aide r manas R. 
R. Jackson, negras, įnešė patai
sysią prie vaizdelių cenzūravi
mo, kad visi pravardžiavimai, 
kurie bent kokiu' budu įžeidžia 
tikėjimą sektas, rases arba tau
tas butų draudžiami rodyti ant 
ekrano. d

(Tąsa ant u-to puslp.)
i   ■ ■ ■ ■■

ten šautuvą no-

>Palėngvins akių Įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aidų jcurštj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
są trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitiktuose egžapūnavimas daromttš 
su elektra, parodhričia magiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklds’ vaikus. -> /

Vaiyi2 iki 8 v. Ned. 10 iki T'lp. p- 
1553 W. 4,7th St. Tel.: Blvd. 9660.

.-y ■ - ■ ■■■ -•‘r 1 * •! 1 *
> * ’ . v.....  - ---- „4 1RI—~BMfcDPG BLUE.v

'B į

Reikalingi akiniai.
Jei} kent# galvos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jai ii raidės darosi dvi, r t 
Jei turi uždegimą aidų, 
Jai skaitant at siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smotana /.
Aidnių s>eclallstaa 

18tfl So< Ashland Ave^ 
Kampas 18-oS gatvėn.

Ant trečio ąukito\viri Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 1$ ir 17 
Valandojnuo 9 ryto iki 0 vhl. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietą.

skaudėjimą,

'kursas markių
(AUKSINĮ!) ŠIANDIEN

Prigulintis permainai
• 1,000 Markių $4.20

5,000 Markių 22.00
"10,000 Markių 41.50 «

Ant didesnių sumų specialifikai 
žemos kainos. Pinigai yra prista
tomi von į trumpiaųsį laiką. 
Parduodame laivakortes į ir iš 
Lietuvos. Atsišaukite ypatiškai 
arba laišku į 4 ■

i
f LAzVRrfbS

RUSSIAN-AMERICAN
BUREA

ŠIANDIE PINIGŲ
KURSAS

Siunčiant Lietuvoj per mui: 
.42 cent. už 100 Tiuks.

238 už $1.00 
Pigesnis kursas siunčiant 

didinęs sumas 
Pristatyams Užtikrintai 

Trumpame laike
Central Manufacturing 

District Bank
State Bank— 

Clearing Housje Rank 
1112Weat 35th Street " 
Turtas $6,000,000.00

Leonas Ruseckis persiskyrė 
su šiuo pasauliu balandžio 27 
d. — 1922 in. Velionį patiko 
nelaimė dirbant saliune apie 11 > 
vai. vak. nežinomi užpuolikai 
atėmo gyvastį. Velionis turėjo 
37 m. amžiaus, paėjo iš Kur-- 
šių kaimo, Šidlavos vai., Rasei
nių apskr. Amerikoje išgyveno 
14 metų. Lietuvoj paliko tėyą 
ir seserį, tris pusbrolius ir vie
ną pusseserę Amerikoj.. Pašar
votas pas savo iseserį 'xAmiliją 
Kučinskienę 3559 S. Emerald 
Avė Chicago. Ląidotuvėš 
įvyks gegužio 2 d. į šv: Juoza
po bažnyčią So. Chięfcgo. Iš ten 
į šv. Kazimiero kapines^ Gimi
nės ir pažįstami kviečiam'! daly
vauti laidotuvėse.

Palieka nubudime, sesuo, ir 
švogeris “ KUČINSKAI.

..  i" 
» < I........ ■

Geriausios lazurkos namų 
darbo drapanoms, kurios pa
darys ^hlfas kaip,sniegą

\ \ - Puikiai ‘
' ’ t

sutaisytoj, dvidešimts kartų 
smarkesnėms, negu papras
tos lazurkos.; tik keletas Ik
sų reikia, kad aplaikius go
riausius rezultatus. .

Maišyk vandenių 'įdėjus 
lazurkas.

BULIBOG BLDE
Prąsyk savo groserninko Buįl Dog 

lazurkų.

• J. L. PRESCOTT CO
Nev* York

* riausiosDabar

?

1

bes

T. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrinu 

moterų ligosė; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kudi 
kį laike ligos.
10929 S> State St, 

^licago, III.

160 N. Wells Street.
CHICAGO, ILL.

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7-ai 
vai.1 vakaro. Nedėliomis iki 

1-mai vai. po pietų.

■IIIIIĮII1

Pinigai is 
Rocklordo 
Lietuvon

Pinigus dš- Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petraus
ką, Rockfbrd Real Es- 
tate & Loan\Co.-' ?
■ Iš čia pinigai yra pa
siunčiami fjietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

. t

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

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

Rockford, BĮ.
1J r J r . / \ 1

■ i

už

Ashland į*
Jewelry
& Music 

Store
Parduodame

pusę kainoą Grafo- 
’ nolas, Laikrodžius, 

Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus.

i 4537 S. Ashland Av.
Chicago, III.

Pairto Tablets
Skausmas prašaltnam-as, vartojant 
PAINO TABLETS: galvos skaudėji
mą, nugarkaulio, muskulų nusilpi
mo, rhcumatizmo, neuralgijos ir nuo 
kitokių skausmų. Geriausia^ vaistas 
nuo šalčio ir -influenzos: taipgi vidu
rių liuosavimą. Vienas išbandymas 
pertikrins juB. Gaunamas yra visose 
aptickose ir pas išdirbėjus.
PAINO CHEMICAL CO.

1824 Wabąnsia Avė., 
Chicago, III.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandas nuo 10 ryto ild 

8 vakaro
Reaidencija: 2811 W. 63rd SL
- ■ Tel. Prospect 8460"'.............. ..........   , -  s \

Ofiso Tol. Blvd. 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 SO. ASHLAND AVĖ. 
Vai.: 10:30 tiki 12; 3:30 iki 5 ir 

6:30 iki 8:30. Ned.: 10'30 iki 
12:00 dieną.

Nam.: £914 W. 43rd Street,

T

t

r

L

t

tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių

J

ir!

dieną ir 6— 
edėldienius.

Jaiva- 
ir iš

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATOfcIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

, Kampas 18 ir Halsted St,

Fine for Lumbago e
Musterole drivcs pain away and 

brings in its pjace delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clcan, white ointment, madc 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size,$3.00. 
BETtER than a mustard plastef

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan. Avė. 
Valandos: /

nuo 10 ryto iki 3 vai. pa piet 
v Telefonas Victory 9082 
..  ' ...... /■iii

nokė jau'^ 
ko* '

sviete

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 4 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

Elektriškam darbui 4* ■ ■
Telefonai Boulevard I

1619 W. 47th Street
Ant iimokesčių, jei pagel- 

. daujama.
---------- M- ■ ------------------

Telephone Yards 5834

DR. P. D. WIEONER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, I1L

ine

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. ^ashington St.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 
Telephone Central 3302 

1824 Wabansią Avė.
Valandos: nub 6 iki ,8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Dr. A. J. BERTAšIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Valandos: 6—8 vak.
Tel. Boulevard 5913

Residencijos TqL.Boulevard 1042 k

Tel., Boulevard 2160 \-

DR. A. J. KARALIUS
Gsįytojąs ir Chirurgas

VAL^IDOS: 9—12 ryto

• ’ 2—8 vakaro.

3303 vSo. Morgan Street,
CHICAGO, ILL.

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas

Puslapių 68.
Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienyti; Valstijų 

piliečių. Lietuvių- ir anglį; kalboje. x Taipgi sutrauka 
suvienytų Valstijų konstitucijos. .......................

' Kekvienas norintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu, • 
privalo įsigyti šią knygelę. Pinigus galima siųsti grasos 
ženkleliais. •

/ ’ Kaina 25c.
, - NAUJIENŲ KNYGYNAS ... ■

1739 So. Halsted St., * Chicago, III.
Pinigą! S 
Kenosnos

“Vienok aš noriu paY^įkšti, jog 
nei vienas iš mano .žmoni 
pames nei vieno dolerio, jeigu 

tgalima bus išlyginti dalykų pa
dėtį ir atmdst knminalį kaltini
mą, kas aš manau yra galima.

“Idant apsaugojus mano kos- 
tumerius nuo panašaus atsitiki
mo, koks dabar'įvyko, as ir da> 
viau jiems užstatą (collateral 
security) pavidale Šerų Novacu- 
lite kompanijos, kuri turi savo 
nuosavybėje novakuliio žemes, 
kurios , ekspertų buvo- pa
vėlintos, kaipo turinčios daug 
didesnę vertybę negu visos iš
duotosios notos: .

“Ir aš noriu pasakyti, kad 
kiekvienas žmogus, kurs turės 
Novaku'lito kompanijos serus, 
savo laiku bus. pilnai aprūpintas 
(amply taken care of).

“Aš sugrįšiu į Chicagą tinka
mu laiku ir aprūpinsiu visus rei
kalus. ) '

“Tikėdamasis, jog mano kos- 
tumeriai veiks isvieno su manim 
dėl naudos visų užinteresuotų 
tame žmonių,

Aš lieku su pagarba
, L. Harrington.

Tai taip rašo L. Harringtonas.
L. . Harringtono kreditoriai 

paskutiniame savo mitinge nu
tarė priimti Novaku'lito kompa
nijos serus ir turtą, ir jei teis
mas leis, vesti patiems biznį. 
Jeigu Harringtonas išpildytų ką 
jis čia žada ir sugrąžintų nors 
dalį pinigų, ir jeigu žmonės biz
nio vedimui Novakulito kompa
nijai gautų gerą ir smarkų biz
nio vedėją, tai su laiku gal ir. 
grįžtų jų pinigai.

Naujienų Tęwn of 
Lakė Skyrius

' ■ vJei Tamsta nori siųsti pinigus į Lietuvą perlaidoms, ce 
kiais arba telegramąis — 1 
Town of Lake. \ k

Jei Tamsta norit dubti paskelbimus bė\r 
jienas” — tuoj kreipkitės į ^Naujienų” Skyt _

Jei Tamsta nori nusipirkti visokių knygųX^c
AUŠROS KNYGYNAS; kuriame- galima gauti. toski 
tik Jums bus reikąlinga — tuoj kreipkitės į “Naujienų’^ Skyrių 
Town of Lake. ' ,

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

Jei Tamsta nori duoti bile spaudos darbą “Naujienonis 
tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town of Lake. , z

Jei Tamsta nori nusipirkti pavienių numerių “Naujięųų” ar
ba ir kitų laikraščių tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town 
ofLaket , . '

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

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

HMM9ENOS

garsinimus į “Nau 
>f Lake, 
randasi ii/' 
lygų kokių

tuoj kreipkitės į

TOWN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street (Prie So. Ashland Avė.) 

Telefonas Boulevard 0672.
Ofisas atdaras kasdien: nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

10 vai. ryto iki 2 po piet.
Nedėldieniais nuo

Lietuvon.
Kas nori siųsti pini

gus iš Kenosnos 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
gų siuntimu pilnai atsa- 
koma. c ♦ •

Parduodamos
kortos Lietuvon
Lietuvos.. •

Kreipkitės pas:

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

Telephone Yards 5032

JIR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan Si. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 ilki 11 ryta 

ir nuo 5 ild 8 vakaro
' .1. ■ —Z

Rezidencijos tel. Van Buren 0Ž94 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
i Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas :3354 So. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto;*2—3 po piet, 

<7—8 vak. Nędėliomis .10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago-

A: MASALSKIS 
; . ' Graborius 
Atliekame dar / 
bą kuopigiau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide 
Jiems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139

BRIDGE PORT 
ELECTRIC CO.♦

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai, su CISC! 

J fixtures ,

Darbų 'gvarantuojame.

Tel. Aabstin 737 4

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą no Nb.

5208 W. Harrisop St.
Valandos 8—12 

vakare išskirian

Waukegano 
Lietuviai-
Norėdami SIŲSTI PI? IGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. ET. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, UI.



NAUJIENOS, Chicago, m

Chicagos Žinios Lietuviu Rateliuose ASMENŲ MOJIMAI AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME
Panedėlis, Gegužio 1 d., 1922

(Tąsa nuo 5-to puslp.)

EGZAMINAI NORINTIEMS
GAUTI PAŠTO TARNAUTOJŲ 

VIETAS.
■ « ...........

Civilinės Tarnybos komisija 
slkelbia, kad š. m. ‘gegužės 29 
dieną bus egzaminai tiems, ku
rie norėtų gauti įkišto tarnau
tojų (klerkų) vietas Chicagos 
pašte. JArię egzaminų .prilei
džiami* tik vyrai. Aplikacijų 

[^•blankas ir visas kitas informa- 
eajas egzaminų ir tarnybos 
tlalykais galima gauti vyriau

sia pašte, langelis No» 2.

MOKYKLOS DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOSGERIAUSIAS PIRKIMAS

2 aukštų po 4 kambarius medinis 
namas: elektra. Namas randasi South 
Side, puikioj vietoj ,tarpe 2jų bulva
rų. Kaina tik $4,000.00. Atsišauki
te tuoj pas

J. NAMON,
808 W. 33rd 1’1.. arti Halsted St.

tjIEšKAU SAVO DĖDĖS AND- 
riaus Vaitkevičiaus, paeina Suv. rė- 
dybos, Alytaus apskr. Dubių kaimo 
septyni metai atgal gyveno Water- 
bury Conn. Turiu svarbų reikalą, jis 
pats ar kas kitas meldžiu pranešti; 
Juozapas Žukauskas 1829 So. .Hals

ted st., Chicago, III.

PERKAME AUTOMOBILIUS *
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORC1IESTER MOTOR SALES
COMPANY,

. 1401 E. 67th St.

MOKYTOJŲ KONCERTAS.
. —y---- -t—---- Į------

Beethov/no Konservatorijos 
mokytoj^ duotas koncertas 
Amer. 'Boheni. salėj praeitą 
pęnktadicnio vakarą turėjo vi

 

dutiniško pasiekimo. Progrą- 
s buvo -neblogas, bet publi- 

os susirinko nedaug.

Be lietuvių mokytojų pro- 
grame dalyvavo dar pora ir sve
timtaučių, būtent, Chicagos 
Symphonijos Orkestras *narys 

Ii. Martinson ir Valparaiso 
Uiversiteto dai»a-vinio mokyto
jas p. Cook.
Žjnniausr-stcV' koncerto artis

tė buvo p. Pocienė. Ji sudai
navo Grant—Schaeperio “The 
Wind Spcajks”, Romaldo “Leve, 
I. lląve Won You” ir Plotniko- 
vo “Sodno žydinčių Gėlelįų”, 
Hagemano “Do Not Go My 
Love’\ Žilevičiaus “Gundė Ma
ne J Bernužėlis“ ir Gruodžio 
“Aguonėlės“. P. Cook nors 
gal ^OTeblogas tenoras, bet šį 
sykį buvo biskį užkimęs. Ir tik 
“>Let Her Beleive“ ir McDerrriido 
“Saorament” išsidainavo ir 
Speakso “Morning“ sudainavo 
neblogai; Verdžio “Geleste Ai
da“ jam sunkiau sekėsi.

P. Pocius davė VerdLLiszto 
“Bigelldtto—PaĄiphrasc” in
terpeliaciją pianu ir Šopeno 
“Etude, E. Major”.

P. Martinson tikrai 
sugriežė smuiku keletą 
kas dalykėlių, ypač gerai išėjo 
SchubertAVilhelmy “Avė Ma
ria“. P. Gaubis griežė Rach- 
maninoffo “Polichįnallę“ ir 
Chopino “Prelude C. Minor” ir 
porą dalykėlių sugriežė p. Bi
čiūnas.-—Rep.

1

tarnybos

TAI BENT NERVAI

Kampe North avė. Kobey 
gat. gatvekaris, įkuris parbloš
kė ant gatvės Felix Zawistows- 
kį, 29 in. amžiaus, 1633 Girard 
gat. Pavieto ligonbuty dakta
ras apžiūrėjęs jį jam pasakoj

—Felix, jūsų kaukolė per-/ 
» skelta.

-^O, ne, — atsake Felix. — 
Aš visai nesijaučiu Sergąs, — 
dar pridūrė jis, ir po to aplei
do ligonbutį.

TARYBA PRIEŠ
TRUSTĄ,

t

PIENO

11 J, PooRr ati- 
prieš tžtp va-

Žinomas RussbU J, 
darė kampaniją į 
dinamą pieno t rustą. 4

Apie 40 naujų pieno stočių 
atdarys, kad tuo budu priver
tus nupiginti pienui kainas.

100,000 DARBININKŲ 
PARODAVO.

Pereitą šeštadienį įvairių 
amatų unijų darbininkai buvo 
surengę dideles dęmonstrtaci- 
jas prieš taJp vadinamą teisėjo 
Landis algų hustatyiiią.

Parodavime dalyvavo apie 
100,(XX) darbininkų.

Aitrios* kalbom buvo pasakyta 
prieš Landis algų nustatymą 
ią taip vadinamą “piliečių kdį 

‘mitetą”." Tarp kitų kalbėtojų 
buvo ir Gompersaą, 

»_____
SAUŽUDYSČJŲ* SKAIČIUS
ŽYMIAI PASIDAUGINO. ,

penktadieniui Chjcagoj papil
dyta dvidešimt dvi sAižudystės. 
Sako, dar pirmu kartu tiek 
daug saužudysčiu Išpildyta 
bėgyje keturių dienų Chicagos 
istorijoj.

ĮŠOKO EŽERAN.

35Nežinomas žmogus, apie 
— 40 m. amžiaus, penktadie
nio rytą įšoko ežeran ties 
North avė. Lincoln Pabk po- 
1 teistas Weckler bandė dar jį 
gelbėti, bet nebuvo galima, nes 
susyk vilnyse jis dingo. ,

Policija deda pastangų suži
noti iš kur jis paėjo.

AREŠTAVO AKUŠERĘ.

Policija areštavo Mrs. Anną 
Schenk, akušerę, 6315 So. 

Honore gat., už padarymą ne- 
legalės operacijas, nuo kurios 
mirė Eilėn Anderson, 20 me
tų amžiaus.

PARNEse Namon negyvą.
Nušautą gatvėj žmogų, J. 

Mansfield, svičmoną, 446 E. 44 
gaU parnešė namon.

Kiek laiko prieš tai apiplėši
me ’friėno vertelgos įvyko susi- 
šaudymaš. * < •

Policija spėja, kad nušautasis 
esąs vienas plėšikų, dalyvavu
sių vertelgos apipuolime.

PLANUOJA SURENGT 12,000 
MITINGŲ.

♦ / ■
‘Chicalgas Bažnyčių Federa

cija pranešė, kad įvairios baž
nyčios ir organizacijos planuo
ją surengti 12,000 mitingų 

“tikėjimo sustiprinimo” 
reikalais

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3436 So. VVallace 
St.; padėjėjas Vladas Liakis 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 Tadaa Idikauskas. — Su
sirinkimai ląikOTni 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 LIETUSIŲ DftAUGYS- 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
Valdyba 1022 m.: pirm. K. ‘KaJri’s 
3247 W. Division St.; prot. sekr. 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė.; kasierius J. De
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansia 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLėZ 
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metams: — pimtt Wal- 
ter J. M'krko’vvskis, 355 >E. Kens- 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. Statė f>t.; nut. rašt. 
John Valanchius 10910 Edbrooke 
Avė.; turtų raštį Vincentas Danris 
10520 So. State St.; kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 -E. Kensing- 
top 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.

PRIVALĖS* AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jeė nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu bu((p, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SČHOOL OF MOTORING

' 1507 W. Madison St.

!!!BUICKS!!!
Turime daugybę perdirbtų ir per- 

maleVotų Buicks ir kitokio išdirbimo 
automobilių, kuriuos parduodame- už 
labai žemą kainą už cash ar mai
nais.
Chas. Lange & Bros. Co.

Buicks Distributors
Vyriausia ofisas ir pardavojama

PARDUOSIU LABAI PIGIAI MU- 
rinį namą 8 pagyvenimų ir 3 Storus, 
už pusę kainos. Tai yra namas ant 
kampo 33rd ir Morgan St. apšildytas, 
geras namas ir ant lengvų išlygų. , 
Atsišaukite pas

ANTON VISBARAS, 
3301 S. Halsted, St.

APSIVEDIMAI.

gerai
muzi-

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS 

T ....... I—
Klaidos padarytos paskelbime, turi 

iut atitaisytas į 24 vai.
■

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie eirtančius streikus, 
idant Naujienų ^darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, katy elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pranešimai <
K PIRMOJI GEĮGŪŽĖS! 

Darbinihkų Švente!
LSS. VIII Rajonas rengia didžiausj 

apvaikščiojimą paminėjimui darbinin
kų šventės Pirmosios Gegužės, kuris 
įvyks
. Panedėly, Gegužės 1 dieną, Mildos 
salėj, Hahsted ir 32 gatvė. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Įžanga dykai.

Yra surengta labai puikus progra
mas. Apart prakalbų .dar bus ir mu
zikalia programas. Kviečiame visus 
lietuvius darbininkus kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti į ši svarbų darbininkų 
šventės vakarą. Išgirsite kalbas ge
rų kalbėtojų ir pasiklausysite geros 
muzikos. — Komitetas.'

North ’ Side. — Lietuvių ^Piliečių 
Kliubo mėnesinis susirinkimąs įvyks 
panedėlį, gegužės 1, 7:30 v. v., bažny
tinėj svet. Visi nariai ir norintieji 
prisirašyti malonėkite susrinkti.

— Sekr.

Racine, Wis. — Antradienio vaka
re .gegužės 2 4^ 7:30 vai., Union Hali 
svetainėj įvyks prakalbos. Kalbės 
nesenai iš Lietuvos atvykę svečiai — 
kap. L. Natkevičius ir mok. B. žyge
lis. Be abejo, jie pasakys daug svar
biu žinių. Visus vietos lietuvius 
kviečiame ateiti. įžanga dykai. L. 
L. P. Bonai bus priimami kaipo auka 
pilnoj sumoj. — Komitetas.

S. L. Ex-Kareivių Centras rengia 
išleistuvių vakarienę geležinio v|lko 
organizatoriui kap. L. Natkevičiui ir 
mok. B. Žygeliui. v Vakarienė įvyks 
gegužio 2 Mildos svetainėj (3238 S. 
Halsted). 'Pradžia 8:30 vai. vak. 
Įžanga 1 dol.

Tikiętus galima gauti Šiose vieto
se: Naujienų ofise (1739’So. Halsted 
St.), Naujienų Bridgenorto skyriuje 
(3210 So. Halsted), Naujienų Town 
of Lake skyriuje (1614 W. 46 gat.), 
ir pas J. Antanaiti (3435 So. Wallac 
gat.), Justiną čiloincką (440b .Her 
mitage Avė.), A. J. Kareivą (4537 
So. Wood gat.) ir pas visus komite- 
;us»i — Komitetas.

, • ____ 1__ _

v|lko

Roseląnd. III. — Lietuviu Darbinin- 
cu Namo Bendrovės šėrininku mėne
sinis susirinkimas, iš priežasties dar- 
x> žmonių šventės, nejvyks pirmą ge
gužio. Minėtas susirinkimas ivyks 
gegužio 4, 7:30 vai. vak. ,Chas. Stru- 
milo svetainei 158 E. 107 gat., kam
pas Indiana Avė. Visi šėrininkai-ės 
malonėkite laikuY susirinkti, nes bus 
galutinas nuospreddis namo įkbrpora- 
vimo. . X

— Jonas Tamašauskas, sėkr.

svet. pirma-Bridgeport. — Mildos 
dieni, geg. 1, įvyks konferencija 
snaudos klausimu kuria šaukia kap. 
'j. Natkevičius. Pradžia 8 v. v.

*— Komitetas.'

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 
nos arba irašlės, nesenesnės 38 metų. 
Esu 38 metu amžiaus vaikinas. My
linti ant ukes gyvent, malonės atsi
šaukti, ir su pirmu laišku,prisiųsti pa
veikslą. Atsakymą duosiu kiekvienai. 
Geistina, kad turėtų šiek tiek kapita
lo. John Kachinsky, Carney, Mich.

JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU PARTNERIO Į BUČER- 

nės ir grosemės biznį. Biznis iš

 

dirbtas ir prie didelę^ gatvės; vienam 
persunku. Jei kas norės tai visą 
pirkti.

P.’ LAįBAN, 

 

10707 Mig/igan Avė. 
Roseland. . Pullman 4228

ISREDAVOJIMUI
ANT RENDOS VIENAS ARBA 

du Storai, kampas 33rd ir Morgan 
St. šiluma apšildomi, privatiški skie
pai, parendavosim ant gerų išlygų.

Klauskit
ANTON VISBARAS, z . 

3301 S. Halsted St.

’ krautuvė 
2623-27’ Milwaukee Av. 

Tol. Spnuldinir 0234
North Side Vartotų Auto- 

mobilių Skyrius * 
3159-61 N. Clark S*t.
Cash ar išmokėjimais

Atdara vakarais ir nedaliomis: Tel.
Graceland 2826.

Turime daugybę Buick automobilių 
išstatę.

Vartotų Automobilių
\ Parodon
Bal. 26 iki geg. 4-tos 

mažąjam, 
Coliseum

kurie visai perdirbti ir permalcvoti 
musų pačių dirbtuvėse.

2736-46 Armitage Avė. j

PARDUODU ar/mainau farnią ant 
niiesto praįiertės 131Y2 akrų; 90 a 
rų dirbamos, o kita ganykla ir miš
kas; nauji buliukai, naujas autom'o- 
biliuH.^traktoriuo ir kitos ukaninkys^es 
mašinos, visa aptverta, kaina $9,000. 
Man pinigų nereikia dar tamistai pa
skolinsiu $6,000 ant 4%. Rašyk tuo
jaus, George Douphin, R. 3, Big 
Rapids, Mich.

yBRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

PARDAVIMUI
» •

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARDUOTI TURIU GREITU 
laiku bučernę ir grosernę, 2633 — 
43rd St., vięta apgyventa vfa&kių tau
tų,'netoli mokyklos. Parduosiu pi
giai.

Kreipkitės:
• 2633 W. 43rd St.

REIKIA PATYRUSIŲ' MOTERŲ PARDAVIMUI BARBERNĖ 3 
embroideriavimui pančiakų. Per pil- krgslai geri veidrodžiai, kaina prieiria- 
nai darbo namie dirbti. Gerasiuzmo- I g.^ vjeįa tinkama vedusiam ir 
kestis. .Kreipkitės nevedusidrm 2 kambariai pagyveni-
GREEN VIEW EMBROIDERY CO. muj} iySaa 3 m». kas pirmesnis tas lal- 

3068 Linjcoln Avė. Priežastis pardavimo ,savinin-
_ f.urj kit.a biznį, 4600 S. Marsh- 

field Avė., kampas 46 St. -REIKALINGAS VIRĖJAS Į idE- 
tuvišką valgyklą, už pirmininką, su
prantantis darbą; gerą alga dirbti 7 
dienas į savaitę. ✓

Kreipkitės:
M. MALINAUSKIS, 

750 W. 31st St.

REIKIA TIK PATYRUSIŲ MOTE- 
rų sortavimui popierų — darbą bai- ■ 
gia ant 5- vai. kasdieną išskiriant su-11 
batas — ant 1 vai. po pietų. ‘ 
tokios, tik patyrusios lai atsišaukia.

GUMBINSKY BROS. CO., 
2261 So. Union Avė.

J REIJCALIN0& MERGINA PRlį 

mažos šeimynos. Geras užlaikymas, 
geras valgis, didelis kambarys ir ge
ra mokestis. Nuolatinis darbas.

GOLDBERG
1402 Independance Blvd. 

lst floor.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė. Pardavimo priežastis, part
nerių nesitikimas, todėl pigiai par
duosime.

Kreipkitės:
2956 So. Union Avė.

PAiRDtAVIMUl jaunas (15 
Neki- men.) tikrio šersties šuva. La- Iri r* | '

q bai geras prie biznio. Krcipki- 
Xės;

1921Berwyn Avė.,
Tel.: Ravens\^o(xl 3045.

REIKIA DARBININKO

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė už labai -pigią kainą. Prie
žastis pardavimo — važiuoju į Euro
pą.

,4758f So. Loomis St. .
Pitone Yards 6099

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
“massage and beauty parlor” Įsteig
ta 7 metai, nuolat eina biznis. Pa- 

, ,, aukausiu — apleidžiu miestą.
NETURI DARBO? MRS. KRUEGĘR,

Ateik pas mus, mes parodysime | 1620 Roosevelt Rd.
kaip padaryti $50 ir daugiau į savai- Tel.: Seeley 5007
tę, parduodant aukštos rūšies invest- ———------------ -----------------------mentdf ir Real Estate prapertes, k. PARDAVIMUI GERIAUSIOJ VIE- 
t.'lotus, farmas ir namutį Patyri- toj galiūnas. Pne saliuno yra didele 
inas nereikalingas, 1 m<es pamokysim svetainė, Alijošiaus name Town of 
atsišaukit į ofisą. Liberty Land & In- I^ake.
vestment Co., 3301 So. Halsted St. 1809 W. 46-th St.
- ---------------------- - --------------------- —- Phone Lafayette 4068

REIKALINGAS VYRAS ANT Į ____________________> 1________
Ūkės dirbti. Taipgi, kurie norite ūkę 
pirkti, galite matyti mane < subatoj :
8:00 vai. vak., arba panedėlyje, PARDAVIMUI 
“NaUjienų” skyriuje SALIUNAS

3210 So. Halsted ot.
50 W. 454h PI.

r.

PARDAVIMUI saliunas, lie‘-l 
tuvių ir airių kolonijoj. Taipgi 
parduosiu rakandus (furniture) 
ir karą, nes važiuoju Lietuvon.

3631 S. Union Avė.

VYRŲ

. REIKIA LIETUVIŲ VYRŲ SO- 
licitorių. Turi mokėt lietuviškai ra
šyt ir skaityt, kad galėtų rinkti už
sakymus prirengtai stogų .medegai. 
Didžiausią komišiną mokame. Den
giame stogus lengvomis išlygomis. 
Kreipkitės ypatiškai.

JOS. OBORNY
1832 So. Fisk St., Tel. Canal 0479

JIEŠKAU ATSAKANČIO PIR- 
marankio duonkepio (Baker), kuris 
gali kept juodą ir baltą duoną. Dar
bas ant visados ir gera
Gali atsišaukt pavienis arba vedęs 
ir

užmokestis.

turi atsišaukt greitai
Mr. Joseph Deksnis 

1637 W. 13-th Avė. 
Phone 1040 Gary Ind.

ĮTEIKIA DARBININKŲ Į SCRAP- 
iron^yardą prie geležies pjaustymo 
(shearman) . Taipgi reikalingas ir(shearman) . Taipgi 
pagelbininkas į vaidą 

SEFFREN' ŠCRA__________AP IRON.&
MACHINERY CO., ' 

North East kampas Halsted
& Lake St.

RAKANDAI
6 KAMBARIŲ RAKANDAI GRA- 

žiausias velouro setas .taipgi odinis 
setas; Walnut dining ir miegkamba- 
rio sdtai — ant grindų pastatoma 
lempa — Victrola kaurai, kuknios se
tas ir tt. Veikite greitai. 3712 N. 
Wilton Avė. 2 blokai į vakarus nuo 
Halsted St. Tel.: Lakeview 1818.

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

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

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
barais; yra 5 kambariai pragyveni
mui, renda pigi, biznis išdirbtas, 
proga padaryti pinigus. Visokių 
tautų apgyventa vieta. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos. Atsišau
kite į Naujienas No. 20 arba per te
lefoną Pullman 5885

NAMAI-2EME.
SPECIALIS BEGENĄS

Parsiduoda bizniava prapertis 2 
aukštų ,5kių mėnesių senumo: lysas 
yra ant 6 pietų $2700, rendos į metus. 
Jokių iškaščiii savininkui nėra tai
syme geras invtatinimas. Krefpkitės 
3223 S. Halsted SI 
Boulevard 5394.

TĖMYKIT. ‘
Pardavimui arba mainymui mūri

nis namas, latjai pigiai, puikioj' vie
toj, (South Side) 2-jų augštų, 5 ir 6 
kambariai, ant 1-mo augšto štymu 
šildoma, elektra, maudynės, augštas 
cimentuotas skiepas. Mainysiu ant 
vieno pagyvenimo mūrinio ar medi
nio namo arba bučemės ar gtoscr- 
nės.

Atsišaukite tuojaus.
J“. NAMON

808/W. 33-rd PI., arti.Halsted St.

DIDELI BARGENAI
Pardavimui 2 bizniavi narnai 

sas elektros šviesa, maudynės ir visi 
parankumai.

Atsišaukit:
2900 Wallace St., .

Tel. Boulevard 3686

ga-

PARDAVIMUI NAMAS.
Parduosiu arba mainysiu namą ant 

biznio, bučemės, grosernės' arba ki
tokių smulkmenų krautuvei?. Kreipki- 
tęs

3350 So. Morgan St.
PAR 

kerne). 
kolonijoj 
mą, arklį ir troką.

3601 Emerald Avė.

VIMUI keptuve (be- 
znis senas. Lietuvių 
ykiu parduosiu veži-

'PARDAVIMUI MEDINIS namas; 
yra visi modemiški parankumai. 
Taipgi dubeltavds garadžiuš kaina 
$5,500, priežastis — turiu apleist Chi- 
cagą. Atsišaukite:

P. PETERSON
,4203 ^S. Union

z KAS NORIT GERO NAMO, PUL 
Idoj vietoi prie bulvaro, mūrinis na
mas, 2 aukštų, 6 ir 7 kambariai: elek
tra .maudynės, aukštas cimantuotas 
skiepas, garu apšildomas. Rendos 
neša į mėnesį $120.00. Tmokėt $3,000: 
Kaina tik $9.800.00. Matykit tuoj

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

PARDAVIMUI NAUJAS MEDI- 
nis namas,'2 lotai prie namo ?r “ga- 
ragius”. * Puiki vieta dėl gyvenimo 
nes randasi palei Marųuette Parką,

Kreipkitės: '
ADAM KARKA

G925 So. Califomia Avo.

MOKYKLOS
1 Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais. v
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

, Sara Patek, pirmininkė.

MOKINKITĖS MADŲ 
PELNINGO AMATO

P-lės E. Kazlauskaitės 
Lietuviška 

SIUVIMO IR KIRPIMO 
. MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais.
NAUJA VIETA

Evelyn^Aeademy of 
Gown Designing 

Room 1531 Rimbai! Hali Bldg. 
25 E. Jackson Blvd. 

Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinamač angliškos ir lietuviikoi 

it., į Storą. Phone Įkalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste 
nografijos, typewriting, pirklybos tei 
šių, Suvienytų ^Valstijų istorijos, abcd 
nos istorijos, geografijos, politikinii 
ekonomijos, pilietystis, dailiaraiya 
t8s ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto ik 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo f 
iki 10 valandai 
8106 SO. HALSTED ST., CHTCAGG

PIGIAUSIS PIRKIMAS
2 aukštų mūrinis po 5 kambarius 

namas: elektra, maudynės, aukštas 
cimantuotas skiepas, garu apšildo
mas. Kaina tik $6,500. Įmokėt rei
kia $2,500.00. Kreipkitės pas

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

LEVESKIO MOKYKLA$100 ĮMOKANT |
UPIRKSI UŽ $32,000 DARŽOVIŲ 

IR VIŠTŲ FARMĄ.
išta, 313 kiaušinių į metą.

10 tonu rųorkų nuo akerio.
300 bušeliu tamėčių nuo akerio.

Šis yra pinivų darymo akerinis 
plotas Elmhurst’o 3, 5 ir 10 akenų1 
plotai arti C. and N. W. R. R., 16
mylių nuo Chicagos, prie vąlstijinio, 
kelio. Sodyk ir sėk savo javus ir 
turėk’savo namus. Su $100 gali pra
dėt. Likusius pagal sutarimą. Kreip-

i kitės. į Naujienas numeriu: 21.

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

8454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Val
dyba 1922 metams: — Pirm. A. 
Švelnis 1443 1ST. Paulina st., 
jas K. Rupris, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oakley 

t av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J.
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indrelienė ir J. Anta- 
navičia, maršalka P. Januškevičia, 
D-raVkvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia aVe., (ofiso valan
dos —8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7>3ą v. v. Knygyno 
svet. 1822’Wabansia Avė.

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

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

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 metams: 
Pirm*. A. Kadževskis 1143 Benvyn 
Avė.-; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North-Avė.; nut. rašt. J. Ma
krickas, ]626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašl. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
Vlvd.; iždin. M. Baiga 2951 W^sf. 
Pershing Rd.; fin. rašt. pągelb. J. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket- 

. yirtadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak. ,

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

S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metams,—Pirmininkas J. Ma
tulis,. 1237 W. Madison st.; pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di- 
vision st.; hut. rašt. Jos. Ęlvikis 

’3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Fra>- 
‘nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi- 
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa- 

, skelbiama laikraščiuose.

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 ?o. Auburn Av., .padėjėjas 
Aug. Mąrtinavlėia, <5138 S. Erne- 
iald Av., tiut. rašt. J. V. PimJa, 
3242 S. Emerald A ^e., iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Aubųm Av., iž- 

* dininkas Ant. Grisius, 732 W.
19th St., maršalka Fr. Kuzminc- 
kis, 910 JV. 32rd Place.

VITAUTO BAND valdyba 1922 m.’ 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas, J. Balakas. nut. rašt. J

* Bąrcis, fin. rašt*. J. Philips, kasier. 
Kast. Shaulitis, kasos tyob. Ign. Ju
revičia, maršalka M, Adomaitis. 
Delegatas i Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas.

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Val
dyba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.: pą^ėiė.ias 
Liundv. Jucius 3314 S. Union av.: 
nut. rašt. Kaz. Duoba .3417 South 
Union av.; turto rašt. M. Astraus- 

1 kas 3318 S. Union av.; kasierius 
Jos. Balčiūnas: kasos Hob. Ant. 
Arumnnas ir Ant. Strumbris: mar
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimai 
laikomi kas mėn. trečia nedpldieni, 
1 v. no n- Ui'bono salei 3338 So.

’ Auburn Avė. -
VITAUTO BAND Valdvba. 1922 m.: 

iprm. J. Keturakis 2829 W. Persb- 
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct., Cicero, III.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI : kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 
Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.‘: mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Persh- 
ing Rd.; delegatas į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant-1 

, rą trečiadienį B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė.- Nariais 
priimdami geri muzikantai.-

BRTDGEPORTO LIETUVIU NAMU 
SAVININKŲ SUSIVIENIJIMO 
valdyba: — Pirm. St. Mažeika, 
3149 So. Halsted St.; padėjėjas 
Vap. Andrulis, 3604 So. Lowe Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Vičas, 944 Mar- 
Guette Rd.: fin. rašt. A. Bugailiš- 
kis, 3337 So. Wallace St.; iždin. 
Aleksandra Bijanskas, 840 W. 33 
PI.: kontr. rašt. Balt.. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.; kasos glob. 
V. Tamašauskas, 3114 So. Wallaco 
St.: maršalka K. Giedrikis, 3122 S. 
Wallace St. Susivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienio vakarą Mildos' 
salėj, 3140 So. Halsted gat.r

— K. Vičas.
LIETUVIŠKO? TEATRALIŠKOS Šv. 

MARTYNO jD-ŠTĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So. 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi- 
čia, 3309 So. Auburn Av., Protokolų 
Rašt. M. P. Ramanauckas,v816 W. 
18 St., Finansų rašt. F. Pumputis, 
3140 So. Wa11ace St., Kasierius F. 
Bakutis, 2603. W. 69th St., Kasos 
glob. A. Maziliauckis, 3350 Eme- 
rald Av. ir K. Kilevičia, 3353 So. 
Union Av.. Maršalka B. Kilevičia, 
3353 So. Union Av.. Ligonių glob. 
A. Maziliauckis,- 3350 S. Emerald 
Avenue.

DRAUGYSTĖS ATGTMTTES LIETU
VIU TAUTOS. Vnldvba: Pirm. A. 
Geičius. 3439 S. Halsted St., nadč- 
jėiąs K. Stenonaitis, 3542 S. Lowe 
Avė/, fin. rašt. K. Ašmantas, 819 
34th PI., kontrolės rašt. T. Petraus
kas, kasos globėjas A. Balis, mar
šalka V. Bražinskas. — Laiko susi
rinkimus Fellowship House, 831 W. 
33-rd PI. kiekviena pirmą septynta- 
dienį, 1 vai. po pietų.

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. Wal)ace pt.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas J ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

L. K. MINDAUGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. Union av., nut. 
rašt. AIex Varnelis 3031 S. Union 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Califc.rnia. av.; iždin. Peter Riškus

• 2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalpoft, 
avė.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa- 
dauskis ,nut. • rašt. Jzid. Juščius, 
fin. rašt Tzid. Vedeckis 1732 .So. 
Union avė., cont. 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.

JETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ave.;nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt 

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

DRAUGYSTĖS P*ALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. .rašt. Ign. Žilinskas 
4635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulattis, kasierius A. Gurskis, ka

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

CICERO. ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba: 
Pirm. Juo^zts Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., Jin. rašt. 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma
žeikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai lai.kon.1 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 4447 S. 50th 
Avenue.

, NOPTSTDES DRAUGLHJ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvba 1922 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Win- 
rhester av.: Sekr. J. Penkauskas 
1649 Girard st..:Kasierius F. Her
manas 1645 Wahans1a av. Svotai-, 
ne iš^nornoia F. Hermanas. Vie
šojo Knvgmo adresas: Uuosvbčs 
Svetainė, 1822 Wabansia av., Chi
cago.




